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Förord 


DE MEDELTIDA SVENSKA DOMKYRKORNA har alla en 
lång och komplicerad byggnadshistoria, en rik och 
mångfacetterad utsmyckning och en skatt av prakt-
fulla inventarier från skilda tider. Som forsknings-
uppgift är domkyrkomonografien ytterst krävande, 
ett av skälen till att flera av de svenska domkyrko-
monumenten ännu saknas i serien Sveriges Kyrkor. 
Genom en kraftfull forskningsinsats och frikostiga 
bidrag från externa fonder kunde två volymer om 
en av Nordens bäst bevarade och rikast utsmyckade 
katedraler, Linköpings domkyrka, publiceras i serien 
åren 1986- 87. I de två volymerna 200-201 behandlas 
domkyrkans byggnadshistoria. 

Man planerade att följa upp de byggnadshistoriska 
volymerna med inredning och inventarier relativt 
snart, men först nu har den tredje volymen kunnat 
bli verklighet, genom att två utomordentligt kompe-
tenta forskare och experter på uppdrag av Stiftelsen 
Professor Bernhard Risbergs fond för Linköpings 
domkyrka givits möjlighet att fördjupa sig i ämnet. 
Fil.dr. Ake Nisbeth har varit bokens huvudredak-
tör. Han har behandlat den fasta inredningen och 
alla lösa inventarier i trä, sten och metall, medan 
teol.dr, fil.lie . Inger Estham svarat för textilierna. 
Bägge har genom mångårig forskning och antikva-
risk verksamhet vid Riksantikvarieämbetet stor för-
trogenhet med materialet och med dess konsthisto-
riska kontext och bakgrund. Undertecknad R. Axel 
Unnerbäck har bidragit med en utredning om dom-
kyrkans orgelverk efter 1720. 

Detta gedigna forskningsarbete har kunnat publi-
ceras i en rikt illustrerad volym tack vare Stiftelsen 

Professor Bernhard Risbergs fond. Bidrag har läm-
nats av Westman-Wernerska stiftelsen, Claes och 
Greta Lagerfelts stiftelse, Berit Wallenbergs stiftelse 
samt Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. Den 
risbergska fonden har också ansvarat för den del 
av bokens upplaga som utges inom Sveriges Kyr-
kors serie med dess sedvanliga omslag. Sveriges Kyr-
kors redaktionskommitte framför ett stort tack till 
bidragsgivarna. 

Bokens illustrationer, samtliga i fårg, är huvud-
sakligen fotografier tagna av Gabriel Hildebrand 
för Riksantikvarieämbetet respektive Statens His-
toriska Museum. För bokens formgivning svarar 
Elina Antell. Översättningar från latin har utförts 
av Kerstin Bergman och Göran Bäärnhielm samt 
Johnny Eriksson. Den engelska översättningen 
av bildtexter och Summary har utförts av Roger 
Tanner. 

Ännu återstår att behandla en del inventarier 
och konstnärlig utsmyckning som tillkommit under 
senare år, samt den yttre miljön med bl.a. kyrkogård, 
klockstapel och bogårdsmur. Förhoppningsvis kan 
en fjärde del med detta innehåll samt register till alla 
fyra delarna komma till stånd inom en icke alltför 
avlägsen framtid. 

Stockholm i maj 2001 

Ingmar Brohed Birgitta ]ohansen 
R. Axel Unnerbäck Anders Äman 
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Den fasta inredningens historia 

En översikt 


Tiden intill 1500-talets mitt 


LINKÖPINGS DOMKYRKAS byggnadshistoria har ägnats 
stor uppmärksamhet ända sedan 1600-talet och resul-
terat i specialstudier och monografier'. Även om den 
fasta inredningen och åtminstone en del av inventa-
rierna mer eller mindre kortfattat berörs i flera av 
dessa skrifter har inget försök gjorts att behandla 
inredningen med samma omsorg och detaljrikedom 
som skett med själva byggnaden. Troligen är för-
klaringen härtill ganska enkel: de flesta som skrivit 
om byggnaden har, helt naturligt med tanke på 
dess historia, ägnat sig åt medeltiden och från den 
har förvånansvärt litet av äldre fast inredning och 
inventarier bevarats. Av medeltida inventarier åter-
står i kyrkan triumfkrucifixet, dopfunten och ett 
antal textilier, på Statens Historiska Museum i Stock-
holm återfinns den skatt av silverföremål som påträf-
fades i en åker inom staden på 1600-talet. Vad som 
finns av äldre beskrivningar, som kan hjälpa till med 
uppgifter om försvunna inredningar och inventarier, 
är magert. Äldre bildmaterial saknas helt - så åter-
ger bilderna av domkyrkan i Suecia Antiqua endast 
exteriören. Den äldsta bevarade interiörbilden (fig. l) 
visar kyrkans utseende före den grundliga "städning-
en" av interiören som skedde åren 1812- 1813.2 

Den väsentligaste förklaringen till kyrkans påfal-
lande fattigdom på medeltida inredning och inventa-
rier är de två bränder som drabbade domkyrkan på 
1500-talet, första gången 1546, andra gången 1567. De 
uppgifter som finns om bränderna och följderna av 
dem skall mera i detalj redovisas i det följande. Inget 
tyder på att kyrkan dessförinnan drabbats av någon 
form av bildstorm. De biskopar och flertalet av de 
präster som tjänstgjorde vid domkyrkan under tiden 

före dessa bränder och efter biskop Hans Brasks flykt 
ur landet 1527, har betecknats som reformkatoliker3 

och skulle säkert ha skyddat kyrkan om någon eller 
några gjort ett försök att förgripa sig på den medeltida 
inredningen. N ågra bildfientligheter från de första 
företrädarna inom domkapitlet för reformationen 
behöver man inte heller räkna med:-1 Luthers efter-
följd bör de ha haft en ganska avspänd inställning till 
bilderna. 

Det finns knappast någon anledning att anta att 
Linköpings domkyrka skulle ha varit fattigare på 
medeltida skulptur och måleri än t.ex. domkyrkorna 
i Strängnäs och Västerås. De ekonomiska resurserna 
fanns, säkerligen också intresse och vilja från såväl 
biskoparna som andra kyrkliga dignitärer och från 
stormän som stiftat mässor och kapell till sin egen 
och sin släkts själagagn. Vi kan tyvärr inte göra annat 
än att konstatera att det vi vet endast räcker till 
en ganska översiktlig rekonstruktion av domkyr-
kans interiör under senmedeltiden och fram till 
1500-talets förhärjande bränder. 

De viktigaste källorna är de brev som redovisar 
tillkomsten av olika altarstiftelser - prebender - lik-
som handlingar som redovisar hur domkyrkan fick 
ett domkapitel och därmed en rik liturgi. I noo-talets 
till storleken ganska anspråkslösa kyrka var utrymmet 
tillräckligt för biskopen och hans klerker - där fanns 
utan problem plats för åtminstone fyra altaren: i hög-
koret, i de två korsarmarna och troligen också i över-
gången mellan kor och långhus. Ett stycke in på 
1200-talet var kyrkan fast etablerad och detta mani-
festerades såväl i påbörjandet av en ny, avsevärt större 
kyrkobyggnad som i inrättandet av ett domkapitel, 
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vars ledamöter skulle svara för gudstjänsterna och för 
själavården samt bistå biskopen vid styrelsen av stif-
tet. Ett påvebrev från 1232 ger biskopen i Linköping 
tillstånd att inrätta ett domkapitel. Senast vid detta 
tillfälle bör också arbetet på den nya domkyrkan ha 
hunnit ett stycke på väg.4 Katedralbygge och kapitel-
bildning gick således, som Schiick påpekat, hand i 
hand. 

Det ursprungliga domkapitlet bestod av fem leda-
möter, av vilka prosten var den förnämste inom 
den grupp av dornkapitelledamöter som kallades prela-
ter. Den andre prelaten blev ärkedjäknen, den tred-
je dekanen. Under biskop Henriks tid (1258-1288) 
fortsatte utbyggandet av domkapitlet så att det vid 
hans död omfattade tre prelaturer (domprosten, 
ärkedjäknen och dekanen )och tolv kanonikat. Leda-
möterna av domkapitlet fick sin försörjning främst av 
de gårdar som skänkts i samband med inrättandet av 
tjänsterna och genom att de många gånger som extra 
löneförmån hade en sockenkyrka och dess inkom-
ster som prebende, där vikarier fick träda in i deras 
ställe. Det kunde förekomma att ledamöter av dom-
kapitlet inte var prästvigda, men de flesta skulle läsa 
sin dagliga mässa och ta del i kortjänsten, d.v.s. de 
bönestunder som fyllde hela dagen från morgonen 
till kvällen (tidegärden). Genom beslut 1291 bestäm-
des att nyinvigda präster under två år skulle tjänstgöra 
i domkyrkans kor, mot kost och en måttlig kontant-
lön, för attväl lära sig stiftets liturgi.5 Genom tillkom-
sten av nya altarstiftelser, vilkas syfte var att bekosta 
själamässor och helgonmässor för donatorerna och 
deras släkt, växte antalet av de präster som tjänst-
gjorde i domkyrkan, även om de inte blev inneha-
vare av något kanonikat. Det nya koret, som började 
byggas under 1400-talets första årtionden men som 
slutfördes först under 1400-talets sista år, gav plats för 
ytterligare ett antal tjänstgörande präster. 

Den av domkyrkans historiker som först samman-
fattade situationen vid medeltidens slut är Andreas 0. 
Rhyzelius. I sin biskopskrönika skriver han: "Kani-
kerna woro på slutet, förutan the högre Domherrar-
na, åtminstone tolftill antalet, Residentes, städse sit-
tande wid Dornkyrkian. Therutöfurer woro nästan 
oräkneliga Vicarier, Praebendater, Altarister, &c., 
som alle rikeligen (en del öfurerflödeligen) hade sin 
näring af och wid de monga altare, thermed Dom-
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kyrkian å alla sidor, och på slutet nästan i hwar wrå, 
blef upfyld; ty man hafurer igenfunnit namn på 26 
Praebender, som alla warit uti och wid Domkyrkian, 
med inventarier försedda, med jordagods och andra 
inkomster rikeligen begåfurade och theröwer med 
Siälagifter för Siälamässor och annan Siälarycht som 
oftast ihogkomna."6 

I princip skulle varje altarstiftelse ha sitt eget altare 
med dess textilier och nattvardskärl. Om samtliga 
altaren hade någon form av mera påkostade altar-
prydnader är osäkert. Fyra medeltida altarbord har 
bevarats till våra dagar i kyrkan: högaltaret, ett 
altare vid sydväggen i koromgången, två altaren vid 
nordväggen i koromgången samt ett altare av ganska 
speciell utformning i det östligaste kapellet: Maria-
kapellet. Det sistnämnda har med hjälp av stenhug-
garmärken daterats till 1400-talets slut.7 De tre altar-
borden i koromgången är också de tidigast från sent 
1400-tal. Högaltaret har delvis ombyggts under den 
stora korombyggnadens slutskede, d.v.s. 1400-talets 
sista årtionden, men efterbildar ganska troget1200-tals-
kyrkans högaltare och ligger på dess ursprungliga 
plats.8 Vi vet att vid medeltidens slut fanns bortåt 
30 prebenden och altarstiftelser, av vilka större delen 
bör ha haft sina särskilda altaren. Ytterligare minst 
ett tjugotal altaren bör således ha funnits i kyrkan. 
På Hägerstrands teckning av domkyrkans interiör 
före den "städning" av domkyrkan som genomför-
des 1812-1813 finns vid det västligaste pelarparet i 
tvärskeppet inritat vad som torde ha varit två altar-
bord, murade av stenkvadrar (fig. 1). Det är för en 
medeltida kyrka väl motiverat med altarbord just i 
dessa lägen, straxt väster om ingången till högkoret. 
Inga spår efter dessa altaren kan avläsas i pelarnas 
murverk och i samband med grävningar i dessa delar 
av kyrkan har inga rester av altargrunder påträffats. 

Kyrkan är en hallkyrka, som bortsett från de tre 
korkapellen i öster är fri från tillbyggnader för sär-
skilda altarstiftelser. Långhusets arkader och sittbän-
karna i anslutning till dessa gjorde det svårt att placera 
altarbord invid ytterväggarna. I den södra långhus-
murens arkadräcka, i den tredje bågen från öster, 
finns dock i arkadbågens bottenplatta en piscina, en 
uttömningsskål som användes i samband med altar-
kärlens rengöring och som tyder på att ett altare fun-
nits i dess närhet.9 Pelarnas kraftiga socklar, också de 



FIGUR 1. Domkyrkans interiör mot österfore "städningen" 1812- 1813. Teckning av S.A. Hiigerstrand. Östergötlands 
liinsmuseum, inv. nr LM 524. Foto: Helena Törnqvist, Östergötlands liinsmuseum. 
FIG. 1. The interior efthe Cathedral, looking east, before the "clearance" ef1812- 1813. Drawing by S.A. Hiigerstrand. 
Östrgötland County Museum, inv. no. LM 524. Photo: Helena Törnqvist, Östergötland County Museum. 

i flera fall med sittbänkar, komplicerade också altar-
placeringar. Ett sätt att placera ett altarbord invid en 
pelare med profilerad sockel kan studeras i Vadste-
na klosterkyrka. Vid det östligaste pelarparet finns 
två altaren vilkas altarskivor bärs av två ganska tunna 
plintar, murade av tegel. Likartade lösningar kan 
man också tänka sig i Linköping. 10 Om altarborden 
varit kompletterade med något slag av skrank, som 
skapat ett avskilt rum kring altarbordet, kan ej avgö-
ras. Vid de arkeologiska undersökningar som gjorts 
inom kyrkans murar har inget påträffats som med 
säkerhet kunnat tolkas som rester av altarfundament. 

I Linköpings domkyrkas s.k . pergamentsregister, 
upplagt i början av 1500-talet, har samlats avskrifter 
av brev, som gäller huvudparten av de kanonikat och 
prebenden som funnits i domkyrkan. En genom-
gång av dessa ger detaljerade upplysningar om jord-

donationer och nämner någon enstaka gång även 
donationer av inventarier till de olika stiftelserna." 
Ar 1319 den 18 maj testamenterades till kyrkan präs-
terliga kläder och en bild av S. Jakob till S. N icolaus' 
altare och prebende. 12 Kaniken Johannes Kante testa-
menterade 1342 den 26 november, en kalk, altarskrud 
och mässkläder till S.Andreas' kapell, där han också 
valde sin gravplats. 13 S. Andreas' kapell var grundat 
genom en donation av drotset och lagmannen Nils 
Abjörnsson (Sparre till Tofta) ungefår samtidigt med 
kaniken Kan tes donation. 14 Tack vare en tilläggsdona-
tion från 1357 får vi också reda på var detta S. Andreas' 
kapell var beläget: på domkyrkans södra sida. is 

Beteckningen "kapell" leder våra tankar till en 
särskild del av en byggnad. För medeltiden syftade 
den först och främst på vad som erfordrades för att 
läsa mässan: ett altarbord, nattvardskärl, textilier och 
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liturgiska böcker. En kalk och andra altarprydnader 
till 40 marks värde skänktes 1341 till det prebende 
som domprosten Harald stiftat och till fullbordan av 
det kapell han grundat. 16 Domprosten Björn Knuts-
son (Gren) och kaniken Olaus stiftade genom brev 
den 31 mars 1319 ett prebende till vilket Björn 
också skänkte hela altarutstyrseln med kalk, missale 
och kläder.17 Slutligen kan nämnas att Hans Brask 
1508, när han var domprost, instiftade ett altare till 
S.Barbaras och S.Hieronymus' ära och skänkte jord 
men också allt tillbehör till altarets prydnad. Också i 
detta fall får vi veta var altaret var beläget: "i den nya 
muren", d.v.s. i det ett knappt årtionde tidigare full-
bordade nya koret. '8 Ett sista exempel på arkivuppgif-
ter om domkyrkans inredning kan lämpligen vara ett 
testamente från 1301 den I maj i vilket ges ett vaxljus 
till den nya bilden av jungfru Maria i Linköpings 
domkyrka. '9 Att dra några generella slutsatser om 
kyrkans bestånd av bilder utifrån dessa magra arkiv-
uppgifter är givetvis omöjligt. Att kyrkan haft en eller 
flera bilder av Maria liksom av sina skyddspatroner 
apostlarna Petrus och Paulus är egentligen en själv-
klarhet medan det inte är absolut nödvändigt att varje 
altarstiftelse haft en bild av sin skyddspatron. Intres-
sant är här uppgiften från 1319 om bilden av S. Jakob 
som var avsedd för S. Nicolaus' altare. Även hel-
gonbilder var dessutom utsatta för modets växlingar 
både när det gäller ikonografi och stil och kunde där-
för utbytas eller moderniseras. 

Det är också rimligt att fråga sig: var förvarades 
de många altarstiftelserna silver och textilier? Att allt 
inrymts i sakristian vid korets sydsida är icke troligt. I 
varje fall textilerna kan ha förvarats i kistor, placerade 
i anslutning till respektive altare. 

Till de få bevarade inventarierna från medelti-
dens domkyrka hör dopfunten, av brons och från 
1400-talets förra hälft. Ännu ett gott stycke in på 
1700-talet var den placerad längst i väster, nära 
ingången och i det norra sidoskeppet. Denna place-
ring är säkerligen den ursprungliga - enligt medel-
tida teologi skulle det odöpta barnet icke föras längre 
in i kyrkorummet än vad som var oundgängligen 
nödvändigt. I den nordvästligaste av kyrkans pelare 
finns början till valvbågar, som tolkats som rester av 
en konstruktion som varit avsedd att stödja ett av två 
planerade men ej utförda västtorn. 20 Det är minst lika 
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troligt att de ingått i en baldakin av sten över dop-
funtens plats. Det skrank som enligt beskrivningar 
från början av 1700-talet då omgav fonten och som 
fick sin målade dekor under biskop Spegels tid, kan 
till sin stomme ha varit äldre än dessa målningar men 
knappast äldre än från 1500-talet. Såväl fonten som 
detta skrank skall närmare behandlas nedan s. 23 f 

I en medeltida kyrka var koret i första hand präs-
ternas utrymme och på något sätt avgränsat från de 
delar av kyrkan dit lekmännen ägde tillträde. I en 
domkyrka var det alltid ett väl tilltaget utrymme som 
avsattes till vad vi brukar kalla högkoret, d.v.s. den 
del av kyrkorummet där det förnämsta altaret hade 
sin plats och där kyrkans prästerskap samlades till sina 
dagliga bönestunder - tidegärden. Där måste således 
finnas sittplatser för de präster, som hade sin tjänst i 
kyrkan men också för de prästkandidater och nyin-
vigda präster, som skulle lära sig stiftets liturgi innan 
de kunde gå ut till sina tjänster i stiftet. I en stadga om 
kortjänsten, utfårdad av biskop Henrik 1272, före-
skrevs att en avkanikerna, den som hade titeln"scolasti-
cus'', skulle ha som uppgift att övervaka kortjänsten så 
att ingen, däribland också de studerande vid domskolan, 
försummade sina uppgifter. Rhyzelius' kommentarer 
till denna stadga kan vara värda att citera, då de trots sin 
kritiska ton ger en ganska bra bild av de medeltida för-
hållandena: "Här bör man icke obemält lämna, at thet 
mästa och förnämsta, som förehades och yrkades 
then tiden i Linköpings-Schola war Songen, Musica 
Figurativa, på thet icke allenast snelle Altaristae eller 
messepräster wid Domkyrkions monga altare motte 
wara att tilgå; utan ock at Chorsongen motte altid 
kunna hållas i stånd, såsom anstendigt wille wara 
på then tiden, när förnämsta Gudstiensten bestod 
uti Latinskt messande eller siungande, fast minste 
delen afPrästerna. men altsingen aflekmän och all-
moga, förstod, hwad som med faselig röst och rop 
blefsunget."2 

' 

Lunds domkyrka är den enda av de svenska dom-
kyrkorna där de medeltida korstolarna bevarats. De 
har plats för 78 personer. Linköping var inte så rikt 
utrustad som Lund men det är inte orimligt att anta 
att det bör ha funnits minst 40, troligen flera sittplat-
ser förutom plats för biskopen och de övriga högre 
dignitärerna. Det nuvarande högkoret ger inte plats 
för så många korstolar - även utrymmet i tvärskep-



pets mittskepp måste ha tagits i anspråk. I Västerås 
domkyrka bevarades det senmedeltida högkoret med 
sina skrank mot koromgången och huvudparten av 
sina korstolar ända till 1851 och är väl dokumentrat 
i planritningar. Huvudparten av bänkarna är ännu 
bevarade, men placerade vid kyrkans ytterväggar i 
söder. Förutom en mera utsmyckad plats för bisko-
pen, troligen också för domprosten (rester av dessa 
finns i behåll), inrymde koret 32 "normala" korsto-
lar.22 Linköpings domkyrkas högkor kan knappast ha 
inrymt ett färre antal stolar. 

Tre avlatsbrev från 1412 är till stor hjälp när det gäl-
ler att fastställa högkorets utformning och avgräns-
ning.23 Notarien Peter Holmstensson hade 14rn sänts 
till kurian för att bevaka bl.a. Linköpings domkyr-
kas intressen och det är genom dennes förmedling 
som avlatsbreven utfärdades av ett antal kardinaler. 
De uppgifter som finns i breven om de andakts-
övningar som de avlatssökande skulle utföra ger 
en god bild av domkyrkan som rum för det from-
hetsliv, som genomsyrade inte minst senmedeltiden. 
Att avlatsbreven också tillkommit för att skaffa stöd 
för det nya korbygget och för de kapellstiftelser som 
skulle få sin plats där är självklart och det är brevens 
uppgifter om dessa och kyrkorummet i övrigt som 
här främst kommer att uppmärksammas.24 

Genom Peter Holmstenssons förmedling torde de 
romerska dignitärerna ha försetts med de faktiska 
uppgifter om kyrkorummet som förekommer i 
avlatsbreven. Det första brevet är daterat den 6 
januari 1412 och återges i översättning som bilaga A 
s. 271 f. Avlaten beviljades alla sant botfärdiga, som 
biktade sig och som på grund av pilgrimsfärd eller 
av andra fromma skäl besökte domkyrkan och som 
lämnade bidrag till uppförandet av det nya koret och 
som genom allmosor eller fromma gåvor gav en hjäl-
pande hand. Avlaten beviljades också dem som gick 
runt i eller utanför kyrkan och därvid bad för de döda 
som där låg begravda och som fromt deltog i mor-
gonböner, mässor och andra gudstjänster eller pre-
dikningar, som å denna plats var brukliga eller som 
under ödmjuk andakt tillbad Herrens heliga kropp, 
som fått sin vördnadsbjudande placering ovanför 
kyrkans högaltare i en där placerad pyxis eller som 
framför de båda stora bilderna, placerade i mitten 
av kyrkan, över lektoriet, föreställande den Korsfäs-

te och jungfru Maria samt kyrkans skyddshelgon 
Petrus och Paulus fem gånger läste Herrens bön och 
änglahälsningen till minnet av vår korsfäste Herres 
lidande och lika många gånger till minnet av hans 
obefläckade moders medlidande. Den invigda hosti-
an, placerad i en pyxis (vi skulle kanske hellre säga en 
monstrans) över/på högaltaret, ett stort krucifix och 
bilder av jungfru Maria och kyrkans skyddspatro-
ner apostlarna Petrus och Paulus, placerade mitt i 
kyrkan på lektoriet, d.v.s. en läktare i gränsen mel-
lan högkoret och långhuset, var således några av de 
stationer i kyrkan där de avlatssökande skulle förrätta 
sin andakt och läsa de i brevet föreskrivna bönerna. 
Det andra avlatsbrevet, daterat den 27 februari 1412 
gäller uteslutande det nyinrättade själakapellet och ger 
inga upplysningar om kyrkorummet (se bilaga A, s 
271 f). Det tredje brevet är daterat den 25juli 1412 och 
är det längsta och mest detaljerade vad gäller före-
skrifterna om vilka andaktsövningar som erfordrades 
för att komma i åtnjutande av den i brevet utlovade 
avlaten. Brevet återges som bilaga A, s. 271 ff. Där 
omtalas bl.a. en bild av jungfru Maria, ett relikka-
pell i sakristian, reliker av jungfru Maria inmurade 
i det nya korets mur (detta avsnitt ur brevet har fli-
tigt citerats i de flesta beskrivningarna av domkyr-
kan), Herrens kors framför högaltaret vid trappan, 
den nya bilden av den saliga jungfrun som klagar 
över sin döde son, placerad framför det stora kruci-
fixet i mitten av kyrkan, och en bild av Herrens 
ansikte,"som kallas Veronica", d.v.s. en bild som 
betraktades som den sanna bilden - vera icon - av 
Kristus. Den sist nämnda framställningen bör ha 
varit en målning, övriga skulpturer. 

En enda av dessa skulpturer har bevarats till våra 
dagar, det stora triumfkrucifixet som nu intar i stort 
sett samma plats som vid tillkomsten av 1412 års 
avlatsbrev. Det kommer att närmare presenteras i 
beskrivningen av domkyrkans nuvarande inredning 
och inventarier. Att det funnits två Helga Kors-
prebenden och därmed troligen två altaren vet vi tack 
vare bevarade arkivalier. Ett av dessa altaren måste 
rimligtvis ha funnits i anslutning till triumfkruci-
fixet. Uppgiften om att domkyrkan haft en bild av 
Maria med sin döde son ("Pieta") är av icke ringa 
intresse. Pieta-bilder från 1400-talets förra hälft och 
mitt förekommer än i dag i flera av stiftets kyrkor 
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- det kan vara domkyrkan som inspirerat sockenkyr-
korna att skaffa sig samma bild. De hör till den grupp 
av senmedeltida bilder som bl.a är avsedda att tjäna 
den personliga andakten och därför brukar kallas 
andaktsbilder.25 Till samma grupp hör också Vero-
nica-bilden, d.v. s. den sanna bild av Kristi utseende 
- "vera icon" - vars namn blev namn också för den 
kvinna som i framställningar av vägen till Golgata 
brukar framställas med en duk med en bild av Kris-
ti ansikte. Veronica flyttades in i de figurrika fram-
ställningarna av korsfästelsen, och det var genom att 
torka av Kristi blodiga ansikte som hon fick en bild 
av honom på sin duk. Enligt den äldsta legenden om 
henne fick hon dock bilden redan före långfredagen. 
Jacobus de Voragines Legenda aurea från 1200-talets 
slutlåter Veronica berätta: "Då min Herre gick i värl-
den och predikade och jag inte hade möjlighet att 
alltid vara i hans närhet, då ville jag låta måla hans 
bild, som kunde ge mig tröst, när han själv icke var i 
min närhet. På min väg till målaren med min duk, 
på vilken han skulle måla bilden, mötte Herren mig 
på gatan och frågade mig vart jag skulle gå. När jag 
berättade detta för honom lånade han duken. När 
han gav den tillbaka till mig fanns hans bild på 
duken."26 På de äldsta av dessa bilder är Kristi ansik-
te inte heller blodigt och sargat som det senare 
skulle bli. N ågra av de förnämsta målningarna av 
detta motiv har tillkommit i Rhenlandet vid tiden 
omkring 1400.27 Det är kanske en djärv förmodan 
att det nya korets förste byggmästare, Gierlach från 
Köln, hjälpt till med anskaffandet av denna måJ-
mng. 

D en allra väsentligaste upplysningen i avlatsbre-
ven för den som vill göra sig en bild av domkyrkans 
interiör under 1400-talet är den som talar om att 
kyrkan haft ett lektorium som avgränsat högkoret 
mot långhuset, med altaren på lektoriets övre våning. 
Vi vet att en likartad anordning funnits i Strängnäs 
domkyrka28 och i Lunds domkyrka, den sistnämn-
da avlägsnad först vid 1800-talets genomgripande 
omgestaltning av kyrkorummet. 29 Om lektoriet varit 
av sten eller trä är omöjligt att avgöra. Alltför omfat-
tande ingrepp har utförts i pelarna kring platsen för 
lektoriet för att man skall kunna dra några bestämda 
slutsatser. Det förefaller dock troligast att det varit 
utfört i trä. Vi kan ganska säkert räkna med att i eller 
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i anslutning till lektoriet funnits amboner/pulpeter 
som användes vid textläsningar och predikningar. 

Mot sidoskeppen och koromgången har högkoret 
säkerligen varit omgivet av ett skrank. I biskop Spegels 
beskrivning av domkyrkan från slutet av 1600-talet 
nämns att koret i öster hade ett skrank som var försett 
med bl.a. ett vapen som tolkades som biskop Hen-
rik Tidemanssons och som således bör ha varit samti-
da med korets fårdigställande under 1400-talets sista 
år. I sin svenska kyrkohistoria nämner han i Henrik 
Tidemanssons biografi bl.a.: "H an lät mycket pryda 
hwalfwen uti Domkyrkan och giöra it ansenligit 
skranck omkring stora Choret, med sådant Beeld-
huggare Arbete som på then Tiden hölts för kon-
stigt. " 30 På de fyra östligaste pelarna kring högalta-
ret finns också rester av masverk i sten , som visar 
att skranket i den tresidiga koravslutningen från bör-
jan varit av sten. Det har väl anpassat sig till sakra-
mentshuset i norr och till förvaringsskåpet i söder 
(om dessa se vidare nedan s. 40 f) . Även mot korom-
gången och 1200-talets tvärskepp måste någon form 
av avskiljning ha funnits. D et kan tänkas att kor-
stolarnas ryggsidor åtminstone delvis fått rjänstgöra 
som skrank. Om dessa ursprungliga skrank försvun-
nit som en följd av 1500-talets bränder eller under 
1600-talet är svårt att bestämt avgöra. Det korskrank 
som fanns fr.o.m . 1500-talets slut och, efter vissa för-
ändringar, till 1812, skall närmare beskrivas i det föl-
jande. 

A.O. Rhyzelius har haft tillgång till några blad 
ur en medeltida handskrift som innehållit uppgifter 
bl.a. om arbeten på domkyrkans koppartak 1516-1522 
men också en räkenskapsnotis om bygge av en 
orgel i det nybyggda korpartiet. Rhyzelius återger 
denna notis, som enligt honom ingått i ett dom-
kapitelprotokoll så: "Anno M D X III die mensis 
Augusti penultima contentavit CapitulumJacobum 
pro novis Organis, in parte Ecclesiae orientali per 
eum haec aestate completis, assignans ei primum C 
marca Danicas, eidem in primo contractu promissas, 
superaddens donum bathei argentei de xxiii lothi-
bus, item unam marcam puri &c" (= Ar 1513 den sista 
dagen i augusti betalade domkapitlet Jakob för den 
nya orgeln i kyrkans östra del först roo mark danska 
i enlighet med kontraktet med tillägg av ett silver-
bälte om 23 lod samt en mark) .3' I sin predikan vid 
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invigningen år 1733 av den då färdigställda Cahman-
orgeln på domkyrkans västläktare återger Rhyzelius 
också denna notis, men där med årtalet 1523. Vilket 
av de två årtalen som är det rätta kan vi inte avgöra, 
då originaldokumentet är förkommet. Han nämner 
att orgelverket haft sin plats i det norra av de tre kor-
kapellen, S. Nicolaus H ermannis kor, och fortsätter: 
"Och är uthan twifWel honom til äro i Påwedömets 
tid Orgelwerket i thetta Chor blefWit byggt, af en 
orgelbyggare wid namnJakob för hundra mark dans-
ka och ett sölfWerbälte om 23 lod, som DomCapitlet 
utgifWit then 31 Augusti år 1523. "32 I flera handskrifter 
från 1600-talet återges också några verser, som skall 
ha varit målade "på en lång trappa, som gick upp til 
lilla orgelwerket, när thet stod uti St. Nilses Graf-
Chor."33 Enligt Broocman hade de följande lydelse: 

Göthar wunno Rom 

Sverige undsatte Lubeck 

Ära är att lära 

Lärflera tungomål 

Ondt mönt skadarRiket 

Öl legger Riket öde 

Öd skadedjur 

Låt Lamb gå i frid 

Minsta kalk om 24 Lod 

Sätt wigt på Klockor 

Cols bro hafwer 5 hwalf 

Föd icke Skadedjur 

Frid närer, ofridfartärer 

Wänjs icke kräseliga 

Lär Orternas dygder 

Wanan gjör Förleken 

Täck med Tegel. 


Rhyzeli us' orgelinvigningspredikan innehåller ytter-
ligare uppgifter om domkyrkans medeltida orglar, 
utöver om orgeln i norra koret. En orgel skall således 
ha haft sin plats "wid Wästra dören på den norra 
sidan, hwarefter i muren och pelaren än tekn synes".34 
Denna orgel skulle enligt honom vara den äldsta. Det 
är troligt att Rhyzelius tolkat resterna av valvbågar på 
den nordvästligaste långhuspelaren som rester av en 
orgelläktare. Som ovan påpekats har de snarare utgjort 
delar av en baldakin över dopfunten. I en medeltida 
kyrka fanns normalt icke något behov av en orgel i 
väster, långt bort från de viktigaste liturgiska aktivi-

teterna Ett orgelpositiv, d.v.s. en liten orgel, skall ha 
funnits vid södra dörren " ther nu lächtaren är". Tro-
ligen avser han därmed den läktare som under hans 
tid byggdes invid långhusets sydportal. Om en orgel 
funnits i söder är det dock troligare att den placerats i 
närheten av lektoriet, d.v.s. snarare i närhet av södra 
tvärskeppsportalen, där en ny orgel byggdes på 
1620-talet med begagnande av delar från orgeln i 
norra koret. 

Någon fast bänkinredning av det slag vi är vana 
att betrakta som självklar i ett kyrkorum fanns säker-
ligen icke. Knäfallsbänkar kan ha funnits vid de 
populäraste altarplatserna. Långhusets sittbänkar i 
anslutning till nord- och sydväggarnas arkader lik-
som kring en del av pelarna har givit plats för ganska 
många sittande. 

Olikheterna mellan dagens och senmedeltidens 
kyrkorum var således mycket stora. För det första var 
murar och valv delvis dekorerade med målningar -
enstaka fragment finns bevarade bl.a. i tvärskeppets 
valv och i några av sydväggens arkadbågar. Delar 
av stenskulpturen, främst i det sengotiska koret, var 
målade i ganska starka färger. I fönstren fanns i 
varierande omfattning glasmålningar. De äldsta - i 
tvärskeppets nord- och sydfönster i mättade färger 
där blått och rött torde ha dominerat - de i långhuset 
ljusare och mest bestående av ornamentik. Lektoriet 
med sina altaren var säkert också målat och försett 
med förgyllda detaljer, detta oberoende av om det var 
i sten eller trä. Altarskåp och helgonbilder hade sina 
platser på flera av kyrkans många altare. Altarbor-
dens och prästernas textilier utgjorde ytterligare ett 
färggrannt inslag. Mässans och tidebönernas sånger 
och doften av rökelse var också väsentliga delar av 
rumsupplevelsen. Från tidig morgon till sen kväll var 
domkyrkan ett rum för en rik liturgi där besökarnas 
böner och personliga andakt var ett självklart inslag. 
Nog erbjöd domkyrkan en kontrast mot det färg-
lösa och slitsamma vardagslivet som knappast kan 
ha undgått att göra ett bestående intryck och ge en 
antydan om det himmelska J erusalem. 

En begivenhet i medeltidens slutskede som bör 
nämnas i detta sammanhang är skrinläggningen av 
den 1391 döde biskopen Nicolaus H ermanni. Mycket 
snart efter hans död började man att betrakta honom 
som ett helgon och man samlade uppgifter om de 
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mirakler, som inträffade vid hans grav. En biografi 
över honom sammanställdes och man fick år 1416 
tillstånd av konciliet i Konstanz att inleda kanoni-
sationsprocessen. De vittnesförhör som krävdes för 
denna process genomfördes också 1417 och proto-
kollen från förhören sändes till det påvliga kansliet. 
Där blev de liggande utan åtgärd till 1490-talet då 
den svenska legaten vid kurian Hemming Gadh, 
domprost i Linköping, 149711499 utverkade påven 
Alexander Vl:s (Borgia) tillstånd till Nicolaus' 
skrinläggning, d .v.s första stadiet av en helgonför-
klaring. 35 Hans kvarlevor fick tas upp ur graven och 
placeras i ett skrin på eller invid ett altare, därav 
beteckningen skrinläggning. Påvebreven medgav 
också att han fick firas med mässa och eget officium 
inom de nordiska länderna.36 

Hemming Gadh återkom till Linköping 1500 och 
blev efter Henrik Tidemanssons död i december 
1500, motvilligt, vald till dennes efterträdare. Av 
någon svårförklarlig anledning begärde han aldrig 
den påvliga konfirmation av sitt val som erfordrades. 
I stället utsåg påven kardinalenJacobus Serra till stif-
tets administrator. Under en följd av år saknade såle-
des Linköping en residerande biskop. Domprosten 
Hans Brask framträdde snart som den faktiske stifts-
chefen och valdes slutligen på hösten 1512 till biskop 
sedan både H emming Gadh och kardinalen Serra 
trätt tillbaka. Sin påvliga konfirmation fick Brask i 
april 1513.37 

Brask torde omedelbart ha påbörjat förberedelser-
na till skrinläggningen, som slutligen kunde äga rum 
den 4 februari 1515.38 Festligheterna skildras i den s.k. 
Sturekrönikan, som dock inte redovisar de kyrkliga 
ceremonierna vid skrinläggningen. i 9 Det avsnitt som 
handlar om skrinläggningen lyder så: 

Gud lath sina nådher skina tha 

mz hellige biscop niels i lynköping lå 

Hans hellige been the lagdess i skrin 

thz sa iag mz öghen myn 

Bisper och prelather wåre tha när 

mykit herskapp oc almoge war oc ther 

Tidegärd höldzss ther högtidelig 

i then högtiid predikan dagelig 

Hwar prelather hölth tha sina 

samme på Swenska och samme latina 


Biscop hans braske hölth ther till kosth 
och skänkte alle hade win och most 
Miöd och ööll gajfs ther nog 
som hwar bästh lyste han ther alf tog 
Om ajftonen optändes lykther tha 
att hwar skulle see hwarth han skullegå 
The lykther stodo alle i en ring 
i hwa!ffholen all domkyrken om kring 
Ther brwnne the then longa natt 
ty stoor liwss ware i them sat 
Ther ware och the, som på skulle akta 
och liwss oc eldh skulle granneliga wakta 
I domkyrken monge lampor oc liwss optändes 
och brwnne till tiiss all tydegerd ändes 
Then högtiid stood i daga tree 
stor ära och heder monde ther skee. 

Om utseendet av det skrin i vilket Nicolaus Hermannis 
kvarlevor lades 1515 vet vi ingenting. Ett år tidigare, 
d.v.s. 1514, hade biskop H emming av Abo skrinlagts 
i Abo domkyrka. Ett förslag till hur Åbo-festlighe-
terna skulle utfomas hade sammanställts av H em-
ming Gadh, som upplevt liknande festligheter under 
sin tid i Rom.40 H emmings skrin har bevarats i Abo 
domkyrka till våra dagar. 4 ' D et består av en stor, 
sarkofagliknande låda med ett svängt tak, uppburet 
av åtta stolpar. Inne under taket står en omkring 
meterlång låda, utformad som en kyrka av basilika-
typ, försedd med anordningar så att den kan bäras 
på stänger. Materialet är furu och ek som målats och 
förgyllts . 

Mycket talar för att också Nicolaus Hermannis 
skrin varit av trä. I notiserna om silverkonfiska-
tionerna från domkyrkan finns inget upptaget som 
kunde ha varit delar av ett skrin av ädel metall. H elt 
kan man inte utesluta, attBrask vid sin flykt ur landet 
ansett N icolaus' reliker vara så värdefulla, att han tog 
med sig dem och deras skrin. 

Vid den brand som härjade domkyrkan 1546 (se 
vidare om denna brand s. 16) var det tydligen den 
östra delen som skadades svårast. Om Nicolaus' skrin 
varit av trä kan det ha hört till de inredningsföre-
mål som förstördes eller svårt skadades vid branden. 
Detta kan ha givit anledning till att skrota vad som 
kan ha funnits kvar av skrinet och gräva ned bisko-
pens kvarlevor. Den orgel, som Brask låtit bygga 
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1513 i det kor som utsetts till uppställningsplats för 
relikskrinet och dit också biskopens gravsten flyt-
tats från sin ursprungliga plats, troligen i högkoret, 
skall enligt äldre uppgifter ha funnits kvar på plats till 
1720-talet (se nedan s. 20). Detta talar mot att bran-
den helt förstört Nicolaus-korets inredning om det 
inte är så att denna orgel var den orgel som byggdes 
efter branden 1546. En relikask, med broderad dekor 
och från 1500-talets början, som ingår i domkyrkans 
textilskatt, kan tänkas ha varit avsedd för en del av 
Nicolaus' reliker (se vidare nedan s. rn5och128). Hur 
det egentliga relikskrinet såg ut kommer vi aldrig att 
få veta. 

I en riksdag som hölls i Västerås under juni 1527 
var biskop Hans Brask den som främst förde kyrkans 
talan mot kung Gustav, dock utan framgång: kyrkans 
politiska makt bröts och förutsättningar skapades för 
att ta hand om hennes rikedom. Kungen var dock på 
det klara med att tiden då ännu icke var mogen för att 
reformera också kyrkans lära efter luthersk modell. 
H är är icke platsen för att redovisa hur kungen steg-
vis gick till väga för att övertaga kyrkans rikedomar 
och bryta ned den medeltida organisationen och hur 
kyrkans män försökte rädda vad som räddas kunde.42 
Biskop Brask lämnade stiftet ganska snart efter riks-
dagen i Västerås - han hade utverkat kungen tillstånd 
att göra en visitationsresa till Gotland. Därifrån fort-
satte han till Danzig och försökte därifrån hålla kon-
takten med sina trosfränder i stiftet. Han återkom 
aldrig till Sverige utan dog i ett polskt kloster 1538. 

Med stöd av besluten i Västerås 1527 bestämdes 
redan samma år att domkapitlet skulle minskas till 
sex residerande ledamöter: domprost, ärkedjäkne och 
fyra kaniker. Korprästerna antal skulle minskas till 
sammanlagt tio. Biskopen, domprosten och ärkedjäk-
nen skulle underhålla vardera två, kanikerna var sin. 
Skaran i korstolarna började således tunnas ut kraftigt. 

Efter stor tvekan beslutade domkapitlet att till biskop 
efter den flyktade Hans Brask välja domprosten Jöns 
Magni, som därefter tog ledningen i stiftet i tio år. 
En av Jöns' första insatser var att utarbeta ett nytt 
missale, ett tydligt uttryck för den svenska reformka-
tolicismen. 43 I den följeskrivelse som åtföljde mäss-
ordningen när den distribuerades sades bl.a. att man 
beslutat att prästerna skulle predika evangelium, att 
mässan skulle firas på svenska i domkyrkorna och där 
så kunde ske också i sockenkyrkorna. Den medeltida 
mässans form hade bevarats, men innehållet rensats 
från det obibliska. De första lutheranerna hade unge-
fär samtidigt tagit plats i domkapitlet, men de utgjorde 
ännu en minoritet. På en riksdag i Örebro 1540 tog 
kungen slutligen öppet ställning för en reformation 
också i kult och lära. Den tyskfödde Georg Norman, 
som utnämndes till superintendent, kyrkans högsta 
styresman, fick i uppdrag att i samband med visita-
tionsresor genomföra detta program. Biskopsäm-
betet avskaffades och biskop Jöns drog sig tillbaka 
och ersattes av två "seniorer". Dacke-upproret 1543, 
som allvarligt hotade Gustavs maktställning, var ett 
starkt uttryck för folkets reaktion mot den av Nor-
man ledda omstöpningen av kyrkans liturgi och lära. 
1543 möter vi Nicolaus Kanuti, tidigare kyrkoherde 
i Söderköping (av samtiden oftast omtalad som mäs-
ter Clas) som "electus" i Linköping, till en början 
titulerad superintendent. Kungen hade till sist helt 
omstöpt det gamla domkapitlet och inga av de präs-
ter som ville reformera snarare än helt omstöpa fanns 
kvar.44 I ett par etapper inskränktes också Linköpings 
stifts område och 1558 resignerade mäster Clas och 
drog sig tillbaka till Söderköping. Hans efterträdare 
blev Erik Falck, också han tidigare kyrkoherde i 
Söderköping och därefter stiftschef i Skara. Denna 
utnämning betecknar Schiick som det definitiva slu-
tet på den gamla Linköpingskyrkan.45 

Tiden från 1545 till 1680-talet 

UNDER DE TVÅ DECENNIER SOM GÅTT sedan biskop rummets del innebar detta att alla kanik- och själa-
Brask lämnat Linköping hade således kyrkans orga- mässoaltaren blivit överflödiga. De gårdar som hörde 
nisation och ekonomi totalt förändrats. För kyrko- till dem hade tagits över av kungen eller av ättlingar 
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till de ursprungliga donatorerna. Nattvardssilver 
och andra dyrbarheter hade tagits om hand av kung-
ens fogdar, som endast lämnat kvar vad som ound-
gängligen behövdes. Huvudparten av textilierna var 
onödiga sedan mässläsandet vid de många prebende-
altarena upphört. En del torde ha tagits omhand av 
kungen och hans tjänare, andra av privatpersoner 
som återtog vad deras förfader skänkt eller bekostat. 

Förändringarna i den fasta inredningen var troli-
gen ganska måttliga även om en del av den knappast 
hade någon direkt funktion i det nya gudsjänstliv, 
som långsamt tog form. Den verkliga katastrofen 
för domkyrkan, dess inredning och inventarier kom 
1546. Rasmus Ludvigsson, Gustav l:s krönikeskrivare 
meddelar: "På then 5 dag Aprilis bran Lincöpungx 
stadh så när halffparten aff, doch bleffdomkyrckien 
frijet och reddet." För maj månad samma år har han 
följande notis: "På then 18 dag Maij bran aff i Lin-
cöpungx stadh alt thet obrent var aff förre branden. 
Teslikes bran taket på domkyrckien aff, så at ther 
stodh intet igen affhenne annet än blatte muren och 
en stoor part affhvalffVet föll nädh. Men konungx-
gåren [ = slottet] blefffrij et och flög elden ifrå staden 
til Stonge bro och broen bran slet aff sampt all then 
gerdzgård ther nest lågh."46 

I kungens registratur kan vi följa de viktigaste 
etapperna i arbetet med att råda bot på följderna av 
bränderna, såväl för borgarna som för domkyrkan. 
Borgarna fick skattefrihet "på behaglig tid" , d.v.s. 
så länge kungen fann den vara motiverad. Dom-
kyrkans finanser förstärktes med kyrkotiondet för 
1547.47 M äster Påvel Schiitz, en av kungens byggmäs-
tare, fick i april 1547 pass för att resa till Linköping 
jämte 3 eller 4 timmermän för att hjälpa till "med 
täckning och vad annat där behövdes efter bran-
den" . 48 I oktober samma år skriver kungen att det 
"synes oss icke orådigt vara, att kyrkan måtte med 
halm betäckt bliva, där intet sparrverke är upprest, 
på det att valven icke måtte bliva svaga och fördär-
vade". 49 Man ville hänga stora klockan i tornet på 
kyrktaket men kungen bestämde att den skulle för-
bli i stapeln. Andra brev samma år och dag ger order 
om tillvaratagande av smält bly som fallit ned på 
kyrkogården. N är kungen skriver till menigheten i 
Tionde härad om hjälp till arbetena på domkyrkan 
den 2 februari 1548 motiverar han detta med att "ett 
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sådant skönt mynster icke fördärvat bliva måtte".50 

Under 1549 handlar kungens brev om ekonomin för 
arbetena och om material, bl.a. koppar till taket.5' 
De följande två åren handlar breven om de fortsatta 
arbetena på taket. Tydligen är dessa i huvudsak slut-
förda 1552. Då möter oss det första brevet som hand-
lar om kyrkans inredning. Det är daterat i Västerås 
den 29 januari och ställt till biskop Clas (som titule-
ras ordinarius): "Vi kunna väl lida, M. Clas, att Ni 
låter beställa ett skönt ornament vid höga altaret där 
uti Linköpings domkyrka, eftersom ni därom i Eder 
skrivelse har berört, och uppå det sådana ornament 
på det flitigaste måtte bliva gjort, synes oss icke 
olikt vara, att Ni ville låta förskaffa Eder en konstig 
(skicklig] snickare ifrån Tyskland, som sådana orna-
ment fliteligen och väl tillpynta kan."52 Den medel-
tida utsmyckningen av högaltaret måste alltså ha gått 
till spillo eller svårt skadats vid branden, vilket bör 
kunna tolkas som att det var kyrkans östra delar som 
var de mest skadade. Den omständigheten att slot-
tet inte drabbades av elden pekar i samma riktning. 
Om biskop Clas handlade efter kungen order och 
beställde en ny altarprydnad och hur denna i så fall 
kan ha sett ut vet vi inte. Ett brev från april 1559, 
utfårdat i Linköping och ställt till sonen Erik, som 
då residerade på slottet i Kalmar, handlar om mäs-
ter Jakob orgelmästare som arbetat på ett orgelverk 
i Linköpings domkyrka och som uppburit en stor 
summa penningar för att bygga orgeln fårdig. Han 
har föga gjort på orgeln utan snarare fördärvat orgeln 
och dragit sin kos till Kalmar. Erik skall ge order 
tillJakob att slutföra arbetena i Linköping som han 
lovat och som han i förväg fått betalt för. 53 Var i 
domkyrkan denna orgel var placerad och om mäster 
Jakob verkligen slutförde sitt uppdrag kan vi nu inte 
avgöra. Det kan ha varit orgeln i Nicolaus-koret 
som förnyades. 

I drygt tio år hade arbetet med att återställa kyrkan 
efter branden således pågått. Knappt tio år senare var 
det dags för nästa katastrof. Det krig som kommit att 
kallas det nordiska sjuårskriget hade brutit ut 1563. 
Huvudfienden var Danmark. 1567 lyckades danska / 

trupper tränga upp ända till Östergötland. I novem-
ber detta år hade de kommit fram till Linköping och 
deras anförare, Daniel Rantzau, antecknade under 
den 21 november detta år: " I staden finns ett biskops-
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säte som varit täckt med koppar (författaren avser 
härmed domkyrkan]. Denna kyrka brann upp med 
staden och var redan i full brand när vi kom fram-
för staden."54 Invånarna i staden hade således själva 
anlagt branden - den brändajordens teknik är ingen 
uppfinning från vårt eget århundrade. Delar av de 
danska trupperna höll sig kvar i staden och sökte 
skydd inom murarna kring domkyrkans kyrkogård. 
Rantzaus dagbok meddelar också att 500 skyttar 
gömdes, dels i kyrkan, dels i de brända husen. När 
trupperna slutligen avtågade ett stycke in på 1568 
hade domkyrkan än en gång förlorat sitt tak och 
dess inredning delvis förstörts eller skadats. En av 
Rantzaus officerskolleger har efterlämnat en mera 
utförlig skildring av fålttåget och av domkyrkan 
och dess öde.55 Han berättar om de danska knek-
tarnas jakt på värdeföremål och hur källaren under 
sakristian befanns vara "fuld med alt gotz". Han skri-
ver vidare: "Saa vaar och Lindkiöbing domkircke 
en mectig, herlig kircke aff huggen steen med ij [2] 
spire paa den östre ende och en spir paa tornet och 
ij [2] koer med ij [2] skiöne taffier, en stoer och 
smuk messing liusestage, en herlig funt aff kobber 
mit paa gulued, och ij [2] orreverck. Saa vaar hun oc 
meget stor och bygt med piller, som de haffde veret 
vdhugne och skoren afftrae. Gulued vaar offuerlagd 
med idel mallmersteen (marmors ten] och kircken 
tagt med kobber offuer alt, saa detjammer skade vaar, 
at samme kircke skulle bliffue brent. Men skodene 
[de skotska legoknektarna] giorde dog störst skade 
och brende det skiöne liberij (bibliotek] imod felt-
herrens villie." Det finns en notis i ett brev från 1702 
av Haqvin Spegel enligt vilket det skall ha funnits 
"en gammal avritning" som visat domkyrkans präk-
tiga utseende före branden under Erik XIV:s tid. Om 
denna "avritning" verkligen varit så gammal som 
Spegel förmodade är omöjligt att avgöra då den sedan 
länge torde ha förstörts eller givits en annan beteck-
ning. Möjligen syftar Spegel på det redan under hans 
tid försvunna medeltida register, som enligt äldre 
arkivförteckningar kännetecknades av att det hade 
en bild av kyrkan på pärmen: "in cuius coopertio 
depicta est ecclesia. "56 

1568 avsattes Erik XIV och brodern Johan trädde 
i hans ställe som Sveriges konung. Fred fick dock 
landet först 1570, en fred som bl.a. innebar att 

man för en efter den tidens mått avsevärd summa 
måste lösa Älvsborgs fåstning i Göta älv mynning, 
landet enda kontakt med Västerhavet, från danskar-
na. Ett krigshärjat land, betungat av extra skatter för 
Älvsborgs lösen, mäktade inte med att omedelbart 
påbörja iståndsättningen av domkyrkan i Linköping. 
I ett brev den 29 juli 1573 till biskopen Martin Olofs-
son skriver kungen: "Wij late edre gunsteligen förstå 
Biscop Morten, att osz är berättedt thet een stoor 
deel att thett halmtaak, som Lijnköpingz Domkyrck-
ie är techt medh, skall allrede i nestförleedne winter 
ware niderfallet, och att kyrckie halffuen och kuper-
ne i thenne Sommer äre theregenum mykitt bliffuitt 
aff rägn och wäthe fördeffuade. Så är osz thet inte 
behageligitt, och på thet för:ne kyrckie icke ytterligere 
för takklöse skuld, motte fare ille, Så befalle wij eder 
här gunsteligen och alffuarligen, att I nu med thett 
allerförste och vten all försumelse i thenne Sommer 
skole med all flijt och alffuar late tecke samme Dom-
kyrckie, anthen med förloredt (provisoriskt] bräde-
taak eller elliest thett bedzte I kunne, effter som wår 
wilie och meningh, ther om tillförenne wäl förstått 
haffue, till tess man framdelis fåår bättre lägenheet till 
att fulkompne för:de kyrckiebygning."57 

Utan bidrag från kungen och statskassa var det 
inte möjligt att genomföra dessa upprustningsarbe-
ten. Vi kan också i räkenskaperna för skatteupp-
börden åtminstone delvis följa arbetena. Eftersom 
denna skrift i första hand skall behandla domkyrkans 
inredning och inventarier är det rimligt att hoppa 
över de uppgifter om huvudparten av de byggnads-
arbeten som utfördes under 1570-talet och som åter-
finnes i landskapshandlingarna i Kammararkivet.58 

Byggnadsarbetena bör i huvudsak ha varit avslutade 
1581. En inskrift i valvet öster om högaltaret i korom-
gången meddelar att Johan och hans drottning Kata-
rina "haffuer Thetta hederliga / Tempel förnyia låt-
hid uthi Sinns hög loffiigh R egementhes Tidh: Anno 
Dni 1581".59 Den främsta beviset på att byggnadsarbe-
tena var i huvudsak slutförda och att det därefter hand-
lade om att förse kyrkan med en värdig inredning var 
kungens donation av den altartavla av Maarten van 
Heemskerck, skapad för S. Laurentii kyrka i Alkrnaar 
som han på ännu inte klarlagda vägar förvärvat från 
Nederländerna. Om denna altartavla och dess histo-
ria se nedan s. 47 ff. Av uppgifter i 1582 års räkenskaper 
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får vi veta att arbeten då pågick på domkyrkans orglar 
genom orgellekarenJöran.60 En tyvärr skadad notis 
från 1584 meddelar att Arvid målare fått betalt för 
att han målat koret(?) och orgelverket.61 Samma års 
räkenskaper upptar också betalning till J öran organist 
som gjort "trometen" (trumpeten), till Påvel snick-
are som gjort två dörrar till koret, en dörr till orgel-
verket och visare till "segerverket", d.v.s. urverket, 
och till Mårten klockgjutare som gjutit stora och lilla 
klockan.62 Redan 1580 hade Vaste klockgjutare gju-
tit Sankt Lars' klocka på nytt.63 Mäster Raval snickare 
arbetade 1585 på kungsstolarna.64 Bland1588 års räken-
skaper förekommer bl.a. utgifter för järn och en hake 
"som götevapnet hängdes på", d.v.s. den tavla med 
"Armagothorum" som ännu finns kvar och som skall 
beskrivas närmare i det följande. Frans stakemakare 
fick betalt för altarstakar som han gjorde av gammal 
mässing och en koppartacka. 65 1589 köptes en funtkit-
tel och gjordes ett "funttäcke" av bräder, d .v.s. ett 
lock till fonten. På locket, som målades samma år, 
sattes en försilvrad kopparduva. Man arbetade också 
på en orgel, flyttade kungsstolarna fram i koret och 
målade dem medan prästbänkarna flyttades tillbaka 
- ett tydligt tecken på den roll kungen nu spelade i 
kyrkan.66 Av 1590 års räkenskaper framgår att Arvid 
målare fått betalt för att han målat högkoret och 
orgelverket (kostnaderna härför skulle dock föras till 
1586, det år då arbetet utfördes) . Vi får också veta 
att då stora klockan gjöts 1574 hade man lånat 131h 
lispund malm från Törnevalla kyrka enligt intyg av 
Vaste klockgjutare. 

1590 dog]ohan III och varken Sigismund eller her-
tig Karl engagerade sig i någon större utsträckning 
i de fortsatta arbetena på domkyrkan. Domkyrkan 
fick hädanefter i huvudsak klara sig med sina regul-
jära inkomster. Låt oss försöka sammanfatta vad de 
citerade notiserna har att säga om domkyrkans inte-
riör under 1500-talets andra hälft. 

Av den danska relationen från 1567 får vi veta att 
kyrkan hade två kor med två sköna (altar)tavlor, en 
stor och vacker mässingsljusstake, en funt av koppar 
och två orgelverk. En av dessa altartavlor bör ha haft 
sin plats på högaltaret och kan ha varit identisk med 
den altartavla som skulle beställas enligt Gustav l:s 
skrivelse 1552 (se ovan s. 16). Att bestämt lokalisera 
det andra koret med dess altartavla är svårt, när-
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mast till hands ligger väl att gissa på koromgångens 
östra kor. Det kan också ha funnits ett altare fram-
för korskranket/lektoriet, motsvarande det medel-
tida Korsaltaret. Mässingsljusstaken kan förmodas ha 
varit av samma typ som de ännu bevarade stora golv-
stakarna med sju armar i Lunds domkyrka och i Stor-
kyrkan i Stockholm. Att försöka fastställa dess ålder 
är lönlöst. Av de två orglarna bör den ena ha varit 
placerad i det norra korkapellet, Nicolaus-kapellet. 
Den andra kan förmodas ha varit placerad i mera 
direkt anslutning till högkoret. Funten är identisk 
med den ännu bevarade bronsfunten från 1400-talets 
förra hälft. Den befann sig på sin ursprungliga plats 
i närheten av portalen i väster. Hur mycket av det 
som beskrivs i den danska relationen som förstörts 
vid branden och härjningarna därefter framgår inte. 
Donationen av Heemskerks altartavla tyder dock på 
att i varje fall högaltarets altarprydnad behövde för-
nyas. Om orgeln i det norra koret hade bevarats i 
sådant skick att den gick att upprusta framgår inte 
av räkenskapsnotiserna eller andra samtida arkivalier. 
Vad vi vet är att den behöll sin plats ett stycke in 
på 1600-talet varefter den flyttades till ett nytt läge i 
södra tvärskeppet. Om ljusstaken överlevt härjning-
arna är det inte uteslutet att materialet i den använts 
till de klockor som behövde nygjutas. Om dopfun-
tens ursprungliga fot delade samma öde eller om 
den utbytts redan på Gustav l:s tid går ej att fastställa. 
Trots härjningarna i sakristian överlevde förvånans-
värt mycket av vad som fanns kvar av domkyrkans 
medeltida skrud. 

Av räkenskaperna från Johan IIl:s tid kan utläsas 
att ett åtminstone delvis nytt korskrank tillkom, 
försett med två dörrar, tillverkade 1584 av Påvel 
snickare. Koret och en orgel målades 1586 av Arvid 
målare.Den teckning, som visar domkyrkans inte-
riör före den stora utrensning som genomfördes 
1812- 1813 (se fig. l) ger väsentlig hjälp när man vill 
rekonstruera korskrankets utseende. Visserligen har 
det utsatts för flera förändringar under 1600- och 
1700- talen, men det är dock möjligt att med någor-
lunda säkerhet avgöra vilka delar av det skrank som 
avbildas som härstammade från 1580-talet. De östli-
gaste delarna av skranket bestod av en kombination 
av trä och gallerverk, säkerligen av järn. Varje sek-
tion kröntes av ett brett träbjälklag försett med rek-
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FIGUR 2. Planfrån 1785 redovisande domkyrkans gravplatser och läget far bänkkvarter, gravskrank och andra inbyggnader. 
Foto:ATA. 
F1G. 2. Planfrom 1785, showing burial places in the Cathedral and the position efpew sections, chapel screens and other 
fixtures. Photo: ATA. 

tangulära fyllningar och upptill avslutat med triangu-
lära gavlar. Samma bjälklag återkommer också på de 
delar av skranket som skärmade av högkoret mot 
tvärskeppet i söder och norr. På dessa delar av skran-
ket ersattes gallerverket med svarvade balustrar. Dör-
rar i dessa delar av skranket öppnade sig mot tvär-
skeppet. Av arkivuppgifter från 1600- talets slut (se 
vidare nedan s. 21) framgår att koret i väster avslu-
tats med ett skrank med två dörrar, över vilka det 
medeltida krucifixet varit placerat. Det medeltida 
lektoriet fanns således icke kvar. På Hägerstrands 
teckning finns på denna plats ett lågt skrank med 
samma slags svarvade balustrar som på de nord-
sydliga delarna av skranket. På detta skrank var 
placerade en rad små skulpterade änglar från det 
sena 1600-talets ombyggnad. Änglarna bar språk-
band med bibelcitat. 

Skrankens dekorativa detaljer, främst bjälklagen 
med sina triangulära gavlar, pekar på 1500- talet sena-
re del eller möjligen 1600-talets början, men då vi 
har uppgifter från 1580-talet som redovisar arbeten 
på korskranket, bör vi kunna ta för givet att huvud-
parten av det skrank som avbildas av Hägerstrand 
är delar av Johan IIl:s skrank. Romdahl har också 

kommit till denna slutsats i en tidningsartikel från 
1928 där han publicerade en kopia av Hägerstrands 
teckning i de Mandelgrenska samlingarna i Lund.67 

Under 1690-talet ombyggdes dock skranket till vissa 
delar varvid skranket fick det utseende det har på 
Hägerstrands teckning. Dessa ombyggnadsarbeten 
presenteras nedan s. 23. 

Räkenskaperna från 1580-talet talar också om 
kungsstolar och om präststolar. D e två kungsstolar 
som Hägerstrand avbildar är dock icke de ursprung-
liga - de har tillkommit i samband med den omge-
staltning av korpartiet som biskop Spegel tog initia-
tivet till i slutet av 1600-talet (se nedan s. 22). Inga 
prästbänkar syns på H ägerstrands teckning. De måste 
dock ha funnits även om de inte behövde bereda 
plats för så många präster som under medeltiden. 
Att prästbänkarna från början varit placerade inom 
korskranket kan vi ta för givet. Teckningen visar inte 
heller de bänkar som fanns i långhuset och som till-
kom under 1590-talet. Av beskrivningar vet vi dock 
att de var höga, försedda med trappsteg och så djupa 
att de sittande knappast syntes.68 De började byggas 
1596 och bekostades delvis av dem som skulle nyttja 
bänkarna, delvis av domkyrkan och delvis av staden/ 
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stadsförsamlingen. Bänkbygget, som pågick ett gott 
stycke in på 1600-talet åtföljdes av stundom häftiga 
diskussioner om vem som skulle sitta var.69 Av en 
planritning av kyrkan från 1734 liksom av en grav-
karta från 1785 (fig. 2) framgår att bänkarna var för-
delade i två kvarter som började omedelbart väster 
om korskranket och som lämnade de två västli-
gaste traveerna fria. 

Två gravtumbor, placerade i koret framför högal-
taret, var uppförda den ena över Ebba Eriksdotter 
(Vasa), änka efter ErikAbrahamsson (LeijonhufVud), 
ett av offren i Stockholms blodbad 1520. Hon hade 
dött 1549 i Vreta kloster. Hennes dotter Margareta 
Eriksdotter var Gustav I:s andra drottning. Tumban 
flyttades 1813 till det norra av korkapellen. Den andra 
tumban, som var murad av tegel, revs 1813. Den var 
uppförd för hertigJohan av Östergötland,Johan III:s 
son i äktenskapet med Gunilla Bielke, död i Vadstena 
1618. Gravmonumenten och deras historia kommer 
närmare behandlas nedan s. 181 ff. 

Orgeln i det norra koret bör liksom under sen-
medeltiden ha varit placerad på en läktare. Vi har 
inga uppgifter om utseendet på orgeln och orgelläk-
taren. 1628 flyttades denna orgel till en plats strax söder 
om tvärskeppets sydingång, i närheten av den plats 
som något senare togs i anspråk för den Gyllenadler-
ska graven. 70 "Anno 1628 vart beviljat av den vördige 
Herren Bispen Mäster Jon Kylander och kapitels-
männen, att Anders Månsson skulle transferera lilla 
orgelverket på ett annat rum [än] där det nu står och 
det förbättra med några stämmor och blev han där-
för lovad i arbetslön penningar 240 daler."71 Redan 
samma år kom Anders Månsson och lämnade tillbaka 
nycklarna till bägge orglarna - han ansåg sig ha för 
liten lön. Efter en dryg vecka hade han dock ångrat 
sig och ville ha tillbaka nycklarna. Detta beviljades 
samtidigt som man höjde hans lön, men först sedan 
han "godmodeligen" betalat 3 daler till domkyrkan 
"för sin galenskap".72 1629 fick Anders Månsson en 
del av betalningen för sitt arbete i pengar, en del i 
form av en del av en domkyrkans tomt, som grän-
sade till hans egen tomt.73 Efter flyttningen torde 
orgeln ha varit placerad på ungefär samma plats som 
den nuvarande kororgeln, enligt Rhyzelius mellan 
"begge dörarna in til GyllenAdlerska Grafven". Den 
Gyllenadlerska graven, som intill 1813 var omgiven av 
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ett skrank, markeras än i dag av den på sydväggen, 
väster om den södra tvärskeppsportalen placerade 
gravstenen, som bildat fond i gravkoret och gjort 
tjänst som epitafium.74 Den flyttade orgelns målning 
bekostades delvis av Peder Matsson Stiernfeldt på 
Ryd.7i På sin nya plats fanns orgeln i omedelbar när-
het till de bänkar vid sydväggen, som disponerades 
av katedralskolans elever - "djäknarna". Det är värt 
att notera att samma år som man beslutade att flytta 
orgeln till dess nya plats i söder utfärdade Gustav Il 
Adolf sitt privilegiebrev för ett gymnasium i Lin-
köping, högtidligen invigt den 8 september 1628.76 

Liksom under medeltiden hade skoleleverna som 
uppgift att hjälpa till med sången och musiken i kyr-
kan. 

En ny, betydligt större orgel byggdes i domkyr-
kans västparti mellan åren 1619 och 1629 och bekos-
tades till större delen med donationsmedel, bl.a. från 
Gustav Il Adolf och hans kusin hertig Johan av 
Östergötland.77 Originalkontraktet med orgelbyg-
garen, Per Jönsson i Skänninge, daterat den 14 maj 
1619, finns bevarat.78 PerJönsson åtog sig att bygga ett 
orgelverk om arton stämmor med bröstverk, pedal, 
ryggpositiv (och huvudverk) mot ett arvode på 300 
daler svenska. Han skulle själv stå för sin kost medan 
domkyrkan skulle "försörja snickare, smeder, måla-
re och vad därtill behövas kan". När orgeln stod 
helt färdig 1628 summerade man slutkostnaderna till 
3.100 daler.79 En uppgift i de Palmskiöldska samling-
arna meddelar också att orgeln i väster hade byggts av 
en borgmästare i Skänninge - Anders Jönsson - "och 
då lärde Brusen sin konst av honom".80 Jönsson har 
i denna uppgift fått fel förnamn."Brusen" kan iden-
tifieras med domkyrkoorganisten och orgelbyggaren 
Anders Månsson Bruse, som förekommer i Linkö-
ping under 1600-talets förra hälft men som också 
var verksam långt utanför stiftets gränser, bl.a. i Åbo 
domkyrka.81 Det var också Bruse som svarade för 
flyttningen av orgeln i Nicolaikoret till dess nya plats 
i söder.82 Under de drygt hundra år som Per Jönssons 
orgel gjorde tjänst reparerades den flera gånger (se 
vidare nedan s. 26). 

Den första gången en predikstol nämns i bevarade 
handlingar är i ett inventarium från år 1600.83 Där 
finns antecknat att man 1605 tog silvret från biskops-
staven och lämnade n lod till mäster Påvel, som skul-
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le göra predikstolen och återstående 48 lod till orga
nisten. Påvel snickare kvitterar också l6II betalning 
för predikstolen.84 För att betala Pål snickares arbete 
på predikstolen tog man också ett silvervapen på ett 
bårkläde som skänkts till kyrkan efter kommendan
ten Vilhelm Grummer, död 1614.85 Pål snickare dog 
den 14 april 1622 och då han var barnlös testamente
rade han sin gård, där han bott sedan 1592, till dom
kyrkan. 86 En gravsten i domkyrkan är lagd över Pål/ 
Påvel snickare. Enligt denna dog han 1622 den 13 
april. 87 Det vill synas som om Påls predikstol, som 
var placerad på "kvinnfolkssidan", d.v.s. i norr, var i 
bruk, efter en del reparationer, intill den nuvarande 
predikstolens tillkomst 1745· 

Det finns en kortfattad beskrivning av domkyrkan 
från december 1634, nedskriven av en fransk lega
tionssekreterare , Charles Ogier. Den lyder, i svensk 
översättning från 1914: "Här (i Linköping] finnes en 
av landets präktigaste kyrkor, lång och bred och med 
flera kor, vilkas altare man nedrivit för att inrätta 
gravkor och resa gravvårdar. Det yppersta av dem är 
den Bielkeska familjegraven, vilken ätt är en av de 
förnämsta i riket. Vi såg prästen officiera i mässkjorta 
eller, såsom vi kalla det, in albis. Domkyrkan har två 
särskilda orgelverk, ett kors och flera helgonbilder. "88 

Detta är den enda uppgift som finns om att några 
helgonbilder överlevt bränderna på 1500-talet. Om 
uppgiften är korrekt kan man tänka sig att det var 
Samuel Enander, biskop i Linköping 1655-1670, som 
stod för dessa bilders avlägsnande. Av ett flertal visi

tationsprotokoll framgår att han verkade för att bilder, 
som han betraktade som "papistiska", skulle avlägsnas. 

1659- 1660 arbetade en snickare på kungsstolarna 
som nedtogs och flyttades (denna gång utanför 
korskranket). Nya prästbänkar byggdes i koret och 
dörrarna till mellankoret lagades - tydligen hade Karl 
X Gustavs lik stått där på dess väg från Göteborg till 
Stockholm.89 Menighetens bänkar ombyggdes del
vis 1684 av snickarna Jöns och Johan. Domkapitlet 
förskotterade kostnaderna, som skulle fördelas på de 
borgare som disponerade dem.9° Bänkhyran var en 
av kyrkans säkraste inkomstkällor! En notis i räken
skaperna från 1687 ger en tidsbild som inte saknar 
intresse. Man hade få tt laga 16 dörrjärn för de nya 
manfolksbänkarna på stora raden neder åt västra 
kyrkodörren "vilka av vanartigt folk sönderbrutne 
voro". 91 

1660 skaffade man sig ett nytt "sägerverk", d.v.s. 
ett nytt ur, placerat i kyrkorummet något väster 
om den stora långhusportalen i söder. En notis från 
1673 meddelar att det byggts av Joachim urmaka
re.92 Räkenskaperna redovisar också kostnader för 
omgjutning av domkyrkans ringklockor, uppgifter 
som kommer att återges i samband med beskrivning
en av de nuvarande klockorna s. 266 f. 

En kategori inventarier som kom att spela en stor 
roll för kyrkorummets utseende var gravmonumen
ten, epitafierna och begravningsvapnen. Då dessa 
kommer att ägnas ett särskilt avsnitt behöver de inte 
närmare presenteras i denna översikt. 

Från 1690-talet till 1810 


AR 1691 DOG BISKOPEN Magnus Pontin, som under 
flera år varit svårt märkt av en serie hjärnblödning
ar - "dock härdade han ut med embetets sysslor" .93 

Samma år dog också domprosten Petrus Simoni Löf
gren och ersattes av Olov Wong, som dock dog redan 
i början av 1694. Han följdes av OlofLangelius som 
dog 1716. Till Pontins efterträdare utsågs dåvarande 
biskopen i Skara Haqvin Spegel, vars fullmakt utfår

dades i oktober 1691 men som dröjde en tid med 
att flytta över till Linköping. Omfattande arbeten 
på domkyrkan hade påbörjats 1690, främst i korpar
tiet. Med landshövdingens och konsistorii samtycke 
beslöt man att "nedtaga krucifixet som setat fram 
utöver de bägge stora högkorsdörrarna samt bort
taga skranket. Jämväl förändra samma krucifix och 
det uppsätta över altartavlan samt med målning och 
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förgyllning det utstoffera och förbättra" .94 För arbe-
tena anlitades byggmästaren Peder Månsson och 
de två vid domkyrkan anställda "kyrkobyggarna" 
Nils Månsson och Anders Olofsson, snickaren Jöns 
Pedersson, svarvaren J oen Peders son och Linköpings-
målaren Måns Svensson.9s Innan man tog itu med att 
flytta krucifixet hade man förvissat sig om att det 
fanns plats nog över altartavlan: "Till samma kruci-
fixs inmärkande emellan pelarna, förrän det kunde 
förändras och upprättas gjordes först ett kors för-
lorat [provisoriskt] av bräder, vartill togs 8 st halv-
ruttna furubräder, till intet annat duglige." I sam-
band med dessa arbeten måste man också ta ner 
några begravningsvapen för medlemmar av familjen 
Lagerfelt, som hade skadats. De lagades av snickaren 
Jöns Pedersson. Man lagade också biskopen Petrus 
Caroli grav i högkoret med en syllstock "som setat 
i skranket frammanför högkoret". De två kungssto-
larna sågs över "så till fundamenten som posterna 
och listerna". Mot slutet av juni 1690 var arbetena 
i huvudsak avslutade. Gymnasisterna Petrus J erelius 
och Petrus Siösteen köpte ståltråd "till majestäter-
nas namns med blomster överklädande under kungs-
stolarna" och till "de smärre stolparnas med bloms-
ter överklädande under kungsstolarna" . Man klädde 
också de fyra större posterna med blomster. Håkan 
Larsson i Tannefors levererade två lass löv och sedan 
man sopat domkyrkan kunde man fira domkyrkans 
särskilda högtidsdag, apostlarna Petri och Pauli dag 
(29 juni). Av uppgifterna om blomstersmyckningen 
av kungsstolarna kan vi dra den slutsatsen att de 
varit försedda med tak, burna av fyra stolpar och 
med kungliga monogram eller vapen som prydnad 
på taken, d.v.s. av likartad uppbyggnad som den stol 
som nyttjades av hertig Magnus i Vreta klosters kyrka 
och som ännu finns bevarad.96 Stolarna i Linköping 
som blomstersmyckades torde således vara de, som 
tillkommit underJohan IIl:s tid. 

Även en del exteriörarbeten utfördes under 1690. 
Det stora rosfönstret över sydportalen fick delvis nytt 
masverk medan rosfönstret i väster fick ett skydds-
galler av mässing "emot vanartigt folks händer, vilka 
med sten alltjämnt sönderkasta pläga fönstren uppå 
domkyrkan, så att de aldrig får stå hela och fårdiga" . 97 

Gallret gjordes av mässingsarbetaren Lovis Hansson. 
När man året därpå - 1691 - konstaterade att takryt-
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taren på domkyrkans tak sviktade när man ringde i 
klockan, lät man tombyggaren Peder Månsson göra 
ett förslag till ett nytt torn (se fig. 3). Detta förslag 
förverkligades inte utan man nöjde sig med att repa-
rera takryttaren. 

Arbetena på kyrkans inredning fortsatte med än 
större intensitet sedan Haqvin Spegel tillträtt sin 
tjänst. I juli 1692 bärs de gamla kungsstolarna ut och 
snickaren Jöns Persson gör nya stolar.98 1693 kon-
staterades att manfolksbänkarna på södra sidan var i 
dåligt skick och borde förses med dörrar, även själva 
bänkarna behövde repareras. 99 En ny altardisk tillver-
kas också samma år avJöns Persson.100 

Genom organisten Lars Betulander besiktigades 
1692 det lilla orgelverket i söder. Av hans beskriv-
ning framgår att orgeln bestod av ett huvudverk med 
minst sju stämmor (redovisningen är svårtolkad) 
samt ett ryggpositiv med fem stämmor (principal, 
oktav, flöjt, gedackt och oktavcymbel). Orgelbyg-
garenjohan Arvidsson Agerwall slutförde upprust-
ningen under senvintern 1693.101 

Längst i väster, mellan den stora portalen och de 
två sidoportalerna, byggdes 1693 två skrank "inom 
vilka likbårar, små stegar och annat kan förvaras, att 
det icke skall synas i kyrkan eller ligga någorstädes i 
vägen till hinder och förargelse". Samma år anlitades 
målaren Måns Eriksson Grijs från Norrköping för 
målande av altarrundeln i vitt, blått och guld, de nya 
kungastolarna och åtskilligt mera. 102 

Gravmonumentet vid högaltaret över hertig]ohan 
var i dåligt skick. I ett brev till biskopen 1693 gavs 
tillstånd att "ett litet skrank allenast av 6 alnars höjd 
må satt bliva för koret i domkyrkan, och att man 
därtill må taga av den machin som stått över hertig 
Johans grav".10i Hur man skall tolka ordet "machin" 
är osäkert - enligt Svenska akademiens ordbok kan 
det användas "om större konstverk med en mängd 
detaljer" .104 Det är frestande att anta att den enkla 
tumban av putsat tegel varit försedd med en över-
byggnad av smidesjärn av ungefår samma utforming 
som de skrank som förekommer vid Karl IX:s grav i 
Strängnäs domkyrka. Sedan överbyggnaden avlägs-
nats renoverades tumban med målning och försågs 
med en inskrift med silverbokstäver varvid både 
äldre och nyare silverbokstäver kom till användning. 
Dessa arbeten kommer att mera i detalj redovisas vid 
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beskrivningen av gravmonumentets öden nedan s. 
184 ff. 

1694 byggde man på kvinnfolksbänkarna och bör-
jade arbetet med att förändra korskranket, arbeten 
som fortsatte 1695 då räkenskaperna upptar utgifter 
bl.a. till bildhuggaren Johan Ullberg i Norrköping 
för åtta änglar och rjugofyra lampor med flammor. 10s 
Petter svarvare gjorde ytterligare 7 lampor, medan 
sex lampor med flammor levererades av "bildhug-

FIGUR J. Förslag till ny takryttare av byggmästaren Peder 
Månsson r69r. Förslagetfarverkligades inte. VaLa, Linköpings 
domkapitlets arkiv FIXa:r. 
FIG. J. Designfor new roofturret, by master builder Peder 
Månsson, r69r. Not realised. 

garen i Skeda" (hans namn anges tyvärr ej) . Måns 
Grijs i Norrköping svarade för huvudparten av mål-
ningsarbetena men biträddes när det gällde enklare 
måleriarbeten av Måns Svensson målare i Linköping. 
Måns målade också båda bänkraderna längs stora 
gången och de två skranken i väster. Snickaren Jöns 
svarade för snickerierna till skranket, bl.a. nya gavlar 
med fyllningar över gallren bakom altartavlan. Han 
tog också bort de gamla listerna och satte nya istäl-
let utomkring koret. En annan snickare, H emming, 
betalades 1696 för att han uppsatt det gamla genom-
brutna träverket som förr hade suttit på bägge sidor 
om altaret över gallren och uppsatt det i det främsta 
koret (det östra av de tre korkapellen). 1702 fick måla-
ren Claes de Witte betalt för fyra stycken som han 
målat för koret - ett sammanskott av präster m.fl. 
hade hjälpt till att skaffa medel till dessa arbeten. 106 

Aret därpå har domkyrkan utgifter för ställningar 
åt målaren och för åtta målningar på norra sidan av 

10 7 koret som de Witte utfört. Ännu 1705 arbetade 
två målare - Petter Jansson och Claes de Witte -
på koret. Aret därpå fick Claes de Witte betalt för 
att han målat på södra sidan kring koret, samma år 
som Annika Bengtsdotter fick betalt för att hon för-
gyllt listerna på den södra kordörren och för att hon 
med metallguld belagt listerna kringom koret på den 
södra sidan. 108 Arbetena på koret fortsatte 1707. Detta 
år fick bildhuggaren Olof Wiström betalt för "två 
bilder som fattades på koret" .109 Målaren Christop-
her Fock från Norrköping"0 målade och förgyllde 
skulpturerna.m Resultatet av dessa arbeten på koret 
kan vi åtminstone delvis avläsa på Hägerstrands teck-
ning (fig. l) . Där återges t.o.m. de målade texter som 
fanns på de delar av skranket som var vända mot lång-
huset: "Priser med mig Herran lofwer honom med 
psalmer" och "Heliga äro Herrens gårdar Hallelulia 
Halleluia" . Vi ser också änglarna och vaserna med 
flammor medan vi inte kan se något av de målningar 
som Claes de Witte utfört. 112 

Ett skrank kring dopfunten i kyrkans västparti till-
kom 1699. Snickaren Måns Wittman svarade för trä-
arbetena medan målaren Natanael Werwing"3 målat 
"deviserna" på skranket och Linköpings-målaren 
Måns Svensson målat fyra knappar. "4 "Deviserna" 
var de texter och emblem som biskop Spegel sam-
manställt och som skall behandlas närmare nedan . 
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I ett sockenstämmoprotokoll från 1698 diskuterade 
man vad som skulle göras åt de två trapporna under 
orgelläktaren. Man kom fram till att de "böra med 
någon målning utstofferas", detta i likhet med funt-
koret. 115 Man vände sig också samma år till Måns Grijs 
i Norrköping som anmodades att före pingsthelgen 
komma till domkyrkan "och måla tvenne kvadrater 
eller skranker med några deviser och emblematis uti 
svart fårga". Skulle Grijs inte komma inom utsatt 
tid gavs Måns Svensson i uppdrag att "anstryka kva-
draterna med någon gul eller blå fårg och förgylla 
listerna." Ett par veckor senare förklarade sig Måns 
Svensson beredd att förgylla alla listerna innantill på 
fyllningarna under orgelverket och "flamera" (mar-
morera) listerna med mörkbrun fårg.116 Det blev 
dock Natanael Werwing som följande år - 1699 -
fick måla deviserna i åtta fyllningar. 117 Även dessa 
deviser kommer att behandlas närmare nedan. Ytter-
ligare målningar under orgelläktaren utfördes 1707 
av Claes de Witte. 118 

Några notiser från 1697 som handlar om kyrkans 
medeltida glasmålningar kan lämpligen citeras i detta 
sammanhang. Glasmästaren Jöns Larsson redovisar 
i en räkning hur han först har "lagat och byggt och 
insatt 14 st. målade fönster uti främsta koret, noch 
lagat, byggt och insatt 12 st. fönster uti flykten på den 
norra sidan näst framför predikstolen där de målade 
hade förr suttit. Noch bekommit uti arbetslön för 
fem nya fönster uti flykten mitt för predikstolen, 
där 5 st. söndriga målade fönster togos ut". 11 Man9 

hade redan 1693 diskuterat"om icke det gamla, brän-
da munkglaset som finnes här och där i fönstren 
må uttagas och sättas tillsammans uti några fönster 
för sig själv och annat glas i dess ställe insättas". 120 

Denna respekt för lämningarna av medeltidens glas-
målningar är värd att särskilt observera. 

Över huvud taget var 1690-talets inredningsarbe-
ten skonsamma mot den inredning som redan fanns. 
Man avlägsnade visserligen en del av 1500-talets 
korskrank men anpassade nya delar till de gamla. 
Triumfkrucifixet flyttades från sin ursprungliga plats 
i bågen mellan kor och långhus, men fick en ny, vär-
dig plats över Heemskercks altartavla. 

Arbetena med korpartiets omgestaltning hade 
påbörjats innan Spegel utnämndes till biskop i Lin-
köping. Så snart han trätt i rjänst grep han sig dock an 

att med stor energi fullborda det hans närmaste före-
gångare påbörjat. Om Spegel har Lindroth skrivit 
att han, i likhet med sin samtida yrkesbroder Jesper 
Svedberg, kännetecknades av "ett rastlöst mångsyss-
leri, en varm personlig fromhet och en grundmurad 
likgiltighet för teologins benigare frågor". 121 Lind-
roth nämner också att Spegel intresserade sig för got-
ländska och västgötska antikviteter. Att det var på 
hans initiativ som hertigJohans grav snyggades upp 
är fullt klart - detta kan kanske ses som ett utslag 
av hans goda förhållande till den regerande kungen 
men visar också hans intresse för minnesmärken 
från gångna tider. 

Helt och hållet tillkomna på Spegels initiativ, 
enligt hans anvisningar men med stöd av särskilda, av 
kungen beviljade medel, var de emblemata - sinne-
bilder - som målades på korskranket och på skranken 
kring dopfunten och trapporna till orgelläktaren i 
väster. Kungl. Maj:ts beslut i ärendet var daterat den 
6 juni 1693 och innebar att fyrahundra daler silver-
mynt beviljats "till en och annan reparation ... särde-
les korets sirat och prydnad".122 

Sinnebildskonsten, d.v.s. att använda en kombina-
tion av bild och text för att föra fram ett budskap, 
hade skapats av en italiensk jurist Andrea Alciati, 
som publicerade den första boken med emblem 1531. 
Den utkom därefter i åtskilliga upplagor och låg 
till grund för en mängd emblemböcker. Den enda 
svenska boken inom denna genre - "Sinnebilds-

123 konsten" av Abraham Sahlstedt - kom först 1758.
Atskilliga svenska författare prövade denna speciel-
la konstart. Vi möter den i konsten i dess fullstän-
diga form i många av de inredningar som gjordes för 
Magnus Gabriel de la Gardie under 1600- talets mitt 
och senare hälft. 12 4 Spegel tycks ha umgåtts med tan-
ken att ge ut en samling av emblem. I en handskrifts-
volym i Kungl. biblioteket i Stockholm med poesi av 
Spegel finns en serie dikter, avsedda att utgöra texter 
till en svit emblembilder. Bernt Olsson har visat att 
texterna passar till en samling av holländaren]. Cats, 

125först tryckt 1618. 
Ingen av målningarna med de spegelska emble-

men med sina texter har hittills återfunnits - de 
rensades ut vid domkyrkans "städning" 1812- 1813. 
Några avbildningar av dem finns inte. En av de ovan 
citerade räkenskapsnotiserna tyder på att i varje fall 

24 LINKÖPINGS DOMKYRKA 



bilderna på skärmarna kring trapporna till orgelläk-
taren varit målade i grisaille - de skulle målas med 
svart fårg. Texterna känner vi dock, främst tack vare 
den utgåva av Spegels stora epos "Guds verk och 
vila" som trycktes i Norrköping 1745· Där ingår 
som en bilaga texterna till sinnebilderna på korskran-
ket och trappskranken. Rubriken till korskranksbil-
dernas texter lyder: "Emblemata lincopiensia Thet 
är Sinnorika Föreställningar af Then Heliga Skrift, 
med wäl målade Figurer och mycket väl flytande 
verser, omkring Hög-Choret i Linköpings Domkyr-
kio innan til och utanföre, förmodeligen til mycken 
lärdom och tröst, år 1694 upstäldte Af Tå warande 
Linköpings Biskop, Sedan Swea- och Götha-rikets 
Arkebiskop, Nu hos Gud salig Doct. Haqvino Spe-
gel." Titeln för emblemtexterna på trappskranken 
lyder "Emblemata som i Linköpings domkyrkio 
på the fyrkantiga pelarna wid wästra dören under 
Orgelwerket warit målade 16 stycken; men några 
borttogos, när nya Orgelwerket giordes år 1732". 

Korskranksemblemen var uppdelade på två seri-
er, var och en bestående av två gånger två gånger 
sexton bilder, d.v.s. sammanlagt 64 bilder. Motiven 
var hämtade ur Gamla och Nya testamentena, för-
delade så att de gammaltestamentliga motiven fanns 
"Innan til uti Choret", de nytestamentliga "Utan 
före på Choret". Den första gruppen av bilder hade 
försetts med rubriken "Kyrkiotankar, thet är, några 
thet gambla och nya Testamentets Historier, med 
hwarannan jemförde, på Linköpings Domkyrkio-
Chor afmålade och med korta rim til Christelig 
betrachtelse lämpade". D en andra gruppens förord 
i trycket från 1745 lyder: "Några then alsmächtige 
Gudens underwerk, uti G. och N . testamentets 
böker beskrifne, med hwarannan jemförde och på 
Linköpings Domkyrkio-Chor afmålade, samt med 
korta rim til en Christelig betrachtelse lämpade". 
Av titelbladet till 1745 års upplaga framgår också att 
målningarna tillkommit år 1694. För att mera exakt 
redovisa de texter som kompletterade bilderna åter-
ges de i bilaga B s. 277 ffefter trycket från 1745· Om 
samtliga dessa texter också återfunnits på målning-
arna är omöjligt att nu avgöra. Atminstone de latin-
ska citaten gör närmast intryck av att vara ett slags 
fotnoter till de svenska texterna. För de flesta kyr-
kobesökarna var de dessutom obegripliga och rjä-

nade knappast syftet att leda till reflektioner över den 
kristna tron. 

Motiven för samtliga bilder är hämtade ur bibeln 
och sammanställda i par på ett sätt som möter oss 
redan i evangelierna. En del av sammanställningar-
na har också mycket gammal hävd, andra är Spegels 
egna. Bildernas och texternas uppgifter är att få åskå-
daren och läsaren att reflektera - att meditera - över 
kristendomens trossatser. En noggrann läsning av 
texterna och bilderna bör kunna ge en mycket tydlig 
bild av Spegels och det sena 1600-talets tro och teo-
logi, en uppgift som inte kan inpassas inom ramarna 
för detta arbete. En sådan undersökning bör också 
kunna avgöra i vilken utsträckning Spegel kan ha 
arbetat med förlagor och hur mycket som är ett resul-
tat av hans egna ideer. 

Eftersom icke en enda av bilderna på korskranket 
har kunnat återfinnas kan vi inte avgöra om de varit 
självständiga kompositioner av målaren - huvudsak-
ligen C laes de Witte - eller om Spegel kunnat stå till 
rjänst med förlagor. 

När det gäller emblemen - sinnebilderna - på 
skranken kring trapporna till orgeln i väster torde 
vi däremot kunna räkna med att målaren haft till-
gång till någon form av grafiska förlagor. Vilka dessa 
varit är omöjligt att avgöra eftersom vi inte känner 
målningarnas utseende. De av Broocman publice-
rade beskrivningarna av och texterna till målning-
arna återges i bilaga B s. 292 ff. Här handlade det inte 
om bibliska scener utan om verkliga emblembilder, 
som intimt hör samman med texterna. Den första 
bilden visade några fåglar som hade sitt näste under 
ett kyrkotak med rubriken "Om lust till Guds hus" . 
Mitt emot denna fanns en bild som visade en ängel, 
som står utanför en lustgård med ett svärd i handen. 
Rubriken var här "Om ogudachtiga, som bör hållas 
från Guds försambling". De följande bilderna illus-
trerade hur man borde leva i i tron. De sista bilder-
na har rubriken "Sjusrjärnorna", åtföljd av dikten 
"Ändoch köld är uti norden, är hon likwäl uplyst 
worden / Stiernor finnas i thet land, hwilka Gud har 
i sin hand" respektive "Ett träd vid vars rot en yxa 
ligger" med versen "Y xen är til roten lagd, dammen 
är ock redan sagd; / Then som bettrings frucht ei bär, 
honom Gud afhugga lär." Det var alltså frågan om 
bilder för eftertanke och meditation, som var det 
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första som mötte kyrkobesökaren som gick in i kyr-
kan och det sista vid utgången ur kyrkan. 

Inga beskrivningar finns av sinnebilderna på skran-
ket kring dopfunten. Att de syftat på dopet är dock 
självklart och man kan förmoda att de varit av unge-
fär samma typ som bilderna under orgelläktaren. 

Det är djupt beklagligt att inget av dessa predik-
ningar i ord och bild som Spegel särskilt skapade för 
sin domkyrka finns bevarat. Det är möjligt att de som 
konstverk inte var av särskilt hög kvalitet men vad de 
hade att berätta om sin tids tro och andaktsliv hade 
varit skäl nog att rädda dem undan förgängelsen. 

De sista konstverken som anskaffades till kyrkan 
under Haqvin Spegels tid var två stora ovala oljemål-
ningar, nu placerade i Maria-koret. Av Hägerstrands 
teckning framgår att de varit placerade i långhuset, 
i höjd med korskranket, ovanför vad som bör ha 
varit två altarbord, kombinerade med var sin ljussta-
ke med en mängd pipor. De föreställer Kristi bergs-
predikan och Moses som kommer ned från berget 
Sinai med lagens tavlor tillsammans med J osua. I 
bakgrunden ser man israeliternas dans kring guld-
kalven (Andra Moseboken kap. 32) . De skulle såle-
des ursprungligen läsas tillsammans med korskran-
kens bilder med motiv ur de två testamentena. Enligt 
räkenskaperna inköptes de 1709 från Stockholm. För 
en mera detaljerad redogörelse för deras motiv och 
tillkomsthistoria se nedan s. 263 ff. Före dessa mål-
ningars tillkomst hängde på ömse sidor om ingång-
en till högkoret de helfigursporträtt av Luther och 
Melanchton som skänkts till kyrkan I62I av Per 
Mattsson Stiernfelt och som ännu finns i behåll (se 
nedan s. 260 f). 

Redan under Spegels tid hade man bekymmer 
med att avlöna domkyrkans organister. Man försök-
te hålla ned lönen så mycket som möjligt, vilket ledde 
till att organisten hotade att lämna Linköping och 
flytta till Vadstena, där han hade erbjudits bättre vill-
kor. Landshövdingen, friherre Mårten Trotzig såg 
sig nödsakad att skriva till församlingen i april I704. 
Han framhöll, att det var nödvändigt "att vid denna 
kyrkan är en tjänlig organist och att föga heder skul-
le vara för denna församlingen som har den äldsta 
kyrkan i riket, om orgelverken skulle stå öde och 
organisten nödgas överge tjänsten för brist på lön. "126 
Problemet löstes så småningom och 17I5 sågs orgel-
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verket över genom orgelbyggaren Magnus Callan-
der.127 Efter besiktning kunde han konstatera att 
orgelns 22 stämmor "i många år mestadels intet kun-
nat brukas" och förband sig att upprusta verket mot 
en kostnad av 40 dlr kmt för varje stämma och I2 
dlr kmt för varje bälg. Enligt kontraktet från I6I9 
med orgelbyggaren Per Jönsson (se ovan s. 20) skulle 
orgeln få I8 stämmor. Ytterligare fyra stämmor hade 
således tillfogats vid okänd tidpunkt. I november I7I5 
var arbetet i full gång och de två kyrkobyggarna anli-
tades för att bära piporna upp och ned från läktaren. 
Också fasaden sågs över, bl.a. genom målarenJohan 
Roos som lade silver på piporna medan orgelbyg-
garen lade silver på fasadens bilder och stora knap-
par.128Det talades också om att anlita en bildhuggare 
för bilderna på fasaden - av räkenskaperna att döma 
blev det dock aldrig av. 

Ar 17n hade Spegel utnämnts till ärkebiskop i 
Uppsala och efterträddes av Jakob Lang, som dog 
redan 17I6 utan att ha gjort några större insatser för 
domkyrkan. Han efterträdare blev Torsten Ruden, 
död 1729 efter att ha tjänat sitt stift och sin domkyrka 
i tretton år. Vid sin sida hade han från och med I720 
domprosten Andreas 0. Rhyzelius, som under de 
40 år han var verksam i Linköping med stort nit lade 
sig vinn om att vidmakthålla och förbättra domkyr-
kan. I72I väckte han frågan om uppförandet av en 
ny läktare vid långhusets sydvägg från början tänkt 
"för kvinnfolket allena", ett förslag på vilkets för-
verkligande han fick vänta till I727 .129 R äkenskaper-
na redovisar kostnaderna för arbetena på läktaren och 
meddelar bl.a. att Hans Raam svarade för målnings-
arbetena. 130 Enligt en redovisning av huvudparten av 
de inskrifter som fanns i domkyrkan var läktaren för-
sedd med följande inskrift: "När under kong Fred-
rik Svea och Göta landen voro friderika och den 
längsta riksdagen i Stockholm [hölls] byggdes denna 
läktare A:o 1727. "131 Hans nästa projekt var ändå mera 
omfattande. I730 fick organisten Carl Hindersson 
från Kristberg i uppdrag att besiktiga stora orgel-
verket, en besiktning som resulterade i att man två 
år senare skrev kontrakt med orgelbyggaren Johan 
Niclas Cahman i Stockholm om byggandet av en 
helt ny orgel i väster, en orgel som kunde invigas 
av Rhyzelius I733 den I9 augusti (trettonde sönda-
gen efter Trefaldighet). Den predikan som hölls vid 



detta tillfalle "til at bringa sina Åhörare på retta och 
med Guds H. Ord likrnätiga tanckar om Orgelwerk 
och annan Instrumental Kyrkio-Musique" trycktes 
samma år. '32 Den gamla orgelläktaren behölls till vissa 
delar men anpassades till den nya orgeln. Huvud-
parten av Spegels sinnebilder på läktartrappornas 
inbyggnader fick vara kvar men en ny läktarbarriär, 
med bilder bl.a. av apostlarna, tillkom. En mera 
detaljerad beskrivning av orgeln, dess fasad och av 
bevarade delar av läktarbarriären liksom en mera 
utförlig redogörelse för denna orgelns tillkomst och 
historia kan läsas i det följande s. 66 ff. 

En ny predikstol, den som fortfarande gör tjänst, 
tillkom 1745 och levererades av Norrköpings-bild-
huggaren Niclas Österbom (se vidare nedan s. 59 ff 
för beskrivning och historia). Det största arbetet på 
domkyrkan under Andreas Rhyzelius ledning var 
uppförandet av ett torn vid kyrkans västgavel, 
påbörjat 1747, efter ritningar av Carl Hårleman. '33 

Rhyzelius var då sedan 1743 och till sin död 1761 stif-
tets biskop. 

Sitt brinnande intresse för historia har Rhyzelius 
dokumenterat i en rad skrifter, bl.a. en historik 
över Sveriges biskopar, tryckt i Linköping 1752 och 
en samling uppgifter om klostren i Sverige, tryckt 
1740 i Linköping. Han har av Bexell betecknats som 

"en karolin av den gamla stammen. Som kyrkoman 
framträdde han med självmedveten myndighet, och 
som stiftschef var han mycket energisk och hade stora 
kunskaper om sitt stift. R . hade en synnerlig fors-
karflit med hyperboreiska ideal , stark samlar- och 
registreringslidelse, osedvanlig arbetskapacitet och 
otyglad vetigirighet på sina olika intresseområden; 
han ger intryck av att vara något av en pedant". 'l4 

Några mera omfattande förändringar av den 
fasta inredningen skedde inte under återstoden av 
1700-talet. Själva kyrkobyggnaden blev dock allt 
skröpligare och man hade stora bekymmer med 
tak, murar och valv. Tombygget hade kostat mycket 
pengar och vid reparationerna sökte man sig oftast 
till de billigaste alternativen. När det på 1770-talet 
var dags för en genomgripande omläggning av taket 
revs det gamla taket med två fall och ersattes med ett 
lägre, mindre virkeskrävande. Olika förslag till mur-
verksreparationer upprättades men mycket litet kom 
till utförande. Ar l8IO började så diskussionerna på 
allvar om en mera genomgripande översyn och man 
vände sig till Överintendentsämbetet för att få råd 
och förslag till åtgärder. Resultatet av dessa diskus-
sioner om Överintendentsämbetets förslag presen-
teras i följande avsnitt av denna sammanfattande 
beskrivning av domkyrkans inredning. 

Från I 81o till våra dagar 


DET ÄR SVÅRT ATT AV bevarade handlingar avgöra 
vem eller vilka som var de mest drivande när det 
gällde en grundlig översyn av domkyrkan. Prosten i 
Kumla Carl Rosen von Rosenstein hade i mars 1809 
utnämnts till biskop i Linköping men bodde kvar i 
Kumla till 1812. Av domkapitlets protokoll framgår 
att han från början deltog i diskussionerna om dom-
kyrkans restaurering, men det finns inget som direkt 
tyder på att han varit den mest drivande kraften. 
Hans företrädare, Magnus Lehnberg, hade under 

sin korta tid som biskop - mellan 1805 och 1808 
- knappast hunnit spela någon framträdande roll 
när det gällde detta ärende. Att kyrkobyggnaden 
befann sig i mindre gott skick var dock uppenbart 
och att åtskilliga arbeten erfordrades för att trygga 
dess bestånd torde ha stått klart för de flesta i dom-
kapitlet och församlingen. Vad som från början var 
det väsentligaste - att se över murar, valv, fönster och 
golv - växte under ärendets hantering ut till en total 
omgestaltning också av kyrkans fasta inredning. Vid 
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ett sammanträde den lJ februari l8II beslöts att man 
skulle vända sig till Överintendentsämbetet - den 
myndighet som då övervakade det offentliga byg-
gandet i landet - och begära en besiktning av någon 
av denna myndighets specialister. 135 Den som fick 
uppdraget var arkitekten Jakob Wilhelm Gerss, som 
i mars under fyra dagar besiktigade kyrkan och i ett 
besiktningsprotokoll föreslog erforderliga åtgärder. 136 

Gerss' förslag översändes till domkapitlet i maj men 
vad han hade föreslagit behandlades redan vid dom-
kapitlets sammanträde den 20 april. Sedan man läst 
upp "skriftliga erinringar" av biskopen och kammar-
rådet Hertzman övergick man, efter att ha behand-
lat kyrkobyggnadens bristfälligheter, till att diskutera 
åtgärder med inredningen. Man beslöt "sedan allt 
blivit tagit uti noga besiktning" att "till befrämjande 
av en obehindrad utsikt genom kyrkan, skulle altar-
tavlan borttagas och i dess ställe uppsättas ett kruci-
fix eller någon annan passande prydnad, ävensom att 
det övriga träd- ochjärngallret omkring koret såsom 
hinderligt för utsikten från kyrkan och dessutom 
vanprydande, av vilken senare orsak kor- och kungs-
stolarna, alla gamla tavlor på pelarna, gravkoren och 
södra läktaren skulle borttagas. Planen omkringalta-
ret så mycket förlängas att det första trappsteget skul-
le börja vid yttersta kanten av foten under de närmas-
te pelarna. Ävenledes projecterades att predikstolen 
skulle flyttas till nästa pelaren ovanföre i öster. Gol-
vet, som på många ställen befanns vara till en betydlig 
del nedsjunket och över allt ganska ojämnt, förme-
delst trossbottnarnas till en stor del förruttnade och 
golvstenarnas mindre noggranna hopfogning och en 
beständig tid efter annan förorsakad rubbning av de 
samma vid gravarnas öppning, skulle helt och hållet 
omläggas med tillhjälp av ny sten, och så mycket av den 
gamla, som därtill kunde användas. Bänkarna inuti 
kyrkan, som av församlingen kommer att påkostas, 
skola efter predikstolens blivande läge ställas". 137 Man 
övergick därefter att diskutera reparation av fönstren, 
vilkas kalkstensmasverk av Gerss utdömts som omöj-
ligt att reparera. Man godkände hans förslag att ste-
nen skulle ersättas med gjutet tackjärn. Till sist dis-
kuterades takets reparation. Tyvärr har biskopens 
yttrande ej bifogats protokollet, vilket gör det omöj-
ligt att avgöra om det helt eller delvis var hans syn-
punkter som låg till grund för den föreslagna föränd-

ringen av intenoren. Den slutgiltiga diskussionen 
ägde rum den 9 november l8II och de förslag till 
åtgärder som redovisas i protokollet från detta sam-
manträde överensstämmer i allt väsentligt med vad 
som föreslagits i april samma år.138 

Kungl. Maj:ts beslut i ärendet, daterat den 12 

december l8II, trycktes i Linköpings Bladet den 18 

mars 1812.139 Det följer i alla punkter domkapitlets 
förslag och innebar att fönstren i enlighet med Gerss' 
förslag skulle förses med masverk av gjutjärn "enär 
dylika afhuggen Tälgsten, genom sin dyrhet, skulle 
mycket öf\verstiga Kyrkans tillgångar". Golvet skulle 
helt omläggas, valven rengöras och repareras. Vad 
gäller inredningen innebar beslutet "att de wanpry-
dande och till större delen af Ålder förfallna Mål-
ningar m.m. som nu finnas upphängda på nästan alla 
Colonner och wäggar borttagas, samt uti Choret 
bakom altaret uppsättas, att de osmakliga och för 
Utrymmet ganska hinderliga Galler afTräd ochJern, 
som wid Kyrkans sidogångar äro omkring några 
Grafställen, måtte borttagas och äf\ven de Skölde-
märken och multnade standarer, som för närwa-
rande der äro uppsatta, äf\ven flyttas till nyssnämne 
Chor, för att derstädes förwaras. Att en gammal wid 
twänne Colonner fästad öf\verflödig Läktare på Kyr-
kans Södra Sida nedtages; Att Predikstolen flyttas 
något längre fram till den så kallade Drottning-
pelaren och de illa gjorda så kallade Kungsstolarna 
i följd däraf, borttages och andra wärdigare i deras 
ställe anskaffas; Att AltarChoret utwidgas tre alnar 
längre ned åt kyrkan och trädskranken deromkring, 
äf\vensom twänne tätt intill Altar-Disken blott af 
tegel upmurade Graf\vårdar, utan allt konstwärde, 
men endast förorsakande hinder och trängsel, ned-
tages; Och slutligen att den nuwarande Altar-Taflan 
flyttas till annat passande Rum i Kyrkan, och i Dess 
ställe någon annan tjenlig och wärdig Sinnebild, 
efter framledes uppgörande förslag, uppsättes, hwa-
rigenom ljuset från de dubbla choren icke såsom 
nu, alldeles bortskymmes, och hwarigenom Kyr-
kan mycket skall vinna i anseende." Enligt beslutet 
skulle arbetena utföras under våren 1812. 

Kungl. Maj:ts tillstånd att förlägga domkyrkoför-
samlingen gudstjänster i S. Lars kyrka lämnades den 
n mars 1812 (tryckt i Linköpings Bladet den 29 april 
samma år) . Den första gemensamma gudstjänsten 
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hölls den 3 maj 1812. Den 28november1813, på första 
söndagen i advent, då biskopen predikade, var man 
åter i domkyrkan. 

1812-1813 års restaurering var helt förödande för 
den gamla inredningen. Det allvarligaste ingreppet 
i själva kyrkobyggnaden var utbytet av det medeltida 
kalkstensmasverket i åtta fönster i långhusets sydfa-
sad - lyckligtvis räckte inte pengarna till flera fönster. 
Gjutjärnsdelarna, till vilka den för arbetena ansvari-
ge byggmästaren Johan Holmberg levererat model-
lerna, tillverkades vid Ymningshyttan i Närke. 14° 

Vid den omfattande restaureringen av kyrkan under 
1850- 1870 talen återfick de åtta fönstren kalkstens-
masverk. 

Det finns en samtida skildring av de pågående 
arbetena i domkyrkan 1812, nedskriven av den danske 
författaren och fornvännen Christian Molbech. 141 

Han skriver: "Aldrig saae jeg, ogvanskeligen forestil-
ler man sig et saadant Syn afÖdelaeggelse og Forsty-
relse i en Bygning, man vilde istandsaette, som det, 
der mödte mit Öie i Linköpings Domkirke. Med 
mer end vandalisk Iver havde man indviet Alt, hvad 
der af gamle Konstvaerker og Mindesmaerker var 
tilovers i Kirken, til Undergang, og det syntes, som 
man havde besluttet, at i det mindre Intet, der paa 
nogen Maade lod sig flytte, maatte beholde sin gamle 
Plads. Neppe var det mulig at flytte Fod frem i 
kirken; Gulvet var opbrudt, Ligstene optagne eller 
flyttede, Choret aldeles forandret, den fordom höit 
berömte Altertavle, og mange gamle Monumenter 
borttagne och forstyrrede; blandt de sidste endog 
Hertug Johan af Östergöthlands, og et Gravrninde 
over Gustaf den Förstes Svigermoder, Ebba Grip .. . 
Naar man saaledes engang bliver faerdig med den 
moderne Omstöbning, vil Linköpings Domkirke 
kunne sammenlignes med en gammel aervördig 
Matrona, som kaade Drenge have mishandlet ved 
at sminke hende og iföre hende modens Klaeder, 
i staedet for hendes gammeldags Dragt." På tal om 
Heemskerks altartavla skriver han: "Nu lage den 
omvendt paa Gulvet, ilde tilredet afStöv, sönderbra-
ket og halv skiult afKalk og Gruus, saa atjeg kunde 
see lidet eller intet afden." 

I en översättning av den tyske författaren Karl 
Wilhelm Friedrich von Schlegels brev från en resa år 
1806 genom Nederländerna, nejderna kring Rhen, 

Schweiz och en del av Frankrike, en skrift av central 
betydelse för det då nyvaknade intresset för medeltidens 
konst och arkitektur, gjord av arkitekten Axel Nyström 
och tryckt i Stockholm 1817kommenteras också Linkö-
pings domkyrkas restaurering 1812-1813.142 Nyström, 
vars arkitektur med enstaka undantag var präglad av 
nyantika stildrag, är kritisk mot von Schlegels brin-
nande intresse för medeltiden. Han konstaterar att 
von Schlegel synes vilja upphöja den medeltida bygg-
nadskonsten på den grekiska arkitekturens bekost-
nad. Det överraskande intrycket av det helas storhet 
hade "förledt honom att påtvinga detaljen fullkom-
ligheter, som den ej eger och hvarpå den ej heller 
synes göra anspråk" . Men, fortsätter han, "utan 
intresse skall man ej läsa denna den götiska - den 
nordiska byggnadskonstens apoteos." Han konstate-
rar också att "det förakt, hvarmed den så kallade 
upplysningens och den goda smakens tidehvarf ned-
såg på medelåldern, något litet blifvit häfvet". På tal 
om den moderniserade interiören i Notre Dame i 
Paris skriver han: "Men denna intoleranta förföljel-
seanda i konsten, var alltför ofta parad med det fal-
ska antika efteraperiet, som i adertonde århundradet 
var så epidemiskt; och är det att befara, att äfven 
densamma här och der finns nog qvar, för att äfven 
nu förstöra dyrbara monumenter och konstverk 
från medeltiden." Till denna mening hör följande 
not: "Tyvärr bekräftas denna författarens förmo-
dan äfven hos oss: man behöfver blott påminna sig 
den sist företagna förändringen afLinköpings vack-
ra domkyrka." Trots sin klart uttalade förkärlek för 
antikens arkitektur var således Nyström medveten 
om att också medeltidens byggnader ägde värden, 
som motiverade att de skulle behandlas med varsam-
het. Det skulle dröja innan denna inställning mera 
allmänt accepterades.143 

Lorenzo Hammarsköld kommenterade Linköpings 
domkyrkas restaurering 1812- 1813 i sina konsthisto-
riska föreläsningar från 1817. I avsnittet om medel-
tidens arkitektur förtecknar han vad som finns av 
gotisk arkitektur i Sverige och nämner Linköping 
med kommentaren "nyligen upputsad och tömd". 144 

Han gör också en mera allmän kommentar till sin 
tids sätt att behandla de medeltida kyrkorna: "Och 
gerna kunde man lemna nutidsmenniskorna dessa 
små lekverk i ro, om de ej i sina hjertans fräckhet lade 
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vanhelgande händer på de stora minnesmärkena af 
en bättre, kraftigare ålder. Alla de ofVanföre uppräk-
nade Gothiska kyrkor i vårt land, äro mer och min-
dre af det moderna putsnitet uppstufVade; isynner-
het har man varit angelägen att upphugga fönstren 
och hvitmura väggarna. Det är besynnerligt, att ju 
mer äkta oskuld försvunnit ur menniskornas inre,ju 
angelägnare har de varit att prunka med oskulds-
färgen i kläder och på väggar. Eller har en omedveten 
naturironi, här som så ofta annorstädes, drifVit sitt 
spel, och föranledt dessa rappningar, på det att kyr-
korna, omslutande en sömnig, andaktslös försam-
ling, må, med Frälsarens uttryck, föreställa hvitme-
nade grifter fulla av de dödas ben." 

Också Adolf Törneros, professor i Uppsala och 
en i kretsen kring P.D.A. Atterbom, har kommen-
terat restaureringen. Under en resa 1825 som bl.a. 
förde honom till gården Grävsten i närheten av Lin-
köping erbjöds han att följa med på en utflykt till Lin-
köping, bl.a. för att "betrakta domkyrkans ruin". 145 

Han motiverade ett nej bl.a. med sin motvilja över 
det profana hanterandet av domkyrkan: "Denna står 
där nu lika flat och slickad som den, som slickat 
henne, dock med den betydliga skillnad, att det synes 
på henne, att hon - varit något; ty allt av hennes poe-
tiska arkitektur och ornament har ej kunnat orda-
grant översättas på prosa, oaktat de sorgfålligaste 
åtgärder av den välmente bildstormaren. Men vad rår 
också ett stackars upplysningens barn för, att upp-
lysningen, som i motsats till vår Herre gått ut på att 
av allting skapa intet, också driver dem, vilka den 
lyckats skapa till ett ingenting, att handla och vand-
la i samma ande? Vilken behörig upplyst man har 
väl mäktat fatta någon annan ide än den ordformel, 
varur iden utflugit, eller förstå sig någon annan ålder-
dom än gamla anor, eller redigt skönja någon annan 
himmel än en tronhimmel eller en stjärnhimmel på 
en rock? Vem kan tillvita sådana ljusälskare mer än 
myggorna, om de vilja dränka sig i bara 'ljus', om de 
ävlas att få bort allt, vad på ett obegripligt vis skymlar 
dem för ögonen, om de i allt vilja hava flack utsikt, 
och till den ändan, såsom den bästa genvägen, taga 
vintern till föresyn, vilken också skaffar utsikter, då 
han helt kallt förenklar träden till risruskor." 

Vid ett sammanträde med domkapitlet den 12 
december 1812 presenterade domkyrkosysslomannen 
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Flygelholm ett memorial som behandlade vad som 
borde göras med allt som rensats ut av domkyrkans 
inredning. Han, jägmästaren Jakalen och byggmäs-
taren Holmberg hade tänkt sig att "i lämpliga par-
tier fördela överlevorna efter den nu närmast full-
ändade reparationen i domkyrkan, för att därefter å 
dessa saker begära anställande Auction". 146 De hade 
dock "icke ansett sig tillständigt, att bland de gamla 
prydnader och minnesmärken efter afledne personer 
skilja mellan dem, som böra bibehållas eller avytt-
ras" varför han anhöll "att någon å konsistorii vägnar 
måtte förordnas, att ovannämnda utgallring verk-
ställa". Biskopen Carl von Rosenstein lovade då att 
tillsammans med landshövdingen, domprosten och 
lektor Arenander "verkställa denna revision av dessa 
saker, i anseende till mer eller mindre antikvitets eller 
konstvärde kunna förtjänas att bibehållas". Bisko-
pen lovade också att inbjuda borgmästaren och fri-
herrarna Lagerfelt, von Otter och von Lingen till 
denna syn. Så skedde också och ett protokoll upprät-
tades efter herrarnas gemensamma syn, daterat den 
12januari l8lJ. 147 Listan med granskade föremål upp-
tar 61 poster plus några föremål som förtecknas vid 
sidan av själva listan. Man kan också konstatera att 
åtskilligt saknas på listan, bl.a. skranket kring den Spe-
gelska graven och alla Spegels Emblemata - de hade 
gallrats ut utan någon särskild granskning och sålts 
vid en auktion i september 1812 (om denna auktion 
se vidare upplysningar nedan). Om Heemskercks 
altartavla antecknas: "förvaras för att uppsättas" 
medan kommentaren till det medeltida triumkruci-
fixet lyder "förvaras tills vidare" . Om vad man kal-
lar "Gamla altartavlan" konstaterade man att den 
skadats vid nedtagandet och att ornamentiken var 
defekt. "Får säljas" blir beslutet och att så också sked-
de framgår av den annons som skall citeras i det föl-
jande. För den övervägande delen av föremålen, bl.a. 
ett antal 1600-talsepitafier blir beslutet "får säljas". 
Man kan också konstatera att några föremål, som 
skulle bevaras, nu icke längre finns i domkyrkan, 
bl.a. ett porträtt av Gustav Il Adolf Kanske har det 
gått samma väg som "1 st. modell till ett krigsskepp 
med fullt tacklage och allt tillbehör, 3 alnar långt och 
målat" - det flyttades till biblioteket. 

En första auktion hade dock redan utlysts till den 
8 september 1812 enligt annons i Linköpings-Bladet 



den 2 september. Vad som då skulle försäljas var 
enligt annonsen "Ornamenter, Taflor och Stakett, 
som under kyrkans nu warande städning och repa-
ration blifwit ansedde öfwerflödige och utdömde" . 
Auktionsprotokollet har bevarats och av detta fram-
går att 23 änglar sålts i sju utrop, 5änglar hade köpts av 
rådman Unbeck jämte ytterligare två, byggmästare 
Seurling hade köpt fyra änglar o .s.v. "Staket", troli-
gen gravkorsskrank och delar av korskranket sål-
des i tio utrop och förvärvades bl.a. av byggmästarna 
Halmberg och Seurling. '48 Nästa auktion hölls den 
9 februari 1813 (annons i Linköpings-Bladet den 27 
januari). Enligt annonsen utbjöds "åtskillige pryd-
nader och lämningar efter reparation i Domkyrkan, 
nemligen En stor och någre smärre Bilder afträd, en 
gammal altartafla, en mängd större och mindre Taflor 
med förgylda ramar och Bildthuggeriarbeten, ett parti 
ramar m.m. efter nedtagne Taflor och Monumenter, 
4 st stångjernsbjelkar, ett parti hel och halftegel, samt 
en myckenhet gamal Tälgsten, tjenlig till kalkbrän-
ning" . Även från denna auktion finns protokollet i 
behåll. Det redovisar således de föremål som bisko-
pen och hans bisittare ansett sakna "antikvitets eller 
konstvärde". Man kan konstatera att de utrensade 
föremålen förvärvades av olika borgare i staden - den 
större bilden, med all sannolikhet den figur av Niklas 
Österbom som uppburit predikstolskorgen, av slak-
taren Sundberg. 

Ett och ett halvt års arbeten hade åstadkommit ett 
resultat motsvarande branden och de danska lego-
knektarnas härjningar 1567: det mesta av vad som 
kontinuerligt tillkommit av fast inredning under när-
mare 300 år hade försvunnit. M ålet tycks ha varit att 
förvandla en gotisk katedral till ett nyantikt tem-
pel, där allt som talade till fantasin och känslan skulle 
ge vika för förnuftets klara ljus och där spåren av 
tidigare generationers tro och andakt var oväsentliga. 
Det nya som tillkom var ett enkelt kors i stort format 
på högaltaret. Predikstolen målades med vit limfårg 
och de delar av den skulpturala utsmyckningen som 
man ansåg som smaklösa avlägsnades - den vita mar-
morn var nyantikens favoritmaterial (om dessa arbe-
ten se vidare nedan s. 63). Orgelläktaren byggdes ut 
åt öster och utökades så att den upptog hela kyrkans 
bredd. Orgelfasaden förenklades och en del av dess 
skulpterade dekor hamnade, liksom det medeltida 

triumfkrucifixet, i en av domkyrkans materialbodar. 
En ny, sluten bänkinredning, bekostad av de borgare 
som skulle använda den, byggdes och målades som 
cederträ.Den bild av domkyrkans inre som ingår i 
T hersners planchverk Det fordna och nuvarande Sverige, 
fig 4, visar resultatet. I P.D. Widegrens beskrivning 
över Östergötland, tryckt 1817, ges följande kom-
mentar till 1812-1813 års arbeten: "Hvad Kyrkan 
genom dessa förändringar wunnit i utseende kan 
bättre af egen åskådning fattas, än på beskrifning 
bedömmas."149 

Det är, som redan nämnts, svårt att avgöra vem 
eller vilka som var drivande när det gällde 1812- 1813 
års restaurering. Domprosten Jonas Dubb har i ett 
slags promemoria sammanfattat vad han ansåg vara de 
väsentligaste åtgärderna. Promemorian, som torde 
ha tillkommit 18rn, d.v.s. efter det att Carl Rosen 
von Rosenstein utnämnts till biskop men innan han 
hunnit tillträda, innehåller tolv punkter. 1i 0 Den för-
sta handlar om det ojämna golvet, en följd av dom-
kyrkans många gravar: "Fordras en helt ny anlägg-
ning av stengolven både på gångar och i koren, för 
att få dem ifrån den ojämnhet som stöter ögat och 
besvärar den gående". Han konstaterar att han lyck-
ats övertyga de flesta av gravrättsinnehavarna "om 
det onaturliga och farliga av begravningar i tempel 
och närmast utom dem" och räknar med att i värsta 
fall övertala de motsträviga eller "genom en högre 
befallning" bringa dem till eftergift. I den andra 
punkten konstaterar han, helt korrekt, att den tak-
konstruktion, som kyrkan försetts med på 1780-talet, 
var tekniskt felaktig. Den tredje punkten handlar om 
fönstren. De bör, enligt Dubb, så långt möjligt är 
"bibehållas vid deras byggnadsordning, att icke en ny 
oformlighet åter må uppstå, sådan som dem emel-
lan domkyrkans gotiska byggnad och hennes nymo-
diga italienska tak". Han var beredd att offra de övre 
delarna av fönstrens masverk "såsom mindre varak-
tiga och nu, kan hända, både för konsten och kost-
barheten omöjliga" och föreslog att man skulle göra 
den nya fönsterindelningen med gjutna järnpelare. 
"Stora rutor, senare tiders påfund, må icke nyttjas, 
dock något större än de, som nu i fönstren finnas, och 
vilka böra sättas i sned form." I den fjärde punkten 
noterar Dubb att murar och pelare "böra efter deras 
gamla form lagas" och att sten och vad han kallar 
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stenlim bör användas. Den femte punkten handlar 
om takunderhåll och slutar med en önskan om ett 
mera varaktigt taktäckningsmaterial än spån. I den 
sjätte punkten förslår han att predikstolen bör flyt-
tas närmare altaret, till det enligt honom naturliga 
ställe "varifrån predikantens röst obehindrad löper i 
samma direktion till var åhörares öra". Altartavlan. 
"en skön målning som väl pryder sitt rum" behand-
las i den sjunde punkten. M en, konstaterar Dubb, 
"den bortskymmer en betydlig del av templets stor-
het för åskådarens öga och gör altaret till det mör-
kaste rum i kyrkan." Slutsatsen blir: "Månne icke en 
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altarprydnad lik den i Uppsala domkyrka vore tjän-
ligare och den nuvarande altartavlan, som ett konst-
stycke, fick ett annat sig anständigt rum." De åttonde 
t.o.m . tionde punkterna handlar om gravmonument 
och minnesmärken av alla de slag. De skulle avlägs-
nas "att templet rent må visa sin högtidliga prakt". 
De två sista punkterna handlar om läktaren på syd-
sidan som var onödig, och om behovet av nya bänkar, 
som borde förfårdigas på domkyrkoförsamlingens 
bekostnad. Dubb avslutar sin promemoria så: "Dessa 
anmärkningar lämnar jag till beprövande och önskar 
en skyndsam verkställighet, först av de nödiga repa-



rationerna och sedan av det förskönande. Mitt hopp 
tycker sig se en framgång då herr doktorn och bisko-
pens upplysta nit behagar leda saken och då medel 
är förhanden, icke blott till en lycklig början utan 
till den betydligaste fortsättning." Dubbs synpunk-
ter, med dess visserligen begränsade men dock utta-
lade respekt för byggnadens konstnärliga och his-
toriska värden, och sakligt motiverade önskemål 
om förändringar, bildade av allt att döma grunden 
för de fortsatta diskussionerna om domkyrkointe-
riörens modernisering. Att biskopen, Carl Rosen 
von Rosenstein också spelat sin roll under diskus-
sionerna verkar dock troligt. Han var en av neologins 
sista anhängare, mera intresserad av undervisning 
och praktiska frågor än av teologiska djupsinnighe-
ter. Något intresse för konst och arkitektur visade 
han aldrig. Hans samtida Jöns Jakob Berzelius har 
givit en karaktäristik av honom som inte är särskilt 
smickrande: "Ett äreminne över Rosenstein, som 
icke handlar om annat än vad han uträttat, kan ej bli 
långt, helst hans älskvärda personlighet är nästan det 
enda, varmed tavlan kan få fårg."'5' 

Ganska snart upptäckte man att interiören blivit 
litet väl påver och man vände sig till en av tidens 
mest uppskattade och flitigast anlitade konstnärer, 
bildhuggaren Johan Niclas Byström. Denne gjorde 
ett förslag till en monumental Kristusbild, flankerad 
av två figurgrupper, symboliserade Tro, Hopp och 
Kärlek. Kungl. Maj:ts slutgiltiga medgivande till den 
nya altarprydnaden kom i mars l83r. Säkerligen hade 
man tänkt sig att dess material skulle vara marmor, 
men ekonomin medgav inte detta utan man fick nöja 
sig med Byströms gipsmodeller. Man var medveten 
om att gips var ett förgängligt material varför man av 
kungl. hovgipsgjutaren J.D. Barsuglia i Stockholm 
förvärvade hans formar till skulpturerna. 152 Byström 
hade ställts inför en nästan hopplös uppgift: att skapa 
en central Kristus-bild som inte borde vara en para-
fras eller en efterbildning av Berthold Thorvaldsens 
ett årtionde äldre, redan berömda bild för Vor Frue 
kirke i Köpenhamn och att komplettera den med två 
figurgrupper som skulle föreställa de främsta kristna 
dygderna tro, hopp och kärlek. Byströms skulpturer, 
som är bevarade men magasinerade sedan 1920-talet, 
kommer att närmare behandlas nedan s. 44 ff. 

J.P. Tollstorp har i sin beskrivning över Linkö-

ping, tryckt 1834, kommenterat såväl 1812-1813 års 
restaurering som de Byströmska altarfigurerna. '53 
Han redovisar städningsarbetena, delvis med ganska 
kritiska kommentarer, och kommenterar resultatet: 
"Sedan man undanröjt allt skräp, borttagit monu-
menterna, med ett ord, allt som fyllde rummet i det 
stora templet, har det blifVit liksom naket och kalt. 
ÄfVen altaret blef beröfVadt sina prydnader. Detta 
heliga rum, som borde varit högt genom höga sin-
nebilder, låg nu nedtryckt, liksom begrafVet i jorden, 
och svarade ej mot byggnadens höghet. För att fylla 
denna tomhet, har man mellan pelarna kring altaret 
insatt bildgrupper, föreställande tron, hoppet och 
kärleken. Ehuru ingen kan bestrida deras skönhet, 
som konstarbeten betraktade, utan tvärtom måste 
beundra de sköna formerna och det vackra drape-
riet, göra de dock för liten effect mot templets egna 
Majestät, och pelarnas brytning mot den rikedom 
som ligger i Chorenas structur." Han konstaterar 
också: "Materiens ringa värde och dess bräcklighet 
samt snara förgänglighet, stöter sjelfVa ideen om en 
altarprydnad. Inom en mansålder är gipsen grånad, 
och kanske af luftens ombytlighet under olika års-
tider skadad, då hafVa dessa bilder förlorat allt anse-
ende, till och med som konstarbeten. Om de varit 
af marmor, hade de egt ett verkligt värde, och stått 
i något förhållande till det öfriga praktfulla. Nu ser 
det ut som man velat framställa nutidens ringhet 
mot forntidens storhet." Han nämner också att all-
männa opinionen inte gillat inköpet, som dessutom 
satt domkyrkokassan i skuld. Hans slutomdöme blir 
trots allt till sist positivt: 

"Templet [har] vunnit ett inre gladare utseende; 
mera öfVerensstämmande med en ljusare och friare 
tidsanda. Hvad det förlorat i ett, har detvunnit i annat. 
Dess nuvarande enkelhet gör den inre åskådningen i 
mångas sak icke mindre vördnadsbjudande och inver-
kande på sinnet, än den fordna dysterheten." 

De byggnadsarbeten som utförts på domkyrkan 
under 1700-talets slut och 1800-talets första årtion-
den visade sig ganska snart vara otillräckliga för att 
säkra byggnadens bestånd. 1844 fick byggmästaren 
Abraham Nyström'54 i uppdrag att utarbeta kostnads-
förslag till kyrkans iståndsättning. Sedan riksdagen 
beviljat särskilda medel 1848 tog domkapitlet kon-
takt med professorn och arkitekten Carl Georg 
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Brunius'55 som bearbetade och förbättrade Nyströms 
förslag. Abraham Nyström dog 1849, när arbetena 
nyss påbörjats, och ersattes av sina söner August och 
Johan Robert Nyström.'56 Arbetena på domkyrkan, 
som för interiörens del medförde endast marginella 
förändringar, var avslutade först 1870.157 

Under 1870-talet började man på allvar diskutera 
en ombyggnad av östtornet, så att det i stil bättre 
skulle överensstämma med kyrkan i övrigt. Ett första 
förslag presenterades av Fredrik Wilhelm Scholan-
der'58 år 1869 men det slutgiltiga förslaget utarbetades 
av Helgo Zettervall'59 som dock utgick från Scholan-
ders förslag. Arbetena påbörjades 1877 och slutfördes 
1886.160 

En följd av tombygget blev att hela västpartiet 
omgestaltades. Sidopartierna till själva tomkroppen 
inreddes med sakristia (i norr). De försågs med 
övervåningar, som öppnade sig mot kyrkorummet. 
Orgelläktaren revs och orgeln nybyggdes - med 
bevarande av 1700-talsorgelns fasad - i tornets andra 
våning som öppnades mot kyrkorummet. De tre 
bågöppningarna i väster försågs med konsolburna, 
genombrutna barriärer av trä, som målades för att 
imitera kalksten. Kyrkorummet försågs också med 

NOTER 

r. 	En sammanställning av de viktigaste skrifterna återfinns i 
Sveriges Kyrkor 200. 

2. Teckningen, av Sven Adam H ägerstrand, f. 1793, d. 1864 som 
prost i Björsäter, tillhör Östergötlands länsmuseum (inv.nr 
LM 524). En blyertsanteckning i teckningens nedre vänstra 
hörn innehåller uppgifter om konstnären. Hägerstrand var 
19 år när han gjorde teckningen och elev vid gymnasiet. 
Teckningen förvärvades till museet 1936. När Nils Månsson 
Mandelgren besökte domkyrkan 1846 hade han tillgång till 
teckningen, som han kalkerade av. Denna kalkering ingår i 
de Mandelgrenska samlingarna i Folklivsarkivet, Lund. Axel 
Romdahl publicerade denna kopia i en artikel i Östgöta Cor-
respondenten 26 oktober 1928 (Romdahl 1928). 

3. Schiick 1959 s. 553 ff. 
4. Schiick 1959 s. 401 ff. 
5. 	 Schiick 1959 s. 405 . 
6. Rhyzelius 1752 s. 97. 
7. Sveriges Kyrkor 200 s. 3r. 
8. Sveriges Kyrkor 200 s. 19. 
9. Romdahl 19IO s. 4 är den förste som observerat piscinan. 


IO. Sveriges Kyrkor 213 s.42. 


en ny, öppen bänkinredning (om denna se vidare 
nedan s. 74). 

Den första mera omfattande inre restaureringen av 
domkyrkan under1900-talet genomfördes 1931-1933. 
De diskussioner som föregick bortflyttandet av 
de byströmska gipsskulpturerna och deras ersättan-
de med den nuvarande altarmålningen av Henrik 
Sörensen refereras närmare nedan s. 42 f i samband 
med beskrivningen av Sörensens triptyk och dess till 
våra dagar bevarade föregångare. 

En restaurering åren 1965- 1967 berörde endast 
exteriören, medan de arbeten som genomfördes 
1984-1986 efter program av domprosten Lars Öst-
erlin innebar ytterligare förändringar i västpartiet. 
De tidigare mot kyrkorummet öppna rummen på 
ömse sidor om orgeln avskiljdes mot långhuset 
med glasväggar för att skaffa utrymmen för olika 
praktiska ändamål. De zettervallska läktarbarriärerna 
bibehölls dock. Arkitekt för dessa arbeten var Rolf 
Bergh, Stockholm. 

De tillskott till kyrkans inredning som förvärvats 
under de tre senaste årtiondena kommer att presen-
teras i den del av denna beskrivning som behandlar 
nu existerande inredningsföremål och inventarier. 

n. 	Se N ygren 1941, som återger regester av samtliga i volymen 
ingående handlingar. 

12. Nygren 1941 s. 242- 243. DS 2192. 
13. Nygren 1941 s. 248. DS 366r. 
14. Prebendaten hade sin bostad i den ännu bevarade medeltida 

stenbyggnad som nu kallas Stenhusboden. Se Beckman 1922. 
15. Nygren 1941 s. 258. DS 3970 Tidigare donations brev redovisas 

s. 257. DS 449r. 
16. Nygren 1941 s. 256. DS 3534. 
17. Nygren 1941 s. 260. DS 2188 
18. N ygren 1941 s. 265- 264. Brasks stiftelseurkund är daterad den 

24 juni 1508. 
19. DS 1338. 
20. Sveriges Kyrkor 200 s. 254. 
2r. Rhyzelius 1752 s. 153 f. 
22. Ekström 1976 s. 121 ffoch s. 168. 
23. SD 1515, 1539 och 16or. 
24. För uppgifter om avlatens historia se Andren 1992. 
25. Litteraturen om detta slags bilder är rik. N ämnas kan Ring-

bom 1965 och Bel ting 198r. För närmare uppgifter om Veroni-
ca-bildens historia se Hand 1992 samt av äldre litteratur Pear-
son 1887 och von Dodschiitz 1899. National Gallery 2000 s. 74 
ff innehåller väsentliga uppgifter om Veronica-bildens histo-
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ria, om kulten kring den och om de avlatsförmåner som var 
knutna till den. 

26 . Ö versä ttning efter Legenda aurea 1979 s. 269-270. 
27. Vor Stephan Lochner 1974 katalognr. r7 s. 83 f. 
28. 	Uppgifter om altaret på lektoriet finn s bl.a. i ett donationsbrev 

av biskopen Hans Magnusson, daterat 2.7. 1474 ( l~P) . Där 
talas om Helga kors' altare på läktaren. Se CoLlmar 1977 s.90. 

29. Se t.ex. C inthio 1953. 
30. Spegel 1708 s. 2r3. 

3r. Rhyzelius 1752 s. Il}. Jfr SchLi ck r959 s. 24 f. 

32. Rhyzelius 1733 s. 8. 
33 . Broocman 1760 s. 85. Den äldsta uppgiften om verserna finns 

hos Messenius och efter honom i UUB , Palm skiöldska sam
lingen vol. 292 s. 680. 

34. Rhyze lius 1733 s. 7. 
35. 	Se Klockars 1960 s. 18 ff och s. 232 om dateringen av de rvå 

påvebreven . 
36. Lunden 1972 s. 182 ffsammanfatta r Nicolaus' historia och redo

visar de viktigaste källorna. En mera grundlig redogörelse för 
framväxten av kulten vid Nicolaus Hermannis grav lämnas i 

Fröjmark 1992. 
37. 	Schi.i ck 1959 s.127 ff. ger en detaljerad bild av denna fö r Lin

köpings-kyrkan olyckliga tid. 

38. 	Carlsson 1919 s. 339 ffhar utrett frågan om datum för skrin
läggningen och entydigt visa t att det var den 4 februar i r5r5. Se 
också Norman 1940. 

39. Sturekrönikan s. 202 f. 
40. Klockars r960 s. 218 ff och s. 20 (Hemming Gadhs program). 
4r. Se t. ex. Gardberg 2000 s. 106 ff med goda bilder av skrinet. 
42. 	SchLick 1959 s. 535 ger en utfö rlig beskrivning av fö ljderna av 

riksdagen i Västerås 1527. 
43. Kjöllerström 1941. 
44. Se SchLi ck 1959 s. 585 ffför en närmare presentation av mäster 

C las och hans tid. 

45. Schi.i ck 1959 s. 594. 
46. R asmus Ludvigsson s Il!. 

47. Gustav l: s registratur vol. XV!ll s. 126 f resp. s. 598 f. 
48. Gustav l: s registratur vol. XVlll s. 484. 
49. Gustav l: s registratur vol. XV III s. 780-78 1. 
50. Gustav l: s registratur vol. X IX s. 63. 
51. Gustav I: s registratur vol. XX s. 129 ff. 
52. Gustav I: s registratur vol. XXIII s. 22. 
53. Gustav l: s registratur vol. XXIX s. 115. 
54. R antzaus dagbok, Ö stergötland 1986, s. 35. 
55. 	 Kraft 1946 s. 283 återger det aktuella avsnittet ur relationen 

och redovi sa r också de försök som gjorts att idenfi era fö rfat
taren och reda ut hans förhållande till Daniel Rantzau. 

56. 	N ygren r944 s. 89 . Spegels uppgift om kyrkobilden återfinnes 
i UUB, Palmskiöldska sam.lingen vo l. 292 s. 679 f. 

57. Granlund Il s. 45. 
58. En kortfattad redogörelse återfinns i Sveriges Kyrkor 200 s. 258. 
59. Sveriges Kyrkor 200 s. 15. 
60. l~, Kammararkivet, landskapshandlingar Östergötland i582:2. 
6r. I~. Kanunararkivet, landskapshandlingar Ö stergötland 1584:14. 
62. RA, Kanumrarkivet, landskapshandlingar Östergötland 1584:14. 
63. l~, Kanm1ararkivet, landskapshandlingar Östergötland r58o:r. 

64. RA, Kanm1ararkivet, landskapshandlingar Östergötland 15S5:4. 
65. RA, Kammararkivet, landskapshandlingar Östergötland 15SS:4. 
66. l~ . Kammararkivet, landskapshancllingar Östergötland 1589:r4. 
67. R omdahl 1928. 


6S. Tollstorp 1957 s. SS. 

69. LSB , Kh 55 s. r39 ff. 
70. Luttu 1993 presenterar alla väsentliga uppgifter om do mkyr

kans orglar, om organister och om musiken vid gymnasiet och 
i domkyrkan under perioden r6rr- 1724. 

71. LSB, Kl1 55 s. 172. 
72. LSB , Kh 55 s. 174. 
73 . LSB, Kh 55 s. 172. 
74. Sveriges Kyrkor 200 s. 515 f. 
75. Rhyzelius 1733 s. 8. 
76. Rhyzelius 1752 s. 155. 
77. R11yzelius r733 s. 8. 
7S. LSB , H 43 akt nr 11 6, fo l. 457. Det har publicerats i Vretblad 

1981. 

79 . LSB , Kh 55 s. 177. 
So. UUB, Palmskiöld vol. 292 s. 713 . Troligen är det Haqvin Spe

ge l som lämnat uppgiften . 
Sr. Andersson 1964 s. 15 f innehåller uppgifter om att Anders 

Bruse under 1640-talets för ra hälft arbetat med att bygga en 
orgel för Abo domkyrka , ett arbete som pågick ännu i bö1jan 
av r650-talet. Bruse köpte också år r64S en gå rd i staden (tidi
gare ägd av Johannes Terserus, död som biskop i Linköping). 
Bruse har även byggt orglar i N yköping 1629, Uppsala dom
kyrka 163S och Husby i Dalarna. Se Huttu 1993 s. 27 och fö r 
orgeln i Uppsala domkyrka Kylberg 1974 s. 371 f. 

82. Anders Bruses gravsten finn s bevarad i domkyrkan (Sveriges 
Kyrkor 200 s. 3S7 och 432). Stenen har t.illkommit i samband 
med hans hustrus död 1632. Hans eget dödså r är ej ifyllt. Dom
kyrkan har också ägt ett epitafium över honom (utrensa t 1812), 
vi lket tyder på att han återkommit till Linköping från Abo. För 
uppgifter om detta epitafium se nedan s. 220. 

83. VaLA , Linköpings domkapitels arkiv Al:r. 
S4.VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xa:I. 

85. 	LSB , Kh 55 s. 177· Om Grummer se Sveriges Kyrkor 200 s. 
169 f. 

86. LSB , Kh 55 s. 1S3 . 
87. Sveriges Kyrkor 200 s. 375 f. 
88. Ogier 1914 s. 24. 

S9. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb: i. 

90. VaLA , Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:z. 

91. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:3. 
92. VaLA , Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:i. 

93. R11yzelius 1752 s. r43. 
94. VaLA , Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:}. I denna vo lym 

återfinns också de detalj uppgifter om kostnaderna som citeras 
i det fö ljande. 

95. Mäns Svensson dog i Linköping nor. Hans änka Annika Bengts
dotter fortsatte hans arbete ytterligare några år. 

96. Sveriges Kyrkor 43 s. ros f. 
97. VaLA , Linköpings domkapitelsarkiv F!Xb:3 . 
98. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xa:J. 
99. VaLA , Linköpings domkapitels arkiv F!Xa :r. 
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100.VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5. 
101. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXa:1. 
102. Måns Eriksson Grijs, f. omkr. 1640 i Göteborg, d . 1706(?) i 

N orrköping. Se Hallbäck - Nisser 1953. 
103. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AV:r. 
104. SAOB bd XVII sp. 407. 
105. Johan Ullberg d.ä. f. omkr. 1668, d. 17n i Daretorp (Väster-

götland) . Se Landelius 1967. 
106.Det har inte lyckats mig att finna några personuppgifter om 

målaren C laes de Witte. Möjligen var han bosatt i N orrkö-
ping. 

107.VaLA, Linköpings domkaptels arkiv EIIIa:196 och EIIIa:20. 
108.VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5. 
109.O lofJonasson Wiström f. 1666 i närheten av Vadstena, d . 1720 

i Vadstena. Se Kindström 1937 och Andersson 196T2. 
n o. C hristopher Fock, svärson och elev till målaren Måns Grijs. 

Fock vann burskap i N orrköping 1704 och dog där 1710. Se 
Helmfrid 1971 s. 516 f. 

n1. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5. 
n 2. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:4-5 innehåller utö-

ver här citerade uppgifter ett rikt material för en mera detaljerad 
redovisning av 1690-talets inredningsarbeten. 

n3. N atanael Werwing dog i Linköping 1701. I dödboken fick han 
följande eftermäle: "Han kom hit för två år sedan och gjorde 
arbeten i domkyrkan och annorstädes. Han var en sedig och 
from man. 34 år gammal" (VaLA Linköpings domkyrkoför-
samlingC:1). Enligt Svenskt konstnärslex:ikon bd V s. 830 (till-
lägg till bd I) skall Werwing eventuellt vara identisk med kon-
terfejaren och tullskrivaren i Stockholm N atanael Björk, som 
tagit sitt - nya - efternamn efter sin hustru Brita Pedersdotter 
Werwing. 

n4. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5. 
n 5. VaLA, domkyrkoförsamlingens arkiv Kl:1. 
116. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AV:1. 
n7. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5. 
n8. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5. 
n9. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:5. 
120. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AV:1. 
121. Lindroth 1975 s. 91 f. 
122. LSB, Kh 55 föl. 196. Order om utbetalning av medlen gavs den 

14 december 1694. 
12J. Sahlstedt 1758. 
124. Ellenius 1975. Lindahl 1968, Sveriges Kyrkor 206 samt Sveriges 

Kyrkor 198 har alla tagit upp Magnus Gabriel de la Gardies 
intresse för emblematiken. 

125. Spegel 1966. I inledningen, av Bernt O lsson, ges en koncen-
trerad framställning av emblematikens historia. Se också Nord-
quist 1963. 

126.VaLA, Domkyrkoförsamlingens arkiv Kl:1. 
127.Ett utförligt referat av kontraktet med Callander återges i Uttu 

1993 s. 31 f. Callander kom från Örebro men data om honom 
har hittills inte publicerats. 

128. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv E IV:134 resp. FIXb:6. 
129. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:7. Rhyzelius skri-

ver i sina minnesanteckningar under år 1727: "Samma som-
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mar hade jag låtit bygga, inreda och måla och alldeles förfar-
diga läktaren, som är på södra sidan gent emot predikstolen 
i Linnköpings domkyrka, på vilken blevo många bekvämliga 
bänkrum för bägge könen" (Rhyzelius 1901 s. n 3). 

130.VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:7. 
131. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol.5. 
132. Rhyzelius 1733. 
133. Sveriges Kyrkor 200 s. 258 ff. 
134. Bexell 1998 s. 92 ff. 
135. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv Al:a 86. 
136. Jacob Wilhelm Gerss f. 1784, d . 1844, arkitekt verksam bl.a. 

vid Överintendentsämbetet. 
137-VaLA, Linköpings domkapitels arkiv Ala:86. 
138. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv Ala:86. 
139. Kungabrevet i original återfinns i VaLA, Linköpings domkyr-

kas arkiv vol. 5. 
140. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 25. 
141. Molbech 1817, del 3 s. 72 ff. 
142. Schlegel 1817. N otisen om Linköping återfinns där s. 9. 
143. För mera utförliga kommentarer om N yström och hans inställ-

ning till gotiken se Lundwall 1960 s. 67 ff. 
144· Hammarsköld 1817 s. 160 ff. 
145· Törneros 1925 s. 252 f. 
146. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv Ala:86. 
147. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 25. 
148. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 25. 
149. Widegren 1817 s. 98. 
150. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv vol. 5. 
151. C hristensson 1999 s. 443 med utförliga källhänvisninar. 
152. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 7 innehåller de flesta 

handlingarna om Byströms skulpturer. 
153· Tollstorp 1830/1857 s. 87 ff. 
154· AbrahamBengtsson Nyström, f1789, d 1849, byggmästare, bosatt 

på Hållingstorp i Kristberg. Se L D C nattingius 1962 och Elf-
ström 1978. 

155. 	Carl Georg Brunius, f 1792, d 1869, professor i grekiska vid 
Lunds universitet, arkitekt och konsthistoriker. För mera 
detaljerade uppgifter om Brunius se Grandien 1974· 

156. August Nyström, f 1814, d 1886, konduktör (arkitekt) och bygg-
mästare. - Johan R obert Nyström, f1817, d 1890, tillsammans 
med sin bror verksam som arkitekt och byggmästare. Se 
C nattingius 1962 och Elfström 1978. 

157. En mera detaljerad redogörelse för arbetena återfinns i Sveri-
ges Kyrkor 200 s. 262 ff. 

158. Fredrik Wilhelm Scholander, f 1816, d 1881, arkitekt, ämbets-
man, konstnär, författare. Scholander hade eftertträtt Bru-
nius som övervakare av arbetena på domkyrkan från 1861. Om 
Scholander se Brunius 1979. 

159. Helgo Zettervall, f1831, d 1907, arkitekt, professoroch 1882- 1897 
chef för Överintendentsämbetet, en av det sena 1800-talets 
mest arilitade - och omdiskuterade - av sin tids restaureringsar-
kitekter. 

160. För en mera detaj erad redogörelse för tomarbetena se Sveri-
ges Kyrkor 200 s. 268 ff. 



Dolllkyrkans nuvarande inredning 


Altarbord 


FEM MEDELTIDA ALTAREN har bevarats i domkyrkan. altaret hör dock samman med den byggnadsperiod 
Högaltaret (fig. 5) befinner sig på samma plats som som infaller under 1400-talets senare del. Kanske har 
i 1200-talskyrkans kor. Det är placerat på ett podium också kapitälen bearbetats eller delvis nyhuggits under 
med tre steg. Dess framsida är smyckad med sju samma period. Klart är i varje fall att man velat bibe-
kolonner, vilkas kapitäl är prydda med diamantsnitt hålla 1200-talsaltarets läge, storlek och formspråk. 
medan baserna har hörnblad. Kapitälens ornamen- Att antalet kolonner är sju har sin grund i den bety-
tik överensstämmer nära med den som finns på de delse som talet sju har i den kristna talsymboliken. 
delar av kyrkan, som uppfördes under biskop Lars Sju är ett av de heliga talen i bibeln, både i Gamla 
(1236- 1258) , vilket kan betyda att de tillverkats för och Nya testamentet. Man kan nämna de sju sakra-
1200-talets högaltare. Stenhuggarmärkena på delar av menten, de sju dödssynderna och de sju dygderna, 

FIGUR 5. Domkyrkans högaltare. På samma plats som i 1200-talskyrkan men delvis ombyggt och kompletterat i samband med 
färdigställandet av det nya koret i slutet av 1400-talet. 
Frc. 5. The high altar. In the same position as in the l3'i. century church, hut partly rebuilt and added to when the new choir 
was completed at the end ojthe l5r1' century. 
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de sju barmhärtighetsverken, den H elige Andes sju 
gåvor. Medeltiden räknade också med sju planeter, 
sju himlasfårer, sju toner i skalan o.s.v. 

I altarbordets kortsidor finns förvaringsnischer, 
vilkas öppningar omges av profilerat ramverk med 
en uppbyggnad som visar att de tillkommit under 
1400-talets senare del. Nischerna är av olika djup, 
den i söder ungefår dubbelt så djup som den i norr. 
Altarskivan är medeltida och försedd med de sedvan-
liga fem invigningskorsen. ' 

I koromgången har bevarats tre altaren, två på 
nordsidan och ett i söder (fig. 6- 8). De har en gan-
ska enkel utformning och består av ett underrede, 
murat av finhuggna kalkstenskvadrar och en altar-
skiva med en enkel profil. Skivorna är icke original. Det 
nordöstra altaret har en förvaringsnisch i sydsidan. På 
detta altare finns också en utskjutande, profilerad skål, 
försedd med ett järnlock som kunnat låsas, d.v.s. när-
mast en kollektbössa. På denna plats hade man annars 
väntat sig en piscina, men skålen saknar uttömnings-
hål. Alla dessa tre sidoaltaren, av vilka ett bör ha hört 
samman med Hans Brasks altarstiftelse med S. Bar-
bara och S. Hieronymus som skyddspatroner från 
1508 (se ovan s. rn), är lagade och delvis ommurade 

FIGUR 6. Altarbord vid koromgångens nordvägg (nedan). 
F1G. 6. Altar by the north wall ojthe arnbulatory (below). 

FIGUR 7. Altare vid koromgångens sydvägg (ovan till höger) . 
FIG 7. Altar by the south wall ojthe ambulatory (above, to 
the right). 

FIGUR 8. Det västra av de två altarborden vid kororngångens 

nordvägg (nedan) . 

F1G. 8. The westernrnost ojthe two altars by the north wall oj 

the ambulatory (below). 
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vid flera tillfällen, bl.a. under 1800-talets senare 
hälft. 

I Maria-koret, det östra av de tre korkapellen, 
finns ett altarbord av mindre vanlig utformning (fig. 
9). Dess uppbyggnad torde motiveras av att det haft 
en funktion utöver ett vanligt altarbords. Troligen 
har det varit avsett att tjänstgöra som uppställnings-
plats för domkyrkans samling av relikvarier när dessa 
skulle visas för kyrkans besökare i samband med 
särskilda högtider. 2 Av äldre urkunder framgår att 
det tidigare funnits ett särskilt relikaltare i kyrkans 
sakristia (se ovan s. n). Av stenhuggarmärkena fram-
går att bordet har tillkommit under 1400-talets 
senare del och att det således ej hört till korets 
ursprungliga inredning. 

I bordets främre, västra sida finns två förvarings-
nischer, omgivna av profilerade ramar med en 
utformning som nära överensstämmer med ramar-
na kring högaltarets förvaringsnischer. Nischerna är 
avsedda att stå öppna så att vad som förvarades i dem 
var fullt synligt. 

På den bakre delen av bordet finns rester av rikt 
profilerat listverk av ganska kraftiga dimensioner, 
som indelat baksidan i tre falt medan sidorna har 
endast ett fålt. 3 Detta listverk har ursprungligen fort-
satt upp över bordet och tillsammans bildat sidorna 

(i norr, öster och söder) till en baldakin. Hur denna 
baldakin varit utformad i sina övre delar går nu 
ej att fastställa. Baldakinaltare av detta slag är inte 
kända från någon annan svensk medeltida kyrka. 
Listverk med ungefär samma dimensioner och lik-
artad utformning har ursprungligen också bildat ett 
genombrutet skrank mellan högkorets fyra östligaste 
pelare. Även av detta skrank finns endast rester beva-
rade. 

I Maria-koret finns också i söder en piscina med 
skulpterad dekor och en förvaringsnisch med profi-
lerad ram och med uttagningar för en träskiva, som 
delat nischen i två delar. Piscinan och nischen är sam-
tida med korets äldsta delar, d.v.s. från 1400-talets 
första årtionden. Minnestavlan över korets arkitekt, 
Gierlach från Köln, är placerad intill förvaringsni-
schen. 

I arkitektbröderna Nyströms redogörelse för de 
renoveringsarbeten som utfördes genom deras hant-
verkare under 1800-talets tredje fjärdedel läser man 
under år 1861: "Det stora förfallna altarbordet i St 
Andreae chor [ d.v.s. Maria-koret] är återställt, och en 
nyhuggen stenskifVa pålagd. Det i väggen befintliga 
altarskåpet [förvaringsnischen] samt Mag. Gierlachs 
minnessten, med sin söndervittrade inscription äro 
restaurerade i ursprungligt skick."4 

FIGUR 9. Den norra gaveln av 
altarbordet i Maria-koret med 
början av det kalkstensmasverk 
som bildat en baldakin över 
altarets bakre del. 
F1G. 9. The north end efthe 
altar in the Lady Chapel, with 
the beginning ojthe limestone 
tracery which oncefo rmed a 
canopy over the rear efthe altar. 
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FIGUR IO. Altarskivafrån något av domkyr-
kans rivna sidoaltaren. 
F1G. IO. Altar slab from one ojthe demolished 
side altars. 

På Hägerstrands teckning av domkyrkans interiör 
från 1812 (fig. l), före den stora "städning" som inled-
des detta år, ser man vid de pelare som flankerar 
ingången till högkoret två av stenkvadrar uppförda 
bord, som på teckningen uppbär var sin rikt för-
grenade ljusstake. Allt tyder på att de från början 

tjänstgjort som altaren. Deras placering gör dem väl 
ägnade som altaren för Maria (i norr) och kyrkans 
namnhelgon, aposteln Petrus, i söder. En fragmen-
tarisk altarskiva med en troligen senare upptagen 
öppning vid ena kortsidan kan möjligen ha hört till 
ett av dessa altaren (fig. rn). 

Sakramentshus 


PÅ ÖMSE SIDOR OM HÖGALTARET har placerats två för-
varingsskåp, huggna i kalksten och inkomponerade 
i de pelare vid vilka de placerats. D et i norr (fig. 
n), vars omfattning givits formen av ett gotiskt torn 
med en reslig spira, är ett s.k. sakramentsskåp, avsett 
för förvaring av den invigda hostian och dess förva-
ringskärl monstransen. Själva skåputrymmet är för-
sett med en av smidda järnplåtar sammansatt dörr, 
försedd med lås och dekorerad med små rosetter 
i plåt.5 I skåpets sockelparti finns en bild av en pro-
fet som bär ett språkband. Ytterligare en profetbild 
har placerats på det plan på vilket själva skåpet vilar. 
Under den genombrutna spira som utgör skåpets 
krön står två helgonbilder, från början troligen apost-
larna Petrus och Paulus. 
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Skåpet i söder (fig. 12) har givits formen av en 
tinnkrönt borg med krigare med olika vapen place-
rade mellan tinnarna. Skåpdörren omges av ett rikt 
profilerat ramverk, av samma typ som på högaltarets 
förvaringsnischer. Dörren är sammansatt av smidda 
järnplåtar, försedd med lås och dekorerad med små 
pånitade rosetter. Skåpet torde ha använts för obla-
ter, vinkannor och olika föremål som krävdes när 
man firade mässan vid högaltaret. Det sakrament-
skåp som nu användes är placerat i sakristian, i anslut-
ning till sakristians altare och piscina och samtida 
med dessa. Materialet i altaret och piscinan är brun, 
polerad kalksten. Altaret och piscinan är ritade av 
arkitekten Rolf Bergh och tillkom i samband med 
den invändiga restaureringen av domkyrkans väst-



FIGUR IL (till vänster) Sakramentshus från 1400-talets senare 

del norr om högaltaret. 

FIG. rr. (to the left) Sacrament house, late 1511' century, north 

ojthe high altar. 


FIGUR 12. (nedan) Förvaringsskåp från 1400-talets senare del 

söder om högaltaret. 

FIG. 12. (below) Aumbry, late r5'i. century, south ojthe high 

altar. 


parti 1986 Sakramentskåpet, formgivet av silversme-
den RolfKarlsson, Stockholm, har en dörr av silver 
med emaljdekor (fig. lJ). 

I bröderna Nyströms redogörelse för de restaure-
ringsarbeten som utfördes under deras ledning läser 
man under 1870: "På Tabernaklet och Monstrans-
huset å sidorna i Högeboret voro bilder borta, list-
samt löfverk sönderslagne, det senares dörr oduglig; 
2ne bilder Qohannes och Petrus) jemte en bröstbild 
förfärdigade; lister och löfverk restaurerade, insatt ny 
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FIGUR 13. Sakramentskåp från 1986 i sakristian med dörr av sil-
ver med kors i emalj'. Av silversmeden RolfKarlsson, Stockholm. 
Frc. Il Sacrament cupboard, 1986, in the vestry, with silver 
door and enamel cross. The work ifsilversmith Rolf Karlsson, 
Stockholm. 

dörr för monstranshuset; denna jemte Tabernaklets 
dörr broncerade."6 De två apostlabilderna liksom en 
av profeterna på sakramentshuset nygjordes således 

1870, säkerligen med utgångspunkt från fragmenta-
riskt bevarade originalfigurer. Endast en av profet-
figurerna är således original, av allt attdöma den 
som är placerad i skåpets sockelparti. 

De två skåpen vid högaltaret har tillkommit under 
den sista stora ombyggnadsperioden under biskop 
Henrik Tidemanssons tid, d.v.s. 1400-talets sista 
fjärdedel, och är utförda av en till namnet okänd 
bildhuggare, säkerligen av tyskt ursprung, en av de 
stenmästare som inkallats från Köln för att slutföra 
det av en annan stenmästare från Köln, Gierlach, 
påbörjade korbygget.7 

Altaruppsatser 


DEN NUVARANDE ALTARUPPSATSEN på högaltaret (fig. 
14) består av tre oljemålningar på duk, utförda av 
konstnären Henrik Sörensen8 åren 1932- 1933 och 
invigda 1935- Den centrala målningen, mellan de två 
östligaste pelarna i koromgången, visar den triumfe-
rande Kristus, omgiven av en mandorla. Målningen 
som i norr flankerar den centrala Kristus-gestalten 
visar, från vänster till höger: den svenske reforma-
toren Olaus Petri med en ung pojke från målarens 
samtid, därnäst Martin Luther, kyrkofäderna Augus-
tinus och Ambrosius, martyren S. Laurentius (till 
större delen dold av Ambrosius), aposteln Paulus 
(liggande), profeterna Jesaja, Amos och Hesekiel, 
profeten Jeremia (liggande) samt närmast Kristus 
konung David. På målningen söder om Kristus står 
närmast honom Moses som håller lagens tavlor över 
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sitt huvud. N ärmast honom aposteln Petrus, där-
näst aposteln och evangelisten Johannes (knäfallan-
de), evangelisterna Lukas, Markus och Matteus, den 
förste martyren S. Stefanus (med händerna stödjande 
mot det trappsteg som samtliga figurer är placerade 
på), S. Erik, S. Ansgar, den saligförklarade Linkö-
pings-biskopen Nicolaus H ermanni samt S. Birgit-
ta med en flicka från målarens samtid. Mittbildens 
format är 43ox260, den vänstra sidans 287x403, den 
högra sidan 29ox392. 

Flera år av intensiva debatter föregick tillkomsten 
av den nuvarande altaruppsatsen.9 Innan Sörensen i 
oktober 1931 inbjöds till Linköping för att diskutera 
frågan om målningar för domkyrkans högaltare hade 
man avlägsnat två skulpturgrupper och en Kristus-
bild i monumentalformat, utförda i gips i början av 



FIGUR 14. Altaruppsats vid högaltaret. Tre oljemålningarfrån 1933- 1935 av den norske konstnären Henrik Sörensen. 
FIG. 14. The high altar reredos. Three oil paintings, 1933- 1935, by the Norwegian artist Henrik Sörensen. 

1830-talet av bildhuggaren Niclas Byström (om dessa 
skulpturer se vidare nedan s. 44 ff). Med stöd av bl.a. 
Axel Romdahl, den då främste kännaren av domkyr-
kan, hade man prövat olika alternativ till altarbil-
der. Marten Heemskercks stora triptyk, som kom 
till domkyrkan 1581 (se nedan s. 47 ff) var det första 
alternativet. Det förkastades bl.a. med motiveringen 
att den tog bort alltför mycket av ljuset från de tre 
korkapellen. Man prövade också en rekonstruktion 
av det genombrutna korskrank som tillkommit i slu-
tet av 1400-talet och undersökte möjligheterna att 
skaffa ett senmedeltida altarskåp från Statens histo-
riska museum i Stockholm eller från någon annan 
kyrka!O. Först anhöll man att få det stora altarskåpet 
från V. Eds kyrka i Småland, som Historiska muse-
et fått i gåva av församlingen - i gengäld skulle 

museet få en kopia av skåpet. Denna ansökan avslogs 
av Vitterhetsakademien, museets huvudman, som 
kom med ett alternativförslag: "[Det] synes Akade-
mien inte vara otänkbart, att den estetiskt allra bästa 
lösningen kunde vinnas genom att inskränka altarets 
prydande till uppställandet av ett lämpligt dimensio-
nerat krucfix, omgivet av stora, vackert utformade 
ljusstakar med höga ljus. För utförandet av en sådan 
altarprydnad, vilken skulle lämna genomsikten till 
koromgången och Andreaskoret fri och dessutom 
hållas i samma litet kyliga grå ton, som utmärker 
kyrkan i övrigt, kunde man med säkerhet räkna på 
god medverkan av våra moderna konstnärer." Aka-
demien torde icke ha varit medveten om att denna 
lösning stämde väl med arrangementen i koret sedan 
Heemskercks altartavla bortfl.yttats 1813 (se nedan 
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FIGUR 15. Provuppställning år 1932 av en attrapp av det sen-
medeltida altarskåpetfrånJonsberg samtforslag till återskapande 
av det senmedeltida skranket vid högaltaret. Foto: Östergötlands 
Länsmuseum. 
F1G. 15. Test installation, 1932, efa mock-up efthe Late medie-
val altarpiecefrom Jons berg and schemefor reinstating the late-
medieval screen by the high altar. Photo: Östergötland County 
Museum. 

s. 47). Som alternativt förslag kunde man tänka sig att 
domkyrkan skulle försöka förvärva det flandriska 
altarskåpet i Skärkinds kyrka, ett skåp som man, 
helt felaktigt, trodde ha kommit dit från domkyr-
kan. Ytterligare ett alternativ var en deposition av 
det med Skärkind-skåpet samtida skåpet från Jons-
bergs kyrka, förvärvat av Historiska museet 1894, 
mot att domkyrkan bekostade en konservering av 
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det då magasinerade skåpet. Provuppställningar av 
senmedeltida altarskåp, i original eller ganska enkla 
kopior gjordes också (se fig. 15 som visar en av dessa 
provuppställningar). Inget av dessa prov ansågs dock 
ha givit ett tillfredställande resultat, varför man ansåg 
sig böra pröva möjligheten att anskaffa ett helt nytt 
konstverk. En donation av kronofogden H. Ygberg 
hade skapat de ekonomiska resurserna för en sådan 
lösning." 

Sörensen gjorde sitt första besök i Linköping i 
november r93r. I juli 1932 godkände domkyrkans 
restaureringskommitte det förslag som Sörensen 
utarbetat och skisser i full skala prövades i kyrkan. 
Granskningen genom Kungl. Byggnadsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet inleddes i december 1932 och 
avslutades, efter moget övervägande, med att Sören-
sens förslag med vissa invändningar godkändes i april 
1933. Därefter började Sörensen på allvar med arbe-
tet på målningarna, slutfört 1935. Det "masverk" i 
skulpterat och förgyllt trä, som kröner målningarna, 
tillkom 1937, efter målningarnas fårdigställande, och 
utformades av arkitekten Kurt von Schmalensee.12 

D iskussionerna om valet av ett samtida konstverk på 
en så central plats i ett av landets märkligaste medeltida 
kyrkorum upphörde inte med målningarnas tillkomst 
även om få har ifrågasatt deras konstnärliga värde. 

Skulptören Johan Niklas Byströms skulpturer, 
som fick ge plats för Sörensens målningar, hade tagits 
ned redan 1926 och till en början placerats i ett stall 
vid domprostgården. Där stod de till 1953 då de över-
fördes till den dåvarande domprostgårdens källare. 
I samband med att denna byggnad flyttades över-
fördes skulpturerna till en nybyggd källare där de 
nu förvaras. För att de skulle få plats där måste 
de dock delas på höjden. De befinner sig alla i min-
dre gott skick och källarens konstruktion gör det 
icke möjligt att flytta skulpturerna till en annan plats 
utan ytterligare ingrepp. D e befann sig f.ö. redan vid 
avlägsnandet ur domkyrkan i delvis ganska skadat 
skick. Äldre fotografier liksom de repliker av sido-
grupperna som finns i Skeppsholmskyrkan i Stock-
holm gör det dock möjligt att skaffa sig en någor-
lunda klar uppfattning om deras utseende och deras 
placering i rummet. 

Centralfigur var en bild i kolossalformat av Kris-
tus, framställd stående med en kalk i sin vänstra 

http:Schmalensee.12


hand och med den högra handen utsträckt i en 
välkomnande gest (fig. 16). Han var placerad på ett 
murat fundament, vars höjd över altarbordet ungefar 
motsvarade altarets höjd. Norr om Kristus stod en 
grupp med två kvinnofigurer, symboliserande Tron 
och Hoppet med var sin ängel vid sina fötter. Änglar
na höll deras symboler, ett ankare respektive ett kors. 
Söder om Kristus stod en grupp med en kvinna med 
tre barn. De två barnen vid hennes fötter hade som 
attribut en lyra , en druvklase och en blomsterkorg. 
Det tredje barnet satt på hennes högra knä. Gruppen 
symboliserade Tron. Enligt en tradition skall Oscar 
I:s drottning och tre hennes barn ha stått modell till 
denna grupp. ' J De två sidogrupperna var också de 
placerade på murade plintar, mellan koromgångens 
näst östligaste pelarpar. I samband med den genom
gripande restaureringen av domkyrkan 1849- 1870 

placerades några av de reliefer från långhusets syd

portal som då ersattes med kopior i de sidor av sock
larna som vette åt koromgången. 

De två sidogrupperna har bevarats i nära nog full
ständigt skick genom att två repliker av dem 1849 

uppsattes i Skeppsholmskyrkan i Stockholm. De 
hade intill Byströms död i Rom 1848 förvarats i hans 
Stockholms-atelje. '4 Byströms signatur återfinns på 
båda gruppernajämte årtalen 1831 (på Kärleken) resp. 
1832 (på Tron och Hoppet). 

Byström hade erhållit uppdraget från domkapitlet 
1830 och Kungl. Majt: s slutliga godkännande lämna
des den 12 mars l83r. 15 Detta år slutförde han också 
arbetet på gruppen som skulle symbolisera kärleken 
liksom Kristus-bilden, medan den andra gruppen, 
som också framgår av signaturen på exemplaret i 
Skeppsholms-kyrkan, var fardig året därpå. 

Om man i Linköping från början tänkt sig att 
skulpturerna skulle utföras i marmor är oklart. Dom-

FIGUR 16 . Kristusbilden och den södra sido
gnippen, symboliserande Kärleken. Johan 
N iclas Byströms gipsskulpturer på plats vid 
domkyrkans högaltare. Foto: ATA. 

FIG. 16. Image efChrist and thegroup on 
the soi1th side symbolising Charity. Johan 
Niclas Byström 's plaster efParis sculptures 
in position at the high altar. Photo: ATA. 
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FIGUR 17, a-c. Johan Niclas Byströms altarskulpturer enligt tre 
graverade teckningar av Carl Wahlbom. I mitten Kristus, till 
vänster Tron och Hoppet, till höger Kärleken. Foto: UUB. 
F1G. 17, a-c.]ohan Niclas Byström's altar sculptures as depicted 
in three engravings by Carl Wahlbom. In the centre, Christ. To 
the left, Faith and Hope. To the right, Charity. Photo: Uppsala 
University Library. 

kyrkans ekonomi hade definitivt inte mäktad med 
detta - även kostnaderna för gipsskulpturerna var 
ansträngande nog. För säkerhets skull hade man dock 
från gipsbildhuggaren J. Domenico Barsuglia år 1839 
förvärvat formarna till skulpturerna.'6 Dessa formar 
torde f.ö. ganska snart ha förstörts och är sedan länge 
försvunna. 

Redan samtiden var med några undantag inte 
särskilt imponerade av Byströms skulpturer. Några 
av de första kommentarerna finns i J.P. Tollstorps 
Linköpings-beskrivning. '7 Han skriver bl.a.:" Ehuru 
ingen kan bestrida deras skönhet, som konstarbeten 
betraktade, utan tvärtom måste beundra de sköna 
formerna och det vackra draperiet, göra de dock för 
liten effect mot templets egna Majestät, och pelarnes 
brytning mot den rikedom som ligger i Chorenas 
structur. Frälsarens bild är mästerlig, men mot com-
posi tionen gör man den anmärkningen att barnet 
[i gruppen symboliserande Kärleken] vänder ryggen 
mot församlingen, hvilket strider mot det skickliga." 
Tollstorp fortsätter: "Materiens ringa värde och dess 
bräcklighet samt snara förgänglighet, stöter sjelfva 
ideen om en altarprydnad. Inom en mansålder är 
gipsen grånad, och kanske af luftens ombytlighet 
under olika årstider skadad, och då hafVa dessa bilder 
förlorat allt anseende, till och med som konstarbeten. 
Om de varit afmarmor, hade de egt ett verkligt värde, 
och stått i något förhållande till det öfriga praktfulla. 
Nu ser det ut som man velat framställa nutidens ring-
het mot forntidens storhet. Också har icke allmän-
na opinionen gillat denna anstalt." Tollstorp avslu-
tar med att redovisa kostnaderna: omkring 16.ooo 
riksdaler banco och kommenterar denna siffra så: 
"Denna utgift har satt domkyrkocassan i skuld, ty 
under nio år lär halfVa dess inkomst åtgå för att 
betäcka återstoden." 

De byströmska skulpturerna utställdes i Stock-
holm innan de leverades till Linköping. '8 Genom 
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några graverade konturteckningar (fig. 17, a- c), 
efter förlagor av konstnären Carl Wahlbom, kunde 
samtiden ta del av Byströms skulpturer. I Boyes 
Konstnärslexikon från 1833, d.v.s. efter Linköpings-
skulpturernas tillkomst, kan man om Byström läsa: 
"Hans liggande Juno med den unge Herkules vid 
bröstet, jemte andra mångfaldiga större arbeten och 
grupper äro så allmänt kända och omtalade, at en 
commentar öfVer deras förtjenst kan med skäl anses 
som en öfVerflödighet och ett ingrepp i efterverldens 
beslutande rätt."'9 

Eftervärldens dom har mestadels kommit att bli 
negativ. C.G Brunius skriver 1849: "Några kolossala 
gipsbilder blefVo för några år sedan uppsatta såsom 
högkorets altarprydnad ... Det smärtar mig för öfrigt, 
att jag måste med den största aktning för den beröm-
de konstnären J.N. Byström, beklaga, att dessa 
bildverk bitkommit [så följer en ganska detaljerad 
beskrivning av skulpturerna]. Hvad månde detta i 
christlig mening betyda? Hvarken hufVudfigurens 
utseende eller ställning, icke ens kalkens form gif-
ver ett begrepp om annat än idel mensklighet, som 
synes mindre kyrklig än verldslig. Englarnas och 
barnens nakenhet väcker obehag, ehuru lätta flikar 



dölja osedligheten .. . Ingen, som reflekterat öfver den 
frommes finkänslighet i afseende på Frälsarens per-
son och en christens tro, lärer, äfven lifvad af det 
högsta intresse för bildande konst, undra derpå, att 
man känner sig helt och hållet otillfredsställd med en 
sådan altarprydnad, som denna.'" 0 

I den enda biografi , som hittills ägnats Byström är 
omdömet om Linköpings-figurerna inte heller sär-
skilt nådigt: "Samtliga dessa figurer lider av en andlig 
torka, som ingen skicklighet i världen kan dölja.'"' 
En mera förutsättningslös granskning av skulpturer-
na kanske kan mildra de negativa omdömena. 

Mellan 1812 och 1833 bestod domkyrkans altar-
prydnad av ett stort kors. Knappast några uppgifter 
om dess utformning har bevarats men dess verkan i 
rummet framgår av Thersners lithografi från 1820 (se 
fig. 4) liksom av en teckning från 1817 i Uppsala uni-
versitetsbibliotek av arkitekten Fredrik Blom, som 
visar domkyrkan smyckad till reformationsjubileet 
detta år (fig. 18).22 Den altartavla, som skänkts av 
Johan III 1581, flyttades till Maria-koret (tidigare 
kallat Andreas-koret) och därifrån till den plats 
den har ännu idag, d.v. s. på sydväggen i höjd 
med högaltaret. I samband med diskussionerna om 

ett utbyte av Byströms skulpturer placerades den på 
prov på högaltaret men fick ganska snart återta sin 
plats vid sydväggen i koromgången. 

1581 års altartavla är en triptyk i två våningar, med 
mittparti och två dörrar som kan stängas och då 
täcker mittpartiet. Den innehåller tio tavlor, målade 
på ekpannåer i tempera med lasyrer o .d. i olja, 
infattade i ett ramverk av trä. Triptykens sex inre tav-
lor har framställningar med motiv ur passionshisto-
rien. I centrum Golgata med Kristus på korset mel-
lan de två rövarna, under denna scen Kristus som bär 
sitt kors på vägen till Golgata. Den vänstra flygelns 
övre tavla skildrar Kristus som visas för folket ("Ecce 
homo"), den nedre Kristi gisslande. Den högra fly-
gelns övre tavla har en framställning av Kristi upp-
ståndelse, den nedre av Kristi törnekröning. Av de 
målningar som syns när dörrarma stängs är de övre 
ägnade diakonen S. Laurentius' historia. På den 
vänstra övre dörren skildras hans martyrium, på den 
högra hur han delar ut kyrkans skatter till de fattiga. På 
dörrarnas nedre delar skildras till vänster Jesu födel-
se och herdarnas tillbedjan, till höger Nattvarden. 
Samtliga scener avbildas i fig. 19, a-b. Altartavlans 
höjd är 578 cm, dess totala bredd 790 cm, dess bredd 
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med flyglarna stängda 396 cm. En utförlig beskriv-
ning av målningarna och det myller av figurer som 
de innehåller ges i Cnattingius - Romdahls mono-
grafi över altartavlan från 1953.23 Cnattingius har i ett 
senare arbete mera i detalj behandlat målningarnas 
konsthistoriska ställning. 24 

Altartriptykens tillkomsthistoria är väl dokumen-
terad. Den beställdes för S. Laurentii kyrka i Alk-
maar i Holland av målaren Maerten Heemskerck, 
som hade sin verkstad i Haarlem. Kontraktet mel-
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FIGUR 18. Ekliireringen av 
domkyrkans högaltare vid refor-
mationsjubileet 1817. Akvarell 
av arkitekten Fredrik Blom. 
Uppsala Universitetsbibliotek. 
Foto: UUB. 
Frc. 18. Illumination efthe 
high altar during the Refor-
mation Quatercentenary cele-
brations in 1817. Watercolour 
by the architect Fredrik Blom. 
Uppsala University Library col-
lection efdrawings. Photo: 
Uppsala University Library. 

lan honom och kyrkans föreståndare om triptykens 
centrala målning med Korsfästelsen är daterat i sep-
tember 1538. Av Heemskercks signatur vid korsets 
fot framgår att denna målning var färdig 1540. Sitt 
slutarvode fick målaren ut 1543, då samtliga mål-
ningar var färdiga . 2sDen främste donatorn till tripty-
ken, biskopen Georg Egmont i Utrecht, avbildas på 
framställningen av Kristi uppståndelse, knäböjande 
invid en bönepall och åtföljd av sitt vapen och sina 
initialer GE. Ytterligare några donatorer har infogats 



i framställningen av S. Laurentius som utdelar kyr-
kans skatter till de fattiga. Där har också konstnären 
placerat sitt eget porträtt. En figur i framställningen 
av Ecce Homo har, på rätt lösa grunder, tolkats som 
en bild av Martin Luther. 

Hur har då detta Maarten van Heemskercks störs-
ta arbete och ett av de främsta exemplen på den 
holländska manierismen med rötter i italienskt 
senrenässansmåleri kommit till Sverige? Den första 
delen av denna historia är klart belagd i samtida arki-
valier från Alkmaar. 

Redan innan altartavlan kom till hade det före-
kommit upplopp där en av de strängaste riktningarna 
inom den reformerta kyrkan - vederdöparna - med 
våld försökte förstöra kyrkornas bilder. Den svåraste 
bildstormen kom 1572 och kyrkan övertogs så små-
ningom av de reformerta. Av ett kvitto i Lauren-
tiuskyrkans arkiv framgår att Heemskercks tavla 
tagits ned 1581 och sålts till en Albart Nolleman för 240 

gulden.26 Enligt det årtal som finns målat på altartrip-
tykens ramverk, skall den ha skänkts till domkyrkan 
1581. Angström har dock påpekat att Johan III i ett 
brev till biskopen 1582 lovar att framledes skaffa tim-
klocka och altartavla till domkyrkan.27 Artalet 1581 

återfinns också i den inskrift som målats i Maria-
korets valv och som talar om att Johan III detta år 
låtit förnya "detta hederliga tempel" (se ovan s. 17). 
Möjligen är det detta årtal som överförts också på 
altartavlan. Det kan således inte uteslutas att det dröjt 
något eller några år efter 1581 innan den nya altartav-
lan uppsatts i kyrkan. Detta skulle också ge mera tid 
för affåren mellan Albert Nollemann och Laurentii-
kyrkan i Alkmaar 1581 och kungens förvärv av mål-
nmgarna. 

Hur hade kungen kommit över altartavlan? Hit-
tills har inga räkenskaper eller andra skriftliga hand-
lingar påträffats som ger bestämt besked men däre-
mot finns en tradition, som först nedtecknats av 
Haqvin Spegel och som sedan återgivits av i stort sett 
alla som av någon anledning skrivit om målningarna. 
Enligt Spegel och hans efterföljare skulle tavlan var 
beställd för en rysk kyrka av en ärkebiskop i Novgo-
rod. D et skepp på vilket den fraktades blevvinddrivet 
och hamnade i östgötaskären och då passade Johan 
III på att köpa den för 1.200 tunnor vete. Berättelsen 
broderas i senare versioner ut ytterligare och blir då 

mera detaljerad. Platsen där ett holländsk skepp sökt 
nödhamn angivs då vara Barösund vid inloppet till 
Slätbaken, priset räknades upp till 1.400 tunnor vete 
och tavlan sades vara beställd till Moskva. Flera av 
dessa uppgifter är uppenbart oriktiga: vi vet att tav-
lan var beställd och levererad till S. Laurentiuskyr-
kan i Alkmaar i Holland och att den avbildade bisko-
pen hade sitt säte i Utrecht. Vi vet också att tavlan 
såldes från kyrkan 1581. Andra målningar, som räd-
dats undan vederdöparna har sålts via Danzig och -
egendomligt nog - via Novgorod, som bör ha haft 
vissa svårigheter att placera målningar av detta slag 
i en ortodox kyrka.28 OmJohan III köpt den direkt 
från Holland eller t.ex. via Danzig torde vara svårt 
att avgöra utan entydiga skriftliga uppgifter. Den 
omständigheten att tavlan såldes från S. Laurentius-
kyrkan 1581, d .v.s. strax innan den skänktes till dom-
kyrkan i Linköping, lämnar icke mycken tid över för 
mera invecklade transaktioner. Att Johan III skulle 
låta slumpen avgöra en gåva till en kyrka, vars istånd-
sättning och nyinredning han engagerat sig i , före-
faller inte särskilt troligt. Mycket talar således för 
att Johan förvärvat tavlan från Holland, kanske via 
Danzig, med det bestämda syftet att skänka den till 
domkyrkan i Linköping. 

I samband med överlämnandet har troligen vissa 
smärre förändringar skett, främst av ramverket och 
texterna på detta. I samband med altartriptykens 
konservering 1948 kunde man konstatera tre olika 
texter ovanpå varandra. Den understa texten, som 
bör ha varit den ursprungliga, var alltför fragmenta-
risk för att kunna tydas. Den andra texten, i guld på 
gråblå botten, som frilades och som nu är den synli-
ga, består av två elegiska distika på latin. På den vänst-
ra sidan: NIL NOVI PRAETER CRUCIFIXI VULNERA 
CHRISTI EGO MERITIS CVLMINA SCANDO POLI. På 
den högra sidan: DVM C IRCVMSPIC IO DVM SOLICI-
TUSQUE LABORO QVO SCANDAM COELI CVLMINA 
GRADU. En översättning av G Bendz lyder: "Närjag 
ser mig omkring och med ängslan spörjer och und-
rar, / hur jag skall lyckas att nå himlens härliga höjd, 
/ finner jag endast de sår, som plågat den korsfåste 
Kristus;/ hans är förtjänsten attjag stiger till himlens 
höjd."29 Om denna text tillkommit redan i Alkmaar 
eller är ett tillägg, samtida medJohan III:s monogram 
och årtalet 1581, är nu svårt att avgöra. Det sistnämnda 
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alternativet kan icke uteslutas. Den yngsta av texter-
na, avlägsnad vid 19 4 8 års konservering, var i fraktur-
stil. Texten till vänster löd: "Se påJesum som Trona 
begynt och fullkomnat hafWer. H wilken tå han måtte 
haft glädie, led korset och achtade intet smäleken." 
D en högra texten löd: " T äncker på honom som af 
syndarom sådana gensäielse led emot sig, at icke tröt-
tens i ider sinne, gifWandes ider uthöfWer." Möjli-
gen var denna text bättrad vid en översyn av tavlan 
1855 (detta årtal påträffades målat på ramverkets övre 
kant). Med största sannolikhet har dock texten till-
kommit 1695 då Linköpings-målaren Måns Svens-
son fick betalt dels för att han målat skriften på altar-
tavlan, dels för att han svärtat några lister på tavlan 
omfattning.30 16 90 hade man låtit svarva en knopp 
till altartavlan , som förgyllts tillsammans med ytter-
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Fig. 19 a. 

ligare tre som redan fanns, en del av arbetet med att 
flytta triumkrucifixet och placera det över altartavlan 
(om detta arbete se vidare nedan).l' Det är knappast 
för djärvt att anta att texterna formulerats av Haqvin 
Spegel och att de skulle läsas tillsammans med hans 
texter på korskranket (om dessa se ovan s. 24 (). 

1721 anmälde domprosten Rhyzelius att altartav-
lan inte kunde stängas, den hade sjunkit och satt 
sig "så att den makalösa målningen blivit skämd av 
damm och fåglar" . R äkenskaperna för följande år 
- 1722 - redovisar också utgifter till målaren Johan 
Persson R otz för altartavlans upptvättande och över-
strykande medan snickaren Måns W ittman har gjort 
lagningar på tavlan. Det framgår också att hela trip-
tyken tagits ned och åter satts upp för att möjliggöra 
dessa arbeten. ii 
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Fig. I9 b. 

FIGUR 19, a- b. A ltartriptyk, skänkt allJohan !Il i början all 1580-talet. Måladfar S . Laurentius-kyrkan i A lkmaar 1538- 1543 

all Maerten van Heemskerck. a) Triptyken med öppna dörrar. b) Dörrarnas yttersidor. Foto: Östergötlands länsrm1seum. 

F1c. 19, a- b. Altar triptych, presented by Johan !Ilat the beginning efthe l58os. Paintedfor the Church efS :t Lawrence, 

Alkmaar, 1538- 1543, by Maerten van Heemskerck. a) The triptych with doors open. b) The outsides efthe doors. 

Photo: Östergötland County Museum. 


DOMKYRKANS NUVARANDE INREDNING 51 



FIGUR 20. Altarskåp med.figurscener iforgylld och delvis målad brons, invigt 1987. Av konstnären Sven Lundqvist, 
Lidingö. 
F1c. 20. Altarpiece withfigurative scenes efgilded and partly painted bronze, consecrated in 1987. By the artist 
Sven Lundqvist, Lidingö. 

Altartavlans behandling i samband med 1812- 1813 

års arbeten i domkyrkan har skildrats av Christian 
Molbech (se ovan s. 29). 1855 har den, som framgår 
av den ovan citerade anteckningen, renoverats, i för-
sta hand då ramverket. En försiktig översyn skedde 
1921 genom konservator Oscar Svensson. En mera 
omfattande konservering skedde 1948 genom kon-
servator Bertil Bengtsson. 34 En ny, ännu grundligare 
översyn av målningarna skedde under 1984 genom 
konservatorJörgen Bengtson.35 

För Mariakoret, det östligaste av koromgångens 
kapell, har anskaffats en altarprydnad, uppbyggd 
som ett senmedeltida altarskåp, d.v.s. bestående av 
ett mittparti och två rörliga dörrar, som kan slutas 
kring mittpartiet (fig. 20). Materialet i de figurscener 

trä. Bronsrelieferna har gjutits enligt den s.k. cire 
perdue-tekniken och belagts med bladguld, bitvis 
fårglagt. Konstnär är Sven Lundqvist, Lidingö, och 
altarskåpet invigdes fjärde söndagen i advent 1987. 
Professor B. Risbergs fond för Linköpings domkyr-
ka har bekostat skåpet. 

I mittpartiet finns en bild av Jesu födelse med äng-
lar, herdar och de tre vise männen. I den vänstra 
dörren skildras Bebådelsen och Marias och Elisa-
bets möte, i den högra Frambärandet i templet samt 
Jesus som vid 12 års ålder undervisar i templet. På 
skåpets predella finns tolv rosor, syftande på rosen-
kransbönen ("Hell dig Maria"). För att skyla dörrar-
nas baksidor när skåpet är slutet under fastetiden, har 
anskaffats en broderad s.k. fasteduk. Denna beskrivs 

som ingår i skåpet är brons medan ramverket är av närmare på s. 175, fig. 111. 
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Triumfkrucifix 


DEN ENDA BEVARADE MEDELTIDA träskulpturen är 
kyrkans monumentala triumfkrucifix (fig. 21). Kor-
sets höjd är 430 cm, Kristus bildens 230 cm. Skulpturen 
är fäst på ett kors, sammansatt av två delar: en bred, 
slät del på vilken ligger en halvrund korsstam - livets 
träd. Vid ändarna av det släta korset har monterats 
fyra rektangulära plattor på vilka ligger en cirkel-
rund ram, som ansluter till korsstammen. Inom dessa 
ramar finns de fyra evangelisternas symboler, skulp-
terade i trä. Över Kristi huvud har placerats Johan-
nes' örn, vid hans högra hand Lukas' lejon, vid hans 
vänstra hand Matteus' ängel och nedanför hans fötter 
Lukas' oxe. Kristus är framställd som lidande, krönt 
med en törnekrona, men utan den starka expressivi-
tet som är kännetecknande för krucifixen från tiden 
kring 1300-talets mitt. Krucifixets placering, högt 
upp i den västligaste av korets-tvärskeppets bågar 
i mittskeppet, d.v.s. ungefär på samma plats som 
under medeltiden, gör en noggrannare undersök-
ning av krucifixet omöjlig. Visserligen var det ned-
taget för konservering 1929, men dokumentationen 
av detta arbete är tyvärr allt annat än utförlig.J6 

Som framgår av redogörelsen ovan s. n nämns 
krucifixet i ett avlatsbrev från 1412, då det var pla-
cerat på ett lektorium, en läktare, i gränsen mellan 
kor och långhus. Vid de bränder som svårt skadade 
domkyrkan 1546 och 1567 undgick det förstörelsen. 
Det behölls på sin plats mellan koret och långhuset 
till 1690. Detta år beslutades att "nedtaga krucifixet, 
som setat framöver de bägge stora högkorsdörrarna 
samt borttaga skranket" . 37 Man beslutade också att 
förändra krucifixet och uppsätta det över altartav-
lan. Samtidigt skulle det förbättras med målning och 
förgyllning. Arbetet leddes av byggmästaren Peder 
Månsson som till sin hjälp hade de två "kyrkobyg-
gare" som var anställda vid domkyrkan. Snickaren 
Jöns Pedersson svarade för krucifixets "omlagande 
och förändrande" medan målaren M åns Svensson 
utförde nymålningen. Man gjorde också en attrapp 
av krucifixet för att avgöra om det fanns utrymme 
nog över altartavlan. Platsen över altartavlan behöll 
krucifixet intill 1812, då det togs ned och lades undan 

FIGUR 2r. Triumfkrucifix från tiden omkring 1320. R enoverat 
och ommålat bl.a. 1690. 

F1G. 2r. Rood for the chancel arch, c. 1320. R enovated and 
repainted, e.g. in 1690. 

i en av kyrkans bodar. Troligen i samband med 
den omfattande restaureringen 1839- 1870 återfördes 
krucifixet till kyrkan och placerades än en gång över 
Heemskercks altartavla när denna placerades mot 
koromgångens sydvägg. Där behöll det sin plats till 
1930 då det upphängdes på sin nuvarande plats. 

Krucifixet har behandlats av åtskilliga konsthisto-
riker, utförligast av Andreas Lindblom och Carina 
Jacobsson.38 Den dominerande uppfattningen är att 
krucifixet tillkommit omkring 1320 och att det utförts 
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av en bildhuggare, som haft sin verkstad i Linköping 
och som levererat skulpturer också till andra kyrkor 
i stiftet. Helhetsintrycket störs tyvärr av att knappast 
något av den ursprungliga polykromin finns i behåll 
- det vill synas som om Måns Svenssons målning från 
1690 dominerar. I vilken utsträckning själva korset 
förändrats när det flyttades till platsen över altartav-
lan är nu omöjligt att avgöra. Man kan hoppas att 
krucifixet i samband med den nu (2000) planerade 

inre restaureringen av kyrkan kommer att tas om 
hand av en konservator som tillsammans med konst-
historisk expertis kan göra de undersökningar som 
behövs för att man med större säkerhet skall kunna 
fastställa krucifixets ursprungliga utseende och de 
förändringar det genomgått sedan sin tillkomst. D å 
bör man också kunna fastställa om den gamla tra-
ditionen är korrekt att det finns i relikgömma i 
Kristusbildens huvud. i9 

Dopfunt 


DET ANDRA AV DOMKYRKANS MEDELTIDA inrednings-
föremål, som bevarats till våra dagar är cuppan till 
den dopfunt av brons (klockmetall) som från början 
hade sin plats i norra sidoskeppet nära västingången, 
men som i samband med 1812- 1813 års renovering 
av kyrkorummet flyttades till koromgången, bakom 
högaltaret. Den ursprungliga foten, som säkerligen 
varit av samma material som cuppan, kan möjligen 
ha försvunnit redan under 1500-talet, kanske i sam-
band med Gustav I:s klockkonfiskation eller som en 
följd av 1500-talets bränder. Genomjämförelser med 
andra, samtida eller äldre dopfuntar av samma typ 
och med stöd av vissa detaljer på cuppan (se nedan) 
kan man dra den slutsatsen att cuppan ursprungligen 
burits av fyra figurer: änglar, evangelistsymboler eller 
andra symboliska gestalter. Den nuvarande foten till-
kom i samband med 1930-talets restaureringsarbe-
ten i domkyrkan och är ritad av arkitekten Erik 
Fant. Dess närmaste föregångare var sammansatt av 
olika arkitekturfragment, utan något samband med 
en dopfunt (se fig. 22). När den tillkommit är tyvärr 
omöjligt att avgöra. Planer finns att ersätta den nuva-
rande foten med ett underreda av samma material 
som cuppan. 

C uppan (fig. 23) är åttasidig, med nedåt inåtlutade 
sidor. Hörnen markeras med tunna strävpelare som 
uppbär cuppans profilerade överkant. Två av sidorna 
upptas av flerfiguriga scener, de övriga sex innehål-
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ler var och en två figurer, skiljda åt med en enkel 
strävpelare.Över figurerna finns spetsbågiga baldaki-
ner med gotiskt masverk. Även de flerfiguriga scenerna 
kröns av baldakiner av samma slag som över de ensta-
ka figurerna men utan den åtskiljande tunna sträv-
pelaren. N edtill avslutas cuppan med ett profilerat 
band med en rad nedåtriktade knoppar och rester 
av några större, avbrutna ornament. Från detta band 
växer också ut fyra kraftiga tappar, som ursprungli-
gen hakat i baksidan på de figurer som från början 
burit upp cuppan. Upptill avslutas cuppan med en 
kraftig profil. På denna finns två utskjutande klackar 
med hål, vilkas funktion varit att hålla det lock som 
fonten ursprungligen haft på plats. N ågot över 
mitten på en av sidorna finns två hålförsedda klackar. 
I dessa har ursprungligen stödet för en hållare för 
prästens handbok varit nedstucken. I cuppans botten 
finns ett hål, som kan ha använts vid uttömningen 
av dopvattnet men det är också möjligt att det är 
en gjutnings teknisk detalj. På cuppans insida finns 
rester av anteckningar med krita. Dessa, liksom det 
skick i vilket cuppans innersida befinner sig, visar 
att dopvattnet har förvarats i en särskild dopvattens-
kittel. Cuppan med sin dekor är gjuten i ett stycke, 
figurerna är gjutna separat och fastnitade på cuppan 
med två (de enstaka figurerna) eller fyra (figurgrup-
perna) nitar. Cuppans höjd är 56 cm, dess diameter 94 
cm. Hur det ursprungliga locket sett ut vet vi inte. 
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FIGUR 22, (ovan). Dopfuntscuppan av bronsfrån 1400-talets 
forra hälft, uppställd bakom högaltaret på enfot sammansatt av 
arkitekturdetalj'erfrån olika århundraden. Foto: ATA. 
FIG. 22, (top) . Bronze baptismalfont, early 151

,, century. As 
shown in a 191

,, century illustration. The foot efthe font at that 
time was made up efarchitectural detailsfrom various centuries. 
Photo: ATA. 

FIGUR 23, till höger. Dopfuntscuppan med sin nuvarande fot 
från I930-talet. 
FIG 23, to the right. The baptismalfont with its presentfoot, 
datingfrom the 193os. 

Av 1589 års räkenskaper för domkyrkan framgår att 
man då tillverkat ett "täcke", d.v.s. ett lock av trä, 
som försågs med en försilvrad kopparduva, möjligen 
en duva som från början burit upp fontens bokbräde. 
Dessutom anskaffades en funtkittel. 40 

De två figurgrupperna föreställer Kristi dop och 
den scen som brukar kallas jungfru Marias kröning 
men som snarare bör kallas för Marias himmelska 
förhärligande. Scenen med Kristi dop (fig. 24) har 
den traditionella uppbyggnaden med Kristus, stående 
naken i Jordan i mitten med Johannes döparen till 
vänster och en ängel till höger. Johannes öser dop-
vattnet över Kristi huvud med en kruka, ängeln står 
beredd med Kristi livklädnad. Kristi korsgloria är 
gjuten i relief, de två andra figurernas glorior grave-
rade. Scenen med Marias himmelska förhärligande 
(fig. 25) visar Maria och Gud/Kristus sittande på en 
bänk. Båda är krönta . Maria vänder sig mot Kristus 
och höjer sina händer i bön. Kristus, med höger hand 
lyft till välsignelse, håller en glob i sin vänstra hand. 
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FIGUR 24. Dopfuntscuppansframställning av Kristi dop. 
FIG. 24. The Baptism efChrist as depicted on the baptismal 
font. 

Båda har graverade glorior, Kristus en korsgloria. De 
sex sidornas figurer är de tolv apostlarna (fig. 26, a- f). 
Endast två har nu de attribut i behåll som möjliggör 
en identifiering: S. Jakob den äldre i pilgrimsdräkt 
och med en mussla i vänster hand samt S. Johannes, 
ungdomlig och skägglös i motsats till övriga figurer 
och med en kalk med en orm/drake i sin vänstra 
hand. Gjutaren har dock använt Johannes-figuren 
två gånger, andra gången utan kalken. Ytterligare 
en figur förekommer två gånger. Samtliga apostlar 
håller böcker och det finns hål i en av deras händer 
där ett attribut har kunnat sättas fast. Funtens bild-
innehåll är koncentrerat på det väsentligaste för att 
markera dopets betydelse. Den viktigaste scenen 
är givetvis den som skildrar Kristi dop. De tolv 
apostlarna är trons främsta vittnen, jungfru Maria är 

56 LINKÖPINGS DOMKYRKA 

FIGUR 25. Dopfuntscuppansframställning avJungfru Marias 
.forhärligande. 
FJG. 25. The Clorifzcation ef the Virgin as depicted on the 
baptismalfont. 

Guds moder, den som genom sittja till ängelns bud-
skap gjorde återlösningen genom hennes son möjlig. 
Cuppans åttakantiga form är laddad med symbolik. 
Talet åtta var det nya testamentets tal. Gamla tes-
tamentets sju skapelsedagar följdes av den åttonde 
dagen, det nya eviga livets dag, för vilken dopet var 
begynnelsen. Talet åtta symboliserar den eviga salig-
heten i ett oändligt kosmos. D e äldsta dopkyrkornas 
plan är också ofta åttakantig.4' 

Funten har ägnats förvånansvärt ringa uppmärk-
samhet från den konsthistoriska forskningen. Den 
förste som har granskat den närmare är Axel Rom-
dahl, som observerat det bomärke som finns inskuret 
i en av klackarna för fontlocket (om detta se vidare 
nedan) liksom de fyra tapparna för de figurer som 
burit fonten och som antagit att fonten kommer 



från Liibeck.42 Carl R . af Ugglas har nämnt fonten 
i förbigående och med hänvisning till Romdahl i 
sin uppsats om bronsgjutningen historia i Sverige.43 
Curt Habicht berör funten i sin skrift om hanseatisk 
skulptur och måleri i Skandinavien där han dock, 
utan en särskilt omsorgsfull motivering, anser att 
fonten tillkommit i Hamburg.44 

Att fonten kommer från Liibeck behöver dock 
knappast betvivlas. Man kanjämföra dess bilder med 
skulpturerna i några altarskåp från östgötska kyrkor, 
som hänförts till en verkstad i Liibeck, nämligen 
Tjällmo och Vallerstad.45 Även om det långt ifrån är 
frågan om identitet har Linköpingsfuntens skulp-
turer många drag gemensamma med skulpturerna 
i dessa altarskåp. Bronsgjutarna fick förlagorna till 
skulpturerna på sina funtar och andra arbeten från 
samtida bildhuggare varför det är helt naturligt att 
jämföra Linköpings-fontens bronsfigurer med sam-
tida träskulpturer. Är det då möjligt att hänföra 
fonten till en bestämd bronsgjutare eller brons-
gjutarverkstad i Liibeck och därmed få hjälp med 
en säkrare datering av fonten? Det omsorgsfullt 
inskurna bomärke, som finns på en av klackarna till 

Fig. 26, a. 

dopfuntslocket (fig. 27), och som det är rimligt att 
betrakta som gjutarens signatur (hade fonten varit 
försedd med text hade signaturen kunnat infogas 
i denna), är av stort intresse för den som söker sva-
ret på denna fråga. Till en början kan konstateras 
att bomärket inte återfinns bland de bomärken på 
medeltida klockor, som publicerats av Amark.46 
I Walter Paatz sammanfattning av bronsgjuteriet i 
Liibeck under 1400- och 1500-talen upptas under 

FIGUR 26, a-j Dopfantscuppans apostlabilder. 
a) Petrus (?)och Jakob d.ä. b)Johannes och en apostel utan 
attribut. c)Johannes-bilden återanvänd men utan hans karaktä-
ristiska attribut - kalk med en orm - och en apostel utan 
attribut. d) Två apostlar utan attribut. e) Två apostlar utan 
attribut (den t.v. lika med motsvarande.figur i bild d).J) Två 
apostlar utan attribut. 
F1G. 26, a-j Images ofthe Apostles on the baptismaljont. 
a) Peter(?) andJames the Greater. b)John and an Apostle 
with no attribute. c) The image ofJohn, re-used hut without his 
distinctive attribute - chalice and serpent - and an Apostle with 
no attribute. d) Two Apostles with no attribute. e) Two Apostles 
with no attribute (the one on the left resembling the corresponding 
figure in picture d). J) Two Apostles with no attribute. 

Fig. 26, b. 
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Fig. 26, c. Fig. 26, d. 

Fig. 26, e. Fig. 26.f 
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FIGUR 27. Dopfuntscuppan. Inskuret bomärke på en av klack-
arna till dopfuntslocket. 
fIG . 27. The baptismalfont. Thefounders mark incised on one 
efthe lips efthe lid. 

1400-talet som äldsta dopfunt en osignerad font från 
1440 i domen i Ratzeburg och därefter en rad fun-
tar i Liibeckkyrkorna S. Ägidien (1453, signerad av 

Hinrik Gerwiges), domen (1455, av Lorenz Grove) , 
S. Petri (1464) och S. Jacobi (1466, Claus Grude).47 

Samtliga dessa funtar har i princip samma upp-
byggnad som Linköpings-fonten, men några direk-
ta överensstämmelser finns inte. Rent stihnässigt bör 
dessutom fonten i Linköping vara något äldre än 
samtliga dessa funtar. Ett försök till identifiering av 
bomärkets innehavare och därmed troligen också av 
dopfuntens upphovsman bör ske i samarbete med 
expertis på bronsgjutning i norra Tyskland. 

Predikstol 


DOMKYRKANS PREDIKSTOL (fig. 28, a- d) uppsattes 
1745 på den fjärde pelaren från väster (den åttakan-
tiga) i den norra raden av långhusets pelare. Den flyt-
tades 18!2 till den sjätte pelaren från väster samtidigt 
med den genomgripande förändringen av interiör-
en som då skedde. Avsikten med denna förflyttning 
var att så många av gudstjänstbesökarna som möj-
ligt skulle inte bara höra utan också se predikanten -
genom borttagandet av kungastolarna och korskran-
ket hade man kunnat utvidga bänkkvarteren åt öster. 
Sedan beslut nu fattats om att förse domkyrkan 
med ett centralaltare, placerat vid övergången mel-
lan högkor och långhus har fråga väckts om att flyt-
ta tillbaka predikstolen till dess ursprungliga plats. 
Lagningar i pelaren där predikstolen hade sin plats 
intill 1812 visar tydligt hur predikstolen varit place-
rad, varför ett återflyttande inte behöver innebära 
några osäkra rekonstruktioner. 

Materialet i predikstolen är furu (för stommen) 
och lövträ (för reliefer och friskulpturer). Dess korg, 
indelad i fålt med hjälp av volutformade, akantus-
prydda pilastrar, har från början burits av en stor 
skulptur, en atlant, ömsom kallad Simson, ömsom 
Herkules. Tyvärr finns inga bilder av denna skulp-
tur, som avlägsnades 1812 då den utbyttes mot ett 
vegetativt ornament. Den såldes på auktion 1813 (se 
ovan s. 31). Två trappbalustrader, en på vardera sidan 
om den pelare där predikstolen är placerad, tyder på 
att predikstolen från början haft två trappor. Nu finns 
en trappa endast innanför den östra balustraden Till 
trappan hör en dörr med dörromfattning. En balda-
kin i flera våningar med rikt skulpterad utsmyckning 
kröner predikstolen. Mellan korgen och baldakinen 
finns ett skulpterat draperi, placerat mot pelaren. 

Alla delar av predikstolen är utsmyckade med 
skulpturer, dels friskulpturer, dels reliefer, och olika 
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FIGUR 28, a-d. 
Predikstolenfrån 
1744- 1745 av bild-
huggaren Niclas 
Österbom i 
Norrköping. 
Den nuvarandefiirg-
siittningenfrån 1931 
med utgångspunkt
från andra arbeten av 
Österbom. 
a) Helhetsbild. 
b) Baldakinen. 
c) Trappriickets relie-
fer åt öster. 
d) Trappriickets relie-
fer åt väster. 
F1c. 28, a-d. The 
pulpit, 1744- 1745, 
by the Norrköping 
sculptor Niclas 
Österbom. 
The present colour 
scheme, based on 
other works by Öster-
bom, datesfrom 1931. 
a) The pulpit. 
b) The canopy. 
c) The stair rail relief 
on the east side. 
d) The stair rail relief 
on the west side. 

Fig. 28, a. 
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Fig. 28, b. 

slags vegetativ ornamentik. Centralt på korgen är 
placerad en relief, föreställande Bebådelsen. Den 
flankeras till vänster (från åskådaren sett) av Syndafal-
let och Jakob som brottas med Gud (Första Mose-
boken 32:24- 31), till höger av Marias och Elisabeths 
möte samt de vise männens tillbedjan. På trappor-
nas sidor finns också reliefer, på den sida som vänder 
sig åt väster föreställande Jakobs dröm i Betel (För-
sta Moseboken 28:rn-22), på den som vänder sig åt 
öster hur Gud i skepnad av tre änglar besöker Abra-
ham och Sara i Mamres terebintlund (Första Mose-
boken 18:1- 15). Under baldakinen svävar två änglar 
med basuner. En skara av små änglar har placerats på 
baldakinen, som också kröns av en något större ängel 
som står på ett jordklot. Under korgen har placerats 

bevingade änglahuvuden. På krönet till omfattning-
en kring dörren till trappan står tre figurer, symboli-
serande Tron (med en kalk), Hoppet (med ett anka-
re och en duva) samt Kärleken (en kvinna med två 
barn). 

Predikstolen beställdes av bildhuggaren Nils 
Österbom i Norrköping, tidigare anlitad av dom-
kyrkan för skulpturer och ornament på 1730-talets 
orgel (se vidare nedan s. 66 ff). Österbom, som var 
född i Norrköping 1702, hade avslutat sin utbildning 
som gesäll hos bildhuggaren Gabriel Beutin i Stock-
holm 1732 varefter han omedelbart flyttade hem till 
sin födelsestad och där inledde sin verksamhet som 
självständig och flitigt anlitad bildhuggare. Med sig 
från Stockholm hade han minnesbilder av bildhug-
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garen Burchard Prechts praktfulla kyrkomöbler bl.a. 
för Storkyrkan i Stockholm och för Uppsala dom-
kyrka och det var predikstolarna i dessa två kyrkor 
som han valde som förebilder till predikstolen i 
Linköping.48 Enligt det kontrakt som upprättades 
med honom den 21 november 1744 åtog och för-
band sig Österbom "på det kraftigaste, att till Linkö-
pings domkyrka på det upptänkligaste och i bästa 
måtto göra en ny, hederlig och prydsam predikstol 
av torrt och försvarligt trävirke, till form och struk-
tur, antingen som den uppvista 'champelon' utvisar 
med de redan därvid gjorda anmärkningar; eller och 
efter den ritning och beskrivning, som av respektive 
vederbörande framledes mig vid handen giver". 49 

Österbom skulle svara för transporten av prediksto-
len från Norrköping till Linköping och se till att den 
var monterad i domkyrkan till Mikaelidagen (29 sep-
tember) 1745· Hans arvode skulle vara 3.000 daler 
kopparmynt, varav hälften skulle utbetalas samti-
digt som han signerade kontraktet, den andra hälften 
sedan predikstolen fanns på plats och hade avsynats 
och godkänts. Större delen av de medel, som behöv-
des för att betala Österbom hade man fått genom en 
testamentarisk gåva av löjtnanten Anders Koskull på 
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Fig. 28, c. 

Stjärnevik i Oppeby socken, död barnlös l731.s0 

Den "champelon" som omtalas i kontraktet torde 
vara en i trä skulpterad modell, lyckligtvis bevarad (se 
fig. 29, a-c). Enjämförelse mellan modellen och den 
utförda predikstolen visar att Österbom, säkerligen 
på beställarnas önskemål och i enlighet med vad som 
stipulerades i kontraktet, gjort åtskilliga förändringar 
i det ursprungliga förslaget. 

Tyvärr innehåller inte kontraktet några anvis-
ningar om vilka scener som skulle återges på predik-
stolen. Att Österbom själv skulle svara för urva-
let är knappast troligt. Troligast är att biskopen -
Andreas Rhyzelius - eller domprosten - Petrus 
Filenius - givit detaljerade anvisningar. Maria , 
som av ängeln Gabriel får budskapet att hon skall 
föda Guds son, är den centrala scenen. Syndafallets 
följder upphävdes därmed och till vänster om Bebå-
delsen finns också en framställning av syndafallet. 
Marias och Elisabeths möte liksom de vise männens 
tillbedjan (till höger om Bebådelsen) kan bl.a. läsas 
som de första exemplen på tacksamhet för att Gud 
sänt sin son till människornas frälsning. De tre gam-
maltestamentliga scenerna handlar också om Guds 
löften och välsignelser. Scenen med Abraham och 
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Sara kan tolkas som en förebild till Marias bebådel-
se - Sara, som var för gammal för att få barn fick 
Guds löfte att hon skulle föda en son (Isak). D e tre 
änglarna kan ses som Gamla testamentets symboliska 
framställning av Treenigheten. Ytterligare tolkningar 
av urvalet och sammanställningen av scenerna på pre-
dikstolen är möjliga - vore det möjligt att återfinna 
den predikan som säkerligen hölls vid invigningen av 
predikstolen skulle man få samtidens utläggning av 
bilderna. 

N är predikstolen levererades till domkyrkan var den 
endast grundmålad. Domkyrkans ansträngda finanser 
genom bygget av det nya västtornet 1747- 1758 gjorde 
att målningen fick anstå och det skulle dröja ända till 
1931 innan den fick sin målningsbehandling i senba-
rockens anda med andra predikstolar av Ö sterbom, 
främst den i S.Nicolai i Nyköping, som förebilder. 
Dessförinnan hade den dock utsatts för några bru-
tala ingrepp, främst i samband med storstädningen av 
interiören 1812- 1813- Som redan nämnts flyttades då 
predikstolen närmare koret. I samband härmed togs 
alla skulpturer och en hel del av ornamentiken ned 
och hela predikstolen målades med vit limfårg. Bal-
dakinens rika utsmyckning sveptes in i ett stycke tyg, 

som målades i samma farg som korgen. R esultatet av 
dessa arbeten, ett försök att anpassa barockprediksto-
len till nyantikens stilideal, kan studeras på bilder från 
1800-talets senare hälft (se t.ex. fig. 30). Det ornament, 
som ersatte den Herkules-figur som från början bar 
upp korgen, skars av bildhuggaren Petter Bark. Denne 
tillverkade också en del nya lister kring dörren. För 
målningsarbetena svarade målaren Bengt Fröken-
berg. 51 Tollstorps kommentar till dessa förändringar 
kan var värda att återges: "Men som nu allt skall vara 
så öfvermåttan enkelt, borttogos en mängd bilder, 
såväl de som understödde sjelfva predikstolen , som 
de, hvilka uppehöllo taket och ofvanpå prydde den-
samma. D en ägde då åtminstone någon rikedom och 
värdighet, om också en och annan skulle kalla den 
grotesk, emot kyrkans storhet. Nu är den alltför liten , 
gör ingen effect, och står icke i något förhållande till 
det öfriga stora. Man har icke en gång påkostat den 
en anständig målning, utan öfversmetat den med grof 
hvit kritfarg."52 Ytterligare en förvanskning drabbade 
predikstolen i början av 1900-talet då den målades 
brun och överdrogs med fernissa - d.v.s. en imitation 
av trä som , enligt Cnattingius "gav den utseende av 
kontorsmöbel".si 

Fig. 28, d. 
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a) b) 

FIGUR 29, a- c. Niclas Österboms modell till predikstolen. 
F IG. 29, a- c. Niclas Österbom 's mode! ojthe pulpit. 

FIGUR 30, omstående sida. Interiör av domkyrkan mot öster i 
början av 1880-talet. Fotot visar bl a. den 1812- 1813.forenklade 
predikstolen. Foto: Östergötlands liinsmuseum. 
FIG. 30, opposite page. Interior ojthe Cathedral, looking east, at 
the beginning ojthe l88os. Among other things, this_photograph
shows the pulpit as simplified in 1812-181]. Photo: Ostergötland 
County Museum. 

Sedan donationsmedel ställts till domkyrkans för-
fogande uppdrogs åt arkitekten Erik Fant och kon-
servator Sven Sundbaum att upprätta ett förslag till 
stilriktig behandling av predikstolen och till åter-
montering av de 1812 avlägsnade men lyckligtvis 
bevarade skulpturerna och ornamenten. "Principen 
blev nu den, att alla skulpturer skulle förgyllas och 
försilvras, reliefernas bakgrund hållas i en ljust gul-
brun fårg, ornamenten förses med matt eller blankt 
guld liksom en del listverk. I övrigt skulle träet hål-
las i en grön marmorering liksom Nicolaikyrkans 
[i Nyköping] predikstol."s4 Genom dessa 1931 års 
arbeten blev predikstolen slutligen, efter nära två-

c) hundra år, fullbordad. 
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Orglar och orgelläktare 


KYRKANS STORA ORGEL på en läktare i väster, byggd 
1619- 1629, hade förbättrats 1715 genom orgelbygga-
ren Magnus Callander samtidigt som fasaden delvis 
nymålades (se ovan s. 26). Redan 1730 var den dock 
åter i dåligt skick och orgelbyggaren Carl Hinders-
son från Kristberg fick i uppdrag att besiktiga verket. 
Slutresultatet blev att 1600-talsorgeln befanns vara 
omöjlig att iståndsätta, varför man den 24 j anuari 
1732 skrev kontrakt med orgelbyggaren Johan Niclas 
Cahman om byggandet av en helt nytt orgelverk. 

Ganska snart efter det att kontraktet underteck-
nats började arbetet med att montera ned både 
västorgeln och orgeln på korets södra sida. I juni 
hämtades "allt blyet av det stora och det lilla orgel-
verket" och bars ned till domkyrkosysslomannens 
gård där det smältes och därefter vägdes. Den 19 juni 
kvitterade Cahman mottagandet av metallen från de 
nedsmälta piporna.55 Samtidigt som Cahman arbeta-
de på orgelverket pågick också arbetet med att bygga 
om orgelläktaren . Kyrkobyggaren Gabriel Månsson 
och snickarna Måns Wittman och Nils Holmgren 
svarade för huvudparten av arbetena. Material från 
den gamla läktaren såldes på auktion i oktober 1732. 
Enligt Broocmans Östergötlands beskrivning från 
1760 dröjde det några år efter det att den lilla orgelns 
pipor hade tagits om hand av Cahman till dess trä-
delarna av orgeln avlägsnades: "Stommen och thet 
öfriga, togs för några år sedan, aldeles bort."56 

Den 19 augusti 1733, på den nionde söndagen i 
Trefaldighet, invigdes orgeln av domprosten Andreas 
Rhyzelius, som också såg till att hans predikan jämte 
en kort historik över domkyrkans orglar, trycktes 
samma år i Linköping. Av denna historik framgår 
att mycket arbete återstod på både orgelns fasad och 
på läktaren: "Efter slutadt accord hafvver Orgelwer-
kit kostat 15.000 daler Kopperm:t utom läcktaren, 
som med skrank, smide och annat kostat öfvver r.500 
daler, och lärer til bilthuggarewerk och målning wel 
fordras större Summa, när then kommer framdeles 
at företagas."57 

Cahmans orgelverk innehöll 28 stämmor, förde-
lade på huvudverk, öververk och pedal. Det bättra-
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<les bl.a. av Linköpings-orgelbyggaren Pehr Schiörlin i 
början av 1800-talet och renoverades mera utförligt på 
1840-talet genom Pehr Zacharias Strand från Stock-
holm. På 1870-talet konstaterade man att verket fung-
erade dåligt och uppdraget att bygga ett nytt verk 
lämnades åt orgelbyggaren Carl Elfström i Ljungby i 
Småland. Detta verk stod färdigt 1887, samtidigt med 
ombyggnaden av tornet som bl.a. innebar att orgeln 
flyttades in i tomrummet och den gamla orgelläkta-
ren skrotades. En del av pipmaterialet från Cahmans 
orgel återanvändes av Elfström, vars verk räknade 
29 stämmor, fördelade på huvudverk, öververk och 
pedal, men som i disposition och klang var präglad av 
sin tids ideal. På l9IO-talet började man diskutera ett 
utbyte av det Elfströmska verket men det skulle dröja 
ända till slutet av 1920-talet innan ett nytt orgelverk 
kom till, det nuvarande. Det invigdes 1929 och är 
byggt av orgelbyggarfirman Setterquist & Son i Öre-
bro och renoverat 1987 av Magnussons Orgelbyggeri 
AB, M ölnlycke. Verket har 60 stämmor, fördelade 
på tre manualer och pedal. För mera detaljerade upp-
lysningar om orgelverkets genom tiderna förändrade 
uppbyggnad se Göransson 1983 samt, för det nuva-
rande orgelverket, Inventarium över svenska orglar 
1989:2. Se också nedan, bilaga C, s. 295 ff 

Två år efter invigningen, den 27 september 1735, 
skrevs kontrakt med bildhuggaren Nils Österbom 
i Norrköping "om nödvändiga zirater och bildhug-
gareverk till det nya orgelverket". 58 Han skulle "av 
gott trä förfärdiga l:o en ängla musik bestående av 
13 änglabilder med deras instrumenter som komma 
att stå på de ställen som den författade avritningen 
utvisar och 2:0 50 st. lövverk eller zirater till själva 
verket på rundlarna och andra ställen efter berörda 
avritning; alltsammans av sådan storlek och virke, 

FIGUR 3r. Orgeln i ursprungligt läge och orgelläktaren från 
1730-talet strax.fore dess rivning. Foto i Östergötlands länsmuse-
ums arkiv. Foto: Östergötlands länsmuseum. 
FrG. 3r. The organ in its original position and the 173os organ 
left shortly before its demolition. Photo in the archives ofthe 
Östergötland County Museum. Photo: Östergötland County 
Museum. 
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FIGUR 32, a- c. Magasinerade ornamentfrån 1730-talets orgelfii-
sad. 
F1G. 32, a-c. Ornaments from the 173os organ case now in 
storage. 

form, fasthet och sirlighet, som försvarligt vara kan 
för dem, som sådant arbete dömma kunna". Alla 
dessa änglar och sirater skulle vara färdiga till näst-
kommande vår och uppsatta på sina behöriga ställen 
"dock utan förgyllning och målning" . Hans arvode 
skulle ~ppgå till i.ooo daler kopparmynt. I oktober 
samma år kvitterar Österbom den första hälften av 
arvodet, den andra i juni 1736 då han var färdig med 
sitt arbete. 1736 hade också snickaren Nils Holm-
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gren förfärdigat nio postamenter till orgelverkets 
bilder "att stå uppå". Enligt kontraktet skulle Öst-
erbom inte svara för skulpturernas och siraterna 
målning och förgyllning. Dessa arbeten, liksom 
arbetet m ed att dekorera den nya läktarbarriären, 
har troligen utförts av en målare Weise , vars änka 
I737 fick 700 daler kopparmynt för orgelverkets 
målande och förgyllande.59 Den "avritning" som 
omtalas i kontraktet med Österbom har knappast 
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varit av hans hand. För förslaget till orgelfasadens 
utformning svarade säkerligen Cahman. Det visade 
troligen var på orgelverkets fasad Österboms skulp-
turer och sirater skulle placeras. 

1730-talets läktare revs i samband med ombyggna-
den av tornet och långhusets västra del på 1880-talet 
då orgeln flyttades in i tornet. D en kan dock stude-
ras på ett fotografi, taget före rivningen 1886 (se fig. 
31) och dess utsträckning kan fastställas med hjälp 
av ritningar från 1800-talets mitt. Från början upp-
tog den endast mittskeppets bredd och sträckte sig 
mot öster ungefär till mitten av den andra traven 
från väster. Den bars upp av sex kraftiga, refflade 
kolonner, fyra placerade under barriären samt ett 
antal halva kolonner vid västväggen. Vid den stora 
renoveringen 1812-1813 utvidgades läktaren två alnar 
(c:a l,2 meter) åt öster och förlängdes åt sidorna, så 
att den sträckte sig över hela västpartiet (på fotot från 
1886 är dessa utvidgningar åt sidorna redan avlägsna-
de). I samband med dessa förändringar ommålades 
också läktaren av Bengt Frökenberg.60 Av hans räk-
ning framgår att han målat det träplank som byggts 
under den utvidgade läktaren i sidoskeppen "som 
sten", att han marmorerat läktarbarriären, målat 
hela orgelfasaden samt "tvättat, förnissat och reno-
verat med diverse färger" sexton stycken fyllningar 
i barriären.6 ' Brunius konstaterar efter sitt besök 
i kyrkan 1850: " I kyrkans inre synas äfven några 
förbättringar med skäl önskas. Det skulle tvifvels-
utan bidraga till det inres förherrligande, om den 
ofantliga orgelläktaren inskränktes till det utrym-
me, hvilket den till en början haft, och ofelbart 
varit ganska tillräckligt. Orgelläktarens utsträckning 
tvärsöfver båda sidoskeppen är enligt min öfverty-
gelse en lika obehöflig som vanprydlig förändring. 
De stora skräp- och vedbodarne, hvilka af bräder 
äro derunder uppslagna framför flera sköna altar-
nischer [västfasadens arkadbågar], måste af hvarj e 
konstvän med obehag påses."62 

Vid rivningen 1886 togs läktarbarriärens målade 
fyllningar tillvara och deponerades i det då nygrun-
dade Östergötlands museum. Enligt depositionsin-
strumentet från den 12 september 1886 var det sexton 
på trä målade tavlor. Av fotot från 1886 framgår att 
tio av dessa var placerade i läktarbarriärens främre 
del, återstående bör således ha befunnit sig på läk-

tarens sidopartier. När museets fick utrymma sina 
första lokaler - i den gamla Hospitalskyrkan - flyt-
tades de från domkyrkan deponerade målningarna 
till en tillfållig förvaringslokal, där de kom att delvis 
svårt skadas av brand.63 Nu befinner de sig i ett av 
länsmuseets väl ordnade magasinsutrymmen jämte 
tre målningar, som haft sin plats i sockeln under 
orgelverkets huvudverk (de har fungerat som luckor 
i fasaden). 

Också de Österbomska figurerna togs tillvara och 
magasinerades. Fotografiet från 1886 (fig. 31) visar 
deras ursprungliga placering: fyra mindre änglafi-
gurer var placerade på sockeln under huvudverket 
(tillsammans med de tre ovan nämnda målningarna). 
De övriga änglarna, den egentliga änglamusiken, stod 
på orgelhusets toureller. Österboms sirater, olika 
slags akantusornamentik, var främst placerade som 
avslutning över de olika pipfålten och som avgräns-
ning åt sidorna. Huvuddelen av denna ornamentik 
har bevarats på plats medan den ornamentik, som 
fanns vid sidorna av tourellerna och pipfålten och 
som inte fick plats när orgeln flyttades in i tomrum-
met, har magasinerats (se fig. 32:a- c) . Änglabilderna 
har på 1930-talet åter placerats på eller i anslutning till 
orgelfasaden. 64 

Målningarna från 1730-talets läktarbarriär föreställer 
de tolv apostlarna samt, troligen, de fyra evangelister-
na. De omges av ett enkelt profilerat och förgyllt 
ramverk med snedskurna hörn. Träet, mot vilket 
målningarna varit placerade, har ursprungligen varit 
målat i blått, som ändrats till "cederträfårg" av Frö-
kenberg. Målningarnas genomgående dåliga beva-
ringstillstånd - flera av dem är svårt brandskadade, av 
några återstår endast delar - försvårar en identifiering 
av figurerna. En enda fyllning är 92 cm bred. Den 
har samma listverk som övriga fyllningar men fåltet 
har ingen figurmålning utan en guldtext mot svart 
botten: "Den13November1886", d.v.s. det datum då 
museet i Hospitalskyrkan öppnades. D et finns inga 
spår av figurmåleri under 1886 års text. Möjligen 
har i denna fyllning funnits den text, som meddelat att 
läktaren målats 1737 under landshövdingen Christer 
Henrik d'Albedyhls tid. 65 Storleken på de övriga 
fyllningarna varierar. Höjden är genomgående 83 
cm medan bredden varierar mellan 66 och 82 
cm. Följande apostlar är möjliga att identifiera: 
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Fig. 33, a. Fig. 33, b. 

Fig. 33. c. Fig. 33, d 


FIGUR 33, a-d. Fyra apostlafigurer från 1730-talets orgelläktare, svårt brandskadade under magasineringefdrvaring i början av 

1900-talet. Deponerade i Östergötlands länsmuseum. 

a) Petrus med nyckel. b) Bartolomeus med kniv. c) Tomas med lans. d)Johannes (?) 

Frc. 33, a- d. Fourfigures ef the Apostlesfrom the 173os organ lefi, severely damaged byfire while in storage at the beginning efthe 20"' 

century. Deposited with the Östergötland County Museum. 

a) Peter with key. b) Bartholomew with knife. c) Thomas with lance. d) John (?) 
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Petrus med nyckel, Paulus med svärd, Mattias med 
bila, Bartolomeus med kniv, Tomas med lans, Andreas 
med X-kors, Judas Taddeus med klubba, evangelis-
terna Lukas med oxe och Markus med lejon, samt 
en evangelist där endast boken är synlig av attributen. 
Dessutom finns en bild av en man som håller ett brin-
nande hjärta i sin ena hand - det borde vara evang-
elisten Johannes, som i så fall givits en mycket ovanlig 
utformning. De minst skadade av målningarna åter-
ges i fig. 33 a-d. Målningarna på luckorna i orgelfa-
saden är mindre skadade men dock i sådant skick att 
det är svårt att säkert urskilja vad de föreställer (fig. 
34 a-b) . Det är frågan om manliga figurer med olika 
attribut, av allt att döma olika redskap. En säker tolk-
ning kan knappast ges förrän de behandlats av kon-
servator. En djärv gissning är att de syftar på orgel-
byggarens verksamhet. En målning, nu placerad i 
den s.k. Ceciliasalen söder om tornet, visar konung 
David spelande på en harpa (fig. 35). Motivet gör det 
rimligt att anta att också den hört till orgelläktaren 
och orgelns utsmyckning - den stämmer i mått gan-
ska väl med apostlamålningarna om man utgår från 
att den från början haft samma typ av ramverk som 
apostlabilderna. 

Det är inte enkelt att bilda sig en uppfattning om 
de ursprungliga målningarnas kvalitet - Frökenbergs 
förbättringar från 1813 är svåra att skilja från original-
måleriet. Bäst bevarad är målningen med konung 

David och de tre målningar, som ingått i orgelfasaden 
och som undgått att "bättras" av Frökenberg (se fig. 
33 och 35). Av den redan citerade notisen ur dom-
kyrkans räkenskaper fick målaren Weises änka 1737 
betalt för målningsarbeten på orgelfasaden och läkta-
ren. Troligen är det frågan om den mäster Weiss i 
Norrköping, som 1733 målade en kopia av Lionardo da 
Vincis Nattvarden som komplettering av en befint-
lig altartavla från 1724 i Örtomta kyrka. Det kan 
knappast vara den J .A.Weisse, som utfört en del 
porträtt, av vilka två på Fiholm i Västmanland är 
daterade 1740, d.v.s. efter 1737 då målaren Weiss, som 
utfört målningarna i Linköping, var död.66 

Fasadens änglaskulpturer, vilkas nuvarande pla-
cering icke överensstämmer med den ursprungliga, 
är alla utrustade med olika attribut. Fyra av dem, 
i mindre format, håller i sina händer sångböcker. 
Deras ursprungliga plats var i sockeln under huvud-
verkets fasad, tillsammans med de tre nyss nämnda 
målningarna. De övriga bär alla olika instrument, 
både blås- och stråkinstrument, och var placerade 
ovanpå fasaden. Fem av dem (med krumhorn, fiol, 
tvärflöjt och två slags stråkinstrument) står nu på 
läktarbarriären medan en med basfiol och en med 
fagott placerats på orgelfasaden tillsammans med de 
fyra änglarna med notböcker (fig. 36). 

Ytterligare fyra delar av ett skrank eller en barriär 
med figurmåleri har bevarats i länsmuseets sam-

FIGUR 34, a-b. Två av de med figurmåleri prydda luckorna i 1730-talets orgelfasad. Deponerade i Östergötlands länsmuseum. 
F1G. 34, a-b. Two ojthe doors ojthe 173os organ case, decorated with figurative painting. Deposited with the Östergötland 
County Museum. 
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lingar, med uppgift att de kommit från domkyrkan 
(inv.nr. ÖM 109:1-4). Det skrank i vilket de ingått 
har haft en hög och kraftig sockel och en ganska 
bred övre avslutning. Det enkla ramverket kring 
målningarna är nu liksom bakgrunden målad svart -
den ursprungliga fargen är blått. De fyra figurerna 
målade i grisaille (grått i grått) är Moses med lagens 
tavlor, profeten H esekiel med de fyra väsendena som 
han såg i sin kallelsevision (Hesekiel 1:4- 28) och som 
senare kom att tolkas som de fyra evangelisternas 
symboler, kung David med harpan samt en gammal-
testamentlig krigare - Gideon ellerJosua. Klart är att 
skrankdelarna inte hör samman med läktarbarriären. 
D e har inte heller något samband med orgelfasaden. 
Ingen av de fyra figurerna förekommer i de bilds-
viter som tillkommit under H aqvin Spegels tid (se 
ovan s. 24). Visserligen känner vi inte motiven på det 
skrank som omgav dopfunten , men ingen av de fyra 
förekommer som gammaltestamentliga förebilder, 
paralleller eller symboler för dopet. D e har knappast 
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F IGUR 35. Konung David. Troligen 
från 1730-talets orgel/äktare. 
FIG. 35. King David. Probablyfrom 
the 173os organ case. 

FIGUR 36, omstående sida. Interiör 
mot väster med orgelfasad och orgel-
/äktare efter 1880-talets ombyggna-
der. Foto:]. Stenhardt, 1941, i 
ATA . 
FIG. 36, opposite page. Interior, 
looking west, showing the organ front 
and organ lefi after the 188os rebuild-
ings. Photo:]. Stenhardt, 1941. 

heller någon självklar plats i något av de gravkors-
skrank som funnits i kyrkan. Det mesta tyder på att 
de kommit till museet från någon annan kyrka. De 
bör snarare dateras till sekelskiftet 1800 än till tiden 
kring 1700, då domkyrkan fick sina emblemata. 

1880- talets arbeten i kyrkans västparti medförde 
att 1730- talets orgelläktare revs, att orgeln flyttades in 
i det ombyggda tornet och försågs med ett helt nytt 
verk, byggt av Carl Elfström. En ny läktarbarriär i 
nygotisk stil, utförd i trä men målad i kalkstensfårg, 
endast obetydligt utskjutande utanför kyrkans väs-
tra vägg, tillkom, i sin utformning överensstämman-
de med barriärerna till sidorummen på ömse sidor 
om tornet. Frånsett att de Ö sterbomska skulpturer-
na på 1930-talet åter placerats på eller i anslutning 
til orgelfasaden har inga större förändringar vidtagits 
på orgelhuset och orgelläktaren sedan 1880-talet (fig. 
36). 

På södra sidan i tvärskeppet, ungefar på samma 
plats som orgeln från 1628, står kyrkans kororgel, 



(. 
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FIGUR 37. Kororgelnfrån 1971. 

F1G. 37. The chancel organ built in 
1971. 

byggd 1971 av den danska orgelbyggaren Poul för 
Gerhard Andersen som när det gällde fasadut-
formningen samarbetade med arkitekten Kurt von 
Schmalensee (fig 37) . Den har fasad åt såväl söder 

som norr och omfattar 19 stämmor fördelade på 
huvudverk, bröstverk och pedal. I koromgången 
står en mindre orgel från 1966, också den byggd av 
Poul Gerhard Andersen. Den har sex stämmor. 

Bänkinredning, biskopsstol och nummertavlor 


KYRKANS NUVARANDE BÄNKINREDNING, tillverkad i 
ek med gavlar ornerade i gotisk stil, tillkom vid 
1880-talets restaurering. Antalet bänkar har konti-
nuerligt minskat, först i västpartiet för att frilägga 
de västligaste pelarparens baser och skapa ett öppet 
utrymme omedelbart innanför kyrkans västingång, 
senare i öster för att bereda plats för körsångare 
och musikanter. När så behövs kompletteras de fasta 
bänkarna med olika typer av stolar. 
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De tidigare bänkarna, byggda 1812 genom sam-
manskott bland dem som skulle nyttja bänkarna, 
var fördelade i fyra kvarter med en mycket bred 
mittgång. De var försedda med dörrar och genom 
Bengt Frökenberg målade i cederträfärg. Mellan 
de främsta kvarteren ställdes senare in ett femte 
bänkkvarter i mittgången (se fig. 30). Inga rester av 
denna bänkinredning finns bevarade. Om bänkin-
redningen före 1812 se ovan s. 19. 



FIGUR 38. Nummertavla från sent 1700-tal. 
F1G. 38. Hymn board, late r8'i. century. 

Ar 1999 tillkom en särskild stol för biskopen, pla-
cerad i koret. Den är ritad av M ats Theselius, tillver-
kad i lind och försedd med inskriften "Episcopus 
Lincopensis" på sargens sidor. D en har anskaffats 
på förslag av biskop Martin Lind och bekostats 
av Stiftelsen professor B. Risbergs fond för Lin-
köpings domkyrka. Till sin uppbyggnad erinrar 
den om de biskopsstolar, s.k. faldistorier, fällstolar 
utan arm- och ryggstöd som sedan antiken använts 
för högre statstjänstemän och som ännu under 
1800-talet användes i ceremoniella sammanhang. 

NOTER 

r. 	 Romdahl 1932 pl. XXXI redovisar altarets uppbyggnad och 
detaljutformning. 

2. 	För uppgifter om detta slags altare se först och främst Braun 
1924 Bd Il , s. SSS ff. Bland av Braun nämnda och avbildade 

Stolen i Linköping är dock ej hopfällbar. De svens-
ka statsråden satt ända fram till 1857 på taburetter, 
d .v.s. stolar, av denna typ. 

Kyrkan har fyra rektangulära nummertavlor från 
1900-talet, med enkla, förgyllda ramar och med lådor 
för förvaring av psalmsiffrorna. Två nummertavlor 
med förgyllda ramar, krönta med urnor, lagerguir-
lander och olivkvistar (tyvärr inte komplett bevara-
de) och med tillhörande mässingsiffror, är nu maga-
sinerade. D e har tillkommit under 1700-talets senare 
del. Höjd 105, bredd 63 cm (fig. 38). 

exempel finns t.ex. Bergerkirche i Herford och Severikirche i 
Erfurt, båda från 1400-talet. Se också Braun 1937 sp. 473 ff. 

J. 	 Romdahl 1932 pl. XXXII som i detalj redovisar altarbordets 
utseende. 

4. Sveriges Kyrkor 200 s. 45r. 
5. Romdahl 1932 pl. XXXV återger skåpet i detaljerade ritningar. 
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6. Sveriges Kyrkor 200 s. 455. 
7. Sveriges Kyrkor 200 bl.a. s. 257. 
8. H enrik Sörensen, norsk konstnär, född 1882, död 1962. Altar-

målningarna i Linköpings domkyrka är hans största och mest 
berömda arbete. 

9. Den utförligaste samlingen av handlingar, tidningsartiklar 
m.m. som speglar denna debatt återfinns i Östergötlands läns-
museums arkiv. Samtliga officiella handlingar liksom ett urval 
av de viktigaste tidningsartiklarna återfinns också i A TA. En 
utförlig men ganska partisk framställning av diskussionerna 
liksom om målningarnas tillkomst lämnas i Sveneus 1978, som 
också redovisar Sörensens konstuppfattning och hans inställ-
ning till en konst med tydliga kristna förtecken. 

10. Berthelson 1929 lämnar en utförlig redogörelse för diskussio-
nerna mellan museet och domkyrkans representanter. 

11. 	 Cnattingius 1933 s. 94 ff. 
12. 	Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut, daterat den 17.8.1937, finns 

i kopia i bl.a. ATA. 
13. Så bl.a. enligt Ridderstad I1:2 s. 1038. 
14. Sveriges Kyrkor 53 s. 136 f. 
15. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 7. 
16. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 7. 
17. Tollstorp r834/r957 s. 89 f. 
18. 	 I ett brev från skalden Jonas Magnus Stiernstolpe till förfat-

taren Fredrik Cederborgh, daterat den 3 februari 1831, där han 
redovisar aktuella begivenheter i Stockholm, nämner han bl.a. 
att man kan beskåda Byströms nya arbeten för Linköpings 
domkyrka och smaka på hans romerska viner "som vida över-
träffar alla andra". 

19. Boye Målare-Lexikon 1833 s. 56. 
20. Brunius 1849 s. 229 f. 
21. 	 Nyman 1939 s. 123. 
22. 	Den predikan som hölls av biskopen Carl von Rosenstein vid 

detta tillfälle trycktes i Stockholm 1817 och såldes till förmån 
för "det i Linköpings stift blifwande bibelsällskap" . 

23. Cnattingius- Romdahl 1953 s. 9 ff. 
24. Cnattingius 1973· 
25. 	 Cnattingius-Romdahl 1953 återger samtliga uppgifter om 

målningarnas tillkomst som finns i kyrkans bevarade räken-
skaper, såväl i original som i översättning till svenska + kom-
mentarer. 

26. C nattingius-Romdahl 1953 s. 26 ff. 
27. Angström 1992 s. 62. Granlund 1875/r876 not till nr 220. 
28. 	Se Cnattingius-Romdahl 1953 s. 26 ffsom återger såväl brevet 

om altartavlans försäljning som traditionens uppgifter om dess 
väg till Stockholm. 

29. Cnattingius- R omdahl 1953 s. 29 f. redovisar 1948 års konser-
veringsarbeten och de iakttagelser som då kunde göras. 

30. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:5. 
31. 	 VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:4. 
32. VaLA, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv Kl:1. 
33- VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:6. 
34. 	 Arbetenas omfattning redovisas kortfattat i Cnattingius -

Romdahl 1953 s. 29 f. En utförligare redogörelse för arbetena 
finns i ATA och i länsmuseets arkiv. 
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35. 	En omfattande redogörelse för denna konservering har sam-
manställts i en rapport, son förvaras dels i ATA, dels i länsmu-
seets arkiv. 

36. 	 Konserveringen utfördes genom konservator Sven Sund-
baum, Linköping, och en kortfattad redogörelse med ett fåtal 
fotografier finns i ATA och länsmuseets arkiv. 

37. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:4. 
38. 	Lindblom 1976 och Jacobsson 1995 och där anförd övrig lit-

teratur. 
39. I Peringskiölds Monumenta per Ostrogothiam i KB (F.h.7) 

finns en utförlig beskrivning av domkyrkan, delvis egenhän-
dig av Spegel. Där beskrivs (föl. 87) krucifixet. Beskrivningen 
avslutas: "Uppe i huvudet, som ihåligt är, hava fordom varit 
inlagda många relikvier av helgonen, som de påviska dyrka." 

40. RA, Kammararkivet, landskapshandlingar Östergötland 1589. 
41. Se t.ex. Sachs- Badstiibner- Neuman 1973 s. 360 och H einz -

Mohr 1976 s. 3n. 
42. Romdahl 19n. 
43. afUgglas 1943 s. 103 och pi.Il. Se också Mundt 1908. 
44. Habicht 1926 s. 28 pi. 11:2. 
45. Tångeberg 1980. 
46. Amark 1960 pi. 64-69. Paatz 1930 s. 67 ff. 
47. Paatz 1930 s. 67 ff. 
48. Data om Österboms liv och verksamhet har sammanställts i 

R asmusson 1996. 
49. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 6 föl. 41- 43. Se också 

Cnattingius 1931 och Rasmusson 1996. 
50. Cnattingius 1931 s. 146 f. 
51. 	 VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 25 föl. 247- 248. 
52. Tollstorp 1834/1957 s. 94. 
53. Cnattingius 1931 s. 150. 
54. Cnattingius 1931 s.131. 
55. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv vol.F!Xb:7. 
56. Broocman 1760 s. 85. 
57. Rhyzelius 1733 s. 8. 
58. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv vol. F!Xb:8. 
59. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 21. 
60. Bengt Frökenberg, f. 1776 i H abo, d . 1845 i Vadstena, dekora-

tionsmålare och rådman i Linköping. Se Olsson 1953 s. 257. 
61. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 25. 
62. Brunius 1851 s. 226. 
63. Se t.ex. Ridderstad I s. 581 f med en kortfattad beskrivning 

av museets grundande och dess vidare öden ett stycke in på 
1900-talet. 

64. Sune Ljungstedt har 1973 på en ritning markerat var de beva-
rade ornamenten ursprungligen har varit placerade. Ett exem-
plar av denna ritning ingår i Östergötlands museums arkiv, ett 
annati ATA. 

65. VaLA; Linköpings domkyrkas arkiv vol. 5, domprosten Samuel 
Älfs beskrivning av domkyrkan i samband med 1785 års grav-
rannsakan . 

66. Andersson 1967 s 606 redovisar uppgifter om ett antal målare 
under 1700-talets förra hälft med namnet Weiss eller Weisse. 
Se också Hahr 1900 s 128. Uppgifterna om målaren i Örtomta 
återges i Sveriges Kyrkor Östergötland bd 1 s. 16]. 



Dolllkyrkans inventarier 


Silver för nattvard, dop och vigsel 


Medeltida silver 

De många altarstiftelser som fanns i domkyrkan mot 
slutet av medeltiden torde till övervägande delen ha 
varit försedda med sina egna uppsättningar av natt
vardssilver - en kalk med oblattallrik och en ask för 
oblater ("pyxis") samt små kannor för vatten och vin. 
En mons trans för att förvara och visa den invigda hos
tian torde har funnits och haft sin plats i sakraments
huset norr om högaltaret. Kanske fanns det ytterli
gare någon monstrans för speciella tillfallen. För att 
fira mässan krävdes dessutom en hel del föremål, som 
med få undantag gjordes av koppar eller kopparle
geringar: rökelsekar, kannor för vattnet vid hand
tvagningen, ljusstakar m .m . Flertalet av domkyrkans 
relikvarier torde ha förvarats centralt och visats för 
kyrkobesökarna endast vid högtidliga tillfallen. Det 
talas i äldre arkivalier bl.a. om ett relikaltare i sakri
stian.1 Den speciella utformningen av altarbordet i 
Maria-koret ger en antydan om att det kan ha nytt
jats när man önskade visa domkyrkans hela förråd av 
relikvarier (se ovan s. 39). 

Av denna medeltida rikedom har inte mycket 
bevarats till våra dagar. Gustav I måste till att börja 
med skaffa medel för att betala de legoknektar som 
värvats för kampen mot den siste unionskonungen 
Kristian Il och han krävde hjälp från domkyrkor, 
kloster och stadskyrkor. De skulle avstå från sina 
"onödiga" silverföremål till rikets bästa. Den första 
konfiskationsperiodens viktigaste dokument är ett 
brev den 29 juni 1523, där kungen noga specificerar 
vad han väntade sig av silver från kyrkor och kloster. 
Han lovar där också att betala tillbaka lånen "när 
riket kan komma till bättre stadga". Biskopen - Hans 

Brask - och domkyrkan levererade också stora bidrag 
under denna period, om i arbetat eller myntat silver 
eller in natura vet vi inte. 

Den andra konfiskationsperioden inföll under 
åren 1527- 1533. Under denna period fick domkyrkan 
i Linköping lämna ifrån sig två relikvarier, det ena för 
ett armben av S. Erik, det andra för ett armben av S. 
Henrik (deras vikter uppges till drygt 7V2 mark resp. 
6V2 mark, motsvarande c:a l,6 resp. l,45 kg). Dess
utom skänkte domkapitlet samma år till kungen ett 
förgyllt kors, som vägde drygt 8 mark, d.v.s. närma
re l,7 kg. Den tredje och sista konfiskationsperio
den, inledd 1539, kom att bli den mest omfattande. 
Kungens tyske rådgivare Georg Norman, utsedd till 
"ordinator och superintendent" över svenska kyrkan, 
inledde en serie visitationsresor som också blev kon
fiskationsresor. Konfiskationerna motiverades, så i 
ett brev från 1541 till invånarna i Kalmar län, med 
att det var nödvändigt att avskaffa "allehanda falska 
och vrångvisa läror, som hittills i den kristliga för
samlingen bedrivits" och att insamla och förvara (för 
statens räkning) föremål som "så okristeligen till den 
sannskyldige Gudens tjänst" missbrukats i kyrkor
na. Visitationsresan till Östergötland ägde rum 1540 
och protokollet från denna resa redovisar mer eller 
mindre utförligt vad som konfiskerats i de olika 
kyrkorna - och vad som lämnats kvar. 2 

Vad som rekvirerades från Linköpings domkyrka 
var förgyllda kalkar - antalet anges icke - med en 
gemensam vikt (inklusive "annat smått silver") på 
närmare 48 mark, d.v.s . ungefär u kilo (mängden 
silver skulle räcka till minst tolv kalkar om man 
räknar med en "normalvikt" på en kalk på 4 mark). 
Den verkliga praktpjäsen var en monstrans på drygt 
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30 mark, d.v.s. närmare 6,5 kilo - dess plats bör som 
ovan nämnts ha varit i sakramentsskåpet på hög
korets norra sida . En biskopskräkla med krönet av 
förgyllt silver, delbar i fyra delar (dess vikt anges ej) 
fick domkyrkan också lämna ifrån sig liksom åtskil
liga andra föremål, delvis profana. Kyrkan fick behål
la tre förgyllda kalkar med sina patener, en pyxis 
(oblatask), en liten kalk för sockenbud, ett kors av 
kristall med silverbeslag samt 36 silverbeslag till en 
(kor)kåpa. Dessutom fick man en krona som hade 
tillhört Ljungs kyrka istället för en krona, kanske från 
någon av kyrkans Maria-bilder, som domkyrkan fått 
lämna ifrån sig. En del av dessa kvarlämnade föremål 
kan man känna igen i en förteckning över kyrkans 
klenoder från 1566, d.v.s. efter den första brandka
tastrofen 1546 och omedelbart före den andra 1567. 
Kronan fanns då kvar, liksom fyra förgyllda kalkar 
och en liten oförgylld för sockenbud. Dessutom 
omtalas 30 lod (ungefar 40 g) "gammalt silver som 
suttit på ett S U skrin" (Källström har tolkat bok
stäverna som syftande på Sankta Ursula) samt den 
ännu bevarade biskopsmitran (om denna se vidare 
nedan s. no ff). Om något av det lilla förrådet av sil
ver försvann i samband med krigshändelserna 1567 
vet vi inte. Vad som kan ha funnits kvar av koppar och 
malm sedan de främmande trupperna lämnat staden 
och domkyrkan har troligen förvandlats i reda mynt 
eller lämnats till nygjutningen av de klockor som gått 
förlorade . 

Fem föremål av silver har dock räddats undan 
Gustav l:s konfiskationer: en kalk med paten och 
fyra relikvarier. I en åker på "Hunnebergsgärdet" 
(nuvarande området mellan Konsistoriegatan - Vasa
vägen), som disponerades av borgmästaren Johan 
Mogatheus, hade silverpjäserna påträffats vid plöj
ning i augusti månad 1676. Sverige hade tio år tidi
gare fått sin första fornminneslag och den dåvarande 
riksantikvarien Johannes Hadorph agerade omedel
bart för att rädda fyndet åt statens samlingar. 3 Hadorph 
skrev i ett brev till Kungl.Maj:t att han hört att silver 
"till två mansbördor" hade påträffats men han hade 
bara fått se en kalk och tre relikkärl, som tillsammans 
vägde c:a 4 kg. Landshövdingen fick i uppdrag att 
undersöka fyndomständigheterna och förhöra upp
hittaren och eventuella vittnen. Han kunde därefter 
meddela att Mogatheus och två vittnen "med hand å 
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bok [ d.v.s. de hade svurit på bibeln] edeligen betyga
de sig icke det ringaste mera befunnit hava eller därav 
något sålt som kan vara en fyrk värd". Landshövding
en - Axel Rosenhane - lämnade också en förteck
ning över föremålen och en värdering som guldsme
denJohan Wallenius sammanställt: hela fyndet vägde 
463 3/4 lod (c:a 6 kg) och värderades till n mark lodet. 
Rosenhande framhöll också att upphittaren var en 
"fattig och medellös karl" som borde få ut sin ersätt
ning. Mogatheus var dock död när ersättningen till 
sist betalades ut 1683 - till änkan. Samma år införliva
des den i Antikvitetskollegiets samlingar, nuvarande 
Statens Historiska Museum. 

Att skattens föremål har tillhört Linköpings dom
kyrka torde vara klart även om inga inskrifter eller 
motvarande finns som entydigt knyter den dit. När 
kan den då ha grävts ner i den åker, som hört till 
biskopens ägor? M ånga alternativa förslag har pre
senterats. Mest sannolikt är att det skett på 1520-talet, 
kanske i samband med att biskop Brask lämnade 
Linköping. I rimkrönikan om Linköpings biskopar 
berättas att Bra sk dels tagit med sig en del av domkyr
kans och andra kyrkors dyrbarheten när han lämnade 
Sverige, dels att han av de dyrbarheter som han inte 
kunde ta med sig, låtit mura in en del i en hemlig 
kammare i domkyrkan. Den dräng, som han anlitade 
för detta arbete skall 1568 ha tagit hand om dessa före
mål för egen räkning"och mått därav till en tid väl". 
Om det finns någon sanning i denna historia lär vi 
aldrig kunna fastställa . Minst troligt är att föremålen 
gömts inför krigshotet 1567. 

))Linköpingsskatten)) 
Äldst av de föremål som ingår i Linköpings-skatten 
är en kalk med sin tillhörande oblattallrik. Materialet 
i båda föremålen är förgyllt silver. Kalken (fig. 39) 
har rund fot, cylindriskt skaft, rund, bukig nod samt 
ganska låg, ursprunglig cuppa. Den är försedd med 
driven och ciselerad ornering i relief: på foten kruci
fix, omgivet av de fyra evangelistsymbolerna, samt 
en rad figurer: Maria och Johannes, apostlarna Pet
rus och Paulus (Linköpings domkyrkas skyddspatro
ner) samt fem änglar. På noden heliga tre konungars 
tillbedjan, fördelad på fyra runda medaljonger, samt 
fyra mindre rundlar med evangelistsymbolerna. Dess



FIGUR 39, a-b. Natt1mrdskalk avfargr.llt silver från tiden 
omkring 1240. Troligen tyskt arbete. Ateifimnen 1676. SHM 
inv. nr 2:1. b) Deta lj. 

FrG. 39, a- b. Silver-gilt comnrnnion chalice, c. 1240. Probably 
German work. Recovered in 1676. b) Detail. 

FIGUR 40. Oblattallriken till kalken. SHM inv. nr 2:2. 

FrG. 40. Paten accompanying the chalice. 

utom olika slag av växtornamentik. Såväl kalken som 
oblattallriken dateras till tiden omkr. 1240 och anses 
vara ett tyskt, sachsiskt arbete eller ett svenskt arbe
te i sachsisk stil. Det har antagits att kalken och 
oblattallriken hört till de "ornamenta ecclesiasti
cis" som biskop Lars vid tiden omkring 1240 skänkt 
till sin domkyrka. 4 H 19,5 cm. SHM inv.nr 2:I. 

Oblattallrikens botten har ett nedsänkt, åttpassfor
mat mittparti och är prydd med graverad dekor, bl.a. 

på brättet Guds hand omgiven av en korsgloria (fig. 
40). Diam. 17,7 cm. Inv.nr SHM 2:2. 

Två av relikvarierna är s.k. armrelikvarier, d.v. s. 
formade som en arm, som inneslutit en relik. Båda 
är av silver, delvis förgyllt, och prydda med grave
rad dekor. Det ena relikvariet (fig. 41) är i form av en 
beklädd arm med en hand, vars fingerställning visar 
att den ursprungligen hållit en penna. Den vilar på 
ett sexsidigt postament, prytt med cirklar med fyrpass 
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FIGUR 4I. R elikvarium av silver far armben av S. Birgitta. 
Troligen svenskt arbete från 1400-talet början. A teifunnet 1676. 
SHM inv. nr 6. 

FIG. 4I. Silver reliquary for an arm bane ofSt Bridget. Probably 
S wedish work, early 15'" century. R ecovered in 1676. 

mot omväxlande grön och gulröd emaljbotten. En 
rund, kupig bergkristall sitter över det hål, som gjort 
det möjligt att se armens innehåll. En skadad, grave
rad inskrift lyder: "Mistica. birgitte. digitus. tue .. .iste. 
pro. nobis. ora. birgitta. patrona." ( ... bed för oss 
Birgitta, patrona för. ..). I relikvariet förvaras nu ett 
stycke av ett armben från en man, troligen härstam
mande från det andra annrelikvariet för S. Eskil. 
Enligt en inventarieförteckning från 1713 fanns då två 
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FIGUR 42. R elikvarium av silver far armben av S. Eskil. 
Troligen svenskt arbete från 1400-talets början. A teiftmnet . 
1676. SHM inv. nr 7. 

FIG. 42. Silver reliquary for an arm bane ofSt Eskil. Probably 
Swedish work, early 1511

' century. R ec011ered 1676. 

ben i relikvariet, ett armben och en fingerknota, båda 
avtecknade, som torde ha utgjort det ursprungliga 
innehållet. H 51 cm. Inv.nr. SHM 6. 

Det andra armrelikvariet består av en beklädd arm 
m ed en välsignande hand, vilande på ett sexsidigt 
postament (fig. 42). Sockeln har samma dekor med 
emalj som på Birgitta-relikvariet. På sockeln finns en 
graverad inskrift: "nobilis antistes nos cervos respice 
tristes" (=Ädla beskyddare, se i nåd till oss dina bedrö



vade rjänare). Det med en kristallskiva täckta hålet för 
insyn har fått en rik omfattning med pärlor, rubiner 
och safirer. I infattningen ingår också två kristall
skivor, den ena med en bevarad i rött målad inskrift -
Eskilli - som alltså anger att armen innehållit reliker 
av S. Eskil, Södermanlands apostel. Enligt inventa
riet från 1713 hade relikvariet ursprungligen innehållit 
Eskils halva armben och flera småben "inknutna i ett 
kläde". Ett ben hade stulits när Hadorph 1690 förevi
sade skatten för den kungliga familjen och medlem
mar från de holsteinska och kejserliga beskick
ningarna. Armen är nu tom, möjligen hör benet i 
Birgitta-relikvariet hit. H 52 cm. Inv.nr. SHM 7. 

De båda armrelikvarierna torde vara samtida och 
gjorda av samma guldsmed, troligen verksam i 
Sverige. Det har antagits att Birgitta- relikvariet till
verkats för den relik av Birgitta som domkyrkan på 
1430- talet fick från Vadstena. Relikvariernas typ och 
dekor gör en datering till 1400-talets början sanno
lik. 

Det tredje relikvariet (fig. 43) har samma uppbygg
nad som en sakramentsmonstrans, d.v.s. det består 
av en fot med driven dekor, ett högt skaft med nod 
som bär upp en (icke bevarad) behållare m.ed en arki
tektoniskt utformad kringbyggnad. Ovanför behål
laren finns en mindre figurgrupp, föreställande S. 
Anna med sin dotter Maria och Jesus-barnet. Det 
hela kröns av ett kors med den korsfåste Kristus på 
framsidan och jungfru Maria på korsets baksida. Själ
va behållaren liksom den eller de reliker som en gång 
funnits i den är icke bevarade. Behållaren krossades 
när skatten plöjdes upp. Samtidigt torde de reliker 
som den innehållit ha förkommit. Enligt ett brev, 
daterat Vadstena den 15 februari 1515 och utfårda t av 
arvingarna till fru Ingegärd Körningsdotter till Krå
kerum, som dött någon tid dessförinnan (hennes 
dödsår är ej känt), skulle en av henne för Kronobäcks 
johanniterkloster bestämd monstrans istället lämnas 
till Linköpings domkyrka "där den bättre vore skyd
dad från rikets och kyrkans fiender". I Linköping 
skulle den hedra Gud, Johannes döparen, Petrus 
och Paulus, Sankta Anna och den heliga mannen 
Sankt Nikolaus (d.v.s. Nicolaus Hermanni) "som 
nu i samma domkyrka vördeligen skrinlagd är" .5 Att 
Johannes döparen särskilt nämns beror på att han var 
skyddspatron för johanniterna och deras kloster och 

F IGUR 43. Relikilariemonstrans av silver. Troligen identisk med 
en monstrans som överlämnades till domkyrkan 1515. Äteifunn.en 
1676. SHM irw. nr 12. 

F1G . 43 . Reliquary monstrance efsilver. Probably identical with 
a mon.strance presented to the Cathedral in 1515. Recovered 1676. 

hospital i Kronobäck där fru Ingeborg och hennes 
1489 avlidne man, rådet och marsken Ture Turesson 
(Bielke) begravts. Enligt brevet skulle också en annan 
monstrans skänkas till Kronobäck.6 Att S.Annas bild 
intar en central plats på mons transen får väl anses vara 
ett starkt indicium för att brevets monstrans är iden
tisk med monstransen i Linköpingsskatten. Årtalet 
1515 överensstämmer dessutom väl med monstran
sens stil. H 48.3 cm. Inv.nr. SHM 12. 
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FIGUR 44. Relikvarium av silver i_form av en bild av S . 
Katarina av A lexandria, enligt inskrift skänkt 1509. Ätetfunnet 
1676. SHM inv. nr 5. 

F1c. 44. Silver reliquary in theform ojan image ojSt Catherine 
ojA lexandria, according toan inscription presented in 1509. 
Recovered 1676. 

Det fjärde relikvariet (fig. 44) har givit formen 
av en helgonbild, nämligen S.Katarina av Alexan
dria. M aterialet är silver, delvis förgyllt. Figuren står 
på ett sexkantigt, grönemaljerat postament. Hon 
är klädd i livklädnad och mantel. På huvudet har 
hon en (skadad) krona. Av hennes attribut, svärd 
och hjul , återstår nu endast delar av svärdet - ett 
av guldsmeden Peter H enning i Stockholm 1691 
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nytillverkat hjul har senare avlägsna ts. På posta
mentet finns följande inskrift: "Testame[n]tu[m] 
nicolai ioh[ ann]is lenck p[ r]e[ s ]b[ite ]ri p[ re ]ben[ dati] 
stockholmen[sis] ann[o] do[mi]ni Mdix" (= Testa
mente efter Nils Johansson Lenck, prebendepräst 
i Stockholm Herrens år 1509). Enligt en anteck
ning av Johan Peringskiöld har bilden i början av 
1700- talet innehållit reliker av S. Katarina av Vad
stena. Nils Johansson Lenck hade släktförbindelser 
med Östergötland, vilket kan förklara hans gåva till 
domkyrkan i Linköping. Det skulle annars ha legat 
närmast till hands att hans donation gått till den 
kyrka där han varit verksam, nämligen S. Nicolai i 
Stockholm. H 36,7 cm. Inv.nr. SHM 5. 

En bild, föreställande S. Katarina av Alexandria, 
av silver och av ungefår samma vikt som bilden 
från Linköping, konfiskerades 1527 från Storkyrkan 
(S. Nicolai) , där Linköpings-bildens donator Nils 
Johannsson Lenck var prebendepräst. Som Käll
ström konstaterat kan Lenck möjligen ha beställt två 
bilder. Linköpings-bilden kan inte, som föreslagits 
av några forskare, vara identisk med bilden från Stor
kyrkan - den hade konfiskerats redan 1527, d.v.s. 
ungefår samtidigt som Linköpingsskatten sannolikt 
grävts ned. 7 

Äldre arkivalier talar om reliker och relikvarier 
som skänkts till domkyrkan vid olika tillfallen. 
Främst bland dessa bör nämnas biskop H enriks gåvor 
enligt det testamente (testamentstillägg) som skrevs i 
Akkon i Heliga landet i augusti 1283, omedelbart före 
biskopens död där. Biskop H enrik testamenterade 
till sin domkyrka ett krucifix av förgyllt silver som 
innehöll en relik (av Kristi kors?) jämte ytterligare 
reliker för relikvariealtaret i domkyrkans sakristia.8 

D et bör till sist ha varit en ganska imponerande sam
ling relikvarier av olika slag, som man kunde ställa 
upp på det relikvariealtare i Maria-koret, som i slutet 
av medeltiden ersatte relikaltaret i sakristian. Troli
gen var det också biskop H enrik som i det H eliga 
landet införskaffat vad som troligen betraktades som 
domkyrkans värdefullaste relik: en del av jungfru 
M arias hår. Av avlatsbrevet från den 25 juli 1412 (se 
ovan s. 11 och bilaga A s. 271 ff) framgår att man 
murat in reliker av j ungfru Maria i det östra av de tre 
korkapell som man då börjat bygga . Romdahl åter
fann i Stiftsbibliotekets museum en kalksten med 



FIGUR 45. Ti.ickstenfrån en relikgömma i Maria-kapellets murverk, troligen nedtagen i samband med 
1800-talets murverksreparationer. 

Frc. 45. Covering stonefrom a sepulchrum (reliquary cavity) in the masonry if the Lady Chapel, probably 
removed in the course ifmasonry repairs during the l9'h century. 

majuskelinskrift som han, säkert helt korrekt, antog 
vara en av de stenar som tillslutit relikgömman.9 Ste
nen, som nu förvaras i domkyrkan (fig. 45), har föl
jande, fragmentariska inskrift: " ... PENSI:EN(R.ICOJ: 

IN:QVO:HE: REL...: SVNT: CONDITE:DE:CAPILL: VIRGI

NIS: MARIE: GE(NETR.IC)l(S)" (= av (biskopen) i Lin
köping Henrik, i vilket följande reliker äro nedlagda: 
av (Guds Moders) jungfru Marias hår. .. ]. Romdahl 
har också sökt återfinna relikgömmans plats i Maria
korets östvägg. Om den plats han kommit fram till 
är den rätta, kan knappast avgöras utan grundliga 
murverksundersökningar. Vi kan dock konstatera 
att Maria-reliken (kanske tillsammans med andra av 
biskop Henrik anskaffade reliker) ansågs så värdefulla 
att ett kärl av ädel metall inte var tillräckligt, endast 
själva kyrkobyggnadens murar ansågs vara en värdig 
plats för dem. Där fanns de också ständigt närvarande 
för kyrkans besökare. 

Nattvardssilver 
I vilken omfattning 1500-talets två brandkatastrofer 
kan ha drabbat domkyrkans obetydliga bestånd av 
nattvardssilver vet vi inte. I den äldsta bevarade, 
någorlunda utförliga inventarieförteckningen, från 
april år 1600, upptas tre kalkar, två i domkyrkan, en 

i hospitalskyrkan (vars gudsrjänster ombesörjdes av 
domkyrkans präster). '0 Dessutom upptas en biskops
stav (om denna se vidare nedan). I ett inventarium 
från år 1607 upptas fyra kalkar, varav två var i dom
kyrkan, en i hospitalskyrkan medan den fjärde kal
kens placering är oklart angiven. I detta inventa
rium upptas också en förgylld kalk ("kredens", d.v.s. 
troligen ett profant föremål) om 85 lod (d.v.s. drygt 
ett kilo), given i testamente efter "frun på Sture
fors", d.v.s. Ture Bielkes änka Margareta Sture, av 
hennes son Nils Bielke och svärson Gabriel Gus
tafsson Oxenstierna. En oblatask om 15 lod (c:a 200 
gram), skänkt i testamente efter en 1618 död son till 
lektorn och kyrkoherden i Rystad Nils Grubb finns 
också tillskriven. '' Båda dessa tillskrivna föremål för
svinner ganska snart ur inventarierna, Bielke-kalken 
förvandlad i reda pengar som användes till arbeten 
på det av domkyrkan ägda tryckerihuset", oblatasken 
nedsmält för att användas till en dopskål som tillver
kades 1694. 

Först med ett inventarium, upprättat 1675, kom
mer vi i kontakt med föremål, som fortfarande befin
ner sig i domkyrkans ägo. '3 Med stöd av detta och 
senare inventarier, i första hand det som upprättades 
1692 och därefter reviderats och kompletterats 1694, 
1727, 1744 och 1782'4 har följande beskrivningar av 
kyrkans äldre silver upprättats. 
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Den äldsta kalken i domkyrkans ägo var skänkt 
av Nils Turesson (Bielke) till Kråkerum i Mönsterås 
socken, död 1493, son till Ture Turesson (Bielke) 
och Ingegärd Körningsdotter. Den sistnämnda har 
vi redan mött som (trolig) donator till den relik
monstrans som ingår i Linköpings-skatten. I 1692 
års inventarium beskrivs den som "en gammal kalk 
med munkabokstäver kring foten". Den tillhörande 
patenen "med en mässingsplåt botad" var försedd 
med inskriften "Beder wel för Herrens Nils Thu
ressons siel af Kråkerum som ward ridder på then 
helge graf och Gud miskunde sigh öfVer [honom] ." 
Kalken gjordes om och förnyades år 1700 (den vägde 
ursprungligen 47 lod, efter förstoringen 66V2 lod). 
I sitt omgjorda och förstorade skick (fig. 46-48) är 
kalken försedd med en rund fot vars ståkant deko
reras med en lagerkrans. På foten, som är försedd 
med graverad bladdekor, har fästs två detaljer från 
den medeltida kalken, dels ett litet gjutet krucifix, 
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FIGUR 46. Nattvardskalk av delvis fargyllt silver, tillverkad år 

1700 av guldsmeden N ils Nilsson d. y. Behm av en kalk från 

1490-talet. 

FIG. 46. Parcel-gilt chalice, made in 1700 by the goldsmith 

Nils N ilsson the Yoimger Behm, using a chalice datingfrom 

the 149os. 


FIGUR 47. Undersidan avfoten på 1700 års kalk med den 

medeltida donatorsinskriften återgiven. 

FIG. 47. Base ef the 1700 chalice, showing the medieval donor's 

inscription. 


FIGUR 48. Vapensköld med Bielke-vapnet (den ursprungliga, blå 

emaljenfarsvunnen). Ö verflyttadfrån 1490-talets kalk. 

FrG. 48. Coat efarms ef the Bielke family (the original, in blue 

enamel, now !ost). Transferredfrom the 149os chalice. 




FIGUR 49. Oblattallrik av si/11er med en graverad framställning 
av Agnus Dei samt en inskrift som meddelar att den (liksom 
den 1700 omgjorda kalken) skänkts av N ils N ilsson (B ielke) till 
Kråkenim, död 1493

FIG. 49. Silver paten with an engraving ef the Lamb efGod and 
an inscription recording that (like the chalice remade in 1700) it 
was donated by N ils Nilsson (Bielke) efKråkentm, d. 1493· 

dels en liten vapensköld med Bielke-vapnet i emalj . 
Under foten finns en inskrift på latin som redovisar 
att den ursprungliga kalken skänkts av Nils Tures
son till Kråkerum: "Calix antiquus quem Nicolaus 
Thuresson Dom. in Krakerum et Eques S. Sepulchri 
templo hinc olim donaverit meliore arte renovatus 
majorique pondere auctus est Anno Christi 1700". 
Noden har formen av en pinjekotte, cuppan är enkel 
och slät med ett förgyllt band kring mynningen. 
H ela noden och delar av fotens dekor är förgylld. 
Kalken är stämplad av Linköpings-guldsmeden Nils 
Nilsson d.y. Behm, verksam 1698-1720. H 24 cm. 

Den tillhörande oblattallriken (patenen) fig. 49-50) 
av förgyllt silver med graverad dekor, har på brättet 
den inskrift - i minuskler - som redovisas i 1692 års 
inventarium, d.v.s . "beder. ve!. for. her. niclis . ture
son. her. af krakarum. som. vart. ridder. po. te . heli
ge. graf och god miskunde. sigh. over [honom]" . 
Vid inskriftsbandets början finns Bielke-vapnet gra
verat, vid dess slut ett likarmat kors. På det nedsänkta 
mittpartiet finns en bild av Guds lamm inom ett sex-

FIGUR 50. Frånsidan av 1490-talets oblattallrik med en graverad 
bild av S. Anna med jungfru Maria ochJ esus-barnet ())S. Anna 
själv tredje))). 

FIG. 50. Reverse side ef the l49os paten, with an engraving ojSt 
Anne with the Virgin Mary and the Christ Child. 

pass med graverad bladdekor i svicklarna. P~ baksi
dan finns en bild av S. Anna själv tredje, åtföljd av 
ett inskriftsband med texten "help.sancte.anna.sielf 
triddie ... evich.amen" och placerad inom ett åtta pass 
med samma slags bladdekor som på ovansidan. På 
baksidans brätte har graverats sex stiliserade rosor, 
sammanbunda med en kvist med parvis placerade 
blad. Oblattallrikens diameter är 17,5 cm. 

Oblattallriken torde delvis ha omarbetats i sam
band med kalkens förstoring år 1700. På brättet finns 
således en lödskarv som troligen ersätter den lag
ning med ett mässingbleck som omtalas bl.a. i 1692 
års inventarium. Det finns också en tydlig lödskarv 
mellan brättet och mittdelen, som tyder på att brät
tet åtminstone delvis omarbetats medan mittpartiet 
torde vara orört original från 1490-talet.15 

Därnäst i ålder av domkyrkans äldre kalkar är en 
kalk som i de äldre inventarierna beskrivs som "En 
kalk med gjuten knapp och förtecknat arbete på 
patenen och foten". Kalken, av helförgyllt silver (fig. 
51), har en sexpassformad fot, rikt dekorerad med 
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FIGUR SI. Nattvardskalk av forgyllt silver med driven dekor. 
Kontinentalt arbetefrån 1600-talets början, troligen krigsbyte. 
Skänkt jämte tillhörande oblattallrik 1634 av Christina Beata 
Oxenstierna till minne av sin man Erik]öransson Ulftparre, 
död 163r. 

Frc. SI. Silver-gilt chalice with raised decoration. Continental 
work, ea rly 17',, century, probably looted. Presented in 1634, 
together with the accompanying paten, by Christina Beata 
Oxenstierna in rnernory efher husband, Erik]öransson Ulf
sparre, d. 163I. 

drivna och graverade ornament samt med runda 
medaljonger med figurframställningar: Gud skapar 
sol och måne, fyrfotadjur och fåglar, Adams skapelse, 
Evas skapelse, Adam och Eva frestas, utdrivandet ur 
paradiset samt Gud som förmanar Adam och Eva. 
På skaftet graverad ornamentik, på den gjutna noden 
graverade bokstäver (bl.a. ihs) samt gjutna änglahu
vuden (några av dessa saknas). Cuppan är försedd 
med ett genombrutet foder, sammansatt bl.a. av äng
lar och avslutad med en krans av blad. På kalken 
finns två stämplar, av vilka den ena bör vara en stads
stämpel, den andra en mästarstämpel. Båda är svår
tydda och någon säker tolkning av dem har hittills 
inte kunnat göras. Kalken med sin oblattallrik kan 

Figur s2, a- b. Oblattallrik till Ulftparre-kalken med ett graverat IHS-monogram på översidan medan fråns idan harforsetts med 
Ulftparre- och Oxenstierna-vapen och makarnas initialer. 
Frc. s2, a- b. Paten belonging to the Ulftparre chalice, with engraved IHS monogram on the top, while the reverse displays the Ulftparre 
and Oxenstierna coats efarms and the initials efhusband and wife. 
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FIGUR 53, a- b. Nattvardskalk med oblatask av silver, kalken 
stämplad i Niirnberg av Oswalt Hausser. Med initialerfor bisko
pen Samuel Enander samt årtalet 1649. 

F1c. 53, a-b. Chalice with silver paten, the chalice hearing 
the mark efOswalt Hausser ojNuremberg. Initials ojBishop 
Samuel Enander, and the date 1649. 

dateras till 1600- talets början och torde vara ett krigs
byte.16 H 18 cm. 

Den tillhörande oblattallriken (fig. 52 a-b) är sex
passformad och de sex loberna försedda med driv
na figurframställningar, föreställande Judaskyssen, 
tillfångatagandet, korsbärandet, korsfästelsen, grav
läggningen och uppståndelsen. I det runda mitt
partiet har graverats IHS-monogrammet inom en 
bladkrans. På baksidan finns två graverade vapen: 
Ulfsparre, åtföljt av initialerna EIW och Oxenstier
na med initialerna BO, syftande på ståthållaren Erik 
Jöransson Ulfsparre, död i Linköping 1631, och hans 
hustru, hovmästarinnan hos drottning Christina, 
Beata Oxenstierna, död i Linköping 1652. Denna 
gravyr torde ha tillkommit i samband med överläm
nandet av nattvardstyget till domkyrkan. D 18 cm. 
Enligt ett brev från Beata Oxenstierna, daterat Her
resäter den 29 december 1634 skänktes kalken och 
oblattallriken som en nyårsgåva och till minne av 
hennes man. '7 

Därnäst i ålder är en kalk med oblattallrik och 
oblatask, enligt inventarieförteckningarna skänkt av 

biskopen Samuel Enander för att användas som 
sockenbudstyg (fig. 53, a-b). Kalken har en sexsidig 
fot, smyckad med graverad dekor, en gjuten, tresi
dig nod med änglahuvuden och en enkel, ganska 
hög cuppa. Under foten är graverat "Anno 1649 
SMED emi Noribergiae 4juli Anno 1649". SMED 
bör upplösas SaMuel EnanDer. "emi" torde syfta 
på att Enander 1648 utsetts till superintendent vid 
svenska armen i Tyskland 1648 och att han i den 
egenskapen tog del i de festligheter som hölls i 
Niirnberg 1649 för att fira den westfaliska freden. 
Kalken är stämplad i Niirnberg (N) av guldsmeden 
Oswalt Haussner, mästare 1637-1671.18 H 21,7 cm. 
Den tillhörande patenen är enkel, dess enda dekor 
är samma initialer som på kalken. D 13,5. Oblatasken 
(fig. 53, b), en enkel rund dosa , har på locket en gra-
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FIGUR 54. Nattvardskalk av silver, skänkt till Hospitalskyrkan 
i Linköping i testamente efter biskopen Andreas Prytz, död 
1657. Stämplad av guldsmeden Valentin Lennartsson (Wtifiver) 
i Linköping. Överford till domkyrkan efter Hospitalskyrkans 
rivning på 1890-talet. 

F1c. 54. Silver chalice, testated to the Linköping Hospital 
Church by Bishop Andreas Prytz, d. 1657. Marked by 
the Linköpinggoldsmith Valentin Lennartsson (Wtifiver). 
Traniferred to the Cathedral after the Hospital Church was 
demolished in the 189os. 

verad bild av Guds lamm vilande på en bok med sju 
sigill, på botten samma initialer som på kalken. D 7,7 
cm. 

En fjärde kalk av förgyllt silver har en sexpass
formad fot med graverad dekor, en platt nod med 
gjutna änglahuvuden och har en helt slät cuppa (fig. 
54). En graverad inskrift på foten lyder: "AETER

NAE MEMORJAE VIRJ ADMODVM REVERENDI ET 

AMPLISSIMI D.M. ANDR[E]AE IOH PRYTZ OLIM EPIS

COPI LINCOPENSIS DENATI ANNO 1657 7 APRJLIS HOC 
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MONVMEN[T]VM TEMPLO XENOD[O]CHI[I] LINCO

PENSIS DD DEFVNCTI HAEREDES" (= Till det eviga 
minnet av den i fullt mått vördige och högt ansedda 
herr magister Andreas Prytz, fordom biskop i Lin
köping, död år 1657 den 7 april, har den avlidnes 
arvingar skänkt denna minnesgåva till Linköpings 
hospitals kyrka). Till kalken hör en helt slät oblat
tallrik. Kalkens H 19, oblattallrikens D 15 . Kalken 
är försedd med mästarstämpel för Linköpings-guld
smeden Valentin Lennartssons (Wefwer), verksam 
från c:a 1640 till sin död 1670. En liten vinflaska för
sedd med skruvlock och formad för att få plats i 
en kalkcuppa, passar till denna kalk. Den är dock 
stämplad först 1793 av Nils Tomberg, verksam i Lin
köping 1785-182r. Som framgår av inskriften är kal
ken skänkt till Hospitalskyrkan i Linköping. När 
kyrkan övergavs och revs i slutet av I890-talet över
togs denna kalk av domkyrkan. I domkyrkans äldre 
inventarium upptas den, helt korrekt, inte. 

Den märkligaste bland domkyrkan kalkar skänk
tes till domkyrkan i testamente efter landshövding
en, friherre Mårten Trotzig, död i Linköping den 
23 maj 1706 efter att ha uppehållit tjänsten i Linkö
ping i fyra år. Han gravsatte i den grav i det norra av 
korkapellen som tidigare brukats av familjenJacob
sköld. Kalken, egentligen en pokal avsedd för pro
fant bruk, är av förgyllt silver (fig. 55 a-b). Den har en 



FIGUR 55, a. (s . 88) Detalj av 

dekor på insidan av locket till 

agatkalken. 


FIG. 55 , a. (page 88) Detail ef 

decoration on the inside ef the 

lid ef the agate chalice. 


FIGUR 55 , b. (till höger) Kalk 

(pokal) med lock, av fargyllt 

silver med ornamentik i relief 

och emalj, prydd med pärlor 

och ädelstenar. Cuppan tillver

kad a11 mossagat. Stämplad i 

Braunschweig av guldsmeden. 

Franz Korffer. Från tiden 

omkring 1600 rnen skänkt till 

domkyrkan i testamente efter 

landshövdingen, friherre Mår

ten Trotz ig, död 1706. 


FIG. 55 , b. (to the right) 

Lidded chalice (goblet), sil11er

gilt with relief and enamel 

ornamentation, encrusted with 

pearls and precious stones . 

Cup efmoss (mocha) agate. 

It bears the mark ef the Bruns

wick goldsmith Franz Koiffer. 

Made about 1600 hut testated 
to the Cathedral by the Pro
vincial Covernor, Baron Mår
ten Trotz ig, d. 1706. 
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hög, profilerad fot, rikt dekorerad med ornamentik 
i relief och emalj och prydd med infattade pärlor och 
ädelstenar (flera av dessa saknas nu). Skaftet med fyra 
hermer i relief och med infattade stenar avslutas med 
en vulst på vilken själva skålen vilar, svarvad i röd
brun mossagat, innefattad av fyra hermer som också 
bär upp skålens övre infattning som avslutas med 
ett band, dekorerat med ornamentik i mångfårgad 
emalj. Till bägaren hör ett lock, rikt dekorerat såväl 
invändigt som utvändigt med ornamentik samt infat
tade stenar och pärlor. I centrum av det inre av locket 
finns en ödla (en salamander?), omgiven av andra 
fabeldjur. En lockknopp, bestående av fyra byglar 
som håller upp en rund platta avslutar nu locket (fig. 
55, b) . Det ursprungliga krönornamentet saknas . H 
33,5 cm. 

Ett K plus ytterligare en stämpel (ett upprest lejon) 
som finns på foten, på fattningen till cuppan och på 
locket, visar att pokalen tillverkats i Braunschweig av 
guldsmeden Franz Korffer (Korver, Körver), verk
sam under 1500- talets senare del och 1600- talets 
första år. '9 En 1700-talsuppgift att pokalen är ett 
krigsbyte från Polen har således knappast någon 
verklighetsbakgrund. 

Mårten Trotzig var inte officer utan civil stats
tjänsteman. Han var hovkamrer hos drottning 
Ulrika Eleonora, senare (från 1687) krigsråd. Han 
upphöjdes i friherrligt stånd året före sin död. Han 
var gift med Barbro Leijoncrona, dotter till drottning 
Christinas hovskräddare och hovintendent Johan 
Holm, 1653 adlad Leijoncrona. I genealogierna sägs 
om denne bl.a. att han "stod i övermåttan stor nåd 
hos drottning Christina, vilken han hade att tacka 
både för sin befordran och för sina ansenliga rike
domar". 20 Möjligen kan pokalen ha ingått i Trotzigs 
hustrus arv efter sin far. Trotzigs farfar hade på 
1580-talet kommit till Stockholm från Liibeck och 
etablerat sig som handelsman och borgare. Hans far 
Johan Trotzig, kallad "den rike" , hade tjänat i Ham
burg innan han hemkallades för att efterträda sin far. 
Han byggde ut sin förmögenhet bl.a. som arrendator 
av Stora Kopparberget och var genom sina två gif
termål befryndad med ett par av Stockholms främsta 
borgarfamiljer, också de av kontinentalt ursprung. 
Pokalen kan således lika väl vara ett arv inom Trot
zigs familj. Klart står i varje fall, att pokalen hör till 
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de främsta i Sverige bevarade exemplen på senrenäs
sansens kontinentala guldsmedskonst. 

Den andra praktpjäsen i domkyrkans silversam
ling är en vinkanna (fig. 56), som skänkts i testamente 
efter hertig Johan av Östergötland, död 1618. Hertig 
Johan, ende son till Johan III i hans andra äktenskap 
med Gunilla Bielke, var efter Sigismunds avsättning 
den närmaste arvingen till kronan men avsade sig 
1604 denna rättighet till förmån för sin farbror Karl 
IX och utsågs 1606 till hertig av Östergötland. Han 
var gift med Karl IX:s yngsta dotter Maria Elisabeth, 
även hon död 1618. Hertigparet fick sin grav invid 
högaltaret i Linköpings domkyrka (om denna grav 
och dess historia se vidare nedan s. 184 ff) Kannan, 
som är cylindrisk, har nedtill en vulst med driven 
och graverad dekor. Kärlkroppen pryds upptill med 
graverad beslagsornamentik och på livet med herti
gens vapen, åtföljt av initialerna I D 0 Oohannes 
Dux Ostrogthiae) och domkyrkans vapen, också de 
i gravyr. Under pipen finns Jehova-monogrammet 
graverat medan pipens lock pryds av ett satyrhuvud. 
Nedtill på kärlkroppen finns en repstav med fyra 
kerubhuvuden i relief Locket kröns av en krona, 
bestående av en vulst med graverad och driven dekor, 
som uppbär ett genombrutet lövverk (således ingen 
hertigkrona av traditionell typ). Inom kronan en 
halvklotformad upphöjning som uppbär en krönt 
vase. Kronan med all sin dekor är den enda delen 
av kannan som är helt förgylld. Handtaget med sitt 
tumgrepp är av traditionell typ. Inga silverstämplar 
finns men under botten finns graverat siffrorna 127 
som är kannans vikt i lod enligt domkyrkans äldre 
inventarieförteckningar. H 37 cm med kronan. 

Själva kannan är av en typ som har flera represen
tanter i svenskt silversmide från tiden omkring 1600 
och början av 1600-talet. Ett exempel är välkomnan 
för guldsmedsämbetet i Stockholm från omkr. 1600, 
nedsmält på 1700-talet, sannolikt ett arbete av guld
smeden Lorentz Hartman. En teckning av kannan 
visar också att den varit försedd med en gravyr, som 

FIGUR 56. Vinkanna av delvisfargyllt silver. Skänkt i testa

mente efter hertig]ohan av Östergötland, död 1618. Svenskt 

arbete från 1600-talets början. 

F1G. 56. Parcel-gilt.fiagon. Bequeathed by Duke]ohan efÖster

götland, d. 1618. Swedish work, ea rly 1711

' century. 
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nära svarar mot gravyren på Linköpings-kannan. 21 

Det är fullt tydligt att kronan tillkommit vid över
lämnandet av kannan till domkyrkan. Den graverade 
dekoren, såväl ornamentiken som de två vapensköl
darna, förefaller att vara gjorda av samma hand, men 
behöver därför inte vara exakt samtida. Domkyr
kans vapen kan dock inte ha tillkommit innan kan
nan överlämnats till kyrkan. Detta skulle alltså kunna 
tyda på att gravyren utförts inför överlämnandet till 
domkyrkan. Det graverade Jehova-monogrammet 
under pipen pekar i samma riktning, medan satyr
huvudet på piplocket kan tydas som att kannan 
ursprungligen varit avsedd för profant bruk. Med 
tanke på hertigparets svaga ekonomi förefaller det 
också mest troligt att man tagit en silverkanna bland 
de befintliga, försett den med graverad dekor och 
den förgyllda lockkronan. 22 

Kyrkans andra vinkanna (fig. 57) av silver har 
päronformad kärlkropp, pip och handtag med tum
grepp. Foten har en ganska enkel profil - på locket 
finns ett kors med bokstäverna INRI ingraverade. 
På kannans liv finns inom en bladkrans en graverad 
inskrift som omtalar att kannan skänkts i testamen
te den n december 1681 efter domprosten Bengt 
Nilsson Figrelius, död den 18 september samma år. 
Foten är icke den ursprungliga utan tillverkad av 
guldsmeden Anton M . Berglund i Linköping år 1907 
(årsbokstav C7). Även lockets kors torde vara ett 

FIGUR 57. Vinkanna av delvisforgyllt silver. Skänkt i testa
mente efter domprosten Bengt Frigelius, död 168r. Foten senare 
- från 1907. 

FIG. 57. Parcel-giltfiagon. Bequeathed by Dean Bengt Frige
lius, d. 168r. Foot later, 1907. 

FIGUR 58. Oblatask av delvisforgyllt silver, stämplad av 
Valentin Lennartsson (Wefwer) i Linköping. Omkring 1650. 
Skänkt av Sten]espersson och Ragnil]onsdotter. 

FIG. 58. Pyx efparcel-gilt silver, hearing the mark ef Valentin 
Lennartsson (Wlji11er), Linköping. c. 1650. Presented by Sten 
j espersson and Ragnil]onsdotter. 

senare tillskott. På själva kannan finns inga stämplar. 
H 25 cm (utan kors). 

Till det äldre nattvardssilvret hör också kyrkans 
oblatask (fig. 58). Den är oval med åtta något svängda 
sidor, prydda med graverad och förgylld dekor. Den 
vilar på fyra små gjutna lejon med klot i sina framtas
sar. Locket är prytt med driven bladdekor och försett 
med ett nedfällbart handtag. Under handtagetlig
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FIGUR 59. Nattvardskalk och oblattallrik av porfyr, tillverkade vid Älvdalens porfyrverk. Beställda av greve N ils Adam 
Bielke och vid ha ns död 1792 överlämnade till domkyrkan . De tillhörande fodra len sam tida. 

FIG. 59 . Porphyry chalice and paten, made at the Ä lvdalen Porphyry Works. Commissioned by Count N ils Adam 
Bielke and presented to the Cathedral on his death in 1792. Cases contemporary. 

ger ett litet lejon, gjutet i samma form som de lejon 
som bär upp asken. Den är försedd med årtalet 1655 
samt donatorsnamnen STENJESPERSON och RAGN IL 

IONSDOTTER i gravyr. Sten J espersson var kronobe
fallningsman i Kinda och Ydre härader och hauptman 
på Vadstena slott. Ragnhild Jonsdotter (H ellagia) 
var hans hustru .23 Stämplad av Linköpings-guldsme
den Valentin Lennartsson (Wefwer), verksam c:a 
l640-167r. H 13,4 cm. 

I inventarieför teckningarna från 1600-talets 
senare del och 1700-talets förra hälft finns ett ganska 
stort antal föremål, som på olika vägar lämnat dom
kyrkan. Inte minst biskop Spegel såg till att omsätt
ningen bland domkyrkans silverföremål blev ganska 
livlig. Vid okänd tid , dock inte under Spegel, för
svann således en stor kalk med genombruten knapp 

med tillhörande paten som tillsammans vägde 74 lod, 
d.v.s. c:a 960 g. Biskop Enander hade skänkt, förut
om det nattvardstyg som ännu finns i behåll, en del
vis förgylld kanna som stod på tre förgyllda kulfötter 
och som på locket hade en förgylld krans, d.v.s. ett 
traditionellt vinstop. Denna kanna liksom en kanna 
som var skänkt av presidenten Israel Lagerfelt (död 
1684 på Lagerlunda) såldes på order av Spegel. Ett 
funtfat om 139 lod (c:a l,8 kg), en kantig flaska med 
stor skruv, anskaffad omkring år 1700 och gjord av 
silver som lämnats i testamente efter grevinnan Beata 
Oxenstierna af Croneborg (f. Leijonhufvud) , död 
på Sturefors 1692, såldes som "obrukbart silver" på 
auktion 1779 tillsamman med en liten funtskål (den 
vägde 38 V2 lod, c:a 500 g och var skänkt av rådman
nen Nils Larsson), en kanna om 58 lod (c:a 750 g) 

DOMKYRKANS INVENTARIER 93 

http:hustru.23


samt en oförgylld kalk med oblattallrik om 57V2 lod 
(c:a 740 g). 

Bland de överflödiga föremål som 1868 depone
rades av Linköpings domkyrka i Statens historiska 
museum finns en kanna av malm (höjd 33 cm), när
mast en dryckeskanna av en typ som hör hemma i 
tiden kring sekelskiftet 1500 och som vanligen före
kommer i profana miljöer. Kannan kan inte med 
säkerhet återfinnas i kyrkans äldre inventarieför
teckningar varför det är tveksamt om den inskaffats 
för kyrkans räkning. Den kan ha använts t.ex. för 
förvaring eller transport av nattvardsvin och beva
rats på någon plats utanför själva kyrkan. 

Det enda nytillskottet till domkyrkans nattvards
kärl under 1700- talets senare del är en kalk med till
hörande oblattallrik, gjorda av porfyr, beställda vid 
Älvdalens porfyrverk av greve Nils Adam Bielke på 
Sturefors och efter hans död 1792 överlämnad till 
domkyrkan.24 Kalken (fig. 59) har en rund, profile
rad fot, skaftet har givits formen av ett kors. Cuppan 
är förhållandevis hög. Beslag i förgylld brons finns 
kring fotens kant, kring skaftets nedre del samt i 
form av en orm, som slingrar sig kring korsets tvär
arm och en strålkrans kring cuppans botten. Ormen 
torde syfta på den kopparorm, som Moses lät tillver
ka för att bota de människor som bitits av de giftiga 
ormar som Herren sänt som straff för folkets synder 
(Fjärde Moseboken 21:9). Oblattallriken är enkel, 
helt odekorerad. Kalken och oblattallriken förvaras i 
var sitt etui av läderklätt trä, försedda med likalydan
de inskriptioner: "Förärad efter framl: hans excel
lence riksrådet m.m. H.H. grefve Nils Adam Bjelke 
till Linköpings domkyrka 1792". Kalkens H 28 ,5 cm, 
fotens diameter 15 cm, patenens diameter 15 cm. 

En förgylld sked, avsedd att användas för att befria 
nattvardsvinet från korkrester eller annat skräp, är 
stämplad 1796 av Nils Tomberg, mästare i Linköping 
1785-1821 och försedd med den graverade inskriften 
"Tillhör Linköpings Domkyrka 1796". L 18 cm. 

Under 1800-talet tillkom inga nya föremål för 
nattvardsfirandet, frånsett en kalk av glas, med rund 

FIGUR 60. Kalk och oblatskål av silver och diabas (ett par av 
fyra). Arbetenfrån 1997 av silversmeden Bo Klevert, Stockholm . 

F1c. 60. Chalice and paten ofsilver and diabase (a pair afJour). 
Made in 1997 by silversmith Bo Klevert, Stockholm. 
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fot, enkelt ben och hög cuppa. Exakta uppgifter om 
tiden för dess tillkomst har icke återfunnits. H 25,5 
cm. 

Nattvardssilverfrån 1900-talet 
Följande nattvardskärl har tillkommit under 1900
talet: 

Kalk med oblattallrik och oblatask av sparsamt 
förgyllt silver med driven dekor kring kalkens fot, är 
skänkta annandagjul 1958 av domkyrkovaktmästa
ren Thure Ryden, formgivna av Vera Ferngren och 
stämplade av C.G Hallbergs guldsmedsaktiebolag, 
Stockholm. Kalkens H 23,8 cm, oblattallrikens D 
16,8 cm, oblataskens H 13,5 cm. 

Kalk med oblattallrik av nysilver, skänkta 1953 från 
Tönsbergs menighet och kopia av en kalk i Tönsberg 
från 1791. Kalkens H 22 cm. 

Fyra kalkar och fyra oblatskålar av silver med 
detaljer av diabas, bekostade av Stiftelsen professor B. 
Risbergs donationsfond för Linköpings domkyrka 
och utförda 1997 av silversmeden Bo Klevert, Stock
holm (fig. 60). Kalkarnas H 22 cm, oblatskålarnas D 
14 cm. 

http:domkyrkan.24
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FIGUR 61. En stor och en mindre kalk och en oblatskål (de två 
sistnämnda ett par avfyra). Arbeten från 1998 av silversmeden 
Olle Ohlsson, Stockholm. 

FIG. 61. A !arge chalice, a smal/er one anda paten (the two 
latter a pair effour). Made in 1998 by sil11ersmith O lle Ohlsson, 
Stockholm. 

Fem kalkar av silver varav en större, prydda med 
rubiner och med noder av glas är liksom fyra tillhö
rande oblatskålar även de bekostade av den Risbergska 
donationsfonden och utförda 1998 av silversmeden 
Olle Ohlsson, Stockholm (fig. 61). Den stora kalkens 
H 28 cm, de mindre kalkarnas H 22 cm, oblatskålar
nas D n cm. 

Silverför dop 
En s.k. kallskål med lock av delvis förgyllt silver (fig. 
62, A- B) är enligt en graverad inskrift "Inköpt till 
dopskål afLinköpings Domkyrko- Församling den l 

FIGUR 62, a-b. Kallskål med lock 
av delvis forgyllt silver. Inköpt 1830 
till dom kyrkan for att användas 
som dops kål. Lockets reliefforeställer 
Abraharn och Sara i Mamres tere
bintlund. K ontinentalt arbete från 
tiden omkring 1700. 

FIG. 62, a- b. Bowl with parcel-gilt 
lid. Acquiredfor the 
Cathedral in 1830,Jor use as a 
christening bowl. The reliefon the 
lid represents Abraham and Sara 
in the terebinthgrove efMamre. 
Continental work, c. 1700. 
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januari 1830". Det är således frågan om ett ursprung
ligen profant föremål som också har ett graverat 
vapen, som bör syfta på den ursprunglige ägaren, ett 
vapen som tyvärr icke har varit möjligt att identi
fiera. Det är en låg skål, som bärs upp av tre gjutna, 
rikt dekorerade kulfötter och som är försedd med 
två likaledes gjutna, ornerade handtag avslutade med 
kulor av samma utformning som på fötterna. Locket 
är mycket svagt välvt och försett med samma slags 
fötter som skålen, som gjorde det möjligt att ställa 
ifrån sig locket. I locket är infogad en driven och 
ciselerad, lagerkransomgiven medaljong föreställan
de H errens besök i skepnad av tre änglar hos Abra
ham och Sara i Mamres terebintlund (Första Mose
boken 18:1- 15). Skålen, som kan vara av kontinentalt 
ursprung - det graverade vapnet har inte kunnat 
hänföras till någon svensk adelssläkt - har en svår
tolkad stämpel (ett R eller P under en krona). Den 
är ett förstklassigt exempel på högbarockens silver
smide och kan dateras till årtiondena kring sekelskif

tet 1700. D (med handtagen) 40 cm, H (med lock
fötterna) 15 cm. 

Brudkrona 
En brudkrona i förgyllt silver med fi ligransdekor 
på ringen och med blad med filigransdekor och får
gade glasstenar (fig. 63) är stämplad år 1841 av guld
smeden Johan Petter H edman, verksam i Norrkö
ping l829- 186r. Den förvaras i ett fodral av läder. H 
ro cm, största D 20 cm. 

Biskopsstavar 
Till silverföremålen med en liturgisk funktion hör 
också domkyrkans två biskopsstavar. Den äldsta av de 
två är tillverkad av silver och kristall (fig. 64) . Själva 
staven består av tre reffiade cylindrar som kan sam
manfogas till en enhet. Vid övergången till handtaget 
finns en förgylld knopp. Handtaget består av två rek-

FIGUR 6J Bmdkrona av silver med glasstenar. Stämplad 1841 av guldsmedenJ ohan Petter H edman i No rrköping. 


F1c. 63. Silver bridal crown with glass stones. Marked in 1841 by the Norrköping goldsmith]ohan Petter Hedman. 
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FIGUR 64. Krönet till en biskopsstav a11 silver, stämplad 1788 
i Uppsala av Olef Yttraeus . De tre kristallbitarna ersätter berg
kristalldelar, troligen härstammande från ett medeltida altarkors, 
som skadats vid sta11ens användande. 

FIG. 64. Crown efa silver crosier, marked in 1788 by O/ef 
Yttraeus, Uppsala. The three pieces efoystal replace parts ef 
rock crystal, probably originatingfrom a medieval altar cross and 
damaged when the crosier was used. 

tangulära bitar av kristall med en långsträckt bit med 
avrundade ändar i samma material som mellanled. 
De tre kristallbitarna är uppträdda på ett järnrör som 
också är sammanfogad med staven och "krummen". 
Själva "krumrnen" har formen av ett böjt bladknippe 
och är helt förgylld. Såväl "krummen" som staven 

FIGUR 65. Krönet till den nu använda biskopsstavenfrån 1996. 
A11 sil11er och bergkristall, komponerad och 11ifdrd av Peter de 
Witt och Margareta Sandström, Linköping. Foto:Jonas Sii/1
berg, Mjölby. 

FIG 65 . Crown ef the crosier 1ww used, datingfrom 1996. 
Si/11er and rock crystal, composed and exewted by Peter de Witt 
and Margareta Sandström, Linköping. Photo:]onas Siillberg, 
Mjölby. 

är stämplade år 1788 av guldsmeden OlofYttraeus i 
Uppsala (verksam 1775- 1810). 

Staven är beställd av biskopen Jakob Axelsson 
Lindblom, 1786 utsedd till biskop i Linköping och 
installerad där 1787.25 Aret efter sin invigning vände 
sig Lindblom till domkapitlet med en förfrågan om 
det inte vore i sin ordning att han fick en ämbets
stav till tecken av sitt herdekall och hänvisade till att 
sådana stavar fånns i Uppsala och Västerås. Han före
slog att man till staven skulle använda en i domkyr
kan förvarad "handkavle" av kristall, som han antog 
hade varit brukad för detta ändamål. Lindbloms för
modan var helt korrekt. I domkyrkans inventarie
förteckningar från 1600-talet och 1700- talet finns 
den upptagen som "ett handfång av en biskopsstav 

DOMKYRKANS INVENTARIER 97 



av kristall rned stålskruv igenom och sönderstött på 
några ställen" (1708). 1672 omtalas den som "Hand
fång av en biskopskrycka med kristall ". Den intres
santaste notisen återfinns dock i inventariet från 
1600.26 Där omtalas "En biskopskrycka av silver, spi
ran med två förgyllne styfter och staven i 2 st.Kristall 
st. 3." Till denna uppgift har fogats en notis: "Anno 
1605 levererades av biskopskryckan - silver orga
nisten 48 lod , M(äster) Påve! i arbetslön för pre
dikstolen n lod" . Efter denna manöver återstod såle
des endast de tre kristallstyckena, som märkligt nog 
kom att bevaras tills de infogades i 1788 års biskops
stav. Anledningen till att staven skrotades skall sökas 
i ett beslut vid Uppsala möte 1593 att biskopsinsig
nierna mitra och stav skulle slopas. 

När tillkom då den stav som slopades 1605? Genom 
protokollen från Gustav I:s silverreduktion 1540 vet 
vi att domkyrkan då fick lämna ifrån sig sin medel
tida biskopsstav, delbar i fyra stycken och med krön 
av förgyllt silver. Tyvärr anges ingen vikt. 27 Staven 
måste alltså ha tillkommit efter detta år. I ett brev 
från Johan III den 23 april 1583 gav kungen befallning 
om att den igenfunna delen av ett kristallkors "som 
tillförne stått på altartavlan i Linköpings domkyrka" 
väl förvarat skulle ofördröjligen skickas till kung
en. 28 Av reduktionsprotokollet från 1540 vet vi att ett 
kors av kristall med silverbeslag lämnades kvar i kyr
kan. Vi vet också att Johan III omkring 1585 skänkte 
en biskopsstav till Västerås domkyrka . Denna, som 
ännu finns i behåll, har också ett handtag, samman
sa tt av tre kristallstycken av vilka de övre och nedre 
ganska väl motsvarar mellanstycket i Linköpings
staven. Av intresse i detta sammanhang är också 
att Västerås- stavens silverdelar väger ungefar 600 g, 
silvret från Linköpingsstaven år 1605 vägde 59 lod, 
d.v. s. c:a 750 g. Det kan därför icke uteslutas att 
de delar av ett kristallkors, som 1583 skulle sändas 
upp från Linköping av Johan III överlämnades till 
en guldsmed för att inarbetas i de två biskopsstavar
na . Linköpingsstavens kristalldelar är nu troligen i 
sin helhet utbytta mot kristallglas efter det att de 
ursprungliga delarna skadats vid upprepade tillfallen. 
Redan i inventariet från 1692 sägs om kristalldelarna 
"där och var sönderstötta" och i en inventarieför
teckning från sent 1920-tal konstateras att kristal
lerna skadats vid en visi tationsresa 192!. Så sent som 
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FIGUR 66. A ltarkors av eben.holtz med Kristusbild, korsarms
ornamen.t och en. graverad platta på sockeln a11 sil11er. Kont in.en.
ta It arbetefrån tiden omkring 1700. Anskaffad till domkyrkan 
på 1930-talet. 

Fic. 66. Ebony altar cross with i1nage efChrist, the cross-arm 
ornamentation and an. engraved plate at the base efsilver. 
Con.tinental work, c. 1700. Acquired.for the Cathedral in the 
193os. 



under 1970-talet har det intressantaste stycket för
störts. På äldre bilder kan man således se att det övre 
kristallstycket hade varit trepassformat, d.v.s. haft en 
form som var väl anpassad till ett altarkors. Mycket 
tyder således på att det är delar av Linköpings dom
kyrkas medeltida kristallkors, som återanvändes i 
biskopsstavarna i Linköping och Västerås och att 
således även Linköpingsstaven som skrotades 1605 
varit en gåva av Johan III. Stavens totala höjd 165 
cm. 

Den nu använda biskopsstaven (fig. 65) har till
kommit 1996 och bekostats av Stiftelsen professor 
B. Risbergs fond för Linköpings domkyrka . Den 
är komponerad och utförd av Linköpings-guldsme
derna Peter de Witt och Margareta Sandström. 
Materialet är silver och bergkristall och den pryds 
av bilder och symboler, bl.a. för Thomas Becket, 
Nicolaus Hermanni, samt domkyrkans vapen, apos
teln Petrus' två nycklar. Stavens H 215 cm. 

Altarkors och processionskors 
Ett altarkors, använt på kyrkans högaltare vid stora 
kyrkliga högtidligheter (fig. 66) har ett kors av eben
holz med profilerade avslutningar på tvärarmen och 

upptill på den lodräta armen. De tre övre korsändarna 
avslutas med ornament i drivet silver som bildar en 
genombruten bladkrona med ett kerubhuvud i cen
trum. Kristusbilden, gjuten i silver, har ett smalt länd
kläde. Kristi armar är sträckta högt uppåt, hans huvud 
krönt av en törnekrona. Över Kristi huvud sitter en 
i silver driven platta med bokstäverna !NlU (= Iesus 
Nazarenus Rex Iudeorum) . Till korset hör en sock
el, även den av ebenholz. På sockelns framsida finns 
infålld en silverplåt med en graverad framställning 
av Jesu bergspredikan (Matteus 6-7). På de silverte
nar som håller sa1111na korsändarnas ornamentik finns 
dels en s. k. åldennansranka, dels en mästarstämpel, 
sanunansatt av bokstäverna AWR, dels en stämpel 
med ett heraldiskt vapen med ett upprest lejon, vänt 
åt höger (heraldiskt), som erinrar om Östergötlands 
provinsstämpel. Korset är dock ett utländskt arbete, 
troligen från tiden omkring 1700, inköpt på 1930- talet 
med ltjälp av medel från Ridderstads fond. Korsets H 
rn1,5 cm (med sockeln). 

Ett processionskors i silver, rikt smyckat med 
genombruten ornamentik, ko111111er från Etiopien, 
skänkt 1983 till biskop Martin Lönnebo och över
lämnat av honom till domkyrkan. Korsets H (med 
bärstång) 175 cm. 
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NOTER 

I. 	SD 1601 från 1412. Se s. n och bilaga A s. 269 f. 
2. 	Konfiskationsprotokollet har i dess helhet publicerats i Käll

ström 1935, där uppgifterna från Linköping återges s. 76 med 
konunentarer s. n3 ff. Den utförligaste redogörelsen för samt
liga kon.fiskationsperioder återfinns i Källström 1939. D en lig
ger till grund för inledningen till detta kapitel. 

3. 	 Den klaraste redogörelsen för fyndomständigheterna lämnas i 
Mörkfors 1987 s. 46 ff. Denna arti kel har också en fyllig redo
görelse för den li tteratur som behandlat skatten. 

4. 	 DS 282, daterat ti ll tiden 1233- 1247. 
5. 	 RA, pappersbrev. Brevet har bevarats i två exemplar. Se Carlsson 

1919 s. 39r. Hela brevtexten återges i Handlingar till Nordens 
historia I s. 18 nr 13. 

6. Brevet innehåller utförliga anvisningar om vad domkyrkan 
skulle göra i gengäld för donationen i form av mässor o.d. 
Det antyds också möjligheten att Ingegärd Körningsdotters 
och hennes mans kvarlevor kunde i en framtid föras över till 
domkyrkan i Linköping. 

7. 	 Källström 1939 s. 255f. 
8. DS 77r. 
9. Romdahl 1927 s. 23 ffoch Romdahl 1932 s. 137 ff. 

IO. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AI:r. 
rr. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv Al:! . 
12. LSB, Kh 55 föl. 179 och 217. 
13. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXa:r. 
14. VaLA, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv Kl:r. 
15. 	 Oblattallriken beskrivs i Schröder 1822 s. 371 med en fe laktig 

identifiering av donatorn. Till beskrivningen hör också en 
gravyr som visar oblattallriken. Den beskrivs också i ] anse 1907 
s. 151 f. 

16. Dr. Björn Kommer, Augsburg, har granskat kalken och stämp
larna men tyvärr inte lyckats tyda stämplarna. 

17. LSB, Kh 55 föl. 214. 
18. 	 Rosenberg 1925 s. 217. 
19 . Identifieringen av mästaren har gjorts av dr. Björn Kommer, 

Augsburg. För uppgifter om mästaren se Speies 1996 vol. Il nr 
329 s. 70 samt s. 280 nr I (stadsstämpeln) . 

20. Elgenstierna bd IV s. 530. 
2r. Svenskt silve rsm.ide I fig. 56. 
22. 	I hertigens testamente, daterat den 9 mars 1615 med tillägg 

från den 28 augusti 1617, ingår uppgifter bl. a. om silverföre
mål , som skulle överlämnas till hans hovpersonal , vänner m.fl . 
Ingen uppgift finn s där om den kanna som överlämnades till 
domkyrkan . RA, Kungl.arkiv 25-26, hertig Johan av Öster
götland. K 358. 

23. 	 Deras barn tog namnet Lindemarck. Se Elgenstierna bd. IV s. 

678a. 
24. Nisbeth 1998 innehåller en redogörelse för kalkens tillkomst

hi storia. 
25 . Nisbeth 1992 geren utförlig redogörelse för omständ.igheterna 

kring stavens tillkomst liksom vissa uppgifter om dess före 
gångare . 

26 . VaLA, Linköpings domkapitels arkiv Al:1 föl. 17 ff. 
27. Källström 1935, s. 76. 
28. 	UUB , Palmsköld 292, anteckningar om Linköpings domkyr

ka, föl. 671 ff. 
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Domkyrkas textilier 


från medeltid till nutid 


I LINKÖPINGS DOMKYRKAS SAMLING av textilier åter
finner vi de tretton föremål vilka utgör resterna av 
domkyrkans säkerligen en gång omfattande medel
tida skrud som inte överlevde 1500- talets bränder och 
andra händelser i domkyrkans historia. D e tretton 
senmedeltida textilierna utgör en ovärderlig sam
ling; flertalet har sitt ursprung i Vadstena klosters 
tillverkning och utgör därmed ett omistligt kultur
arv. D e övriga representerar internationell textil
konst, så t.ex. figurbroderier från N ederländerna och 
prakttyger från Italien , nu tyvärr nötta och skadade. 
Domkyrkan äger också textilier daterande sig från 
1600 och 1700- talen, enstaka föremål från 1800-talet 
samt en rik och konstnärligt högtstående uppsä ttning 
textilier från 1900-talets olika decennier beståe n
de av liturgisk skrud samt monumentala brode
rier och vävnader. 

D en i det följande redovisade undersökningen av 
domkyrkotextiliernas historia bygger i första hand 
dels på undersökningar och analyse r av de enskilda 
föremålen, dels på analyser och sammanställningar 
av den information som ges i de bevarade, delvis 
svårtolkade inventarieförteckningarna och andra 
handlingar, så t.ex. räkenskaper men även kortfa t
tade notiser, som har stått att finna i olika samman
hang. 

D omkyrkans äldsta bevarade inventarieförteck
ningar daterar sig från åren 1600 och 1607, den sena
re fö rteckningen med tillägg fram till 1624. N ästa 
förteckning upprättades 1672. Därefter inventeras 
domkyrkans lösa inventarier oftare. Förteckningen 
från 1692, upprättad i samband med biskop H aqvin 
Spegels generalvisi tation, är detalj erad och därför 
informativ dels om vad som fa nns, dels också om 
alla av biskopen påbjudna reparationer och änd
ringar som skulle göra även gamla nötta textilier 
brukbara men framfö r allt göra oanvändbara sen
medeltida katolska plagg - delvis i gott skick 
till brukbara ting. Inventarieförteckningarna från 
1700- talet är många: 1708, 1733 , 1737, 1746, 1764 

samt 1784 och 1798 . Också under 1800-talets fö rsta 
hälft fö retogs ett antal inventeringar, senare mera 
sparsamt. 1784 års förteckning hör till de vikti
gaste. D är fö rklaras ytterligare många ingrepp och 
omändringar men fra mför allt vad som fö rlorades 
genom ett beslut att bränna ur äkta metall (silver) 
ur brokader och broderier samt att smälta ned före
mål av silver för att sälj a detta. H andlingarna ingår 
i domkapitlets och domkyrkoförsamlingens arkiv 
fö rvarade i Vadstena landsarkiv samt i "Gamla dom
kyrkoboken" som förvaras i Lands- och stiftsbib
lioteket i Linköping.' 

Bruket av liturgiska textilier under 
medeltid och nyare tid 

Bruket av liturgiska textilier var omfattande under 
senmedeltiden. I första hand gällde det prästens 
skrud, altarets skrud och kalkens textilier. Därtill 
kom biskopens rika utrustning och en mängd andra 
textilier brukade vid olika slags gudstj änster, hög
tider och fes ter. I vanliga sockenkyrkor och kapell 
torde två uppsättningar skrud , en för helgdagar och 
en för vardagar, ha utgjort det normala. I de större 
kyrkorna, så t. ex. i domkyrkorna, krävde mängden 
av olika gudstj änster vid högaltaret och de många 
sidoaltarna en mängd textilier av varierande slag. 
N edan skall endast de vanligaste nämnas. Till präs
tens och biskopens skrud hörde dels underdräkten, 
dels överdräkten. Till underdräkten räknades hals
linet (huvudlin, humerale), mässkj ortan (mässesär
ken, alban), mässkärpet (i Linköpingsinventarierna 
benämnt band) samt stola. Den celebrerande p räs
ten bar däröver en mässhake, över vänster handled 
lades en manipel. Assistenterna under t.ex. en ponti
ficalmässa - diakonen och subdiakonen - bar över 
underdräkten en dalmatika respektive en tunika, 
två plagg som under senmedeltiden utseendemässigt 
ibland kunde vara svåra att skilj a åt. (Fig. 71 c och 
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72 f) Vid gudstjänster utan mässa bars röcklin och 
korkåpa. Mässkjortan hade vanligtvis besättningar 
dels i nederkanten fram och bak, dels vid ärmlinning
arna, s.k. paruror, i Linköpingsinventarierna kallade 
fyrkantiga klutar, i många andra kyrkors förteckning
ar nämnda plåtar. Till biskopens dräkt hörde även 
liturgiska strumpor, skor och handskar samt mitra. 
Enligt föreskrift skulle medeltidens biskopsmitror 
vara av tre slag. Mitra simplex, den enklaste, var helt 
vit. Mitra auriphrygiata kunde vara av vitt linne eller 
siden med besättning av breda mönstrade guldband 
eller helt av guldtyg utan besättningar. Festmitran, 
Mitra pretiosa, kunde vara prydd med äkta stenar, 
förgyllda silverbeslag, emaljer och broderier av äkta 
pärlor, guldtråd och silke. Biskop Kettil Karlsson 
Vasas mitra är exempel på en mitra preciosa (fig. 
69, a- f). På biskopsstaven hängde en svetteduk, s.k. 
sudarium, vanligen av vitt linne med broderier. 

Till altarets skrud hörde i första hand de vita 
linnedukarna, ofta kombinerade med ett nedhäng
ande altarbrun, s.k. altarlist. Altarets framsida täcktes 
av ett antependium. Altaret kunde skyddas från insyn 
under vissa moment av mässan genom sidogardiner, 
s.k. cortinae. Den dyrbara mässboken kunde ha ett 
skydd av siden och låg vanligtvis på en mjuk altardyna 
eller på ett bokstöd. Till kalken hörde främst kor
poralduken, som var kyrkans heligaste textil. Den 
förvarades i ett fodral, palla, eller i ett tygklätt skrin. 
Under senmedeltiden brukades ytterligare en duk 
som. lades m.ellan altarduken och korporalduken, ett 
s.k. substratorium, av vitt linne, som hängde ned 
över altarbordets framkant och därför kunde vara 
prytt med broderi , såt.ex. med en kalvariescen. Den 
stora kalkduken sådan vi känner den kom ej i bruk 
förrän under 1500-talet efter medeltidens slut. 

Den svenska reform.ationen innebar ingen bryt
ning med den medeltida traditionen även om bruket 
av skrud minskade. Vissa plagg togs ur bruk så t.ex. 
dalmatikan, tunikan och röcklinet. Mitran användes 
ej efter Uppsala möte 1593 men återkom i bruk under 
slutet av 1700-talet. I l8II års handbok föreskrevs 
mitra. 

Andra plagg försvann ur bruk undan för undan 
under 1600-talet, så t.ex. stolan. Halslinet ersattes 
av mässkjortans fasta krage, som ofta var kantad 
med en knypplad liirnespets. Biskoparna kunde 
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bära korkåpan direkt över den svarta dräkten enligt 
vad som framgår av målningar, så t. ex. Ehrenstrahls 
skildring av Karl XI:s kröning. Bruket av mässhake 
och mässkjorta, antependium, altardukar och kalk
duk upphörde aldrig. Brudpällen gick ur bruk 
under 1800-talet. Från och med slutet av 1700- talet 
blev det vanligt i de stora kyrkorna m ed två präs
ter samtidigt vid altaret, lika klädda antingen i 
svarta eller röda mässhakar. Detta var en tradition 
vid hovet och slottskyrkan i Stockholm sedan slutet 
av 1600-talet. Till Linköpings domkyrka anskaffa
des två lika svarta mässhakar med silverdekor under 
1820- talet. Två röda sammetsmässhakar tillverkades 
av Ersta Paramentverkstad 1916. Under 1920-talet 
följde nyanskaffningar av två mässhakar i var och en 
av de liturgiska fargerna. 2 

Medeltiden 
I domkyrkans äldsta existerande inventarieförteck
ningar från åren 1600 och 1607 beskrivs ett antal 
delvis ännu bevarade textilier av vilka flertalet har 
sitt ursprung i senmedeltiden: en mitra med trettio
sex förgyllda och emaljerade "brickor" (fig. 69), en 
mässhake, två dalmatikor och två örngott (altardy
nor) av brunröd sammet med liljor (fig. 71) , en mäss
hake och två dalmatikor av vit "rosenskurit" (granat
äpplemönstrad) sammet, (fig. 70), samt en mässhake, 
två dalmatikor och två örngott av grön sammet med 
liljor (fig. 72). Ytterligare en säkerligen medeltida 
mässhake är förtecknad, den säges vara av bliant, som 
var en sorts siden. Därtill kommer en altarlist (altar
brun) med pärlor och en som hänger på altaret, dvs. 
domkyrkan ägde två altarbrun varav ett är bevarat 
(fig. 68). Även det andra torde ha varit medeltida 
enligt vad som framgår av senare beskrivningar Gmf 
nedan). Dessutom förtecknades en korkåpa av röd 
sammet med gröna fransar (fig. 76) och en "herligh 
korkåpe list" (bräm), (fig. 75). Det helt med bro
derier prydda relikvariet omnämns först i 1672 års 
inventarium, vilket ej betyder att det under tiden 
inte förvarades i domkyrkan, (fig. 73). D et omtalas 
felaktigt som monstransfoder. I den korta förteck
ningen omnämns även "ett rött altarkläde och ett 
som man står på" utan närmare beskrivning och som 
därför inte kan dateras liksom fem mässkjortor, 



fyra huvudlin (halslin) och två röcklin. I yngre inven
tarier (bl.a. 1692) återfi nns uppgifter om besä ttning
ar (paruror) , som säkerligen var medeltida: "7 st fyr
kantiga klutar med bordering på somliga, fo rdom 
brukade på mässkjortorna, mestadels förslitna och 
odugliga". 

I j ämförelse med vad som vid ungefär samma tid 
förtecknades av textilier i domkyrkorna i Uppsala, 
Strängnäs och Västerås3 är de ovan nämnda textilier
na anmärkningsvärt få. I en biskopskyrka av Lin
köpings dignitet brukades under senmedeltiden en 
ansenlig mängd textilier av olika slag fö r pontifikal
mässor, vanliga mässor och andra gudsrj änster, för 
vardagar, söndagar och festdagar, vid högaltaret och 
de nära trettio sidoaltarna. 

Varför fa nns det så relativt få medeltida textilier 
bevarade år 1600? Om detta är vi okunniga . I de 
svenska kyrkorna fö rekom ingen bildstorm, de 
medeltida textilierna blev i regel kvar och bruka
des framöver utom i de stängda klosterkyrkorna. Det 
har antagits att Gustav Vasa lät bortfö ra inte endast 
föremål av ädelmetall utan även dyrbara textilier 
från kyrkor, bl. a. från Linköpings domkyrka med 
anledning av några uppgifter i 1545 års inventarium 
frå n Linköpings slott, där kyrkotextilier förtecknades 
som vägg- och taktextilier. De uppräknade textilier
na utgjordes av en röd mässhake, två gamla korkå
por, två dalmatikor, tre mässkj ortor och ett röcklin. 4 

Även om dessa textilier var hämtade i domkyrkan 
bör de ha utgj ort en mycket liten del av vad som 
fa nns . En annan tänkbar orsak kan vara att pre
bendealtarnas stiftarfamilj er under 1500- talet åter
tog textilierna. Ytterligare en orsak som kan ha 
vållat förlu ster är de stora brä nderna åren 1546 och 
1567. 

Notiserna från medeltiden som nämner litur
giska textilier är få och kortfattade. I två testamen
ten daterande sig från 1283 och 1287, upprättade 
av biskoparna H enrik och Bengt, omtalas textil 
skrud.5 I biskop H enriks testamente nämns fö r Lin
köpingsdomens del albor och mässhakar samt sex 
vävstycken, dvs. tygvåder, av camelot, som var ett 
slätt ylletyg, och av sindal, ett slags siden. I biskop 
Bengts testamente talas om ornat för altaren bl.a. 
ett för den heliga Madonnans altare samt "casula , 
dalmatica & subtili de baldachino" , dvs . mässhake, 

dalmatika och tunika av baldakin, som var beteck
ningen för en viss sorts praktfull guldbrokad. 6 O m 
dessa textilier verkligen tillföll domkyrkan är okänt. 
Från 1300-talets fö rsta hälft återfinns uppgifter om 
gåvor av altarskrud och mässkläder till några pre
bendealtaren, som t. ex. 1319 till Sankt Nicolaus alta
re och till ytterligare ett altare samt 1342 till Sankt 
Andreas altare. Av uppgifter i biskop Nils H ernuns
sons kanonisationsprocess framgår att domkyrkan 
före hans tillträde 1375 ägde endast äldre textilier 
men att han berikade domkyrkan och förskönade 
gudsrj änstlivet under sin biskopstid , bl.a. genom att 
"donera åtskillig utstyrsel och skrud såväl för altaret 
som för dess rj änare". Enligt kanonisationsproces
sens protokoll framgår vidare att "före hans biskops
tid nyttjade Linköpings domkyrka vanligen gamla 
prydnader och textilier men genom samme herr 
Nicolaus blev hon på yppersta sätt berikad , till stor 
omkostnad". Ytterligare ett vittne berättar att "på 
heliga biskopars minnesdaga r firade han all tid mäss
san iklädd biskopskläder" .7 Ingenting av allt detta 
finns bevarat eller närmare beskrivet. Drygt hund
ra år efter Nils H ermanssons bortgång 1391 ned
tecknade generalkonfessorn vid birgittinklostret i 
Vadstena, Nils R agvaldsson, sin berättelse om de 
stora fes tligheterna i samband med den heliga Bir
gittas dotter Katarinas skrinläggning i klosterkyrkan 
år 1489. H an nämner angående fö rberedelserna att 
abbedissan hade låtit hämta en vagn full med kor
kåpor och fl era par dalmatikor i Linköping inför den 
stora högtiden med så många höga prästerliga gäster. 8 

Stiftskyrkan nämns ej men man kan anta att det i 
första hand var här som textilierna lånades. 

Ytterligare en uppgift skall nämnas. Som styvnad 
under ett senmedeltida broderat altarbrun tillhöran
de Hilleshögs kyrka i Uppland påträffades i samband 
med en av Agnes Branting och Andreas Lindblom 
företagen undersökning9 bl.a. ett brev troligen skri
vet omkring 1490 och undertecknat av en prästman 
vid namn Peter, sannolikt präs t i Ljungby nära 
Kalmar i Småland. Kalmar tillhörde Linköpings stift . 
Brevet är adresserat till "M ester H erman van de ... ", 
verksam i Li.ibeck sannolikt antingen som pärlstick
are eller tillverkare av kyrkotextilier. H err Peter 
beställde textilier dels till kyrkan i Ljungby, dels två 
dalmatikor till "min domkyrka", vilken sålunda bör 
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FIGU R 67, a- b. Mässhake. Röd sa mrnetsbrokad med.figurbroderier, på framstycket med bl a Linköpings domkyrkas båda 
skyddspatroner, apostlarna Petrus och Paulus. De på mässhaken broderade 1mpensköldarna 11isar att den ursprungligen. tillhörde 
Linköpings domkyrka och uifördesfar biskop Kettil Karlsson Vasa. Omkring 1460. Sedan 1620-ta let tillhörande Mariefreds 
kyrka til/ 1Ji/ken rnässhaken skänktes från Cripsholm a1Jdrottning Maria Eleonora. 

F1c. 67, a- b. Chamble. R ed 11e/11et brocade with.figured embroideries, inch1ding, on thefron.t, the two patron sain.ts ef 
Linköping Cathedral, the Apostles Peter and Paul. The armorial shields embroidered on. the chasuble show that it origin.a lly 
belonged to Linköping Cathedral and was madefor Bishop Kettil Karlsson. Vasa. c. 1460. Since the l62os the property ef 
Mariefred Clwrch, to which it was presen.ted,Jrom Cripsholm, by Queen. Maria Eleonora . 

ha varit Linköping. Enligt Peters önskan skulle dal
matikorna sys av "so daen stripede stycker eller andre 
verge hedensch", dvs. de skulle sys av sådana där ran
diga eller på annat sätt färgade hedenstycken. Med 
hedenstycke menades en särskild sorts orientalisk 
sidenbrokad, således siden med invävd guldtråd. Ej 
heller dessa dalmatikor har bevarats. 

Av de tretton bevarade medeltida textilföremålen 
är fyra mässhakar och en dalmatika förfärdigade av 
praktfullt mönstrad sammet respektive sammetsbro
kad från Italien, de övriga plaggen består av slät sil

kesammet. En mässhake och en korkåpa pryds av 
nederländskt fi gurbroderi , ett mässhakskors och ett 
korkåpsbräm består av troligen nordtyska broderier. 

Flertalet av föremålen är förfärdigade i Vadstena 
kloster. Klostrets tillverkning av liturgiska textilier 
tilföör ett betydelsefollt kapitel i svensk textilhistoria. 
Genom bevarade arbeten kan vi följa tillverkningen 
från omkring 1400 till senast 1520. Flertalet Vadstena 
arbeten har konmut att bevaras på andra håll än i 
klosterkyrkan beroende på händelser under 1500- talet 
och klostrets upplösning 1595, men också på att syst
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rama även tillverkade textilier till präster som gjor
de klostret tjänster. Att finna så många birgittinska 
textilier i Linköpings domkyrka blir därför natur
ligt . Klostret tillhörde Linköpings stift och det 
åvilade biskopen här att förrätta vigningar och 
visitationer i klostret. Således fanns en nära och 
naturlig kontakt. Bland domkyrkans bevarade bir
gittinska textilier återfinns det äldsta kända Vad
stenabroderiet förfårdigat omkring 1400, nämligen 
a1tarbrunet. Uppsättningen mässhake, dalmatika 
och tunika av grön samm et samt relikvariet, san
nolikt utförda under början av 1500-talet, måste 
betraktas som prakttextilier om man betänker hur 
de ursprungligen var utsmyckade med förgyllda sil
verströningar över hela ytan förutom broderier av 
pärlor. Säkerligen var de utförda för något speciellt 
festligt tillfålle, kanske var det denna skrud biskop 
Brask bar under Nils H ermanssons skrinläggning 
1515. R elikvariet skulle i så fa ll ursprungligen ha 
innehållit en relik av biskop Nils. Också uppsätt
ningen av mörkt röd sammet med stora mönster i 
sammet skuren på olika höjder var ursprungligen 
mycket vacker och torde även den vara utförd för 
någon speciell högtid, sannolikt buren av biskop 
H enrik Tidemansson. Också uppsättningen av vit 
granatäpplemönstrad si1kesammet med sitt breda 
röda ryggkors med mönster av vinrankor bör ha 
burits av Henrik Tidemansson. 

Den praktfulla festmitran , mitra pretiosa, tillhörde 
biskop Ketti1 Karlsson Vasa. Hans och domkyrkans 
vapen är broderade på nackbanden, vilket daterar 
mitran till biskopens ämbetstid 1459- 1465. Också en 
mässhake finns bevarad, som enligt de två inbrode
rade vapnen, Vasavapnet och Linköpings domkyr
kas vapen, tillhörde biskop Ketti1 Karlsson. Mässha

ken tillhör sedan 1620-talet Mariefreds kyrka, dit den 
skänktes från Gripsholms slott av drottning Maria 
Eleonora. Mässhaken är förfårdigad av stormönstrad 
röd sammetsbrokad, på ryggen är ett infållt kors 
med figurbroderi uppvisande Jesu barndomshisto
ria. På framsidans figurbroderade bård återfinner vi 
domkyrkans skyddspatroner Petrus och Paulus samt 
Johannes döparen och ytterligare heliga. Broderiet är 
utfört av någon av de i landet verksamma professio
nella pärlstickarateljeerna under perioden 1459-1465. 
Mässhaken torde vara omsydd vid överlämnandet till 
Mariefred. Sammetsbrokaden är oregelbundet skar
vad. När och hur mässhaken kom till Gripsholms 
slott är okänt. Möjligen är den identisk med den röda 
mässhake som Johan III önskade låna av domkyrkan 
enligt ett brev 1587 till biskop Per: "att låta Kungl: 
Maj:ts hovpredikant herr Kononius (?) bekomma 
med sig till Polen en av de bästa mässhakar där vid 
domkyrkan kunde finnas av rött ellerviolbrunt sam
met samt kalk och vad annat behövdes till en hel 
mässerede. " 10 

Lå t mig återvända till de två år 1600 och 1607 
förtecknade altarbrunen. D et ena, daterat till ca 1400 
är bevarat och beskrivs i det följande. Det andra 
altarbrunet har förkommit men beskrivs ganska väl 
i några av inventarieförteckningarna: "Bourderadt 
Altarkappa aff Gyllenduk med IO liljor i längden, 
alla perlorna äro borta afhljorna" (1692). Således var 
a1tarbrunet förfårdigat av guldbrokad med tio pärl
broderade liljor längs brunet. 1708 omtalas att pär
lorna i de tio liljorna är alldeles borta men att de 1704 
hade ersatts med silverliljor. Silvret, som vägde 20 
lod, hade tagits från annat. Altarbrunet hörde till de 
textilier ur vilka metalltråden brändes ur 1784 och 
silverliljorna smältes ned. 

Katalog över medeltidens textilier 

ALTARBRUN 

Domkyrkans äldsta bevarade textilföremål är ett bro Birgitta under uppenbarelsen vid besöket i Betle
derat altarbrun daterande sig från slutet av 1300-talet hem l37I. Bilden torde vara en av de äldsta fram
eller början av 1400- talet, säkerligen utfört i Vad ställningarna av helgonet. I domkyrkans äldsta beva
stena birgittinkloster. I en av altarbrunets figursce rade inventarieförteckning daterad år 1600 omtalas 
ner, Födelsescenen , återfinns bilden av den heliga två altarbrun, sannolikt var båda medeltida, dels en 
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FIGUR 68, a- e. Altarbrun. 

Yttäckande broderi uifiirt i Vadstena 

kloster omkring 1400 . Tre.figur

scener, från 11änster: Bebådelsen., 

Pieta och Födelsen., 1Jäxlar med lilje

och 1Jinranksprydda rundlar samt 

11apensköldar sannolikt syftande på 

donatorerna. 

a) Helhet. 

b) Detalj. Bebådelsen. 

c) Detalj. Pieta. 

d) Detalj. Födelsen. Till höger den 

heliga Birgitta knafallande. 

e) Detalj. Rundel med pärlbroderad 

lilja och 11inkrans, endast enstaka pär

lor be1Jarade. Till höger biskop Knut 

Bosson Natt och Dags (1391- 1436) 

11apensköld. 
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FIG. 68, a-e. Altarfro11t/et . Overal 
embroidery done in Vadstena 
Convent, c. 1400. Threejigurative 
scenes. From left: the A nn.un.ciation., 
Pieta and Nativity, alternating with 
lily- and tendril-decorated ro11ndels 
together with armorial shields, 
probably alluding to the don.ars. 
a) Full picture. 
b) Detail. Annunciation. 
c) Detail. Pieta. 
d)Detail. Nativity. St Bridget is seen 
kneeling on the right. 
e) Deta il. Roundel with lily and 
vine embroidered in pea rls, with only 
isolated pearls remaining. On the 
right, the armorial hearings ojBishop 
Knut Bosson Natt och Dag 
(1391- 1436). 
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"altarlista" med pärlor, dels en som ligger på altaret, 
dvs. altarbrunet var fastsytt vid en altarduk såsom 
brukligt var under medeltiden. Vilken uppgift som 
gäller det bevarade altarbrunet går ej att utläsa. (Fig. 
68, a-e) 

Altarbrun utfört i yttäckande broderi med framställning av 
tre figurscener föreställande Bebådelsen, Pieta och Födelsen, 
däremellan stora rundlar med franska liljor inom kransar av 
vinrankor samt donatorsvapen. Altarbrunets dekor är indelad 
i rektangulära och kvadratiska fält växlande i färgerna rött och 
nu gult, ursprungligen grönt, så att de båda ytterfåltens figur-
scener avtecknar sig mot röd grund och mittscenen mot nu 
gult, ursprungligen grönt. De tre rektangulära figurscenerna 
omramas av gotisk arkitektur. Mellan varje scen är fyra större 
gyllene rundlar, i varje rundel en ursprungligen pärlbroderad 
fransk lilja omgiven av likaså pärlbroderad krans av vinrankor. 
Mellan de större rundlarna är dels mindre gyllene rundlar 
med dekor av fyra sammanfogade hjärtformer med vinblad, 
ursprungligen pärlbroderade, dels vapensköldar med hjälm-
prydnader. 

Var och en av altarbrunets tre figu rscener framställda under 
gotiska valvbågar, låga och långsträckta, uppburna av profile-
rade kolonner samt ovanför valven krenelerad mur och torn 
med strutliknande tornhuv krönt av en rundel. Arkitekturen 
broderad i guldläggsöm med rika pärlbesättningar och enstaka 
detaljer i silkebroderi. I bebådelsescenen längst till vänster ses 
till höger Maria med händerna lyftade i tillbedjan, hon bär 
en pärlbroderad krona, gyllene mantel med vecken markerade 
genom pärlrader, under manteln bär Maria en nu grågul kjor-
t~I med halsringning och ärmlinningar besatta med pärlor. 
Angeln till vänster faller på knä, hans högra hand är lyft till 
välsignelse, med den vänstra handen håller han ett språkband 
med texten AVE GRATIA PLENA D(OM!)N(U )S. Ängelns 
vingar broderade i guld växlande med pärlor, tunikan är i guld. 
Han har gult hår med mittbena och en gyllene gloria med rött 
centrum. Mellan ängeln och Maria är den traditionella vasen 
med liljor ersatt av en nu svårt skadad figur där endast avtryck 
och färgskiftningar i bakgrunden återstår och som därför ej 
kan tolkas. 

I Pietascenen ses Maria sittande på en silverne klippa med 
sin döde son liggande över hennes knä. Gruppen omgiven av 
pinoredskapen avtecknande sig mot den ursprungligen gröna, 
nu gula, bakgrunden. Maria bär en gyllene mantel och 
hustrudok. Jesu karnation helt pärlbroderad med undantag 
för ansiktet, pärlorna lagda i ett mönster markerande kroppens 
muskelspel. Ländklädet anryds. Gyllene pärlor och srygnrester 
av rött silke markerar sår och blodfl.öden. 

Den tredje scenen visar Födelsen enligt Birgittas uppen-
barelse samt helgonet i det ögonblick hon får uppenbarelsen. 
Det nakna Jesusbarnet ses liggande på marken omgiven av 
en strålkrans. Till vänster om barnet Maria, till höger Bir-
gitta knäfallande med händerna lyftade i bön. Ovanför i skyn 
inom ett halvcirkelformigt molnornament Gud Fader med 
stor korsgloria. Från Fadern går en gyllene stråle ned till 
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barnet, dessutom ett språkband med texten HIC EST FILI-
US MEUS. På ett språkband vid Marias bild läses B(E)N(E) 
VENERIS FIL! Ml D(EU)S MEUS ET DO(MINUS) 
ME(US). Marias språkband är blått med gyllene text, Gud 
Faders och ängelns gröna med gyllene text. Barnet ursprung-
ligen helt pärlbroderat, hårets skiftningar åstadkomna genom 
växlande rader av sötvattenpärlor och gyllene pärlor, endast få 
pärlor bevarade, en liten svart pärla markerar ögat. Maria bär 
en gyllene kjortel med halslinning och veck i pärlbroderi, 
Birgitta bär gyllene mantel, hustrudok i silver och nu gråblå 
kjortel. Gud Faders gloria ursprungligen med pärlbroderat 
kors mot guldgrund. Maria och Gud Fader med långt gulak-
tigt hår med mittbena. 

I var och en av de åtta större rundlarna en ursprungligen 
pärlbroderad fransk lilja, på varje Wjeblad srygnrester och 
avtryck av nu förkomna runda ströningar sannolikt av för-
gyllt silver, ståndarnas rosenliknande former i silkebroderi. 
Omgivande vinkransar ursprungligen helt pärlbroderade, 
srygnrester av rött silke på vinbladen anryder ursprungliga 
besättningar troligen av förgyllt silver. Guldläggsömmens 
mönster växlar inom och mellan rundlarna. Mellan varje 
större rundel en mindre rundel i guldläggsöm med fyra sam-
manfogade hjärtformer med blad i pärlbroderi. Varje större 
och mindre rundels mittfält omramat av tre ringar broderade 
i silver i relief. Nedanför var och en av de mindre rundlarna 
en vapensköld, sammanlagt sex srycken, ovanför varje vapen 
en hjälmprydnad. Vapensköldarna utförda i guld, silver och 
olikfärgat silke. Sköldarna visar från vänster: 1. Silverlejon i 
blått fält, 2 och 4. Delad sköld, upptill gyllene, nedtill blå, 3. 
Griphuvud i silver i gyllene fält, 5. Kluven sköld, till höger 
halv gyllene lilja i blått falt, till vänster två tvärbjälkar i silver 
i blått fält, 6. Sparre i silver i gyllene falt . 

Altarbrunet förlängt i var sida med membranguldsbrokad, 
Italien, 1300-talet, varje srycke 20,5 cm långt. Nu blekta och 
fragmentariska. Längs brunets kanter smala blå sidenband. 

Mått: längd 316 cm, inklusive den tillskarvade brokaden 
357- 360 cm, höjd 25 cm. 

I utställningskatalogen över Birgittautställningen 
19I8 dateras altarbrunet av Agnes Branting till tiden 
omkring 1400 och attribueras till Vadstena kloster 
där utfört till det år 1400 invigda Birgittaaltaret i 
domkyrkan. I bokverket M edeltida vävnader och 
broderier i Sverige 1928 fullfölj er Branting och Lind-
blom sitt resonemang. Lindblom påvisar hur altar-
brunets bebådelsescen överensstämmer med mot-
svarande scen i väggmålningarna i nunnornas 
kapitelsal i Vadstena kloster även om broderiets 
bild är spegelvänd jämfört med målningens. Lind-
blom påpekar även likheter mellan arkitekturåter-
givningen i broderiet och de gotiska valvmålning-
arna i Björsäters kyrka. Författarna försöker också 



tolka altarbrunets sex donatorsvapen och menar 
att de syftar på från vänster dåvarande abbedissan 
i Vadstena, Birgittas dotterdotter Ingegärd Knuts-
dotter, biskopen i Linköping, Knut Bosson Natt och 
Dag, riddare Knut Bosson Grip, riksmarsken Sten 
Bosson Natt och Dag, stiftare av Birgitta-prebendan, 
möjligen domprosten Odonis i Linköping samt tro-
ligen riksmarsken Karl Ulfsson till Tofta." 

Det finns anledning att åter granska altarbrunets 
olika figurscener, ornament och vapensköldar.12 Bebå-
delsescenen överensstämmer i sina huvuddrag med 
kapitelsalsmålningarna även om broderiets bild är 
spegelvänd. Figurernas placering, kroppsställning 
och rörelser är i stort sett identiska liksom detaljen 
med att Maria bär krona. Men avvikelser finns. Så 
t.ex. är dräkternas veckbehandling olika liksom teck-
ningen av ängelns vingar och hår samt språkbanden. 
Veckbehandlingen i Marias mantel däremot över-
ensstämmer i detalj med mantelns teckning i en 
Mariascen i Risinge gamla kyrka. Också teckningen 
av ängelns hår och vingar stämmer bättre överens med 
motsvarande detaljer i Risingemålningarna. Ytter-
ligare en avvikelse mellan kapitelsalsmålningen och 
broderiets bebådelsescen är att målningens traditio-
nella urna med liljor i broderiet ersatts med en helt 
annorlunda formad figur, som på grund av broderi-
ets skador tyvärr ej med säkerhet kan tolkas. 

Kapitelsalsmålningarnas födelsescen är endast frag-
mentariskt bevarad men synes ha varit en traditio-
nell födelseframställning. Bakgrunden är kraftigt röd 
som på altarbrunets bild. Motsvarande scen åter-
finns ej i Risinge gamla kyrka men stora likheter 
kan konstateras mellan återgivningen av Birgittas 
hustrudok och motsvarande detaljer i en rad fram-
ställningar av kvinnodräkten både i Risinge kyrka 
och i kapitelsalsmålningarna, så t.ex. i bilden av 
Marias och Elisabets möte. Ej heller Pietascenen 
återfinns i Risinge eller kapitelsalen. Dock finns en 
anmärkningsvärd överensstämmelse i sättet att teck-
na Kristi hår med en bred tillbakastruken hårslinga 
över mittbenan i broderiet och i Risingemålning-

arna. Även ansiktskarakteriseringen kan jämföras. 
Ytterligare en detalj kan jämföras. D e mindre rund-
larna i altarbrunets broderi av hopfogade hjärtformer 
med ett vinblad i varje form inom en ram av tre ringar 
återfinns i Risingemålningarnas ornamentik. Vinran-
kans teckning i broderiets större rundlar kan jämfö-
ras med vinrankor i Järstads kyrkas målningar. Rund-
larnas utformning med kransen av vinranka omramad 
av cirklar kan även jämföras med hur Marias glo-
ria kunde tecknas i t.ex. italienskt 1300-talsmåleri. 
Ytterligare en påfallande överensstämmelse med 
målningarna i Risinge är återgivningen av den 
gotiska arkitekturen med valv, krenelering och tor-
nen med sina strutformiga huvar, krön och fönster. 
Broderiets komposition är genomtänkt. I nötta par-
tier där underlagsteckningen i tusch blir synlig fram-
går det att denna är utförd med säker hand. Det 
råder ingen tvekan om att broderiets komposition 
och underlagsteckning är utförd av en skolad och trä-
nad person efter samma förlagor som kyrkomålarna 
hade eller är det en av dessa, kanske Risingemålaren, 
som har utfört underlagsteckningen? 

Inför vilket tillfälle kan detta dyrbara altarbrun ha 
tillverkats och till vilket altare? Branting och Lind-
blom anser att altarbrunet tillverkades till Birgitta-
altarets invigning omkring 1400. Stiftare var riksmar-
sken Sten Bosson Natt och Dag, bror till dåvarande 
biskopen Knut Bosson Natt och Dag. Brödernas 
vapen återfinns på brunet. Birgitta-altarets längd är 
okänd. Altarbrunets längd utan de tillskarvade siden-
styckena är 316 cm, således var brunet avsett för ett 
stort altare. Det ännu bevarade medeltida högaltarets 
längd är 335 cm. Kanske var det påkostade och prakt-
fulla altarbrunet avsett för domkyrkans högaltare? 
Efter reformationstiden brukades det fortfarande här. 
De övriga inbroderade vapensköldarna ger ingen hjälp 
eftersom det är osäkert på vem de syftar. Riddaren 
Knut Bosson Grip och riksmarsken Karl Ulfsson till 
Tofta kan anses troliga men knappast abbedissan Inge-
gärd Knutsdotter och domprosten Odonis. Den sena-
re kan ej ha brukat Vinstorpaättens vapen. 'l 
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Fig. 69, d-j 

FIGUR 69, a-J Mitra. Vadstenaarbete, omkring 1460, uifdrtfar biskop Kettil Karlsson Vasa 
(1459-1465) . Nederst på nackbanden domkyrkans och biskopens vapen. Prydd dels med från 
en äldre mitra överflyttade plaketter avfargyllt silver med inläggningar av cloisonneemaljfrån 
1200-talets farra hälft och uifdrda i Venedig, dels med guld- och pärlbroderier uifdrda i Vadstena 
kloster vid mitrans tillkomst. a) Helhet. b) Detalj. Mössans mittbård med emaljplaketter. I 
medaljongerna uppifrån Paulus, Kristus och Johannes. c) Detalj. Medaljong med ärkeängeln 
Mikael. d) Detalj. Maria omgiven av liljestänglar. Från framsidans Bebådelseframställning. 
Broderi av sötvattenspärlor uifdrt i klostret. e) Teckning visande konstruktionen av de gångjärn 
som sammanbinder de olika delarna av mitrans kantornament av tunna, fargyllda silverrör. 
Järn.for.fig. 69 a. j) Rekonstruktion visande emaljplaketternas placering på den äldre mitran 
från 1200-talets farra hälft; de fyra största medaljongerna placerade i mitrans fyra svicke!fält, 
de mellanstora medaljongerna i mössans bårder samt de mindre som nu på mitrans nackband. 
Teckningar av Cecilia Bonnevier, Statens historiska museum, inv. nr 392o:r. 
F1G. 69, a-J Mitre. Vadstena work, c. 1460, madefor Bishop Kettil Karlsson Vasa 
(1459- 1465). A t the bottom ojthe neck bands, the arms ojthe Cathedral and the Bishop. 
Decorated partly with silver-gift plaquettes with cloisonne enamel inlay, transferred from an older 
mitre, datingfrom the fi rst ha!f ojthe 13"' century and made in Venice, and also with gold 
and pearl embroidery done at Vadstena Convent when the mitre was made. a) Full picture. 
b) Detail. The central horder ojthe cap with enamel plaquettes. The medallions (top to bottom) 
show Paul, Christ andJohn. c) Detail. Medallion showing the Archangel Michael. d) Detail. 
Mary, surrounded by lilies. From the Annunciation scene on the obverse side. Freshwater pearl 
embroidery done at the Convent. e) Drawing to illustrate the construction ojthe hinges linking 
together the different parts ojthe ornamentation edging the mitre, which is made ojthin, gilded 
silver tubes. if. Fig 69 a. j) R econstruction drawing to show the positioning ojthe enamel 
plaquettes on the earlier mitre from the .first-ha!fojthe 13"' century: the Jour largest medallions in 
theJour spandrel .fields ojthe mitre, the medium-sized medallions in the horders ojthe cap, and 
the smaller ones, as at present, on the neck bands oj the mitre. Drawings by Cecilia Bonnevier, 
Museum ojNational A ntiquities. 
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MITRA 

Mitra pretiosa, dvs. en dyrbar högtidsmitra. Prydd 
med yttäckande dekor bestående av runda och svick-
elformiga plaketter av förgyllt silver med inläggningar 
av cloisonneemalj , mellan plaketterna är olikfårgade 
stenar i silverfattningar, dessutom rika figurbrode-
rier av sötvattenspärlor, guld- och silketråd. Nederst 
på nackbanden återfinns två broderade vapensköl-
dar, dels domkyrkans, dels biskop Kettil Karlsson 
Vasas vapen. Emaljplaketterna är med stor sannolik-
het tillverkade i Venedig under 1200-talets förra hälft 
och överflyttade från en äldre mitra till den nuvaran-
de vid dennas tillverkning i Vadstena kloster under 
biskop Kettil Karlssons ämbetsperiod 1459-1465 (fig. 
69,a-f) 

Mitran är av ofärgad linnelärft helt täckt av emaljplaketter och 
yttäckande broderi. Plaketterna monterade dels som en bård 
längs mössans nederkant, dels som vertikal mittbård, lika på 
mössans båda sidor, dels på nackbanden. Plaketterna består av 
runda medaljonger med figurframställningar, svickelstyckena 
pryds av växtornamentik. Medaljongerna placerade i rader 
omgivna av svickelstycken, så att raka rader bildas. Mellan pla-
ketterna ses olikfärgade stenar - halvädelstenar och flusser -
i silverfattningar. Varje medaljong omgiven av en kordong 
broderad med sötvattenspärlor och guldtråd i snedrändervil-
ket ger intryck av en virad krans. I mitrans svickelfalt figur-
broderi av sötvattenspärlor mot en gyllene bakgrund utförd 
i läggsöm av guldtråd nedsydd i mönster med rött silke. På 
framsidan ses Bebådelsen med ängeln i vänster svickelfalt och 
Maria i höger falt, båda omgivna av blommande liljestänglar 
och språkband i silver på vilka läses AVE GRATIA vid äng-
eln och ECCE ANCILLA vid Marias bild. På mitrans andra 
sida, nacksidan, ses domkyrkans två skyddspatroner, Petrus 
och Paulus, omgivna av vinträd med löv och druvklasar, stam-
marna sammanflätade i knutornamentik. Petrus och Paulus 
bär pärlbroderade mantlar över gyllene tunikor. Längs mitrans 
sidosömmar och längs nederkanten vigg- respektive rand-
mönstrade bårder broderade av pärlor och guldtråd. Hor-
nens insidor av röd silkesammet. Längs hornens kanter orna-
ment av förgyllt silver bestående av tunna rör, sex bevarade 
av ursprungligen tio varav fem på varje horn, det översta över 
varje horns krön, bildande en spetsform krönt av en liten 
förgylld kula. Rören ledade mot varandra genom små gång-
järn i tre delar med en liten sprint genom hålen, ett arrang-
emang som gjorde mitran mjuk och formbar efter huvudet. 
Gångjärnen nu skadade. (Fig. 69 e) Mitrabanden täckta av 
emaljplaketter med figurframställningar, nederst två brode-
rade vapensköldar, till vänster biskop Kettil Karlsson Vasas 
vapen bestående av en svart vase i gyllene falt, till höger dom-
kyrkans vapen med två korslagda nycklar i svart i gyllene falt. 
Båda sköldarna framställda mot röd bakgrund, allt i broderi. 
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Längs mitra bandens nedre kant gyllene tuskaftsband från vilka 
hänger klockformiga blommor i fina kedjor, allt av förgyllt 
silver, fem klockor bevarade av åtta. Längsgående kamning av 
smala röda band. 

Mått: största höjd 80 cm, mössans höjd 35 cm. 

Emaljplaketterna (fig. 69 a- c): Samtliga plaketter är 
utförda i förgyllt silver med utsparade fördjupningar 
för inläggning av cloisonneemalj i starka klara får-
ger, lagd i fårg- eller mönsterfålt åtskilda genom fina 
guldlan. Plaketterna består av medaljonger i tre stor-
lekar - 5 cm (fyra stycken), 4,2 cm (fjorton stycken) 
respektive 3,4 cm (tjugo stycken) i diameter - med 
heliga personer framställda i halvfigur, dessutom två 
serafer i helfigur. Mellan medaljongera är triangel-
formiga svickelstycken med dekor av gyllene blom-
rankor mot blå grund omgivna av en röd kontur. Av 
ursprungligen trettioåtta medaljonger återstår tret-
tiofem, några är skadade och med bortfallen emalj. 
Av åttiofyra svickelstycken saknas elva, sex av dessa 
fattades redan vid mitrans tillkomst på 1400-talet 
beroende på den äldre mitrans mindre mössa och 
därmed fårre antal svickelstycken (fig. 69 c, f). Dessa 
ersattes vid denna mitras tillkomst av tunna förgyllda 
silverbleck på undersidan förstärkta med pergament 
och som dekor små silkeöglor uppdragna genom 
blecket, troligen ursprungligen utgörande faste för 
någon form av dekor, eventuellt blå pärlor. Ett antal 
svickelstycken är skadade eller fragmentariska. 

Av de fragmentariska resterna framgår att pla-
ketterna är fäs tade vid mitrans tyg genom på 
undersidan fastlödda små silveröglor genom vilka 
plaketterna är fästade genom stygn av silketråd. 
Den spröda lödningen har på ett antal ställen bru-
tits av och plaketterna därm ed fallit bort. 

Som ovan nämns är medaljongerna av tre storle-
kar. På samtliga de minsta ses manliga helgon utan 
namn eller attribut. Alla återfinns på mitrans nack-
band. På de större medaljongerna, som således är 
av två storlekar, ses i halvfigur Kristus, ärkeängeln 
Mikael, evangelister och apostlar - alla med ingra-
verade namn i latinsk form - samt två serafer. N am-
net Johannes återkommer två gånger, ett namn kan 
inte tolkas förkortat s(anct) OAT KVS. Vid en för-
nyad granskning av mitran har j ag funnit att de 
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största medaljongerna, 5 cm i diameter, är fyra styck-
en. På dessa återfinns de fyra evangelisterna Matteus, 
Markus, Lukas ochJohannes tecknade i halvfigur på 
samma sätt som de övriga. Dessa ärplacerade omväx-
lande med de mellanstora medaljongerna, 4,2 cm 
i diameter, utan inbördes rangordning. På mitrans 
framsida är medaljongerna placerade i följande ord-
ning: i den vertikala bården uppifrån ingår Simon, 
Filippus, ärkeängeln Mikael och Matteus (stor 
medaljong) samt i den horisontala bården från vän-
ster en seraf, Andreas, Tomas, Petrus och Johannes. 
På nacksidan ingår i den vertikala bården uppifrån 
Judas Taddeus, Paulus, Kristus, Johannes (stor med-
aljong) samt i den horisontala bården från vänster en 
seraf, Lukas (stor medaljong), Markus (stor medal-
jong), Bartolomeus samt den ovan nämnda medal-
jongen med förkortningen OAT KVS. Placeringen är 
gjord i Vadstena och kopierar således ej ursprungs-
mitran, där de fyra större medaljongerna med all 
säkerhet har fyllt mössans svickelfålt, de medelstora 
medaljongerna ingått i bårderna och de mindre med-
aljongerna varit placerade på nackbanden på samma 
sätt som nu (fig. 69 f) . Samtliga figurer är framställ-
da med ytterst små variationer, evangelisterna har en 
bok som attribut, på bilderna av apostlarna växlar att-
ributen mellan en bok eller en skriftrulle. 

Plaketternas figurframställningar uppvisar bysan-
tinska drag. Emellertid är inskrifterna på latin, vil-
ket visar att de är av västerländsk tillverkning. M ed 
största sannolikhet är de utförda i Venedig. Om detta 
är forskare som Carl afU gglas (1935) ochJosefDeer 
(1966) överens. Dateringarna däremot skiljer sig åt. 
AfUgglas m.fl. daterar dem till noo-talets mitt eller 
andra hälft. Deer daterar dem till 1200-talets första 
hälft efter en omfattande utredning där han funnit 
stora överensstämmelser med emaljplaketter bl.a. på 

biskopshandskar i katedralen i Brixen (Diözenan-
museum), plaketter i katedralen i Gnesen samt detal-
jer på Pala cl Oro i Sankt Markuskyrkan i Venedig. '

Således kan vi anta att den äldre mitran från 
1200-talets första hälft hade ett på kontinenten vid 
denna tid inte ovanligt utförande med en tämligen 
låg spetsig mössa prydd m ed rundlar och svickel-
ornament placerade i bårder runt mössans nederkant 
samt vertikalt från dessa mot hornens spets, dessut-
om på nackbanden. Rundlarna kunde vara av pla-
ketter som på Linköpingsmitran men kunde även 
vara broderade.'5 I j ämförelse med sådana mitror kan 
konstateras att fjorton medelstora medaljonger, fyra 
större, tjugo mindre samt sjuttioåtta svickelstycken 
är korrekt antal. Axel Romdahls funderingar om att 
överblivna runda plaketter skulle ha varit placerade 
i de utsparade rundlarna på det textilklädda rekliva-
riets behållare måste avfårdas efter de undersökning-
ar som nu företagits av dels mitran, dels relikvariet 

16 Umf s. 124). När Vadstenasystrarna förnyade mit-
ran omkring 1460 gjordes den tidsenlig med högre 
mössa, samtliga emaljplaketter behövdes då i bår-
derna, antalet emaljerade svickelstycken i bårderna 
fick utökas med nya hemgjorda och mössans svickel-
fålt fylldes med rika pärlbroderier. Om den inbördes 
rangordningen mellan evangelister och apostlar tog 
man ingen notis. 

Mitran förtecknas i samtliga bevarade inventarier. 
I 1692 års inventarium omtalas att en guldsmed från 
N orrköping, H enrik(?) Remert betygar att stenarna 
är oäkta och flusser, dvs. stenarna utgörs av halvädel-
stenar. I en notis från 1822 uppges att mitran förva-
ras tillsammans med en biskopsstav i den stora kista 
som står i den s.k. "Pelaren", dvs. ett stängt utrymme 
i koromgången. Mitran deponerades 1868 i Statens 
historiska museum, inv. nr 3920:!. 

TvÅ MÄSSHAKAR 

Ursprungligen mässhake och två dalmatikor. Av gul-
vit, ursprungligen vit granatäpplemönstrad silkesam-
met, Italien, 1400-talets andra hälft. På den ena mäss-
haken (a) strödda guldbroderade liljor, på ryggsidan 
infållt kors med yttäckande broderi med vinrankor 
och löv i guld och silver mot röd bakgrund. På den 

andra mässhaken (b) infållt figurbroderat kors. Båda 
mässhakarna kantas av röda uddmönstrade band. 
Den ursprungliga uppsättningen av mässhake och två 
dalmatikor utförda i Vadstena kloster, dalmatikorna 
omändrade till mässhakar 1692- 94. Ytterligare änd-
ringar företagna 1784 Umfnedan, fig. 70, a-d) . 
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FIGUR 70, a- d. Mässhakar, två stycken. Vit granatäppel-
mönstrad silkesammet. 

a) Mässhake, ryggsidan med kors med yttäckande broderi av 

rött silke med vinrankor i guld och silver. På sammeten strödda 

liljor iguldbroderi. Vadstenaarbete, 1400-talets andra hälft eller 

omkring 1500. 

b) Detalj av korset. 

c) Mässhake sydd 1692 av en medeltids dalmatika, ryggsidan 

medfigurbroderat kors, sannolikt nordtyskt arbete, 1400-talets 

andra hälft eller omkring 1500,fiyttat till sin nuvarande plats 

1784.Järn.forfig. 71 a. 

d) Detalj av korset. 

F1G. 70, a- d. Chasubles, two in number. 

White pomegranate-patterned silk velvet. 

a) Chasuble, reverse side with cross efoverall embroidery ef 

red silk with vines done in gold and silver. On the velvet, scat-

1tered lilies in gold embroidery. Vadstena work, second-ha!fef15' ' 


century or c. 1500. To the right, detail ef the cross. 

b) Detail ef the cross. 

c) Chasuble, made in l692from a medieval dalmatic. The 

reverse side, with afiguratively embroidered cross, probably North 


1German work, second-ha!fefthe 15' ' century or c. 1500, moved 

to its present position in 1784. Cf fig. 71 a. 

d) D etail ef the cross. 


Sammet: Nu gulvit, ursprungligen vit silkesammet med 
granatäpplemönster framställt genom i sammeten utsparade 
mönsterkonturer. R apporthöjd 34 cm, rapportbredd 14 cm, 
vådbredd 56 cm. M önstertypen ofta förekommande i bevarat 
senmedeltida material i svenska kyrkor, bl.a. från Vadstena 
klosterkyrka. Italien 1400-talets andra hälft eller omkring 
1500. 

Mässhake (a}: Av sammet som ovan beskrivits. Mässhakens 
senmedeltida skärning i stort sett bevarad, sammeten dock 
ilagad framför allt på fram stycket. Över sammetsytan rader 
av större och mindre liljor i upphöjt guldbroderi, utförda för 
sig och applicerade på sammeten. På ryggsidan infällt kors 
av yttäckande broderi i klyvsöm av rött silke lagt i prisma-
liknande mönster. Mot den röda grunden avtecknar sig ett 
mönster i guld, silver och grönt silke i läggsöm av dubbla vin-
rankor, den ena i guld, den andra i silver, som möts och korsar 
varandra i ett komplicerat mönster så att hjärtformer bildas. 
I varje hjärtform flikade blad eller vinlöv i guld från den 
gyllene stammen, i silver från den silverne stammen, i vart 
och ett av löven ett grönt klöverblad. I varje hjärtforms spets 
en lilja i silver. Arbetet utfört på underlag av vit linnelärft. Som 
foder under korset finns vit lärft med glesa blå ränder. Längs 
korsets kanter ett smalt blått, mönstervävt band med gyllene 
sexbladiga rosor. På mässhakens framsida ett brickband i guld, 
bredd 4 cm. Längs mässhakens ytterkanter röda band i ylle och 
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silke med uddar, sannolikt från r694. Konserverad r908-19ro, 
Pietas nr 8. Fig. 70 a-b. 

Mått: mässhakens största höjd 125 cm, största bredd 97,5 
cm, korsets höjd 120 cm, bredd 52 cm, korsstammens bredd 14 
cm. 

Mässhake (b): Av sammet som ovan beskrivits. Sammeten 
sammansatt av ett antal olika skurna stycken vars former 
bekräftar inventarieförteckningarnas uppgifter att mässhaken 
består av en omsydd dalmatika, dessutom lagad 1784 med den 
tredje mässhaken gjord av den andra dalmatikan r692. Rygg 
och framstycke bestående av raka, breda våder, ursprungligen 
dalmatikornas mittvåder fram och bak, jämte dalmatikornas 
smala snedskurna sidovåder. På mässhakens ryggsida infallt 
figurbroderat kors, år 1784 flyttat från den då utslitna röda 
mässhaken (fig 7r a). 

Korset broderat med guld i läggsöm samt silke. I korsmitten 
den Korsfaste omgiven av Maria och Johannes, i korsarmarna 
tre evangelistsymboler, tv Markus' lejon, t h Johannes' örn 
samt ovanför Kristus Matteus' ängel. N edanför kalvariegrup-
pen under baldakiner Petrus och Paulus, domkyrkans båda 
skyddspatroner. Korset troligen ursprungligen 20 cm högre, 
eventuellt med bilden av evangelisten Lukas' symbol nederst. 
Sannolikt utfört i Nordtyskland, möjligen Liibeck under 
1400-talets andra hälft. Längs korsets kanter en kordong av 
mörknad metalltråd och silke, nu fragmentariskt bevarat. 

Ytterst gröna sidenband inköpta 1694. Längs mässhakens 
ytterkanter röda band med uddar av silke och ylle. Foder av 
ursprungligen röd eller rosa linnelärft. Mässhaken skadad, 
sammeten brusten. Konserverad 1908-ro samt 1997, Pietas 
nr rr och 7055. Fig. 70 c-d. 

Mått: mässhakens största höjd 127,5 cm, största bredd 88 
cm. Korsets höjd II2 cm, största bredd 54,5 cm , korsstammens 
bredd 19,5 cm. 

I domkyrkans inventarium från 1600 förtecknas 
endast en vit mässhake, dalmatikorna är utelämna-
de. Ar 1607 omtalas dock dels en vit sammetsmäss-
hake, dels två dalmatikor av vit blommerad sam-
met. 1672 beskrivs dels mässhaken av "vit blommerat 
wärk med bourderat kors", dels två dalmatikor av 
vit blommerad sammet. I inventariet 1692 med till-
lägg 1694 berättas att den vita mässhaken "nyligen 
är omlagad så wida giörligt warit". Således var den 
i dåligt skick. Om dalmatikorna sägs att de är av 
"blomskurit samet''. Den ena är utan anmärkning. 
Den andra beskrivs som"aldeles försliten fram på och 
upspruttin omkring halsen, och sönderwid sidorna". 
Om vi följer inventarieförteckningarnas uppgifter 
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återfinns 1708 tre vita mässhakar, dels den ursprung-
liga från medeltiden: "En hwit blommerad med bor-
derat kors och lilljor något försliten och sönder", dels 
en av "hwit blommerat sammet giord afen Dallma-
tika Anno 1694. På åtskilliga ställen sönder" samt 
ytterligare en mässhake av "hwit blommerat sammet 
Anno 1694 giord afen Dallmatika. På åtskilliga stäl-
len sönder". Av 1784 års förteckning slutligen fram-
går att en vit mässhake hade avförts från inventa-
riet: "1 st hwit mässehake med whilka 2nne dylika 
blifwit lagade". Således hade de två ännu bevarade 

mässhakarna lagats med den tredje, vilket förklarar 
de till synes omotiverade infållningarna i sammeten. 
Dessutom framgår av samma inventarium att från en 
mässhake av mörkröd sammet hade tagits ett kors 
av "munkearbete" - dvs. ett medeltida figurbroderat 
kors - som hade satts på en vit mässhake. Korset är 
identiskt med det ovan beskrivna broderiet (mäss-
hake b). De båda vita mässhakarna hörde till de texti-
lier som 1908 hittades på konsistorievinden och som 
då konserverades för att därefter deponeras i Öster-
götlands länsmuseum fram till 1980-talets slut. 

MÄSSHAKE OCH DALMATIKA 

Ursprungligen mässhake, två dalmatikor och två örn-
gott. Mörkröd, genom reliefverkan praktfullt stor-
mönstrad silkesammet, Italien, 1400-talets andra 
hälft. På sammeten broderade liljor i olika former av 
flerfärgat silke, silver- och guldtråd. På mässhakens 
ryggsida utsparad korsform efter infällt figurbrode-
rat kors, fram ett brickvävt guldband. På dalmatikan 
clavi av tvärrandade brickband i starka färger samt 
i ryggsidans nederkant en besättning av ursprungli-
gen röd membranguldsbrokad. Vadstenaarbete, troli-
gen 1400-talets andra hälft. (Fig. 71, a-e.) 

Sammet. Djupt mörkröd färg med dragning åt rödviolett. 
O symmetriskt mönster av grenverk, flikade blad , blommor 
och granatäppleformer. Sammeten skuren på två höjder så att 
mönstret framträder i reliefgenom högre och tätare sammets-
lugg mot bakgrundens lägre. Sammeten nu nött så att bot-
tenvävnaden framträder på många håll. R apporthöjden kan 
ej mätas men torde vara högre än 120 cm, rapportbredden 28 
cm, vådbredden 56 cm exklusive stadkanter. Således upprepas 
mönsterrapporten två gånger på vådbredden. Unik i bevarat 
material i Sverige. Ttoligen vävd i Milano under 1400-talets 

7andra hälft. '

Mässhake. Av sammet som ovan beskrivits. Mässhakens sen-
medeltida skärning till stor del bevarad utom på framstyckets 
nederdel. På ryggsidan utsparad korsform ursprungligen med 
infällt figurbroderat kors Urnf nedan). På framsidan applice-
rat guldinvävt brickband, bredd 4 cm . Vid halsringnjngen 
fragment av sidenband randat i rött, grönt och guld. Ö ver 
sammetsytan radvis placerade, broderade liljor i två storlekar 
utförda i silke i färgerna rött, grönt och blått samt guld och sil-
ver till övervägande del i schattersöm och läggsöm på underlag 
av ofärgad linnelärft och applicerade. Broderierna består dels 

av större blomformer med tre liljor i rött och guld överst på 
en hög stjälk med parställda blad, stjälken uppväxande ur en 
fembladjg ros. De mindre ornamenten bestående av en enkelt 
tecknad lilja. Mässhaken fodrad med blå linnelärft. Mässhaken 
är mycket nött och söndrig, sammeten delvis lagad mot fodret. 
Konserverad 1908-ro och 1998, Pietas nr 26 och 7077. 

Mått: mässhakens största höjd 135 cm , största bredd ro8 cm. 
Korsformens mått: största höjd 135 cm, största bredd 56 cm, 
korsstammens bredd 17- 19 cm. 

Dalmatika. Av samma sammet som ovan beskrivits. Utställd 
skärning med rakt rnittparti fram och bak bestående av hela 
vådbredden samt i dalmatikans längd, i sidorna tillskarvade 
med nedåt utställda smala längder av sammeten. Dalmatikan 
öppen i sidorna och med raka vida ärmar, liten oval halsring-
ning kantad med ett i grönt och rött randat sidenband. På 
fram- och ryggsida s.k. clavi, dvs. längsgående smala besätt-
ningar bestående av 2,5 cm breda brickvävda band, tvärran-
dade i färgerna blått, rött, grönt och guld. I dalmatikans 
nederkant på ryggsidan mellan clavi en infälld besättning -
parura - av membranguldsbrokad med upprepningsmönster, 
ursprungligen med mönster i guld mot röd botten , rapport-
höjd 12 cm, rapportbredd 7 cm. Parallellt med clavi löper rader 
av broderade bljeornament utförda i rött och grönt silke samt 
guld- och silvertråd i schattersöm och läggsöm på underlag 
av ofärgad bnnelärft. Foder av blå bnnelärft. I gott skick men 
sammeten delvis något nött, lagad under ärmarna med infällda 
sammetsstycken. Konserverad 1917, Pietas nr 309. 

Mått: längd 126 cm, största bredd med ärmarna utbredda 
139 cm . 

I domkyrkans inventarieförteckning daterande sig 
från år 1600 omtalas en mässhake och två dalmatikor 
jämte två örngott, dvs. alt~uddar, av brun sammet 
med liljor. I marginalen står tillskrivet att den ena dal-
matikan är såld till Sankt Lars kyrka. Ar 1607 återfin-
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ner vi mässhaken av "Brunt sammet med liljor" samt 
en dalmatika av samma Ilf.aterial och två örngott. Ar 
1672 säges mässhaken vara av "Bruun plys med näli-
kerosor och bourderat kors" medan dalmatikan sägs 
vara av brun sammet. Ingen tvekan råder om att upp-
gifterna gäller den aktuella skruduppsättningen av 
mörkt brunröd silkesammet. Mörkt rött benämndes 
ofta brunt. I den detaljerade beskrivningen av dom-
kyrkans textilier i den under biskop Spegels tid år 
1692 upprättade förteckningen beskrivs mässhaken 
enligt följande: "af brunt plys, med rosor och bor-
derat kors. Borderingen på korset någorlunda behål-
len men sielfwa tyget söndersprukkit och i synner-
het frammanpå uppå merendels förslitet". Således var 
mässhaken redan då i dåligt skick. Det välbevarade 
korset fick dock sitta kvar till 1784 då det flyttades till 
en vit mässhake: "1 st dito afmörkrödt sammet med 
broderade rosor och ett bredt kors af munkearbete. 
Tyget söndrigt och slitet frampå, korset borttaget och 
satt på enwit mässhake" (se fig. 70 c- d). Med munke-
arbete menades under 1700-talet ett medeltida figur-
broderi i största allmänhet. Om dalmatikan sägs att 
den är söndersprucken på sidorna - sannolikt förstod 
man inte att den skulle vara öppen i sidorna - och för-
nött under armarna Gmfovan). Altarkuddarna nämns 

ej. Mässhaken och dalmatikan hörde till de textilier, 
som förvarades först i tornrummet, senare på kon-
sistorievinden och som 1908 togs om hand av Agnes 
Branting för konservering. De deponerades därefter 
i Östergötlands länsmuseum fram till 1980- talet. 

Om attribueringen till textiltillverkningen i 
Vadstena kloster råder ingen tvekan.18 Det figur-
broderade korset är dock inte av Vadstenautförande 
utan ett importerat arbete sannolikt utfört i Nord-
tyskland, möjligen Liibeck under 1400-talets andra 
hälft. På korset ser vi, som framgår av beskrivning-
en ovan, en kalvariegrupp och evangelistsymbolerna 
samt nedanför krucifixet Petrus och Paulus, dom-
kyrkans skyddspatroner. 

Tyvärr har inga uppgifter påträffats angående exakt 
när och i vilket sammanhang dessa textilier har till-
kommit. Skruduppsättningen måste som ny ha varit 
utomordentligt praktfull; den djupröda sammeten 
med sin rika reliefmönstring, de lysande små brode-
rade liljorna i färgstarkt silkebroderi samt det i guld 
och silke figurbroderade breda ryggkorset. Till mäss-
haken torde även har hört stola, manipel samt besätt-
ningar för halslin och mässkjorta. Därtill kommer 
dalmatika och tunika för diakonen och subdiakonen 
samt två altardynor. 

TVÅ MÄSSHAKAR OCH EN DALMATIKA 

Ursprungligen en mässhake, två dalmatikor och två altar-
kuddar. Av slät, mörkt blågrön silkesammet med 
franska liljor broderade i guld och silver i relief 
Mellan liljorna märken i sammeten efter kvadratiska 
ströningar av förgyllt silver. På den ena mässhaken 
(a) kors av rödviolett siden (samitum) med broderi 
av ursprungligen pärlbroderade franska liljor växlan-
de med klöverbladsliknande löv i silver. Mässhakens 
senmedeltida form i huvudsak bevarad. Den andra 
mässhaken (b) tillverkad av en dalmatika 1694 och 
därför med för 1600-talets slut karakteristisk yttre 
form. På ryggsidan märke efter kors. Den bevarade 
dalmatikan - troligen en tunika - är av rak modell 
med raka, vida ärmar och liten oval halsringning. 
Vadstenaarbeten sannolikt från början av 1500-talet, 
möjligen tillverkade för högtiden vid Nils Hermans-
sons skrinläggning i domkyrkan 1515 (fig. 72 a- g). 

Sammet. Slät, mörkt grön silkesammet. Vådbredd inklusive 
stadkanter 63,5 cm , stadkant 0,9 cm. I den ena mässhakens 
(b) nederkant fram invikt under fodret rester av uppsättnings-
eller avslutningskant bestående av o,8 cm tuskaft utan lugg 
med fem inslag. 

Mässhake (a). Mörkt blågrön silkesammet som ovan beskri-
vits. Mässhakens senmedeltida skärning i huvudsak bevarad 
utom i delar av framstycket. Av sammetens skarvningar synes 
några vara ursprungliga, andra utgör senare lagningar troligen 
från 1694. Enstaka broderade liljor flyttade. De över sammeten 
strödda, radvis placerade franska liljorna broderade i låg reliefi 
guldläggsöm, tvärbalken i silverläggsöm, varje lilja ursprung-
hgen kantad av en grövre guldtråd formande ett klänge vid varje 
blom blad. Liljornas höjd ro cm, bredd 8 cm . I sammeten mellan 
liljorna avtryck efter grupper av kvadratiska ströningar, san-
nohkt förgyllda silverbleck med mönster, fig. 74 c, varje bleck 
ca 1,6 x r,6 cm, fem bleck i varje grupp. På mässhakens rygg-
och framsidor kors av rödviolett omönstrat siden, sarnitum, 
med reliefbroderade liljor ursprunghgen täckta av sötvattens-
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FIGUR 71, a- e. M ässhake och dalmatika. Mörkröd stormönstrad silkesammet skuren på två höjder. Strödda lilj'eornament 

broderade i guld och fietfärgat silke. 

a) Mässhake. Ursprungligen med figurbroderat kors, år 1784flyttat till en vit mässhake, sefig. 70 b. 

b) Detalj' av på framstycket applicerat brickband. c) Dalmatika. d) Detalj' av den stormönstrade silkesammeten. e)Detalj'. 

Broderat ornament med lilj'or. 

F1c . 71, a-e. Chasuble and dalmatic. Dark red, large-patterned silk velvet, cut to two heights. Scattered lily 

ornamentation, embroidered in gold and multicoloured silk. 

a) Chasuble. Originally with figuratively embroidered cross, traniferred in 1784 toa white chasuble; seefig. 70 b. 

b) Detail ojtablet weave applied to thefront. c) Dalmatic. d) Detail ojthe large-patterned silk velvet. e) Detail. Enbroidered 

lily ornamentation. 


• 
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Fig. 72 a. 

FIGUR 72, a-g. Mässhakar, två stycken samt dalmatika. 

Blågrön silkesammet med strödda guld- och silverbroderade f ranska liljor samt ursprungligen 

med fargyllda silverströningar. 

a) Mässhake med i huvudsak den senmedeltida skärningen bevarad. Purpurfärgat kors med 

ursprungligen pärlbroderade liljor. Vadstenaarbete uifdrt 1515. 

b) Detalj av korset. R eliefbroderadfransk lilja ursprungligen täckt med sötvattenspärlor och 

runda silverströningar samt kantornering av koraller. 

c) Mässhake sydd 16 92 av en senmedeltida dalmatika. Korset av massivt silver saknas. 

d) Detalj visande märken i sammeten efter fargyllda silverströningar, jmf fig . 74 c. 

e) Detalj av reliefbroderadefranska liljor och avtryck i sammeten efterfargyllda silverströ-
ningar samt broderade ornament av guldtråd. 

j) Bevarad tunika (ses. 122) . 
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F1c . 72, a-g. Chasubles, two in number, and dalmatic. 
Bluish-green silk velvet with scattered jleur-de-lis embroidered in 
gold and silverand originally with silver-gilt spangles. 
a) Chasuble, with mast ef the late medieval cut preserved. Purple 
cross with originally pearl-embroidered lilies. Vadstena work, 
r5r5. 
b) Detail ef the cross. Relief-embroidered jleur-de-lis, originally 
covered withfreshwater pearls and round silver spangles, together 
with coral edging. 
c) Chasuble, made in 1692from a late-medieval dalmatic. The 
solid silver cross is missing. 
d) Detail showing marks lejt in the ve/vet by gilded silver spang-
les; if. fig. 74 c. 
e) Detail efjleur-de-lis embroidered in reliefand impressions lejt 
in the ve/vet bygilded silverspangles and embroidered ornamenta-
tion efgold thread. 
j) Surviving tunic (see page 122) . 
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pärlor med konturer av koraller, pärlorna saknas, enstaka 
koraller bevarade, fig. 72 b, på varje Wjeblad märke efter en 
rund silverströning, samtliga saknas. Mellan liljorna är klöver-
blad broderade i reliefartad silverläggsöm i rutmönster (sytt 
över en grov tråd , därav reliefVerkan), silvertråden troligen 
ursprungligen förgylld, varje blad kantat av en silverspiral. 
Av stygnrester framgår att i lövets mitt ursprungligen funnits 
en ströning eller annan appbcerad prydnad. Från svicklarna 
mellan lövets tre blad utväxande sirbgt tecknade kvistar med 
små blad utförda av pergament över vilket lagts en mycket 
fin vävnad av guld respektive silver, nu skadad , över vilken i 
sin tur broderats med silke i två farger. Kors och halsringning 
kantas av brickband av tre obka slag, l,l och l ,2 respektive l ,6 
cm breda, vävda med 15, 21 respektive 25 brickor. M ässhaken 
fodrad med nu brunröd linnelärft. Konserverad 1917 och 1981, 
Pietas nr 310 och 5813. 

Mått: ryggsidans mittlinje höjd 135 cm, största bredd 136 
cm . Ryggsidans kors höjd 135 cm , bredd 47 cm , korsstammens 
bredd ro- ro,5 cm . 
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Mässhake (b). Ursprungligen senmedeltida dalmatika omänd-
rad till mässhake 1694. Slät mörkt blågrön silkesammet, 
beskriven ovan. Ryggsidan bestående av en rak mittvåd , 60,5 
cm bred , stadkanterna invikta, och 123 cm lång, inklusive det 
mot framsidan nedvikta stycket är vådens längd 129 cm . Fram-
styckets raka mittvåd 59,5 cm bred och 95,5 cm lång. De raka 
mittvåderna tillskarvade med en mängd olikformade större 
och mindre stycken av vilka några tydligt visar sitt ursprung 
som en dalmatikas snedskurna sidostycken Umf. fig. 71 c). 
Mässhakens yttre form karakteristisk för det sena 1600- talet. 
Ö ver sammetsytan på rad placerade franska liljor broderade 
i guld och silver i relief, utförande lika som på mässhake 
a. Mellan liljorna märken i sammeten efter kvadratiska strö-
ningar, ca 1,6 x 1,6 cm, sannolikt av förgyllt silver. Blecken 
placerade radvis mellan liljorna; mellan rygg- och framsidans 
mittrad av bljor fanns grupper bestående av fem bleck Umf. 
mässhake a), mellan liljorna i de yttre raderna endast ett bleck 
med broderade kvistliknande hörnornament. Samtliga bleck 
saknas utom ett fragment av nu svartnat silver. På mässha-



kens ryggsida märken i sammeten efter ett kors vilket enligt 
1708 års inventarium hade tillverkats 1696 av bokstäver och 
en dödskalle från biskop Prytz kista (död 1655). Korsets vikt 
25 lod (fig. 72 c). Längs mässhakens kanter gröna band med 
uddar tillkomna vid omändringen r692. Foder av nu gulvit, 
ursprungligen röd linnelärft, ursprungligen brukat för annat 
ändamål. Konserverad 1917 och 1997, Pietas nr 3n och 7054. 

Mått: största höjd 128 cm, största bredd 89 cm. 

Dalmatika eller tunika. Slät mörkt blågrön silkesammet av 
samma slag som ovan beskrivits, nu blekt och nött. Rak skär-
ning med sprund i sidorna, raka ärmar med infällda kilar, möj-
ligen något avkortade. Liten oval halsringning. Sammansatt på 
rygg- och framsida av dels en mittvåd, 61 cm bred, vilket är 
sammetsvådens bredd, och raka sidostycken, ett i var sida fram 
och bak, 14,5 cm breda. Över sammetsytan i rader placerade 
franska liljor av samma utförande som tidigare beskrivits. 
Märken i sammeten visar avtryck av kvadratiska silverströ-
ningar, ca 1,6 x 1,6 cm, placerade en och en på samma sätt 
som på mässhake b. Sprund och halsringning kantade av smala 
brickband med invävd guldtråd, l , I cm breda, sannolikt vävda 
med 15 brickor. I ärmarnas nederkant röda enkla ylleband. 
Fragmentariskt bevarat foder av blå linnelärft dels som en kil i 
höger ärm, dels som fragment kring halsringningen, i ärmarna 
och i nederkanten. Rester av redningar. Konserverad 1981, 
Pietas nr 5814. 

Mått: höjd 130 cm, bredd med ärmarna utbredda 131,5 
cm. 

Skruduppsättningen av mörkt blågrön silkesammet 
med gyllene liljor och ursprungligen kvadratiska 
ströningar av förgyllt silver kan följas i domkyrkans 
inventarier från det äldsta av år 1600 där en mäss-
hake och två dalmatikor samt örngott av grön sam-
met med liljor förtecknas . Här nämns att den ena av 
dalmatikorna hade ros ströningar av förgyllt silver, 
den andra hade 70 stycken. Ar 1607 hade den andra 
dalmatikans ströningar reducerats till 68 stycken. I 
inget av inventarierna omnämns ströningar på den 
ursprungliga mässhaken (a), som dock har tydliga 
avtryck i sammeten efter sådana, varje avtryck är ca 
l,6 x l,6 cm, således av samma storlek som på dal-
matikan och tunikan placerade i rad mellan liljorna 
i grupper om fem ströningar i varje. 1607 förteck-
nas två altarkuddar till skillnad från år 1600, dock 
med tillägget att den ena finns i Sankt Lars kyrka. 
I 1692 års detaljrika inventarium anmärks att bro-
deringen på mässhakens kors (a) är "alldeles borta" 
utom några få rader av koraller. Beskrivningen stäm-
mer med dagens tillstånd. På den ena dalmatikan sak-

nas nu (1692) sjutton ströningar och på den andra är 
femtiosex kvar, många är lösa. Vid beskrivningen av 
den senare är tillskrivet i marginalen: "uti sal. Doct. 
Spegels tid förändrad till en mässhake". Således är 
detta den ovan som b beskrivna mässhaken. Omänd-
ringen utfördes 1694 och det massiva silverkorset till-
kom 1696 efter att silverbokstäver och en dödskalle 
från biskop Prytz kista hade smälts ned. Av silvret 
gjordes mässhakekorset som vägde 25 lod. 1784 avlägs-
nades korset från mässhaken och smältes ned tillsam-
mans med annat silver, som sedan såldes (inventarium 
1784). Av den gröna skruduppsättningen konservera-
de atelje Pietas dalmatikan 1908- ro och de båda gröna 
mässhakarna l9l7- De var därefter deponerade i Öst-
ergötlands läns museum fram till 1990. 

Den gröna skruduppsättningen kan inte exakt 
dateras men torde ha tillkommit under början av 
1500-talet dvs. efter det interregnum som föregick 
biskop Brasks tillträde 1513. Skruden måste ses som 
mycket praktfull och dyrbar genom sin högklassiga 
sammet och genom sin dekor av sötvattenspärlor, 
koraller och sammanlagt minst trehundra kvadra-
tiska och ornamenterade ströningar av förgyllt silver, 
dessutom guldbroderi och annat broderi. Med säker-
het är samtliga föremål tillverkade i Vadstena kloster. 
Två stora högtider kan ha föranlett en så dyrbar upp-
sättning skrud av Vadstenatillverkning nämligen dels 
Sankta Katarinas translation i Vadstena klosterkyr-
ka 1489 då biskop Henrik Tidemansson deltog, dels 
biskop Nils Hermanssons skrinläggning i Linkö-
pings domkyrka år 1515 med Hans Brask som biskop 
i Linköping. Det sannolika är att den gröna upp-
sättningen tillkom vid det senare tillfallet, för vilket 
också det broderade relikvariet torde ha utförts, se 
beskrivningen av detta. Nils Hermansson hade varit 
informator på Ulvåsa. Han var biskop i Linköping 
under klostrets uppbyggnad och deltog i invig-
ningen 1384. Han omnämns med stor vördnad i 
Vadstena klosters diarium efter sin bortgång 1391. 
Bl.a. omnämns här hans officium till heliga Birgitta, 
det som börjar Rosa rorans bonitatum.'9 Kanonisa-
tionsprocessen ledde fram till hans skrinläggning i 
domkyrkan år 1515. Detta torde för domkyrkans del 
men även för klostrets del ha varit en högtid av stor 
rang till vilken behövdes nya textilier av stor prakt 
och dyrbarhet till Guds och helgonets ära. 
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Fig. 73 a- b. 

RELIKVARIUM 

Stomme av trä med rund behållare i svepträteknik, 
lock med kant samt skaft med nod och rund kupad fot. 
Allt helt textilöverklätt med yttäckande silkebroderi 
i färgerna högrött, himmelsblått, grönt och gulrött, 
färgerna något blekta. Skaftet klätt med sammets- och 
guldbrokad. Ask, lock och fot hade ursprungligen rika 
besättningar av förgyllda silverbleck och ströningar, 
sötvattenspärlor och stenar, endast några 1a ströningar 
och fragment är bevarade av metallbeslagen. Vävda 
och flätade band täcker skarvar och markerar avslut-
ningar. Behållarens undersida täckt med silkebrode-
rad taft, nu gråaktig, ursprungligen röd. Askens insida 
fodrad med nu rosa linnelärft, lockets insida med grön 
sidentaft, den kupade fotens undersida täckt av blå lin-
nelärft. Vadstenaarbete, troligen 1515. Fig. 73, a-h. 

Runt behållaren löper en kraftfull, starkt stiliserad ranka i 
rött silkebroderi i klyvsöm, ursprungligen med stora blom-
former och blad av applicerade förgyllda silverbleck, alla nu 
förkomna, stygnen i gult silke med vilka de varit fastade är 
dock kvar. Bakgrundens silkebroderi utsparat under blecken 
så att underlaget av linnelärft syns. De stora blom- och blad-
formerna omgivna av mindre ornament av liljor, andra blom-
former, parställda blad på stjälkar, ekollon och hjärtformade 
blad, några av dessa ornament så t.ex. de hjärtfo rmade bla-
den bestod av förgyllda silverbeslag, ett fragmentariskt blad 
bevarat, andra ornament torde ha varit pärlbroderade. Över 
de hjärtformade bladen korsvis spända mycket fi na guldtrå-
dar. På rankan stygnrester av gult silke, som visar att här 
ursprungligen funnits runda besättningar av något slag, dess-
utom här och var rester av små pergamentsrundlar. Färgfaltet 
ovanför rankan består av grönt, nedanför rankan av blått klyv-
sömsbroderi lagt i kantiga falt med olika stygnriktning så att 
ljuset fångas olika. 1 båda falten märken efter runda förgyllda 
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Fig. 
73 c. 

FIGUR 73, a- h. Relikvarium med yttäckande broderier. Vadstenaarbete, sannolikt uiförtfar Nils Hermanssons skrinläggning 
1515. 
a) Helhet. b) Helhetfotograferad snett underifrån. 

c) Detalj av behållarens broderi uifört med silke i klyvsöm. Samtliga besättningar avfargyllda silverbleck, pärlor och stenarfarlorade. 

Nästa sida: 

d) Detalj avfotplattan med broderier i växlande flilt av dubbel läggsöm i blått och ursprungligen grönt silke samt ursprungligen röd 
sidentaft med silkebroderier. Nu svartnade runda silverströningar bevarade. Märken efter bårder av snedställda kvadratiskafargyllda 
silverbleck. Jmf.fig. 74 d. 
e) Detalj. Behållarens undersida av ursprungligen röd sidentaft med nu delvis bleknat silkebroderi. 
j) Behållarens lock med silkebroderi i triangelformiga flilt med pärlbroderade liljor och vinblad samt applicerade ursprungligen röda 
sidenremsor med stygnrester efter påsydda kvadratiskafargyllda silverbleck. Jmf.fig. 74 e. 
g) Detalj visande del av ett bevaratfargyllt silverbleck, nu svartnat med upphöjd dekor av vinklasar ochfranska liljor. 
h) Detalj av lockets kant med märken efter nu saknad dekor avfargyllda silverbleck och smalaflätade band ursprungligen täckta 
av sötvattenspärlor, en pärla bevarad. 
Frc. 73, a- h. Reliquary, embroidered overall. Vadstena work, probably commissionedfor the deposition ojNils Hermansson 

in 1515. 

a) Full picture. b) Full picture, Jrom below. 

c) Detail ojthe receptacle embroidery, done in silk with split stitch. A Il mountings ojsilver-gilt spangles, beads and stones have 

been /ost. 

Nextpage: 

d) Detail ojthefootplate, with embroideries in alternating.fields ojdouble couch work in blue and originally green silk and originally 
red silk ta.ffeta with silk embroideries. Blackened round silver spangles now survive. Marks left by horders ojobliquely positioned 
squaregilded silver spangles. Cf .fig. 74 d. 
e) Detail. Underside ojthe receptacle, originally ojred silk ta.ffeta with now partlyfaded silk embroidery. 
j) Lid ojthe receptacle, with silk embroidery in triangular.fields with pearl-embroidered lilies and vine leaves, together with applique 
work ojoriginally red strips ojsilk, with remains ojstitchingfrom square silver-gilt spanglesformerly sewn on to them. Cf jig. 74 e. 
g) Details showing part oja surviving silver-gilt spangle, now blackened, with raised decor ojbunches ojgrapes and.fieur-de-lis. 
h) DetailJo the edge ojthe lid, with marksfrom the now missing decor ojsilver-gilt spangles and narrow plaited ribbans, originally 
covered in freshwater pearls, one ojwhich survives. 
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Fig. 73 d. 

Fig. 73 e. 

Fig. 73j 
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Fig. 7H· 

Fig. 73 h. 
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silverbleck, ursprungligen fastade med sex stygn av gult silke. 
Under dessa ornament är klyvsömmen av enklare och grövre 
utförande, vilket visar en i förväg noga genomtänkt och upp-
ritad komposition. Runt behållarens mynning är en bård av 
triangelformer i rött, grönt och gulrött. 

Längs behållarens nederkant en applicerad 2 cm bred remsa 
av nu rosa, ursprungligen rött tuskaftssiden fastsytt med rött 
silke med märken efter tätt placerade kvadratiska metallbeslag, 
troligen av förgyllt silver, endast avklippta stygnrester bevarade. 
Nederst i behållarens kant en kopparten ursprungligen omvi-
rad med fin metalltråd, tenen med glest placerade öglor har 
sannolikt varit faste för nedhängande ornamental utsmyckning, 
troligen någon form av silverbleck. Behållarens undersida klädd 
med sidentaft, ursprungligen röd, nu blekt till grått, prydd med 
glesa silkebroderier i blått och grönt (fig. 73 e, 74 e). 

På lockets ovansida yttäckande klyvsömsbroderi i silke. Den 
runda ytan indelad i åtta trianglar växlande i färgerna rött, blått, 
rött, grönt. Ytterligare en triangelindelning består av över dessa 
falt applicerade nu rosa, ursprungligen röda sidenremsor, 2 cm 
breda, på vilka ursprungligen suttit kvadratiska sannolikt förgyllda 
silverbleck. Delar av ett sådant bevarat med dekor av druvklaslik-
nande ornament och Wjor (fig. 73 g, 74 e). I trianglarna märken 
efter runda ornament med utsparad silkesöm omgivna av pärlbro-
derade Wjor och vinblad, pärlorna saknas. På lockets mitt ett runt 
hål som säkerligen har varit faste för lockets handtag av metall. 
Lockets kant täckt med silkebroderi i klyvsöm i rött, blått och 
grönt med utsparade runda blomformer, ursprungligen med app-
licerade förgyllda silverbleck, däremellan ornament, bl.a. knutor-
nament av ofårgad lintråd respektive flätade band av lin tråd, tro-
ligen ursprungligen underlag för sötvattenspärlor. Locket kantas 
av flätade och vävda band. Både behållarens och lockets klädsel 
visar att broderiet varit under arbete i sybågen innan trästommen 
och svepasken funnits till hands, dvs. att denna blev något större 
än planerat och man därför varit tvungen att utöka broderiet. På 
lockets översida täcks förändringen av ett flätat band. 

Foten är klädd med bitar av italiensk sammets- och guldbro-
kad med mönster i röd silkesammet mot guldgrund. Noden 
täcks av klyvsömsbroderi i blått och gulrött med silverströning-
ar. Den runda fotens klädsel är indelad i åtta triangelformiga 
fält Qmf. locket) i färgerna rött, grönt, rött, blått. De gröna 
och blå fälten utförda i dubbel läggsöm med diagonalrutverk 
i silkebroderi, de ursprungligen röda fälten , nu grå, av siden-
taft med glest blomsterbroderi i blått och grönt. I varje fält ses 
märken efter kvadratiska metallbeslag placerade som romber, 
fälten avgränsas av silverströningar. (Fig. 73 d, 74 d.) Ytterst ett 
randmönstrat band. Under foten klädsel av blå lärft. 

Mått: största höjd 39 cm, behållarens höjd r8 cm, diameter 
23 cm, skaftets höjd r2 cm, fotens diameter 22,5 cm, lockets 
diameter 25,5 cm, höjd 5 cm. 

Vid konserveringen av relikvariet 1979- 1981 återfanns 
som fyllnad mellan utsidan av behållarens botten och 
sidenet ett pappersfragment utrivet ur en handskrift. 
Fragmentet undersöktes av enheten för Svenskt dip-
lomatarium på Riksarkivet. De fann att fragmentet 
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utgjorde en del av en sida ur en uppbördsbok angå-
ende Vadstena klosters godsinnehav med förteck-
ning över gårdar i Sörmland. Fragmentet hade olika 
handstilar på de båda sidorna. Man fann att det kunde 
vara skrivet tidigast 14662 0 

, vilket betyder att relikva-
riet ej kan vara äldre än från detta år men eftersom det 
är fråga om en sida ur en kasserad bok är dateringen 
åt andra hållet en öppen fråga. Relikvariet kan vara 
tillverkat under slutet av 1400-talet men också under 
början av 1500-talet, vilket är det troligaste. 

Relikvariet omtalas första gången i den detaljerade 
inventarieförteckningen från 1692. Dock omtalas det 
som monstransfoder. Således hade man under slutet 
av 1600-talet ingen kunskap omdet ursprungliga bru-
ket. Beskrivningen är inte komplett. Beskrivningen i 
1733 och 1737 års inventarier däremot är fullständigare: 
"Ett gammalt monstransfoder pärlesänkt (dvs. pärl-
broderat) med stenar besatt och med silfVer beslagit, 
några stenar äro quart (kvar) men pärlorna äro mäst 
borta". Så sent som 1737 fanns sålunda de medeltida 
förgyllda silverbeslagen kvar, dessutom några av ste-
narna. Silverbeslagen sprättades bort, smältes ned och 
såldes tillsammans med annat gammalt silver enligt 

21beslut i kyrkorådet den 18 maj 1779. 
Det råder ingen tvekan om att den med broderi, pär-

lor, stenar och besättningar av förgyllt silver rikt påkos-
tade och praktfulla asken med sin höga fot och nod är 
ett relikvarium. Tre askar av liknande utförande - dock 
något mindre påkostade - från Vadstena klosterkyrka, 
tillverkade i klostret, har bevarats och tillhör Statens his-
toriska museum sedan 1703.22 Formen med hög fot och 
nod kan även jämföras med relikvarier av ädelmetall 
bevarade på andra håll. N är och för vilket tillfälle kan 
Linköpingsrelikvariet ha tillverkats? Relikvariet med sitt 
broderi i starka, klara färger, mängden av besättningar av 
förgyllt silver - omkring 135 kvadratiska, dessutom stora 
blom- och bladformiga samt i behållarens nederkant 
hängande förgyllda silverbleck - och stenar samt söt-
vattenspärlor måste ha varit utomordentligt praktfullt. 
De kvadratiska och förgyllda silverströningarna är av 
samma storlek som de besättningar som ursprungli-
gen prydde den gröna uppsättningens skrud. Därför 
antarjagatt de tre plaggen och relikvariet är tillverkade 
i Vadstena kloster för ett och samma tillfälle, som bör 
ha varit en högtid av stor dignitet, sannolikt var det 
Nils H ermanssons skrinläggning i domkyrkan 1515. 



FÖRGYLLDA SILVERSTRÖNINGAR 

Tio förgyllda utstansade kvadratiska silverbleck med 
reliefdekor samt sex stycken till rosor utformade fyr-
pass av förgyllt silver, samtliga från senmedeltiden, har 
bevarats i domkyrkan. De kvadratiska bleckens mått 
är r,5 - r,7 cm x r,5 - r,7 cm, rosornas diameter är r,2 
- r,3 cm. De kvadratiska ströningarnas dekor består 
av fyra franska liljor uppväxande ur druvklaseliknan-
de holkar, varje blomblad avslutas men en "pärla", 
emellan de större liljorna ses en mindre lilja, samtliga 
diagonalt utväxande från ett cirkelformigt mittparti. 
Längs kvadratens ytterkant är en pärlbård. Ströning-
arna är utstansade och har ett hål i varje hörn för fäst-
ning med tråd mot tyget. De rosenformade fyrpassen 
har helt slät yta utan dekor men är svagt kupade. 

I beskrivningarna av de gröna mässhakarna och 
dalmatikan omnämns avtryck i sammeten efter nu 
förkomna kvadratiska beslag, s.k. ströningar. Ett 
ytterst litet fragment har påträffats på den ena mäss-
haken (b). Märken efter ornamentik av samma slag 
återfinns som ovan har beskrivits på det textilkläd-
da relikvariet. De kvadratiska ströningarna har här 
varit applicerade som bårder på underlag av röda 
sidenremsor på lock och behållare samt direkt på 
fotplattans läggsömsbroderi, samtliga var enligt vad 
avklippta stygnrester visar fästade med gulorange 
silketråd, vilket vanligen bevisar att ornamenten 
var förgyllda. På locket finns bevarat hälften av 
ett kvadratiskt silverbleck, nu svartnat, jämte några 
mindre svartnade fragment. Måtten på det bevarade 
halva blecket stämmer överens med de ovan beskriv-
na i domkyrkan bevarade blecken, med avtrycken på 
relikvariets fotplatta och i den gröna sammeten samt 
avståndet mellan stygnresterna på relikvariets bår-
der. Även dekoren på det halva blecket överensstäm-

FIGUR 74, a- e. a) Bevarade kvadratiskafargyllda silverbleck. Varje bleck 1,6 x 1,6 cm, lossadefrån relikvariet och skruduppsättningen 
avgrön silkesammet, sefig. 72 a-Joch 73 a- h. Dessutom fyrpasiformiga fargyllda silverströningar. Naturlig storlek. 

Nästa sida: b) Förgyllt silverbleck.Jmffig. 73g. c) Fem silverbleck placerade som avtrycken i sammeten påfig. 72 d visar. 
d) Silverblecken placerade som märken i broderiet på relikvariets fotplatta visar. 
e) S ilverbleck placerade i rad som märken på relikvariets lock visar. 
F1G. 74, a-e. a) Surviving square silver-gilt spangles. Each spangle 1.6 x 1.6 cm, detachedfrom the reliquary and shroud ifgreen silk 
ve/vet; seefigs. 72 a-jand 73 a-h. Also quatreföil silver-gilt spangles. True size. 

Nextpage: 
b) Silver-gilt spangle. Cj fig. 73 g. c) Five silver spangles positioned as indicated by the impressions in the ve/vet infig. 72 d. 
d) Silver spangles positioned as indicated by the marks in the embroidery on the reliquaryfootplate. 
e) Silver spangles placed in a row on the marks visible in the lid efthe reliquary. 
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mer med de lösa ströningarna. Som tidigare nämnts 
berövades relikvariet sina förgyllda ströningar 1784 i 
samband med nedsmältningen av silver, som därefter 
såldes. Exakt hur ströningarna på de gröna mässha-
karna och dalmatikan avlägsnades är okänt, kanske 
var det vid samma tillfälle. Dock framgår det av äldre 
inventarier att enstaka ströningar undan för undan 
lossnade. Ingen tvekan råder om att de bevarade strö-
ningarna utgör en rest av de drygt 300 ströningarna 
på de gröna mässkläderna och de över hundra kva-
dratiska ströningarna på relikvariet. Med hänsyn till 
vad som skedde med relikvariets dekor är det mest 
troligt att de bevarade tio ströningarna har ingått i 
de gröna mässklädernas besättningar. De rosformiga 
fyrpassens ursprungliga placering är okänd. 

Under senmedeltiden arbetade Vadstenanunnor-
na ofta med silverströningar i sina arbeten både som 

Pig. 74 b. 

Pig. 74 c. 
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Fig. 74 d- e. 

enda dekor eller insatta som element i broderierna. museum i Liibeck, daterat till omkring 1500 (inv. nr 
Så t.ex. återfinns ett stort antal förgyllda silverbe- 1912/27). Mellan orden i den broderade texten åter-
slag av olika form på den heliga Birgittas relikskrin finns kvadratiska förgyllda utstansade ströningar av 
i Vadstena klosterkyrka monterade direkt på den två storlekar, de mindre av samma storlek som dom-
röda sammeten. På samma sätt dekoreras ett relikva- kyrkans. Också Kloster Liine äger ett altarbrun med 
rium överklätt med lila sammet av stora bladformer, förgyllda ströningar, dock runda. Mitran i katedra-
rundlar, mariamonogram och fritt hängande "drop- len i Brixen har tidigare nämnts. Således var det inte 
par". Tidigare har också beskrivits hur domkyrkans unikt att dyrbara och praktfulla kyrkotextilier kunde 
relikvarium har varit prytt inte endast med de kva- smyckas med förgyllda ströningar av ovan beskrivet 
dratiska ströningarna utan även med stora blad- slag. De i domkyrkan bevarade ströningarna kan 
och blomformer m.fl. ornament. Även utländska vara importarbeten men de kan lika väl vara till-
arbeten uppvisar denna form av utsmyckning, så verkade inom landet under senmedeltiden omkring 
t.ex. på ett senmedeltida altarbrun, nu i S:t Annen- 1500 eller början av 1500-talet. 
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KORKÅPEBRÄM MED KNÄPPKLAFF 

Senmedeltida figurbroderi av två slag. 1400-talets 
senare del. På brämets två delar figurbroderi med 
framställning av apostlar placerade inom sengotisk 
arkitektur och av nordtysk eller nederländsk till-
verkning. Inskjutet mellan brämets två delar ses ett 
kvadratiskt broderi föreställande musicerande änglar. 
En broderad knäppklaffär fast vid brämet, dessutom 
silverhäktor i form av sexbladiga rosor. Senmedeltida 
broderi utfört i Vadstena kloster. Sammanfogningen 
av brämets olika delar utförd i klostret. Den ursprung-
liga kåpan är ej bevarad. 1618 monterades brämet på 
en ny korkåpa förfärdigad av den svarta sammet som 
låg under båren vid hertigJohans begravning i dom-
kyrkan och som skänktes till domkyrkan jämte en 
mässhake och ett antependium (s. 137-138, fig. 75 
a-e) . 

Fig. 75 a. 

Brämets utländska broderi utfört i yttäckande söm bestående 
främst av enkel och dubbel läggsöm samt schattersöm i guld 
och olikfärgat silke på underlag av vit linnelärft. På brämet ses 
åtta apostlar, fyra på var sida, placerade inom rikt utformad 
sengotisk arkitektur bestående av gyllene valvbågar med dekor 
av krabbor utförda i låg relief, blå innervalv och rutmönstrade 
golv. På vänster brämdel (från bäraren sett) ses apostlarna Petrus 
med nyckel och bok, Johannes med kalk, troligen Judas Tad-
deus med en påk och Mattias med yxa. På den andra siden ses 
Paulus med skriftrulle och svärd, Jakob d.ä. klädd som pilgrim 
och med bokpåse, Filippus med korsstav samt nederst Tomas 
med spjut. Apostlabroderierna är arbetade var för sig och appli-
cerade på brämet där bakgrundsbroderiet sparats ut. Vid ställen 
med bortnött broderi framträder en högklassig underlagsteck-
ning av fina tuschlinjer på linnelärften. Längs brämets kanter 
en inramning av reliefbroderade bårder i guld. Brämets båda 
delar skiljer sig åt i kvalitet så att den högra delen (från bäraren 
sett) är av finare kvalitet än den vänstra och därför en aning 
smalare Umf nedan). Guldtråden i den finare kvaliteten spun-

Fig. 75 b. 
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FIGUR 75, a- e. Detaljer av broderat korkåpebräm av nord-
tyskt eller nederländskt ursprung, monterat i Vadstena kloster 

med i klostret broderat nackparti och knäppklaff. Senmedeltiden. 

SHM inv. nr 3920:2. 

a) ApostelnJohannes. 

b)]akob d.ä. 

c) Filippus. 

Nästa sida: 

d) Nackparti med musicerande änglar. 
e) Knäppklaff med sexbladiga rosor och inskriften IHS samt 
silverhäktor i form av rosor. 
F1c. 75, a- e. Details ojembroidered cope orphrey ofNorth 

German or Netherlands origin, mounted in Vadstena Convent 

with a neck section and button cu.ffembroidered there. Late 

medieval. 

a) StJohn the Divine. 

b)]ames the Greater. 

c) Philip. 

Nextpage: 

d) Neck section with ange/ musicians. 
e) Button cu.ffwith six-leafed roses and the incription IHS, 
together with rose-shaped silver hooks. 

Fig. 75 c. 

nen med röd silkekärna, i den något grövre tråden med gul 
silkekärna. 

Det infällda nackpartiet och knäppklaffen av annorlunda 
utförande. I det kvadratiska nackpartiet ses två musicerande 
änglar, mellan änglarna en guldbroderad fransk lilja, här san-
nolikt en Mariasymbol. Över den högröda bakgrunden ses 
blom- och srjärnformer utströdda. Änglarna bär olikfärgade 
kjortlar, vingarna rikt utformade, hårets lockar broderade 
med gyllene kantiljer. Bakgrundens röda silkebroderi utfört i 
klyvsöm lagt i kantiga falt med olika stygnriktning, som fångar 
ljuset olika. Scenen inramad av en gyllene bård i reliefsöm av 
samma slag och kvalitet som på vänster del av det utländska 
broderiet. Emellertid är det infällda nackpartiet så väl inpassat 
att det smalnar mot den smalare brämdelen. I monteringen 
har brukats smala flätade silkeband. 

Knäppklaffen av samma utförande som nackpartiet arbe-
tad i guld, silver och olikfärgat silke huvudsakligen i klyvsöm 
och läggsöm. I mitten ses IHS inom en rundel, på ömse sidor 
en sexbladig ros. Kåpan knäpptes med silverhäktor formade 
som sex bladiga rosor, fyra stycken bevarade på knäppklaff och 
bräm. I brämets nederkant gul silkefrans från 1618. 

Mått: brämets totala längd inklusive frans 313 cm , bredd 23 
respektive 24 cm , nackpartiets höjd 23- 24 cm , bredd 19 cm . 
Knäppklaffens längd 19,5 cm, bredd 7 cm. 

Den utländska delen av brämet är enligt Andreas 
Lindblom av nordtyskt utförande. Besläktade apost-
laframställningar återfinns på broderier i flera svenska 
kyrkor, framförallt är figurteckningen överensstäm-
mande med altarbrunet i Hilleshögs kyrka, Upp-
land, utfört i norra Tyskland, troligen Liibeck av en 
mästare vid namn Herman van de Lynden som såle-
des eventuellt kan vara upphovsman även till Lin-
köpingsbrämet. N ågra säkra bevis finns dock inte. 
Utförandet överensstämmer ej helt. Broderiet upp-
visar för nederländska arbeten karakteristiska drag. 
Likheterna kan bero på en gemensam förlaga använd 
av flera ateljeer vid samma tid och måste således inte 
betyda en och samma pärlstickare. Gemensamt för 
dessa båda broderier är den höga kvaliteten. Tyvärr 
finns inga uppgifter om den ursprungliga korkåpan 
men ingen tvekan råder om att brämet - sannolikt 
inköpt av domkyrkan - har monterats i Vadstena 
kloster. D et infällda nackpartiet och knäppklaffen 
uppvisarförvadstenabroderierna karakteristiska drag; 
det kvadratiska fältet med bakgrunden helt täckt av 
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klyvsöm med rött silke utfört i avgränsade fålt med 
olika stygnriktning, som gör ytan levande Umf relik-
variet), teckningen av de musicerande änglarna, liljan 
mellan dem och den stjärn- och blombeströdda rym-
den bakom men även den mycket skickligt utförda 
monteringen med bårder, som kopierar de utländ-
ska broderiernas bårder, kvadratens avsmalnande mot 
brämets smalare del och de smala röda banden, som 
döljer skarvarna. Knäppklaffen uppvisar en för Vad-
stena kloster karakteristisk Mariasymbolik med IHS 
inom en rundel omgiven av två sexbladiga rosor och 
korslagda blad. De fyra bevarade silverhäktorna har 

Fig. 75 d. 

samma form som de broderade rosorna. Knäppklaf-
fen är dessutom kantad med för Vadstena karakteris-
tiska bandarrangemang. Tyvärr finns inga uppgifter 
om en eventuell ryggsköld. 

Redan år 1600 är själva kåpan förkommen. Inven-
tariet berättar endast om en "herligh koorkåpe lista" , 
alltså ett härligt korkåpebräm. Detta bräm monteras 
1618 eller strax därefter på en ny korkåpa av svart 
silkesammet med gula silkesfransar. Kåpan är depo-
nerad i Statens historiska museum sedan 1868, inv. 
nr 3920:2. 

Fig.75 e. 
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KORKÅPA MED FIGURBRODERAT BRÄM 

OCH RYGGSKÖLD 


Korkåpa av slät mörkröd silkesammet. Bräm och 
ryggsköld med figurbroderi i guld och olikfärgat 
silke, nederländskt arbete från slutet av 1400-talet 
eller början av 1500-talet. På ryggskölden ses en fram-
ställning av H eliga tre konungars tillbedjan, på brä-
met parställda heliga personer placerade inom sen-
gotisk arkitektur. Kåpans foder av brun linnelärft, 
s.k. "dwälsk", ersatte ett äldre foder under 1690-talet. 
Längs nederkanten grön silkefrans. (Fig. 76, a- b.) 

På ryggskölden ses Heliga tre konungar frambärande sina gåvor 
tillJesusbarnet som sittande i Marias knä begärligt sträcker sig 
mot dessa. Scenen utspelas i ett sengotiskt kyrkorum under 
tre gyllene valvbågar vilande på spiralvridna kolonner och med 
blå innervalv, gyllene väggar och rutmönstrat golv. Maria, som 
bär en gyllene kjortel och blå mantel, sitter till vänster, bakom 
henne står Josef, oxen och åsnan skymtar bakom. Till höger 
ses de tre kungarna iförda dyrbara modekläder av senmedeltida 
snitt, den främste faller på knä inför barnet samtidigt som han 
räcker fram ett kärl. Brämet indelat i tre falt på var sida om 
ryggskölden, i varje falt parställda heliga personer placerade 
inom sengotisk arkitektur av lika utförande som på den ovan 
beskrivna ryggskölden. I falten på vänster sida (från bäraren 
sett) uppifrån Petrus med nyckel och bok samt en apostel med 
otydligt attribut, möjligen Bartolomeus, i mittfaltet kyrkofa-
derna Gregorius den store t.v. , biskopsklädd med mitra och 
korsstav, t h Hieronymus med lejon, nederst Paulus med svärd 
och bok samt Tomas hållande vinkelmått och bok. På andra 
sidan uppifrån t v en apostel med otydligt attribut och bok, 
möjligen Jakob d.ä. hållande en stav med mussla, samt t h 
Johannes med kalk, i mittfaltet kyrkofaderna Ambrosius och 
Augustinus den senare med sitt attribut ett brinnande hjärta, 
båda iförda biskopsskrud. Nederst två kvinnliga helgon dels 
Maria Magdalena med smörjelsekrus, dels Barbara med sitt 
attribut, ett torn. På knäppklaffen bilden av aposteln Andreas 
med snedkors. Knäppklaffen i annat utförande, möjligen del 
av ett broderi (clavi) från en dalmatika. 

Samtliga bildfalt omramade av gyllene bårder broderade i 
relieföver grov lin tråd med guldtråd samt innanför denna bård 

FIGUR 76, a-b. Detaljer av korkåpa. Nederländskt broderi. 
Senmedeltiden. SHM inv. nr 3920:3. 
a) Ryggskölden medframställning av Heliga tre konungars
tillbedjan. 
b) Sankta Maria Magdalena och Sankta Barbara. 
F1G. 76, a- b. Details ojcope. Netherlands embroidery. Late 
medieval. 
a) The clipeus, depicting the Adoration ojthe Magi.
b) St Mary Magdalene and St Barbara. 
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en list i rött silke broderi. Ryggskölden kantad med grön silke-
frans. Broderierna svårt skadade, med lösa trådar och stora par-
tier helt eller delvis bortnötta. Kåpan av slät röd silkesammet, 
nu spröd och brusten, kantad med gröna silkefransar. Foder 
av brun linnelärft. Under ryggskölden glättad, brun lärft. 

Mått: kåpans längd 306 cm , höjd 138 cm. Brämets längd 
på var sida 129 cm. Bredd 19 cm. Ryggskölden 48 x 46 cm 
inklusive frans, knäppklaff ro x 17 cm, fransen ca 5 cm bred. 

Kåpan omnämns i samtliga äldre inventarieförteck-
ningar, så t.ex. 1764 under rubriken Kurkåpor: "1 st 
dito afrödt sammet med gröna silkesfranser Borderat 
med kloster arbete afguld och silke äfVen en flap på 

ryggen af samma slag, med silfWerbläk samt hake". 
Kåpans broderier är inte utförda i ett kloster. De är 
av nederländskt ursprung, sannolikt från Flandern 
och utförda i en professionell pärlstickaratelje. När-
stående broderier är bevarade i flera svenska kyrkor, 
såt.ex. på korkåpor i Rättviks ochJärvsö kyrkor och 
ursprungligen på en korkåpa, nu omsydd till mässha-
ke i Höreda kyrka. Dessa broderier är till skillnad från 
Linköpingskåpan fortfarande i mycket gott skick. 
Deponerad sedan 1868 i Statens historiska museum, 
inv. nr 3920:3. 

MÄSSHAKE 

Sammetsbrokad med stort granatäpplemönster i 
brunviolett silkesammet mot guldgrund, Italien, 
1400-talets senare del eller början av 1500-talet. På 
ryggsidan figurbroderat kors med utvidgad korsrnitt, 
på framsidan bård med figurbroderier, N ederländer-
na, 1400-talets senare del eller början av 1500-talet. 
Enligt 1692 års inventarium var mässhaken då nött 

särskilt över bröstet samt i ryggsidans nederkant. 
Den lagades i görligaste mån. Sannolikt var det då 
som den fick sin nuvarande skärning med iskarv-
ningar. (Fig. 77, a-b.) 

Brokadens asymmetriska mönster bestående av ett rikt utfor-
mat granatäpplemotiv med tistelliknande blommor, pinje-
kottar, akantus och andra bladformer. Rapporthöjden kan ej 
mätas men är högre än roo cm , rapportbredd 47 cm, vådbredd 
47 cm. Sammetsluggen nu hårt nedsliten, sannolikt ursprung-
ligen skuren på två höjder. Foder av blå linnelärft, däröver 
ett randmönstrat bomullsfoder, borttaget vid konserveringen 
1999. 

På det figurbroderade korset ses bilder ur Annas och 
Joa)cjms samt Marias historia. I den till fyrpass utvidgade 
korsmitten en framställning av Anna själv tredje; Anna och 
Maria ses sittande på en tron med Jesusbarnet emellan sig, 
över barnet svävar den Helige Andes duva inom en strålgloria. 
På var sida om tronen stårjoa)cjm till vänster bakom Anna och 
Joseftill höger bakom Maria. Ovanför scenen med den heliga 

FIGUR 77, a- b. Mässhake. Italiensk mörkviolett sammets-
brokad. Figurbroderat kors uifdrt i Nederländerna. Senmedel-
tiden. 

a) Helhet. 

b) Detalj" av korset. 

F1c. 77, a- b. Chasuble. Italian dark purple ve/vet brocade. 

Figuratively embroidered cross, done in the Netherlands. Late-

medieval. 

a) Full picture. 

b) Detail ojthe cross. 
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familjen ses Gud Fader inom molnkrans under en gotisk bal-
dakin omgiven av svävande änglar. Han bär tiara och håller ett 
korskrönt klot i handen. I korsarmarna svävande änglar. N ed-
anför korsmitten två scener framställda under gotiska valvbå-
gar. N ederst Joakims uppenbarelse samt däröver Anna och 
Joakim framfiir den gyllene porten. På framsidans bård ses 
tre scener ur Marias liv; överst Marias födelse, i mitten Mari-
as tempelgång samt nederst bebådelsen. Broderierna utförda 
i yttäckande söm i guld och olikfargat silke i lasursöm och 
olika slags läggsömmar samt atlassöm. I de nötta partierna ses 
den underliggande vita linnelärften samt underlagsteckning-
en. Längs korsets och bårdens kanter smala gröna sidenband 
tillkomna vid en reparation 1670 (räk.). 

Broderi och brokad skadade och nötta. Konserverad 1911 
och 1997, Pietas nr 59 och 7056. 

Mått: mässhakens största höjd 137 cm, största bredd nr cm. 
Korsets höjd 128 cm, största bredd 52 cm, korsstammens bredd 
19 cm. 

Fig. 77 b. 

Nyare tiden 
I600- TALET 

Som tidigare nämnts är domkyrkans äldsta inventa-
rieförteckningar daterade 1600 och 1607, den sena-
re förteckningen med tillägg fram till 1624. N ästa 
inventarium upprättades inte förrän år 1672. Förteck-
ningen från 1692, upprättad under biskop H aqvin 
Spegels tid, är omfattande och mycket detaljerad 
och innehåller därför ovärderlig information om 
domkyrkans äldre och nyare textilier. Även 1708 
års inventarium rymmer värdefulla uppgifter om 
1600-talets textilier. Uppgifter förekommer även i 
räkenskaperna då framför allt om gåvor - dock utan 
att föremålen alltid är beskrivna - samt om repara-
tioner. 

I 1600 års inventarium kan, som redan nämnts, 
flertalet textilier identifieras som medeltida utom 
mässkjortor, röcklin och huvudlin, vilka ej kan date-
ras med utgångspunkt från de knapphändiga upp-
lysningarna. Altardukar, kalkdukar, dukar för altar-

ringen - s.k. diskdukar - brudpäll och andra textilier 
som bör ha funnits är ej förtecknade. Även 1607 års 
inventarium visar att domkyrkans textilinnehav var 
förhållandevis litet. Ingenting nytt tycks ha tillkom-
mit sedan 1600 utom en mässkjorta. Av sex förteck-
nade mässkjortor och två röcklin uppges samtliga 
vara förslitna. Sannolikt led man fortfarande av 
följ derna efter de båda bränderna 1546 och 1567. 
Emellertid framgår det av tilläggen till 1607 års 
inventarium att gåvor av olika slag så småningom 
började att komma domkyrkan till del. N ågra av 
dessa gåvor har bevarats till vår tid, flertalet är dock 
förkomna. I det följande skall ett försök göras att 
beskriva de under 1600- talet tillkomna textilierna 
med utgångspunkt i de uppgifter som står att finna i 
1600- och 1700- talens inventarieförteckningar. 

Först skall nämnas tre nya plagg av svart sammet, 
en mässhake, en korkåpa och ett antependium varav 
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endast korkåpan är bevarad, tillverkade av den svarta 
sammet som låg under och över båren under hertig 
Johans begravning i domkyrkan 1618 och som sedan 
överlämnades till domkyrkan.23 Av sammeten som 
låg under båren tillverkades den ännu bevarade 
korkåpan på vilken monterades ett senmedeltida 
figurbroderat bräm, som med säkerhet är iden-
tiskt med det bräm som i 1600 och 1607 års förteck-
ningar omtalas som "en herligh korkåpe lista" och 
som fortfarande hör ihop med denna kåpa (Statens 
historiska museum, inv.nr 3928:2). Dessutom tillver-
kades en icke bevarad mässhake med broderat kors, 
enligt 1708 års inventarium ett kors av gyllenduk. 
Denna mässhake var utsliten och monterades som 
foder i en ny svart mässhake 1705. Ej heller denna 
är bevarad. Av sammeten som låg över båren förfär-
digades ett antependium med kappa samt nio bok-
stäver och tre vapen av förgyllt silver, vilka enligt 
1692 års inventarium var placerade som följer: J D G 
- vapen med krona över - P H - vapen med krona 
över - R - vapen med krona över - DO. 1692 flyt-
tades samtliga bokstäver och vapen från antependiet 
till hertigJohans upphöjda grav i koret. Antependiet 
lagades och hängde dagligen framför altaret. Efter 
konungens död - dvs. Karl XI:s död - hängdes ante-
pendiet framför de långa stolarna som stod i koret. 
Därefter uppges det hänga i biblioteket.24 

Någon gång mellan åren 1607 och 1624 skänkte 
fru Anna Trolle i testamente efter sin son en ännu 
bevarad mässhake av röd sammet med rött gyllen-
dukskors samt med två vapen dels hennes makes och 
sons vapen (de Mornay), dels hennes eget. I gåvan 
ingick även en mässkjorta och ett halslin. 

I samband med Margareta Stures begravning 1618 
skänkte hennes svärson Gabriel Oxenstierna dels 
ett bårkläde av sammet med silkesfransar och för-
gyllt vapen, dels en kalkduk av skierduk, dock utan 
närmare beskrivning. I tillägget till 1607 års inven-
tarium finns en kalkduk förtecknad utan närmare 
beskrivning. I marginalen är tillskrivet att ytterliga-
re en kalkduk hade skänkts från Tureforsa (nuva-
rande Sturefors).25 Troligen är dessa båda kalkdukar 
identiska med två bevarade, nu skadade kalkdukar av 
tunnaste linnekammarduk med breda bårder av rika 
renässansbroderier i flerfärgat silke, guld- och silver-
tråd, (fig. rn2- rn3). På stilistiska och textiltekniska 
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grunder kan dessa båda kalkdukar dateras till början 
av 1600-talet. Ytterligare textilier förärades domkyr-
kan av familjen Bielke på Sturefors. Således skänktes 
år 1620 ett antependium, i inventarierna mestadels 
kallat altarkappa, av röd sidendamast med broderade 
bokstäver dels IHS, dels initialerna NTS TTS och ITS 
syftande på bröderna Nils, Ture ochJohan Turesson 
Bielke, söner till Ture Bielke och Margareta Sture. 
Antependiet är bevarat, (fig. 78, s. 144). 

Ytterligare ett antal textilier donerades till dom-
kyrkan under 1600-talet. Ett altarbrun skänktes 
senast 1624 av "S(alig) M: Peder K. .sson" (namnet 
oläsligt). 1628 skänkte Gudmund Gudmundsson en 
"diskduk" (duk för altarringen) sydd med rött silke 
och guld. På order av biskop Spegel gjordes denna 
duk om till en altarkappa på 1690-talet. Ar 1647 erhöll 
domkyrkan ett dyrbart antependium med kappa som 
gåva av landshövdingen Jacob Schytte, förfärdigat av 
brunröd tubin, en sorts sidentyg, och dekorerat med 
smala silverspetsar applicerade dels som tvärränder 
i grupper, dels längs både kappans och antepen-
diets nederkanter. Dessutom pryddes antependiet 
av bokstäver och vapensköldar i silver; dels IHS, 
dels initialerna JS ABS JS samt årtalet 164 7. 26 

1668 donerade biskop Samuel Enander mässha-
ke, korkåpa, antependium och kalkduk. Samtliga 
textilier är bevarade och beskrivs nedan, fig. 79, 
82, 95 och rn5). Föremålen är säkerligen anskaffade 
under biskopens vistelse i Tyskland. Ytterligare ett 
antependium förärades domkyrkan under slutet av 
1600-talet av fru Anna Stiernfeldt till Ry. Enligt 1733 
års beskrivning bestod antependiet av två olika slags 
siden. Varannan våd var vit, varannan var av svart 
siden med guldblommor, dessutom hade antepen-
diet svarta och vita fransar. 1733 beskrivs det som 
söndrigt. Ett nytt antependium av svart boj, dvs. ett 
ylletyg, med svarta silkesfransar anskaffades 1693. 

Ar 1693 beviljades biskopen att anskaffa ett nytt 
altarkläde av rött sidentyg med en "handbred" spets 
samt foder av"dwälsk", ett slags lärft. Det framgår ej 
vad ordet altarkläde syftar på; ett antependium eller 
ett kläde att lägga över altaret när nattvard ej firades 
- ett bruk som förekom under 1600-talet. 

Ett antal kalkdukar skänktes. De två kalkdukar-
na från Sturefors och biskop Enanders gåva har 
ovan nämnts. Dessutom erhöll domkyrkan en kalk-
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duk av "översprångat arbete" som gåva av "Bru-
sen'', dvs. domkyrkoorganisten och orgelbyggaren 
Anders Månsson Bruse. Kalkduken torde ha över-
lämnats 1632 i samband med hustruns begravning. 
1692 omtalas den som alldeles försliten . En röd 
kalkduk skänktes av Marja M ånsdotter före 1672. 
Möjligen är den identisk med en kalkduk av urblekt 
sidensatin med en enkel spets längs kanten. En beva-
rad kalkduk med donatorsinitialerna EAS MMD samt 
årtalet 1668 tillsydda består av rika broderier av rött 
silke och guldtråd i ett spetsovalmönster med rosor, 
sannolikt av ungerskt ursprung, fig. 104. Ytterligare 
en kalkduk skänktes 1699 av sämskmakaren Olov 
Larsson. Även detta broderi av rött silke och silver-
tråd torde vara av utländskt ursprung. I mittfältet är 
tillsytt en lagerkrans med IHS samt donatorsinitialer 
och årtal. (Fig. 106.) 

Många mindre gåvor kom kyrkan till del. Så t.ex. 
gavs två balslin, ett från frun på Roma och ett av 
salig Elin, död 1634, änka efter rådmannen Hans 
Skotte, död 1622. Detta måste tolkas så att fortfarande 
brukades mässkjorta med balslin och att mässkjorta 
med fast spetsprydd krage ännu inte hade kommit i 
bruk. Vi kan utgå ifrån att de senare under 1600-talet 
anskaffade mässkjortorna hade fast krage. Inga bals-
lin nämns då heller i förteckningarna. Mässkjortorna 
beskrivs gång på gång som varande i dåligt skick. Så 
t.ex. förtecknades 1672 sju mässkjortor varav fem var 
helt odugliga och två stycken "något dugliga". Lärft 
inköptes till nya mässkjortor. Situationen var liknan-
de 1692. Sex mässkjortor omtalas som nästan helt 
odugliga, en var skänkt av en änka. Biskop Spegel 
gav order om inköp av två nya mässkjortor. Detta 
kan möjligen tolkas så att mässkjorta (och mässhake) 
användes mindre ofta. 

Kollekthåvar ingick i gåvorna. KnutJönsson för-
ärade en kollekthåv av grön sammet med pärl-
broderier och inskriften IHS på fyra sidor. Enligt 
inventarier och räkenskaper gjordes gåvan 1616 
men på den bevarade håvens silverhylsa står ingra-
verat KIS 1620 MPD. Pungen ersattes under slutet av 
1700-talet. En kollekthåv med pung av flätad guld-
tråd samt med två klockor av silver förärades dom-
kyrkan av skräddaren och kyrkvärden Anders Jöns-
son sannolikt omkring 1675.27 Även denna pung är 
ersatt, dock så sent som under slutet av 1800-talet. 

Till skillnad från flertalet kyrkor beskrivs endast 
en enda brudpäll som dessutom hade sytts av ett 
gammalt antependium av gul sidendamast med bro-
derade bokstäver. 1698 beslöts att brudpällen skulle 
hyras ut till fattigt folk för 2 öre silvermynt.28 1737 
uppges den vara utsliten. Ingen ny brudpäll anskaf-
fades vilket är anmärkningsvärt eftersom brudpäl-
larna var i bruk till under 1800-talet. 

Ett antal bårkläden skänktes i samband med 
begravningar. Gabriel Oxenstiernas gåva i samband 
med svärmodern Margareta Stures begravning har 
ovan nämnts. Samma år dog riksräntmästaren Per 
Andersson Törnskölds hustru Anna Gilisdotter 
Coijet. Ett bårkläde av fint svart kläde donerades. 
N ågra år tidigare hade ett svart bårkläde givits 
efter Wellam (Wilhelm) Grummer, som hade varit 
kommendant på Vadstena slott, död 1614. Ett nytt 
stort bårtäcke av fint kläde med breda silkesfransar 
omkring och foder under förärades av biskopen 
doktor Terserus (1671-1678) samt ytterligare ett av 
fint kläde, något mindre, med silkesfransar förärades 
1692 efter biskop Gyllenadlers änkefru, dvs. biskop 
Samuel Enanders änka. Av räkenskaperna detta år 
gällande olika avgifter vid begravningar framgår att 
bårkläden också kunde brukas för att klä kyrkan i 
svart, såt.ex. vid Beatha Leijonhufvuds till Sturefors 
begravning. Det bårkläde som sannolikt täckte kis-
tan och för vilket den högsta avgiften erlades var det 
ovan nämnda av biskop Terserus skänkta täcket. Hur 
det "lilla sammets bårtäcket" brukades framgår ej. 
"Det stora bårtäcket" användes för att klä över pre-
dikstolen med. Gyllenadlers bårtäcke brukades på 
altaret och tre gamla bårtäcken täckte Kongl. M:ts 
stol. Tidigare har nämnts att det gamla svarta ante-
pendiet från 1618 hängdes framför stolarna i koret 
i samband med Karl XI:s död 1697.29 Samtidigt 
anmärktes att ett nytt antependium av svart boj måste 
köpas (inv. 1698). 

Även en del av de många lagningarna har noterats. 
Så t.ex. inköptes 1670 fyra alnar gröna band ochgrönt 
silke för lagning av tre mässhakar. Gröna sidenband 
brukades vid denna tid för att t.ex. kanta lagade 
eller flyttade medeltida mässhaksbroderier, så även 
här, t.ex. på den senmedeltida mässhaken av sam-
metsbrokad med nederländskt broderat kors. (Fig. 
77.) 1692 företogs ett antal reparationer. Så t.ex. 
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ger biskop Spegel order i samband med general-
visitationen om att korkåporna av röd respektive 
svart sammet skulle lagas och fodren ersättas med 
"dwälsk", vilka foder ännu är bevarade men nu sköra 
och brustna. Den trasiga av de vita medeltida dalma-
tikorna lagades. Under två mässhakar, en av gyllen-
duk och en av silverduk (biskop Enanders?), sattes 
nya foder av "cartun", sannolikt en indisk bomulls-
lärft. På Anna Trolles mässhake fåstes det ena vapnet 
osv. Allt som var sönder skulle lagas. Av beskrivning-
en ovan av de medeltida mässhakarna och dalma-
tikorna framgår i flera fall att betydligt större åtgär-
der vidtogs. Så t.ex. gjordes senmedeltida dalmatikor 
om till brukbara mässhakar. Två personer namnges 
i sammanhanget nämligen Mats Hansson och Mäns 
Persson, sannolikt var båda skräddare. Listan över 
vidtagna åtgärder är lång, så också listan över förbru-
kat material (räk.). 1695 erhöll Karin Larsson betal-
ning för en ny funtduk samt för att hon lagade den 
svarta mässhaken och återmonterade gyllenduks-
korset. Sannolikt gällde det den efter hertig Johans 
begravning skänkta mässhaken. 1697 lagades biskop 
Enanders mässhake med grön taft,jmf. beskrivning-
en nedan.30 

J700-TALET 

Även under 1700-talets första hälft tillfördes dom-
kyrkan många gåvor, främst mässhakar och ante-
pendier men även kalkdukar, altardynor, altardukar 
och"diskdukar".31 Enstaka inköp gjordes av domkyr-
kan, så t.ex. fick skräddaren Hans Edberg betalt för 
en ny mässhake av svart sidendamast sannolikt med 
mellanfoder av svart lärft Umf 1600-talet ovan). 

Ovan har beskrivits hur biskop Spegel lät inven-
tera kyrkan och laga allt trasigt, dessutom anskaf-
fade han för domkyrkans räkning dels ett svart ante-
pendium av ylletyg, dels ett altarkläde av rött siden 
med spetsar på. Ar 1704 skänkte hans hustru, Anna 
Schulten, en mässhake av svart, blommönstrad sam-
met med kors av breda galoner, dessutom gav hon 
en kollekthåv. Ar 1700 hade "Jungfru Spegel", en 
dotter, givit en altardyna av brokad, ursprungligen 
med mönster av strödda blommor i guld mot en 
gul sidenbakgrund. Dynan är fragmentariskt bevarad 
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(fig. 107). Brokaden var knappast ny vid gåvotillfål-
let. Både mönster och kvalitet daterar brokaden till 
omkring mitten av 1600-talet. 

1704 donerade landshövdingen Mårten Trotzigs 
änka Barbara Lejoncrona, ett antal textilier; bl.a. 
skänkte hon ett antependium av silverbrokad med 
två vapen av silver och guldfransar. Antependiet är 
närmare beskrivet i 1733 års inventarium som tillver-
kat av "liffårgad och vit silfverduk", dvs. det var av 
laxröd och vit silverbrokad. Till detta hörde en kappa 
av "bred spets av vit tråd", sannolikt en av vit lintråd 
knypplad bred spets. I gåvan ingick även en kalkduk 
av gyllenduk med breda guldspetsar, en altarduk av 
hollandslärft samt en kollekthåv. 

Borgmästaren Magnus Rinströms änka skänkte 
textilier 1724 nämligen en mässhake av vattrad röd 
sidenmoire med sju silverbokstäver (fig. 83), en mäss-
skjorta samt en kollekthåv av röd sammet. N ågra år 
senare, 1732, gav biskopinnan Rudenskiöld en likaså 
bevarad mässhake av guldmoire med breda knypp-
lade silverpetsar, i inventarierna benämnda genom-
brutna silvergaloner. (Fig. 84.) I gåvan ingick även ett 
"diskkläde", dvs. altarringstäcke, av guldmoire med 
silverspetsar (ej bevarat) samt ett bevarat täcke eller 
örngott av samma slags guldmoire till altarkudden. 
Ar 1743 erhåller domkyrkan en mässhake av brun-
violett silkesammet med kors av mönstervävda guld-
galoner med smala knypplade spetsar och liljeliknan-
de applikationer omkring. Mässhaken skänktes av 
biskopinnan Anna Swedenborg till minne av hennes 
make, ärkebiskop Eric Benzelius. (Fig 85.) Dessutom 
skänkte rådman Behm en kollekthåv av svart sammet 
till minne av sin hustru, Brita Schenling. En altar-
kudde av grön sammet med en smal guldgalon gavs 
till sakristialtaret av handelsmannen Öhrström. 

Som närmare beskrivs på annan plats måste en ny 
biskop skåpa anskaffas till Adolf Fredriks och Lovisa 
Ulrikas kröning l75L Kungens önskan var att alla 
biskopar skulle bära nya, värdiga kåpor av lika utfö-
rande under högtiden och i processionen till kyrkan. 
Fjorton kåpor beställdes därför genom hovets för-
sorg i Paris (fig. 96). En ny biskopsmitra anskaffas 
under 1790-talet (fig. roo) . 

Domkyrkans dåliga ekonomi i kombination med 
tidens svaga intresse för föremålens historiska värde 
gjorde att mycket av värde gick förlorat efter ett beslut 
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i kyrkorådet och av landshövdingen 1779. Tyger och 
broderier innehållande äkta metaller, dvs. silver och 
förgyllt silver skulle brännas ur, krucifix, vapen-
sköldar, bokstäver och siffror m .m . skulle smältas 
ned och silvret sedan säljas. Så skedde också enligt en 
noggrann redovisning i 1784 års inventarium. 

1800-TALET 

Under 1800-talet var nyanskaffningen av textilier 
liten. Aren 1824 och 1828 anskaffades för kyrkans 
medel två svarta mässhakar med silverdekor (fig. 87). 
Tre kalkdukar, en vit och två svarta är gåvor. Den ena 
av de svarta kalkdukarna donerades på 1880-talet av 
två systrar de la Gardie. 

Under 1800-talets början förtecknades alla äldre 
textilier jämte de nyanskaffade. Enligt 1822 års för-
teckning ansågs flertalet äldre textilier vara odug-
liga. Man planerade en försäljning. Endast de under 
1700-talet skänkta mässhakarna skulle behållas om 
domkapitlet gav sitt tillstånd. Sannolikt gav dom-
kapitlet inget tillstånd till försäljning. Enligt 1828 
års inventarium var samtliga textilier fortfarande i 
behåll i domkyrkan. De brukbara mässhakarna för-
varades i sakristian, allt annat hade flyttats till tom-
rummet utom den medeltida mitran, som låg i en 
kista i den s.k. pelaren, ett utrymme i koromgång-
en. Ar 1868 beslöts att några av de äldre och ej 
brukbara föremålen - de båda korkåporna, biskop 
Enanders reticellabroderade kalkduk, "monstrans-
fodret" (relikvariet) samt den medeltida mitran -
skulle deponeras i Statens historiska museum, vil-
ket också skedde. 

1900-TALET 

Den äldre textilsamlingen under slutet av 1800-
och början av 1900-talen 

I 1890 års inventarium med tillägg förtecknades nio 
gamla mässhakar "varav två är s.k. dalmatikor". 
Samtliga beskrivs som söndriga och odugliga, en 
är alldeles söndertrasad. Tre av mässhakarna var 
sedan 1885 deponerade i Östergötlands museum. 
I ett dokument daterat 1890 och undertecknat 

av museichefen Anton Ridderstad framgår att i 
depositionen ingick den mörkröda mässhaken och 
de båda gröna mässhakarna, alla från senmedeltiden, 
samt antependiet av röd sidendamast med påsydda 
bokstäver, skänkt från Sturefors 1620. Det vid ante-
pendiet fastade medeltida altarbrunet nämns ej. Även 
här påpekas att samtliga textilier är förslitna och 
odugliga. Brevet avslutas med påpekandet att i hän-
delse av eld eller andra olyckor ansvaras ej för föremå-
len. I ett tillägg till 1890 års inventarium informeras 
vi om att de textilier, som hängde på konsistorievin-
den - således flyttade från tomrummet - den 18 juni 
1908 hade sänts till Stockholm för att där konserveras 
och senare deponeras i Nationalmuseum. Säkerligen 
menades här Statens historiska museum, som vid 
denna tid upptog hela bottenvåningen i National-
museums byggnad, vilket också bekräftas i ett brev 
från Agnes Branting till domkyrkosysslomannen 0. 
Nordsjö. Så blev det inte. Samtliga textilier återgick 
efter konserveringen till Linköping och deponera-
des i Östergötlands museum 1911 enligt ett brev date-
rat den 4 november 1911, undertecknat av 0 . Klock-
hoff32 

Omkring sekelskiftet återuppväcktes intresset för 
liturgi och liturgiska textilier. D e äldre kyrkotexti-
lierna blev föremål för omfattande forskning men 
även diskussioner om hur de skulle kunna bevaras 
inför framtiden. Uppsala domkyrkas stora samling 
och de nyupptäckta textilierna i Linköpings dom-
kyrka blev utgångspunkten för de betydelsefulla 
insatser främst av Agnes Branting, som skulle få 
efterföljd inte bara i Sverige utan i Europa. Agnes 
Branting, som hade startat atelje Licium 1904, fick 
1906 i uppdrag att undersöka och bedriva forsk-
ning kring Uppsala domkyrkas stora textilsamling 
samt att planera ett domkyrkomuseum. Hon insåg 
att något måste göras för att på rätt sätt också prak-
tiskt ta hand om äldre textilier på grundval av his-
toriskt kunnande. Under pågående samtal mellan 
henne, dåvarande riksantikvarien Bernhard Sahlin 
och de ledande museimännen Rudolf Cederström 
och Sigurd Wallin om detta påträffades de medeltida 
Linköpingstextilierna på konsistorievinden. De var i 
mycket dåligt skick och behövde omedelbart tas om 
hand för att räddas. Föreningen Pietas bildades med 
Agnes Branting som ledare för verksamheten, Riks-
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antikvarien blev ordförande i styrelsen i vilken även 
Wallin och Cederström tog plats liksom fru Anna 
Wallenberg som gav finansiellt stöd till verksam-
heten.il Redan från starten 1908 skrevs en katalog, 
med löpande numrering, över konserverade föremål 
med beskrivning, fotografi och redovisning av före-
tagna åtgärder. Av Linköpingstextilierna konserve-
rades fjorton stycken under perioden 1908- ro och 
fyra under 1911. Samtliga de fjorton första konser-
veringarna bekostades av Anna Wallenberg, de fyra 
konserveringarna 1911 av Anna Wallenbergs dödsbo. 
1917 konserverades tre föremål, 1921 ett föremål samt 
slutligen de i sakristian bevarade "brukbara" mässha-
karna 1928. Flertalet av de äldre textilierna depone-
rades som ovan nämnts i Östergötlands länsmuseum 
1911 och ställdes ut där i vad som kallades domkyrko-
museet. Utställningen, som hade förnyats vid olika 
tillfallen, monterades ned under slutet av 1980-talet. 
1990 upplöstes depositionen och textilierna återgick 
till domkyrkan. Depositionen i Statens historiska 
museum förblev kvar. 

De liturgiska textiliernas förnyelse 
Omkring sekelskiftet 1900 började uppmärksamhe-
ten riktas mot en förnyelse av liturgien samtidigt 
som ett stort intresse uppstod för medeltidsforskning 
inom konsthistorien, också äldre textilier och deras 
historia började att uppmärksammas. På samma gång 
började en förnyelse av den svenska textilkonsten, en 
förnyelse som till stor del hade sin grund i det nyvak-
nade intresset för våra äldre textilier och textila tekni-
ker. Allt detta tillsammans skulle få stor betydelse för 
den kyrkliga textilkonstens utveckling i Sverige. Vi 
fick under 1900-talets tre första årtionden en konst-
närligt högtstående kyrklig textilkonst av nytt slag, 
som kom att ligga till grund för den kommande 
utvecklingen. Många intressanta exempel återfinns i 
domkyrkan. 

Anna Wallenbergs donation 
Anna Wallenberg inte endast bekostade ett stort 
antal konserveringar av domkyrkans äldre textilier. 
1894 och 1908 donerade hon två stora flossamattor för 
koret, den först nämnda att läggas innanför altarring-
en, den andra att läggas framför altarringen. Ingen 
av mattorna är bevarad. De omnämns i tillägg till 
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1890 års inventarieförteckning, dockuppges felaktigt 
donationsåret till 1892. De är inte beskrivna. Efter-
som beteckningen flossamatta användes om båda 
kan slutsatsen dras att det var fråga om handväv-
da svenska mattor. Anna Wallenberg var ordfö-
rande i styrelsen för Handarbetets Vänner åren 
1887- 1904,34 dvs. vid den första mattans tillkomst. 
I Handarbetets Vänners beställningsbok för åren 
1892- 1910 rörande kyrkliga beställningar återfinns 
uppgiften att en flossamatta 1894 utfördes för Lin-
köpings domkyrka. Vidare framgår av förteckning-
en över mönstersamlingen att Sofia Gisberg, en av 
de stora konstnärerna, hade utfört skisser för en 
flossamatta till Linköpings domkyrka. Den av Anna 
Wallenberg år 1894 donerade flossamattan att läggas 
innanför altarringen var således formgiven av Sofia 
Gisberg och vävd hos Handarbetets Vänner i Stock-
holm. Enligt inventarieförteckningen följde en sär-
skilt uttryckt önskan med donationen: "att öfVerdrag 
eller andra aktsamhetsåtgärder ej måtte förekomma, 
utan bör mattan få osparad tjena så länge den kan o. 
sedan försvinna." 

Efter en stor schism inom Handarbetets Vänner 
lämnade Anna Wallenberg ordförandeposten 1904 
och stödde därefter den detta år av Agnes Branting 
startade atelje Licium, en atelje för kyrklig textil-
konst. Av en artikel i Stockholms Dagblad den 24 
februari 1908 framgår att Licium detta år vävde en 
flossamatta för Linköpings domkyrka. Enligt Liciums 
beställningsbok för 1909 var flera flossamattor under 
tillverkning efter skisser av Sofia Gisberg, som lik-
som Anna Wallenberg och Agnes Branting hade 
lämnat Handarbetets Vänner. Det kan därför antas 
att Sofia Gisberg hade formgivit även den andra kor-
mattan till Linköpings domkyrka.is 

Liturgisk skrud samt 

monumentala vävnader och broderier 


Det nya intresset för liturgiska textilier resulterade 
för domkyrkans del i anskaffandet av ett antal nya 
mässhakar mellan åren 1916 och 1930 utförda på 
Ersta Paramentverkstad och Licium. Liciummäss-
hakarna formgavs av Agnes Branting och Sofia 
Widen. En ny mitra, formgiven av Sofia Widen 
för Licium, skänktes 1932 av kapten Westman. En 
ny biskopskåpa tillkom 1945 utförd av Licium efter 
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Märta Afzelius skisser. Senare har nya mässhakar 
tillkommit signerade av bl.a. Gunilla Schildt-
Stuart, Agda Österberg och Bengt-Olof Kälde. 
Anna-Lisa Odelqvist-Kruse har formgivit bisko-
pens resekåpa och domprostkåpan. 1953 kompo-
nerade Märta Afzelius det på högaltaret brukade 
altarbrunet. (Fig. 80.) 

Domkyrkan äger monumentala vävnader och 
broderier. Ar 1938 utsmyckades koromgången med 
Märta Afzelius tre stora bildvävnader "Skapelsen" 
utförda på Elsa Gullbergs atelje. 1988/89 tillkom Kaisa 
Melantons stora vävnad kallad Maria, Annas dotter, 
utförd av Handarbetets Vänner. I Tomas-koret åter-
finns Anna-Lisa Odelqvist-Kruses vävnad Sankt 
Tomas, utförd av Ulla Parkdal. Slutligen skall 
nämnas Sten Kauppis fasteduk Veronicas svetteduk 
för altaret i Andreaskoret, utförd under åren 1996- 98. 
Samtliga här nämnda textilier beskrivs i den följande 
katalogen. 

BISKOPSSKRUDEN UNDER NYARE TIDEN 

Under 1600-talet och större delen av 1700-talet bar 
landets biskopar en ytterligt förenklad liturgisk 
skrud bestående av korkåpa, mässkjorta med mäss-
skärp och eventuellt en stola. Under en lång period 
tycks inte ens mässkjortan ha varit i bruk enligt 
vad som framgår av bevarade målningar, så t.ex. 
Ehrenstrahls skildring av Karl XI:s kröning i Uppsala 
domkyrka 1675.36 Kåpan bars direkt på den svarta 
prästdräkten. Emellertid framgår det av räkenska-
perna att till kröningen 1751 anskaffades nya mäss-
skjortor. Ärkebiskopens mässkjorta, förfärdigad i 
Paris, finns bevarad på Stockholms slott. I Lin-
köpings domkyrkas handlingar omnämns en ny 
mässkjorta för biskop Ryzelius. Mitra brukades ej 
efter Uppsala möte 1593 förrän under 1700-talets 
sista fjärdedel då den omnämns i samband med 
några kungliga familjehögtider. Biskoparna började 
att återuppta bruket undan för undan. Den nyut-
nämnde ärkebiskopen Uno von Troil bar mitra när 
han den I mars 1787 i Linköpings domkyrka vigde 
sin efterträdare J A Lindblom.37 Det är okänt vil-
ken mitra som då brukades. En ny mitra anskaf-
fades under 1790-talet (fig. roa). I r8n års handbok 

föreskrevs bruket av mitra. Ar 1932 erhöll Linkö-
pings domkyrka som gåva en ny mitra utförd av Sofia 
Widfo och atelje Licium (fig. ror). Under senare år 
har ett antal nya mitror anskaffats, både enkla mitror 
och festmitror. 

I domkyrkans äldre inventarieförteckningar omta-
las samtliga kåpor som korkåpor. Ordet biskopskåpa 
förekommer ej . Under 1600-talet och de två efter-
följande århundradena brukades inte korkåpa i guds-
tjänster som under medeltiden. Korkåpan användes 
av biskopen men kunde även brukas av prostar och 
kyrkoherdar. I Linköpings domkyrka fanns under 
slutet av 1500-talet och början av 1600-talet endast 
en korkåpa nämligen den ännu bevarade men svårt 
skadade senmedeltida kåpan av röd sammet med 
figurbroderier. Ett senmedeltida figurbroderat bräm 
monterades 1618 på den nya korkåpa, som tillverka-
des av den sammet, som låg under båren vid hertig 
Johans begravning och som skänktes till domkyr-
kan. Ingenting nämns om att kåporna brukades av 
biskopen. Eftersom inga andra kåpor fanns torde så 
ha varit fallet. Ar 1668 skänkte biskop Samuel Enan-
der en praktfull kåpa av utländsk tillverkning, sydd 
av italiensk guldbrokad. Troligen hade den inköpts 
i T yskland under biskopens vistelse där som super-
intendent för de svenska trupperna. (Fig. 95.) 

Linköpings stift liksom de övriga stiften nödgades 
anskaffa en ny biskopskåpa till kröningen r75r. Kung 
Adolf Fredrik önskade att samtliga biskopar och 
superintendenter skulle bära värdiga och lika kåpor 
under processionen till kyrkan och under själva krö-
ningen. Samtliga fjorton kåpor beställdes genom 
hovets försorg i Paris. Kåporna, som samtliga är beva-
rade, var av olika dyrbarhetsgrad beroende på stif-
tets rang och därmed placering i kröningsprocessio-
nen. De dyrbaraste kåporna näst efter ärkebiskopens 
bars av biskoparna i Linköping, Strängnäs, Skara och 
Västerås som gick sist i processionen - således en steg-
ring av prakt. Kungen påpekade i ett brev till ärke-
biskopen att stiften själva måste betala kåporna men 
så skulle de ju också få behålla dem.38 Biskop Ryze-
lius i Linköping klagade över att domkyrkan tvinga-
des att bekosta en så dyrbar kåpa trots domkyrkans 
dåliga ekonomi på grund av byggandet, dvs. tombyg-
get. Resultatet blev ett sammanskott av stiftets för-
samlingar för att täcka utgiften. (Fig. 96 samt s. 159.) 
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Ingen ny kåpa anskaffades efter detta förrän 1945. av atelje Libraria och Anna-Lisa Odelqvist-Kruse. 
Den nya kåpan utfördes som redan nämnts av atelje För första gången sedan medeltiden anskaffades 1998 
Licium efter ritningar av Märta Afzelius. (Fig. 97.) en mässhake med stola att brukas enbart av bisko-
Ar 1981 tillkom biskopens resekåpa med mitra av pen. Mässhaken utfördes på Licium efter Bengt-
enkelt men värdigt utförande särskilt avsedd för att OlofKäldes skiss. (Fig. 94.) 
kunna packas och transporteras. Uppdraget utfördes 

Katalog över nyare tidens textilier 

ANTEPENDIER OCH ALTARBRUN 

Antependium. Karmosinröd sidendamast, Italien, 
1500-talets andra hälft. På mittpartiet silverbrode-
rade bokstäver dels IHS, dels NTS TTS ITS syftande 
på Nils Turesson Bielke, Ture Turesson Bielke och 
Johan Turesson Bielke, söner till Ture Bielke och 
hans hustru Margareta Sture. Skänkt 1620. Enligt 
domkyrkans äldre inventarier sammanfogat med det 
medeltida altarbrunet. (Fig.78.) 

Damastens mönster bestående av flätade ramverk av breda 

småmönstrade handformer bildande spetsovaler inom vilka 

ses detaljrikt tecknade, symmetriskt utformade vasuppställ-
ningar, tistelliknande blomknoppar, flikade blad och kransar. 

Rapporthöjd 28-30 cm, rapportbredd 27 cm, vådbredd 54 cm. 

Antependiet sammansatt av sju hela tygvåder. Bokstäverna 

broderade i låg relief med silver. Foder av oblekt linnelärft. 

Damasten nu blekt och skadad, delar av våden längst till höger 

fragmentarisk. 


Mått: längd 378 cm, höjd 81 cm. 

I ett tillägg till 1607 års inventarium omtalas att ett 
altarbrun av röd damast tillkommit 1620. Ingenting 
nämns om det medeltida altarbrunet i detta sam-
manhang (förtecknat på annan plats) . Således är det 
osäkert när altarbrunet fåstes vid antependiet. Senare FIGUR 78. Antependium. Röd sidendamast. Skänkt 1618. 
under 1600-talet förtecknas båda tillsammans dock Detalj. 
utan uppgifter om de var sammanfogade: "Noch F1c. 78. Antependium. Red silk damask. Presented in 1618. 
bourderadt kappa och antependium med sömmade Detail. 
bokstäfver NTS TTS ITS": Antependiet och altar-
brunet synes ha hängt på altaret under en mycket variationer fram till omkring 1600. Exempel finns 
lång period åtminstone från 1737 till någon gång bevarade i ett flertal svenska kyrkor, främst i mäss-
mellan 18rn och 1822. hakar. Vi möter också detta damastmönster i kläde-

Damastens mönsterform kan dateras till omkring dräkten på många porträtt från renässansen i Sverige 
mitten av 1500-talet men vävdes i många närstående och utomlands. 
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Antependium. Grön halvsidenbrokad med renäs-
sansmönster i vitt, gult och silver. Ursprungligen 
prytt med bokstäver och årtal i silver: SNE BND GA 
samt 1668. Brukat på sakristialtaret. Gåva detta år av 
biskop Samuel Enander som samtidigt skänkte en 
mässhake, en korkåpa och en kalkduk, samtliga före-
mål är bevarade. (Fig. 79.) 

Symmetriskt mönster av nästan cirkelformigt svängda grenar 
med granatäppleliknande frukter, pinjekottar, nejlikor, tistel-
liknande blommor och bladrosetter i gult, vitt och silver mot 
grön botten. Rapporthöjd 48,5 cm, rapportbredd 59 cm, våd-
bredd 59 cm . Lampasbindning. Sannolikt början av 1600-talet. 
Antependiet sammansatt av tre hela våder samt i var sida del 
av våd. Foder av nu brungrå linnelärft vikt runt kanterna som 
bård. Konserverat 19II och 1998, Pietas nr 57 och 7079. 

Mått: längd 214 cm, höjd 93 cm. 

FIGUR 79. Antependium. Grön halvsidenbrokad. Gåva 1668 
av biskop Samuel Enander. Detalj. 
FIG. 79. Antependium. Green silk and cotton brocade. Presen-
ted in 1668 by Bishop Samuel Enander. Detail. 

Altarbrun. Geometriskt mönstrat broderi i silke och 
guld på rött underlag. Formgivet av M ärta Afzelius 
och utfört av atelje Sofia Widen textilier 1953· (Fig. 
80.) 

Altarbrun bestående av ett 12 cm brett rött band i ripsbind-
ning. Längs hela brunet broderi i geometriska former bestå-
ende av symmetriskt uppbyggda grupper sammanfogade med 
vita korsformer. Broderiet utförd i silke och guldtråd i lägg-
söm samt applicerade smala viggmönstrade guldband. 

Mått: längd 335 cm, höjd 12 cm. 

FIGUR 80. Altarbrunfor högaltaret. Broderi i silke och guld samt applicerade guldband på ripssiden. Komponerat av Märta 
Afzelius och uifdrt av atelje Sofia Widen textilier 1953. Detalj. Se ävenfig. 37. 

FIG. 80. Frontletfor the high altar. Silk andgold embroidery and applique gold strips on ribbed silk. Composed by Märta 
Afzelius and made by Atelje Sofia Widen Textilier in 195J. Detail. See alsofig. 37. 
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MÄSSHAKAR 

Mässhake. Slät röd silkesammet. På ryggsidan kors 
av vit sidendamast samt två broderade vapensköldar 
syftande på Charles de Mornay och hans hustru 
Anna Trolle. Skänkt mellan åren 1607 och 1624. 
Lagad med nytt kors 1784. (Fig. 81.) 

Sammeten oregelbundet skarvad, sannolikt omsydd. På rygg-
sidan kors, fram korsform av vit sidendamast med osymme-
triskt rokokomönster av blommor mot botten av ripsliknande 
karaktär, rapporthöjd 36 cm. 1700-talets andra hälft. Vapen-
sköldarnas broderi utfört i silke och metalltråd på underlag 
av sidenatlas. Ej ursprungligt foder av röd shantung insatt vid 
konserveringen 1928, Pietas nr 1132. 

Mått: största höjd 112 cm , bredd 81 cm . 

I ett tillägg till 1607 års inventarium förtecknas en 
mässhake av röd sammet, en mässkjorta och ett 
huvudlin med tillägg i marginalen "skenkt aff W: 
fru Anna, skenkt efter sin son i testamente" . Ytter-
ligare en anteckning samt mässhakens vapensköldar 
bekräftar att det gäller Anna Trolle. Ursprungligen 
hade mässhaken ett kors på ryggsidan av röd gyl-
lenduk, dvs. av brokad mönstrad i guld och rött 
silke. Detta kors ersattes vid en lagning 1784 av 
det nuvarande korset liksom framstyckets mittparti 
lagades med vit sidendamast i korsform. Enligt 1784 
års inventarium flyttades gyllendukskorset till en vit 
mässhake. Emellertid torde detta vara en felskriv-
ning eftersom de båda förtecknade vita mässhakarna, 
ännu bevarade, hade andra kors. 

Mässhake. Röd blommerad silverbrokad med infålld 
bård och kors av grön brokad, endast delvis beva-
rad. Gåva 1668 av biskop Samuel Enander, adlad Gyl-
lenadler. Mässhaken återfanns på konsistorievinden 
1908, då mycket söndrig och i bitar. Vid konserve-
ringen detta år rekonstruerad av Agnes Branting. 

Mässhaken ursprungligen prydd med silverbok-
stäverna SNE BND syftande på biskop Samuel Enan-
der och hans hustru Brita Nilsdotter Aeschilli samt 
årtalet 1668. Bokstäver och siffror troligen avlägsnade 
1784 för att smältas ned eftersom de ej vidare förteck-
nas. Sannolikt inköptes mässhaken i Tyskland till-
sammans med ett antependium och en korkåpa Umf. 
dessa). (Fig. 82.) 
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FIGUR 81. Mässhake. Röd sammet med kors av vitt damast-
siden. Två broderade vapensköldar syftande på Charles de 
Mornay och hans hustru A nna Trolle. Gåva mellan åren 1607 
och 1624 av Anna Trolle till minne av en son. Det ursprungliga 
korset av "röd gyllenduk" ersattes med det nuvarande år 1784. 

FrG. 81. Chasuble. R ed velvet with cross ojwhite damask 
silk. Two embroidered armorial shields, alluding to Charles de 
Mornay and his wife Anna Trolle. Presented between 1607 and 
1624 by Anna Trolle in memory efa son. The original cross ef 
"red cloth efgold" was replaced with the present one in 1784. 

Kontinental modell med rakt skuret ryggstycke och svängt 
framstycke av röd silverbrokad. På ryggsidan infälld bård, fram 
kors samt bred linning kring halsringningen av grön guld- och 
silverbrokad, skadad och delvis ersatt med omönstrat grönt 
siden 1697, förkommet 1908 och vid mässhakens rekonstruk-
tion på ryggsidan ersatt med konserveringstyg. Den röda bro-
kadens mönster osymmetriskt med två radvis alternerande 
buketter förskjutna i sidled i fårgerna vitt, gult och silver. 
Rapporthöjd 37 cm , raportbredd 19 cm . På den gröna broka-
den växlande buketter och fåglar i guld och silver. Båda broka-
derna vävda i lampas. Längs mässhakens ytterkanter röda band 
med metallinslag, vild halsringningen fragment av knypplad 



guldspets. Sidenfoder. Konserverad 1908 och 1997. Pietas nr 
54 och nr 7057. 

Mått: största höjd n9 cm, bredd 90 cm. 

Mässhake. Röd vattrad sidenmoire med kors av vit 
sidendamast. Gåva 1724 av borgmästaren Magnus 
Rinströms änka. (Fig. 83.) 

Röd vattrad sidenmoire i ripsbindmng. På ryggsidan kors, 
fram bård samt små formskurna applikationer av vit sidenda-
mast, i äldre inventarier beskriven som vit moire. Damasten 
möjligen ersättning för den ursprungliga moiren. På fram-
stycket donatorsinitialerna MHR samt årtalet 1724, nu med 
omkastade siffror till 1742, av silver. Smal knypplad kantspets 
av vit lintråd. Ursprungligen foder av blå sidentaft, nuvarande 
foder av röd shantung insatt 1928. Konserverad 1928, Pietas nr 
n33. 

Mått: största höjd n4 cm, bredd 90 cm. 

FIGUR 82. Mässhake. Röd blommönstrad brokad. Gåva 1668 
av biskop Samuel Enander. 
FIG. 82. Chasuble. Red .fioral-patterned brocade. Presented in 
1668 by Bishop Samuel Enander. 

FIGUR 83. Mässhake. R öd vattrad sidenmoire med kors av vit 
sidendamast. Gåva 1724 av borgmästaren Magnus R inströms 
änka. 
FIG. 83. Chasuble. R ed watered silk with cross efwhite silk 
damask. Presented in 1724 by the widow efMayor Magnus 
R inström. 

Mässhake. Gul omönstrad guldbrokad, s.k. gyllen-
duk, med applikationer av breda knypplade silver-
spetsar. Gåva 1732 av biskopinnan Margareta Ruden-
skiöld till minne av hennes make, biskop Torsten 
Rudenskiöld. (Fig. 84.) 

Gul, omönstrad guldbrokad med invävda guldlan. På rygg-
sidan brett kors av knypplad silverspets applicerad i dubbla 
rader. På framstycket enkel bård av samma spets samt sil-
verbokstäverna TR MR syftande på biskop Torsten Ruden-
skiöld och hans hustru Margareta Rudenskiöld. Längs mäss-
hakens kanter smal knypplad silverspets. Ej ursprungligt foder 
av rödrosa shantung insatt vid konserveringen r928, Pietas nr 
1135. 

Mått: största höjd II5 cm, bredd 83 cm. 
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nans mitt en mindre stjärna, dessutom gyllene strålar. Nederst 
ANNO 1743 av applicerade smala guldband. Längs mässha-
kens ytterkanter smala knypplade metallspetsar. Foder av blå 
linnelärft, ursprungligen foder av blå sidentaft (inventarium 
1746). Konserverad 1928, Pietas nt rr36. 

Mått: höjd 121 cm, bredd 90 cm. 

FIGUR 85. Mässhake. Nu brun, ursprungligen violett silkesam-
met. Kors av mönstervävda guldgaloner. Två vapensköldar samt 
bokstäverna E B A s syftande på ärkebiskop Eric Benzelius och 
hans hustru Anna Swedenborg. Gåva 1743. 

FIG. 85. Chasuble. Silk velvet, now brown, originally purple. 
Cross efpattern-wowen gold braid. Two armorial shields and the 
letters E B A s, alludin to Archbishop Eric Benzelius and his wife 
Anna Swedenborg. Presented in 1743· 

FIGUR 84. Mässhake. Gul omönstrad "gyllenduk" med app-
likationer av breda knypplade silverspetsar. Gåva 1732 av 
biskopinnan Margareta Rudenskiöld till minne av hennes make, 
biskop Torsten Rudenskiöld. 
FIG. 84. Chasuble. Plain yellow "cloth <fgold" with applique 
work efbroad silver pillow-lace. Presented in 1732 by Margareta 
Rudenskiöld in memory efher husband, Bishop Torsten Ruden-
skiöld. 

Mässhake. Mörkt brunviolett silkesammet. Kors av 
mönstervävda guldgaloner med applikationer vid 
korsändarna. Gåva 1743 av biskopinnan Anna Sweden-
borg till minne av hennes make, ärkebiskop Eric 
Benzelius. (Fig. 85.) 

Mörkt brunviolett, ursprungligen violett silkesammet. På 
ryggsidan kors av mönstervävda guldgaloner kantade med 
smala knypplade uddspetsar i guld. Vid korsändarna liljelik-
nande applikationer i guld och silver. Två broderade vapen-
sköldar samt ovanför dessa i guldbroderi utförda donatorsiniti-
aler EB AS syftande på Eric Benzelius och Anna Swedenborg. 
På framstycket stor femuddig stjärna av metallbroderi, i stjär-
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Mässhake. Mörk nu blågrön silkesammet. På rygg-
sidan kors, fram bård av nu gul guld- och silverbro-
kad. Mässhakens skärning med uppåt avsmalnande 
ryggstycke daterar den till 1700-talets sista tredje-
del. Korsets och bårdens brokad, s.k. gyllenduk, 
vävd i Italien under 1500-talets andra hälft. Mässha-
ken sannolikt identisk med den mässhake som 1784 
sägs vara "sydd av någonting gammalt" . (Fig. 86.) 

Mörkt blågrön silkesammet, framstycket blekt till grönbrunt, 
med antydan till randad struktur i sammetsluggen. På rygg-
sidan kors med utsvängda korsarmar, fram bård av guld- och 
silverbrokad med symmetriskt mönster av blom- och bladfor-
mervävda av släta metallan och uppdragna guldöglor mot bak-
grund av nu gul sidenatlas. R apporthöjd 25 cm. Korset skarvat 
av ett antal mindre stycken. Längs halsringning och sprund 
blå kantning. Grått sidenfoder, ej ursprungligt. Konserverad 
1928, Pietas nr u34. 

Mått: största höjd 123 cm, största bredd 87 cm. 

FIGUR 86, a- b. Mässhake av mörkt grön silkesammet. 

Kors av nu gulguldbrokad. Sannolikt identisk med den mäss-
hake som 1784 omtalas som "gjord av något gammalt". Korsets 

brokad daterande sig.från 1500-talets andra hälft. 

a) Helhet. 

b) Detalj av 1500-talsbrokaden. 

F1G. 86, a- b. Chasuble ojdark green silk velvet. Gross if 

what is now yellow gold brocade. Probably identical with the 

chasuble referred to in 1784 as madefrom "something old". 

The brocade if the cross dates from the second-ha!fif the 16'" 

century. 

a) Full picture. 

b) Detail if the 16'" century brocade. 
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Mässhakar, två stycken. Lika utförande. Svart sammet 
med silverdekor. Inköpta 1824 respektive 1828. 
Sammeten i anmärkningsvärt gott skick. Mässhakar-
nas skärning karakteristisk för det tidiga 1900-talet, 
ej för 1820-talet. Mässhakarna renoverade 1870 och 
1916 (1920?), vid det senare tillfallet av Ersta Para-
mentverkstad (se nedan). Säkerligen flyttades den 
broderade dekoren och galonerna över till nytill-
verkade mässhakar vid det senare tillfallet. J9 
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FIGUR 87. Mässhake. Svart sammet 
med silverdekor. Dekorenfrån 
1820-talet öveiflyttad till ny mässhake 
omkring 1920. 

FIG. 87. Chasuble. Black velvet with 
silver decorations. The 182os decor 
traniferred toa new chasuble, c. 1920. 

På ryggsidan kors av breda silvergaloner, över korsmitten en 
omstrålad törnekrona, nedanför korset två korslagda kvistar av 
palm och oliv i silverbroderi i låg relief. På framsidan en stor 
stråltriangel i silverbroderi med inskriften Jahve i svart silke. 
Längs mässhakens kanter och runt halsringningen smalare sil-
vergaloner än i korset men av samma mönstring. All dekor 
applicerad på sammeten . Rak skärning, smal modell med stor 
halsringning. I mycket gott skick. 

Mått: största.höjd ro6 cm, största bredd 55 cm. 



FIGUR 88. Mässhake. R öd sammet 
med guldbroderi. Ersta Parament11erk-
stad 1916. 

FIG. 88. Chasuble. R ed Vel11et with 
gold embroidery. Ersta Parament11erk-
stad, 1916. 

Mässhakar, två stycken. Lika utförande. Mörkröd 
silkesanunet med gulddekor. Ersta Paramentverkstad 
1916. Invigda på Påskdagen den 23 april detta år. 
(Fig. 88.) 

På ryggsidan kors med utvidgad korsmitt, fram bård med 
konturer av applicerade smala guldband och guldbroderi i 
gotikiserande mönster av symmetriskt tecknade rankor med 
blad och liljeblommor. I korsmitten inom fyrpass bokstäverna 

IHS. På framstyckets bård inom fyrpass Guds lamm liggande 
på boken med sju insegel samt hållande segerfanan. Nedanför 
boken ett språkband med inskriften INRI. Längs mässhakens 
kanter smala guldband. Hög smal skärning med stor oval hals-
ringning. Foder av mörkröd shantung. 

Mått: höjd 120 cm. 
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Mässhakar, två stycken. Lika utförande. Vit siden
damast med barockinspirerat mönster vävt hos Bevi
lagua sidenväveri i Venedig. Lika gaffelkors på rygg
och framsida. Ersta Paramentverkstad 1928. (Fig. 
89.) 

Vit sidenda111ast 111ed mönster av blo111111or på korta böjda 

stj älkar. Lika gaffelkors på rygg- och fra111sida av applicerade 

guldband. I korsmitten en strålsol 111ed vågformiga strålar, 

in o111 strål so len ses på ryggsidan den H elige Andes du va 
flygande uppåt 111ot blå bakgrund, på fra111sidan den vita luth

errosen 111ot blå bakgrund. På korsar111arna s111å broderade 

rundlar med likarmade kors . Över sidenets yta små grupper 
med silkebroderade kors. På den ena mässhaken ursprung

ligt foder av vitt siden, på den andra mässhaken foder av gul 
linnclärft in sa tt av ate lj e Libraria i samband 111ed en repara

tio n. 

M ått: största höjd 117 cm, största bredd u5 cm. 

FIGU R 89 . Mässhak·e. Vit sidendamast rned applicerad och 
broderad dekor. Ersta Paramentverkstad 1928. 

FIG 89. Chasuble . T4'hite silk damask with applique and 
em&roidered decoration. Ersta Para1nentverkstad, 1928. 

FIGUR 90. Mässhake. Mörkviolett halvylle med applicerad och 
broderad dekor. Formgiven av Agnes Branting och uifdrd av 
atelje Lich1m 1929. 

FIG. 90. Chas11ble. Dark purple ha!f-wool with applique and 
embroidered decor. Designed by Agnes Branting and made by 
Atelje Licium, 1929 . 

Mässhakar, två stycken. Lika utförande men med smär
re avvikelser i detaljerna: Mörkviolett ylletyg med 
enkel banddekor och broderad text. Utförda av atelje 
Licium 1929 efter Agnes Brantings förlaga. (Fig. 90.) 

Mörkviolett yllerips med yll evarp och bomullsinslag. Dekor 

av applicerade gråvita band, 5,8 cm breda, i form av gaffelkors 

med halvcirkelformig tvärarm , lika på rygg- och framstycke, 
111ed broderad text utförd med rött silke. På den ena mäss
haken läses PORTET FIL!UM HOMINES MULTA PATI 

(Människosonen måste lida mycket), på den andra ses texten 

ECCE ASCENDIMUS IEROSOLYMAM (Se vi gå upp till 

J erusalem). Texterna läses från vänster på fram sidan. På rygg

sidans korsstam nederst en lilja, däröver fem små rundlar med 

kors syftande på Kri sti fem sår, de ssutom två femuddiga stjär
nor samt i korsmitten ett likarmat kors. Fra111 ersä tts liljan 

av domkyrkans vapen, två korslagda nycklar, samt årta let 

MCMXXIX. Bred modell. Foder av mörkli la shantung. I 

fodret märkningen Licium AB 1929. 

Mått: största höjd nr,5 cm, största bredd 126 cm. 
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Mässhakar, två stycken. Lika material och utförande 
men med avvikande ikonografi i ryggsidornas figur-
broderi. Karmosinrött siden. Utförd av atelje Licium 
1929 efter Sofia Widfos förlaga. (Fig. 91 a-b.) 

Karmosinrött ripssiden. På ryggsidorna figurbroderi i tekniskt 
lika utförande men med olika ikonografiskt innehåll. På den 
ena mässhaken ses Guds lamm med segerfana inom strålgloria 
omgiven av tre tillbedjande änglar, nedanför på en klippfor-
mation ses fyra tillbedjande änglar. Lammet och strålsolen 
broderade i guld, änglarna i silkebroderi har blå vingar och 

bär vitskimrande tunikor. Över sidenets yta strödda likar-
made kors. På den andra mässhaken ses på ryggsidan den 
tronande Kristus med korsgloria, krönt glob och liljekrönt 
spira sittande på en blå regnbåge inom en strålgloria, klädd i 
gyllene mantel med blått foder och vit tunika, omgiven av tre 
änglar, nedanför på en klippformation ses tre basunblåsande 
änglar. Över sidenets yta strödda åttauddiga stjärnor. Samma 
utförande som ovan beskrivits. På båda mässhakarnas framsida 
ett enkelt kors av smala mönstervävda band samt strödda likar-
made kors respektive stjärnor. Nederst domkyrkans vapen. 
Vid modell. Foder av blå shantung. 

Mått: största höjd 125 cm, största bredd uo cm. 

FIGUR 91, a- b. Mässhakar, två stycken. Karmosinrött siden med broderad dekor. 

a) Ryggsida med motiv av Lammet med segerfanan omgiven av tillbedjande änglar. 

b) Ryggsida med motiv av den tronande Kristus omgiven av tillbedjande och basunblåsande änglar. 

Formgiven av Sefia Widen och uifOrd av atelje Licium 1929. 


F1c. 91, a- b. Chasubles, two in number. Carmine silk with embroidered decor. 

a) R everse side, showing the Lamb with Triumphal Flag, surrounded by adoring angels. 

b) Reverse side, showing Christ Enthroned, surrounded by adoring, trumpetblowing angels. 

Designed by Sefia Widen and made by Atelje Licium, 1929. 
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Mässhakar, två stycken. Lika utförande. Mörkgrön På ryggsidan kors av applicerade karmosinröda sidenripsband, 

sammet med över ytan strödda broderade franska 
liljor, på ryggsidan karmosinrött kors med brode
rade liljor och blad . Mässhakarna efterbildar ide
mässigt den senmedeltida gröna sammetsmässha
ken (fig. 72 a), utan att vara kopior. Utförda på atelj e 
Licium 1930 efter Sofia Widfos förlaga. Gåva av 
brukspatronen Gottfrid Wennersten. (Fig 92.) 

kantat av smala mönstervävda band i samma farg med rut
mönster i gult. På korset upprepade fran ska liljor i vitt bro
deri växlande med blad i guldläggsöm och snedkors med 
trefa ldiga cirkelornament, nederst domkyrkan s vapen. På 
sammeten strödda vita lilj or, mellan lilj orn a kontursöms
broderade kvadrater med korsformer. På mässhakarnas 
fram sidor ett enkelt kors av dubbla, mönstervävda röda band, 
dessutom franska hljor och konturbroderade ornament . Vid 
modell . Foder av shantung. 

Mått: största höjd 125 cm, största bredd 103 cm. 

FIGUR 92. Mässhake. Grön sammet med applicerad och broderad dekor. Inspirerad av en av de senmedeltida mäss
hakarna. ]mf fig. 72 a. Formgiven av S<!fia W iden och uifdrd av atelje Licium 1930. 

FrG. 92. Chas11ble. Green ve/vet with applique and embroidered decor. Inspired by one efthe late-medie11a l chasubles. 
Cf Pig. 72 a. Designed by S<!fia Widen and made by Atelje Licium, 1930. 
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Mässhake och stola. Rosa och vit dubbelväv i ylle. 
På ryggsidan Kristusmonogram inom en strålande 
stjärna. Mönstret i vitt mot rosa grund. Stola av 
samma utförande samt med vit frans . Utförd av Karin 
Häll-Stark. Omkring mitten av 1900- talet. Gåva av 
tillverkaren. 

Mått: stö rsta höjd n 8 cm , största bredd 74 cm. Sto lans 

längd 260 cm , bredd 15 cm. 

Mässhake. Vit sidendamast med mönster av stilise
rade gotiska valvbågar. På ryggsidan broderat kors 
i grönt och guld. Foder av gul linnelärft. Signerad 
Licium 1.J. 1964. 

Mått: största höjd 125 cm , största bredd 106 cm. 

Mässhakar, två stycken. Lika utförande. Grönt hand
vävt ylletyg. På rygg- och framsida broderier i guld 
och lysande farger i läggsöm och schattersöm. Foder 
av grönt siden. Komponerade och utförda av Gunilla 
Schildt- Stuart 1965. (Fig. 93.) 

Mått: största höjd 120 cm , största bredd 120 cm. 

Mässhake. Rött handvävt ylletyg. På ryggsidan 
enkelt broderat kors i orange, gult, vitt och guld. På 
framsidan Kristusmonogram. Foder av rött konst
material. Signerad Agda Österberg, Varnhem 1974. 
Gåva av Thure Ryden 2.2.1975. 

Mått: största höjd rr8 cm, största bredd 109 cm. 

Biskopens mässhake och stola. Rött omönstrat ylle
tyg med applikationer av olikfärgat siden samt 
mångfårgat silkebroderi. Formgivna av Bengt-Olov 
Kälde efter ett utkast rörande bildernas ikonogra
fiska innehåll av biskop Martin Lind. 40 Mässhake 
och stola utförda på atelje Licium 1998 av Gunnel 
Andersson, Berit Ström och Gun Aschan. Anskaffad 
för biskop Martin Lind. (Fig. 94, a- b.) 

På mässhakens både rygg- och framsida ses ett palliumliknan
de kors av vitt siden med uppåtsvängda korsarmar Gämför ett 
medeltida ärkebiskopspallium) med tre svarta korsformer syf
tande på Kristi tre spikar, ett på vardera axel samt ett framtill . 
Korsstammen indelad i kvadratiska falt. På ryggsidan nederst 
Sankt Martins utbredda röda dalrnatika i gult falt (bilden ingår 
i bi skop Linds vapen), dessutom årtalet 1998 . O vanför vapnet 
ses ett grön skande skott uppväxande från Jesse rot. Skottet 
leder upp via Linköpings domkyrkas vapen, två korslagda 
nycklar dessutom med en biskopskräkla , till en utsprungen 
ros syftande dels på Maria, dels på Nils H ermanssons sigill
bild Gmf. nedan). Däröver i korsinitten inom molnornament 
Maria som orant med händerna lyftade , bärande Kristusbar
net. Maria tecknad i bysantiniserande stil med mörkviolett 
mantel uppdragen över håret samt med blå kjortel. Framför 
henne inom en vit rundel , omstrålad av en gyllene gloria, 
ses Kristusbarnet iförd en gul dalmatika. Ovanför Maria en 
strålande sexuddig stjärna i silve r. På framsidans korsstam 
vinstockar med löv och druvor fördelade i tre kvadrati ska 
falt , i korsmitten ett rött kors med hostian i centrum syftande 
på prästmunkarnas speciella ämbetstecken i Vadstena kloster, 
dessutom palliekorsets ovan nämnda tredje svarta kors. 

På stolans högra sida (från bäraren sett) bilden av Petrus i 
halvfigur hållande sina attribut: en nyckel och en skriftrulle, 
på den andra sidan Paulus med sina attribut: ett svärd och en 
bok. Nedanför dessa bilder ses till höger domkyrkans vapen 
med biskopsstav i silver och guld i rött falt , till vänster biskop 

FIGUR 93. Mässhake . Grönt ylle med broderad dekor. 
Formgiven och uifdrd av Gunilla Schildt-Stuart 1965. 

F1c. 93. Chas11ble. Green woollenfabric with embroidered 
decor. Designed and made by Gunilla Schildt-Stuart, 1965. 
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FIGUR 94, a-b. Mässhake. Rött ylletyg med mångfärgat broderi av sidenapplikationer och silkebroderi. Formgiven av 

Bengt-Olov Kälde och uifdrd av atelje Licium 1998. Anskaffadfar biskop Martin Lind. 

b) Stola av samma uifdrande. 

FIG. 94, a- b. Chasuble. R ed woollen fabric with multicoloured embroidery ojsilk applique and silk embroidery. 

Designed by Bengt-Olov Kälde and made by Atelje Licium, 1998. Commissioned for Bis hop Martin Lind. 

b) Stole ofsame design. 


Linds vapen, den helige Martins utbredda dalmatika i rött i 
gult falt. 

Mått: mässhakens mittlinje, höjd 133 cm , största bredd 
176 cm. 

Mässhakens dekor knyter an till medeltida ikono-
grafi, som på ryggsidan är uppbyggd efter mottot 
STELLA MATUTINA enligt Johannes uppenbarelse 
22:16 "Jag är skottet från Davids rot och hans ätt-
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ling, jag är den strålande morgonstjärnan". I det 
ikonografiska programmet finns även hänsyftning-
ar till inledningsorden i Linköpingsbiskopen Nils 
Hermanssons (1374- 1391) Sankta Birgitta officium: 
"ROSA RORANS BONITATEM, STELLA STILLANS 
CLARITATEM". På mässhakens framsida benämns 
ikonografiprogrammet VINEA NOVA som syftar på 
den heliga Birgittas ord om den nya vingården.4' 



KoRKÅPOR 

Korkåpa. Svart silkesammet, ursprungligen med 
bräm av senmedeltida figurbroderi . På ryggskölden 
av svart sammet ses märken efter nu förkommen 
applicerad handdekor. Längs kåpans nederkant och 
på ryggskölden gul silkesfrans. Kåpan jämte en ej 
bevarad mässhake sydd av den svarta sammet som låg 
under båren vid hertigjohans begravning 1618. Efter 
begravningen erhöll domkyrkan som gåva dessa 
föremål jämte ett antependium sytt av sammeten 
som låg över båren. Ses. 137-138. Deponerad i Statens 
historiska museum sedan 1868, inv. nr 3920:2. 

Sammeten nu brusten och skadad. Längs kåpans överkant 
märken efter brämet. Sköldens sammet oregelbundet skarvad 
samt med märken efter applicerad handdekor. Som mellanfo-
der på skölden bitar av blå vadmal. Längs kåpans nederkant 
och på ryggskölden gula silkesfransar. Foder av brunt parkum, 
nu skört och sönderbrustet. 

Mått: kåpans längd 261 cm exkl. frans, höjd 153 cm, rygg-
sköldens bredd 49 cm, höjd 31,5 cm. Sköldens frans 3 cm 
bred, kåpans frans ca 5 cm. 

Korkåpa. Röd silver- och guldbrokad med mönster 
av spetsovaler omslutande urnor och blomsterupp-
ställningar. Troligen Italien 1500-talets andra hälft 
till början av 1600-talet. Kåpan sannolikt förfardi-
gad i Tyskland under 1600-talets början. Gåva 1668 
av biskop Samuel Enander. I gåvan ingick även en 
mässhake, ett antependium och en kalkduk (se dessa 
föremål). En korkåpa av lika material och utförande 
skänktes 1634 till Rimbo kyrka, Uppland, av riksrå-
det Bengt Oxenstierna. (Fig. 95, a-b.) 

Pig. 95 b. 

Figur 95, a-b. Korkåpa. Rödguldbrokad. Gåva 1668 av biskop Samuel Enander. 
a) Helhet. b) Detalj av brokaden. 
Pig. 95, a- b. Cope. R edgold brocade. Presented in 1668 by Bishop Samuel E nander. 
a) Full picture. b)Detail efthe brocade. 

Pig. 95 a. 
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Korkåpa av s.k. kontinental modell. R öd silver- och guldbro-
kad med mönster av spetsovaler omslutande urnor med sym-
metriska blomsteruppställningar, två spetsovaler på vådbred-
den. R apporthöjd 43 cm, rapportbredd 60 cm, vådbredd 60,5 
cm . Längs brämets kanter samt på ryggskölden band i guld, 
silver och gult silke, bredd 4 cm. Ryggskölden fast vid brämets 
inre kant med gula taftsidenband med metallskoning, banden 
knutna i rosetter. Längs kåpans nederkant samt längs rygg-
sköldens kanter röda silkesfransar med insatta metalltrådar, 7 
cm bred. På bräm och knäppklaffhäktor och märlor av silver. 
Foder av gul sidentaft. Konserverad 1909 samt 1997, Pietas nr 
23 och 7058. 

Mått: kåpans längd 288,5 cm, höjd 148 cm. Ryggsköldens 
bredd 50 cm , höjd 45 cm, fransens bredd 5 cm. 

Biskopskåpa. Guldbrokad med stora blommönster 
i rött, violett, grönt och blått mot gyllene botten. 
Tillverkad i Paris 1751 till Adolf Fredriks och Lovisa 
Ulrikas kröning detta år. (Fig. 96.) 

Kontinental modell. Stormönstrad guldbrokad med symme-
triskt mönster av blomsteruppställningar bestående av dels 
röda, violetta och blå blommor, dels buketter av sädesax, dels 
vinrankor med klasar av rödvioletta druvor, dessutom bladfor-
mer i olika gröna färger samt fladdrande draperier av rokoko-
karaktär med slät ljus guldyta och röda konturlinjer i kontrast 
mot en bakgrund av mörkare krusguld. Brokadens rapport-
höjd 56 cm, rapportbredd drygt 50 cm , vådbredd 57 cm inkl . 
stadkanter.Vävd i Lyon. Kåpan bestående av fyra hela våder 
samt ytterst i var sida delar av en våd. Samma brokad i rygg-
sköld och bräm . Kåpa och bräm kantade av 1,7 resp. 3,4 cm 
breda mönstervävda guldband, på ryggskölden band av samma 
slag samt en guldfrans, 7,5 cm bred. Ej ursprungligt foder av 
grön lärft. På sköldens undersida foder av rödrosa atlassiden, 
troljgen av samma slag som kåpans ursprungliga foder. Broka-
den blekt. 

Mått: kåpans längd 296 cm, höjd 133 cm , brämets bredd 30,5 
cm, sköldens höjd 43 cm , bredd 49 cm exkl. frans. 

Efter beslut av kung Adolf Fredrik inköptes genom 
hovets försorg biskopskåpor till samtliga biskopar, 
sammanlagt inköptes fjorton kåpor. Kåporna måste 
betalas av respektive stift. För Linköpings stift gjor-
des detta genom sammanskott av stiftets socknar. 
Var och en av de identiskt lika kåporna till biskoparna 

i Linköping, Skara, Strängnäs och Västerås kostade 
805 Livre eller 536. Dr 21 1/3 Smt (silvermynt), vilket 
i kopparmynt blev 1600 Dr. enligt Skara och Sträng-
näs domkyrkors räkenskapsböcker. I Linköping upp-
ges summan till 166.21.8, myntslaget utelämnat men 
torde vara Dr Smt enligt slutkvitto 17.9.1751, vilket 
måste ha varit en delbetalning.42 Se vidare s. 143. 

Biskopskåpa. Småmönstrad gråvit brokad med 
mönsterdetaljer i guld, silver, grönt och violett. 
Bräm, ryggsköld samt i kåpans nederkant appli-
cerade rundlar av röd småmönstrad sidendamast 
med medeltidsinspirerade broderier i guld och silke. 
Formgiven av Märta Afzelius och utförd på atelje 
Licium 1945. (Fig. 97, a-c.) 

På ryggskölden ses inom ett rektangulärt fyrpass domkyrkans 
båda skyddspatroner Petrus och Paulus tronande, båda hål-
lande var sin bok samt attributen en nyckel resp. ett svärd. Föt-
terna vilar mot två motställda drakar. Båda bär gyllene över-
dräkt och vit turuka samt gyllene fotbeklädnader. I sköldens 
övre fält ses ett rektangulärt starkt stiliserat ornament med blad 
och kors. Brämets figurbroderi indelat på medeltida sätt i falt 
med gotiska valvbågar uppburna av pelare. Ö verst ses Sankta 
Birgitta och biskop Nils Hermansson, i de mellersta fälten 
biskoparna Johannes Botvidi och Eric Benzelius samt nederst 
på bärarens vänstra sida en kyrkas västfasad, enligt uppgift Vena 
kyrka i norra Småland, på den andra sidan tre gotiska fönster 
samt en romansk kyrkoportal, sannolikt också Vena kyrka. 
Nederst texten SIC ENIM DEVS DILEX IT MVNDVM 
samt DEVM ET ANIMAM + SC IRE CVPIO +. Arkitek-
turen broderad i guld med svarta accenter, figurerna bär 
dräkter från sin tid broderade i svart, grått och vitt. Längs 
kåpans nederkant sex applicerade rundlar av röd sidenda-
mast med guldbroderi föreställande stiftets äldre städers sigill 
med inskrifter: O STROGOTHIA SIGILLU M CIVITAS 
LINCOPENCE, SIGILLUM C IVITAS N O RCOPENSIS, 
MARIAE IN VRET IIS C IX CONBENIUSTRAE, SIG IL-
LUM VADSTEN SIS, SIGILLUM C IVITATIS WESTER-
WlCK samt SMO LANDIASIGILLUM C IVITATISEKESIO . 
Smal broderad knäppklaff med Kristusmonogram. Foder av 
grönt bomullstyg. 

Mått: kåpans längd 320 cm , höjd 156 cm , brämets bredd 15,5 
cm. 

FIGUR 96. Korkåpa. Stormönstrad guldbrokad. T ill konung A dolf Fredriks och drottning Lovisa Ulrikas kröning 1751 
anskaffades genom hovetsfarsorg i Paris tretton biskopskåpor och en ärkebiskopskåpa. 
Frc . 96. Cope. Large-patterned gold brocade. Thirteen episcopal copes and an archiepiscopal cope were obtained in Paris, 
through the agency efthe Royal Court,jor the coronation efKing Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika in 1751. 
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FIGUR 97, a-c. Korkåpa. Småmönstrad brokad och broderier. Anskaffad 1945.for biskop Tor A ndra?. Formgiven av Märta 

Afzelius och uiförd av atelje Licium. 

a) På ryggsköldens broderi ses domkyrkans skyddspatroner, apostlarna Petrus och Paulus. b) Detalj av brämets broderi med bilden 

av den heliga Birgitta. c) Detalj av brämets broderi med bilden av biskop N ils Hermansson. 

FIG. 97, a- c. Cope. Small-patterned brocade and embroideries. Commissioned in 1945.for Bishop Tor Andra?. Designed by 

Märta Afz elius and made by Atelje Licium. 

a) The clipeus embroidery depicts thepatron efthe Cathedral, the Apostles Peter and Paul. b) Detail efthe embroidered orphrey, 

depicting St Bridget. c) Detail efthe embroidered orphrey, depicting Bishop N ils Hermansson. 


Biskopskåpa med mitra. (Resekåpa) . Vitt mönster-
vävt ylletyg med enkla applikationer av guldskinn. 
Signerad på ryggsköldens undersida samt på mitra-
bandens undersida ALOK Libraria 1981. Formgiven 
av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse. 

Kåpa av vitt mönstervävt ylletyg. Längs brämets framkant app-
licerat enkelt guldband. På ryggskölden applicerat enkelt likar-
mat kors av remsor av guldskinn. Foder av vitt siden. Mitra av 
samma material som kåpan. Låg modell. På framsidan dekor av 

applicerade geometriskt formade stycken av guldskinn. 

Domprostens korkåpa. Vitt tuskaftat ylletyg med 
broderi i guld och silver. På ryggsköldens undersida 
signerad ALOK Libraria 1974· Formgiven av Anna-
Lisa Odelqvist-Kruse. 

Vitt ylletyg i tu skaft med glesa broderier i olikfärgat guld och 
silver i läggsöm. Spetsig ryggsköld och knäppklaffav guldtyg, 
på knäppklaffen spänne av två rundlar med Petrus och Paulus 
inom fyrpass, sannolikt av silver. Foder av vitt siden. 
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STOLOR 


Biskopsstola. Sannolikt tillhörande biskopskåpan 
från 1945· Gul sidendamast med broderier och fler
färgade silkesfransar. Formgiven av Märta Afzelius, 
sidendamasten benämnd "hjortarna vid källan" av 
Sofia Widen. Utförd på atelje Licium. (Fig. 98.) 

Stola med utsvängda ändar av gul sidendamast med mönster 
av parställda hjortar vid en källa . Broderier i olikfärgat silke. 
Längs stolans kanter applicerade mönstervävda guldband. Sil 
kesfransarna på medeltida sätt randade med breda fårgpartier 
i grått, grönt, gu.lt, rött och blått. På de utsvängda ändarna 
viggmönstrade cirkel ornament med fyra svarta kvadrater med 
vita kors. Inskriven i den ena cirkeln ses en fembladig ros, 
troligen syftande på Kristus, i den andra cirkeln en hind samt 
en korsformig uppifrån sedd krona i vitt med fem röda märken 
syftande på Sankta Katarina av Vadstena. Längs stolans mitt 
parti ses likarmade röda kors, i mittpartiet inskrivna i en cirkel 
är Petrus nyckel och Paulus svärd lagda i kors. Fodret av röd 
linnelärft sannolikt ej ursprungligt. 

Mått: längd 280 cm, bredd 8-n cm. 

FIGUR 98. Biskopsstola. Gul sidendamast med silkebroderi, 
handapplikationer och.fieifärgade silkeifransar. Sannoliktform
given av Märta Afzelius omkring 1945 och uifdrd av ateije 
Licium. 

FIG. 98. Bishop's stole. Yellow silk damask with silk 
embroidery, ribban applique work and multicoloured silk tassels. 
Probably designed by Märta Afzelius, c. 1945, and made by 
Ateije Licium. 

Biskopsstola. Karmosinrött linne och guldtyg med 
knypplad gulvit linnespets "Symbol". Formgiven av 
Sten Kauppi 1979 för föreningen Svenska spetsar i 
Linköping. (Fig. 99 a.) 

Karmosinrött linne med på översidan applicerat guldtyg över 
vilket ses en knypplad spets "Symbol" med ornament påmin
nande om en biskopsstav växlande med kvadratiska kors. 

Mått: längd 270 cm, bredd n cm. 

Biskopsstola. Lila linne med applicerad spets "Sym
bol" formgiven av Sten Kauppi 1979 för föreningen 
Svenska spetsar i Linköping. (Fig. 99 b.) 

Mått : längd 260 cm, bredd ro,5 cm. 

Biskopsstola. Rött ylletyg med broderi av olikfärgat 
silke och guldtråd. Beskrivning, se mässhake av rött 
ylletyg 1998. (Fig. 94 b.) 
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FIGUR 99, a- b. Biskopsstolor. Knypplad linnespets "Symbol" formgiven 1979 av Sten Kauppi och uifiird 
av Svenska spetsar. 

F1c. 99, a- b. Bishop's stoles. Pillow-lace eflinen, "Symbol", designed in 1979 by Sten Kauppi and made 
by Svenska spetsar. 
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MITROR 

Mitra. Gyllenduk med bårder av karmosinröda 
silkesniljor och randmönstrade guldband. Mitran 
omnämns första gången i 1798 års inventarium och 
beskrivs då som ny. (Fig. rno.) 

Guldtyg, s.k. gyllenduk, i ripsliknande bindning av gult silke 
med invävda guldlan av mycket fin kvalitet. Lika dekor på båda 
sidor av dels bårder längs ytterkanterna, dels innanför av kar-
mosinröda silkesniljor, o,8 cm breda, och gyllene metallband 
med invävda Ian, l,5 cm breda. I mittfåltet kors av lika utfö-
rande. På hornens insida rödrosa atlassiden, hornen krönta av 
s.k. cornetter överdragna med metallband av samma slag som 
ovan beskrivits. Mitrans nackband på rätsidan täckta av appli-
cerade silkesniljor med band som ovan beskrivits. I nederkan-
ten bred guldfrans med crepiner och bouilloner. Foder av röd 
atlas. Hornens atlas sannolikt ursprunglig från 1700-talets slut, 
mitramössans foder troligen ersatt under 1800-talets slut. 

Mått: total höjd 87 cm, mössans höjd 39 cm, med cornet-
terna 43 cm, mössans största bredd 34 cm, nackbandens bredd 
överst 7,5 cm, nederst u,5 cm. 

Mitra. Guldtyg med broderier i silver, guld och silke 
samt besättningar av blå, röda och vitrosa stenar. 
Formgiven av Sofia Widen, utförd på atelje Licium 
1932. Gåva till domkyrkan från kapten Henrik West-
man. (Fig. rn1.) 

På mössans fram- och nacksida lika broderi i silver, guld och 
silke med vegetativt mönster av symmetriskt utformat kande-
labermotiv i silver och silke krönt av en korsform med en blå 
sten i korsmitten. Från kandelabermotivet utväxande sirligt 
cirkelböjda stjälkar i guld, nedtill utformade som en bård i sil-
ver med infattade stenar. På nackbanden liknande motiv i guld 
och silver, nederst domkyrkans vapen, två korslagda nycklar 
samt två korslagda svärd syftande på domkyrkans två skydds-
patroner Petrus och Paulus. Banden avslutas nedtill med gyl-
lene fransar. Såväl mössa som nackband kantade med möns-
tervävda guldband. 

Mått: mössans höjd 30,5 cm, bredd 34 cm, största höjd inkl. 
nackband och frans 74 cm. 

Mitra. Broderi i guld och silke på vitt ylletyg. Inbro-
derat domkyrkans vapen. Foder av gult siden. Sig-
nerad GSS 1965. Formgiven och utförd av Gunilla 
Schild-Stuart. Anskaffad för biskop Ragnar Ask-
mark. 

Mått: höjd 62 cm , mössans höjd 23 cm, bredd 31,5 cm. 

FIGUR rno. Mitra. Guldtyg med applicerade band och 
silkesniljor, chenillebroderi. Omnämnd som ny 1798. 

FIG. rno. Mitre. ColdJabric with applique ribbans and chenille. 
Referred to as new in 1798. 
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FIGUR 10r. Mitra. Guldtyg med broderier samt besättningar av 
stenar. Formgiven av Sefia Widen och uifcird av atelje Licium. 
Gåva av Henrik Westman 1932. 

F1G. 10r. Mitre. Goldfabric with embroideries, encrusted with 
stones. Designed by Sefia Widen and made by Atelje Licium. 
Presented by Henrik Westman in 1932. 

Mitra. Gul- och vitrutigt mönstrat linne vävt i 
rn-skaftsdräll. Dekor av applicerat gult siden. Ban-
den nedtill avslutade med röd frans . Låg modell. 
Märkt MC 1998. Formgiven och utförd av Martin 
Cizuk. Anskaffad för biskop Martin Lind. 

Mått: höjd 62 cm, mössans höjd 21 cm, bredd 30 cm. 

Mitror. Två stycken. Av vitt linne, signerade MC 
1998 respektive 1999· Utförda av Martin Cizuk. Låg 
modell. Anskaffade för biskop Martin Lind. 

Mitra. Vitt blankt atlassiden. Dekor av rött atlassi-
den, glest guldbroderi i läggsöm samt olikfärgade 
stenar. På banden röda silkesfransar. Märkt MC 1999· 
Formgiven och utförd av Martin Cizuk. Anskaffad 
för biskop Martin Lind. 

Mått: höjd 68 cm, mössans höjd 27 cm, bredd 33 cm. 

Mitra. Vitt ylletyg med applikation av guldskinn. Se 
biskopens resekåpa, s. l6I. 

KALKDUKAR 

Kalkduk. Vit linnebatist. Bred renässansmönstrad 	 typ med delvis om varandra slingrande stjälkar med ekol-
lon och rektangulära blad, i vågsvicklarna stora symmetriska bård broderad i olikfårgat silke, guld och silver. 
blomformer, varannan blomma vänd mot mittfaltet, varan-

1600-talets första fjärdedel. Sannolikt identisk med nan mot ytterkanten. Längs bårdens kanter rader av hjärt-
en av två kalkdukar skänkta omkring 1618 från Stu- och bladformer. Ytterkanten gjord med rullfåll och hålsöm. 
refors, en av dem i samband med Margareta Stures Linnebatisten skadad, brusten och med vinfläckar, broderiet 

begravning. Se s. 138, fig. rn2. blekt. Konserverad 1909 och 1997, Pietas nr 24 och 7059. 
Mått: 66 x 67 cm. 

Fin vit linnebatist. Det infallda mittpartiet sannolikt en senare 
lagning. Broderad bård, u,5- 12 cm bred, utförd i dubbelsidig 

Kalkduk. Vit linnebatist. Bred bård med renäs-plattsöm och mycket fin kontursöm av stjälk- och förstygn av 
guld- och silvertråd samt silke i två nyanser blått, grönt och nu sansmönster broderad i olikfärgat silke och guld. 
gulvitt. Mönster av en starkt stiliserad vågranka av renässans- 1600-talets första fjärdedel. Sannolikt identisk 
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med en av två kalkdukar skänkta från Sturefors, en 
av dem i samband med Margareta Stures begrav-
ning 1618. Se ovan samt s. 138, fig. rn3. 

Fin vit linne batist. Det infällda mittpartiet sannolikt en senare 
lagning. Broderad bård, ro cm bred, utförd i dubbelsidig platt-
söm och fin kontursöm av blått, grönt och nu gult, ursprung-
ligen troligen rött silke samt guld. Bårdens mönster av renäs-
sanstyp delat i två fålt genom en rak skiljelinje. I det yttre 
fåltet en vågranka med mjukt böjda, djupt flikade bladformer 
och mittornament bestående av ett kandelabermotiv, varan-
nan gångvänd mot ytterkanten, varannan gång mot mittfältet. 
I bårdens inre falt mindre kandelabermotiv av två slag som 
växlar. Linnebatisten svårt skadad, söndrig och med vinfläck-
ar. Vid konserveringen 1909 monterad mellan dubbla lager 
crepelin (silkeslöj a) . Konserverad 1909 och 1998, Pietas nr 25 
och 7080. 

Mått: 66 x 67 cm. 
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FIGUR 102. Kalkduk. Detalj. Vit linnekam-
marduk med guld-, silver- och silkebroderi. Gåva 
omkring 1618från Sturefors. 
F1c. 102. Chalice cloth. Detail. White thin linen 
with gold, silver and silk embroidery. Giftfrom Stu-
refors, c. 1618. 

Kalkduk. Nu gulnad linnekammarduk av fin kvali-
tet. Broderier i karmosinrött silke och guld. Troli-
gen av ungerskt ursprung.43 Märkt EAS MMD 1668, 
märkningen tillsydd med nu blekt, ursprungligen 
rött silke. (Fig. rn4.) 

Nu gulnad linnekammarduk av fin kvalitet, ursprunghgen vit. 
Broderi i karmosinrött silke och guld i plattsöm, schattersöm 
och tvistsöm. Duken fållad med !angett av nu gulrosa silke, 
ursprunghgen rött, av samma slag som i märkningen, således 
utfört i samband med gåvans överlämnande. Mönster av lång-
smala bladformer bildande spetsovaler, i varje spetsoval en sex-
bladig ros i silke med detaljer i metalltråd. Duken rektangulär, 
avklippt längs kortsidorna, broderiet längs långsidorna oavslu-
tat. Duken skör och söndrig. 1909 konserverad med crepelin 
som stödtyg (silkeslöja). Färgerna välbehållna. Konserverad 
1909 och 1998, Pietas nr 39 och 708T. 

Mått: 59 x 55 cm. 

http:ursprung.43


FIGUR 103. Kalkduk. Detalj. Linnekammarduk med guld- och silkebroderi. Gåva omkring 1618från Sturefors. 
F1G. 10). Chalice cloth. Detail. Thin linen with gold and silk embroidery. Gififrom Sturefors, c. 1618. 

FIGUR 104. Kalkduk. Linnekammarduk med silke- och guldbroderi. Sannolikt utländskt arbete från 1600 talets 
farra hi:i/ft. Gåva 1668. 

F1G. 104. Chalice cloth. Thin linen with silk andgold embroidery. Probablyforeign work,.first halfoj1711' 

century. Presented 1668. 
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FIGUR rn5. Kalkduk. Detalj. Linnekammarduk med reticel/asöm och silkebroderi. Gåva 1668 av biskop Samuel Enander. 

FIG. rn5. Chalice cloth. Detail. Thin linen with reticella stich and silk embroidery. Presented in 1668 by Bishop Samuel Enander. 


Kalkduk. Vit linnekammarduk med reticellasöm 
och vitt silkebroderi. Ursprungligen kantad med 
en smal knypplad kantspets i silver. Troligen av 
utländskt utförande. Mitten av 1600-talet. Skänkt 
1668 av biskop Samuel Enander. (Fig. rn5.) 

Kalkdukens reticellabroderi består av tjugofem utskurna fyr-
kanter placerade i fem x fem rader. Mönster av två olika slag 
växlar. Däremellan sirligt blomsterbroderi i vitt silke. Duken 
ursprungligen kantad med en smal kantspets knypplad med 
silvertråd, ett ytterst litet fragment bevarat men beskriven 
i domkyrkans inventarieförteckningar. Deponerad i Statens 
historiska museum sedan 1868, inv.nr. 3920. 

Mått: 59 x 54 cm. 

FIGUR I06. Kalkduk. Linneläift med broderier av två slag: 
dels en bred bård, troligen utländskt ursprung, dels mitifliltets 
IHS inom krans, donatorsinitialer och årtal. Sannolikt utfart av 
Helena Larsdotter Lindelia, "borderska" verksam i Eksjö. Gåva 
1699 av sämskmakaren Olov Larsson. 
FIG. I06. Chalice cloth. Linen tabby with two kinds ef 
embroidery: a wide horder, probably efJoreign origin, and in the 
centrefield the letters IHS in a wreath, plus the donor's initials 
anda date. This latter embroidery was probably done by Helena 
Larsdotter Lindelia, a needlewoman active in Eksjö. Presented in 
1699 by Olov Larsson, a whittawer. 

Kalkduk. U rsprungligen vit, nu gulgrå linnelärft av 
fin kvalitet med broderier av två slag, dels dukens 
ursprungliga broderi av renässanskaraktär med bred 
bård med hörnornament och kantavslutning samt 
silkesfrans huvudsakligen utförd i rött silke och sil-
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vertråd, dels tillsytt i mittfältet en lagerkrans med 
IHS och donatorsinitialerna OLSL BMDB samt ANNO 
1699. Kalkduken, möjligen av utländskt ursprung, 
kan dateras till 1600-talets förra hälft eller mitt. Till-
lägget säkerligen utfört av Helena Larsdotter Linde-
lia, verksam som "borderska" i Eksjö 1678- 1708, död 
1710.44 Kalkduken skänkt av OlofLarsson sämskma-
kare. Fig. 106. 

Det ursprungliga broderiet utfört i plattsöm, kontursöm, 
korssöm och !angett huvudsakligen med rött silke samt med 
detaljer i blått och gulgrönt silke samt silver med fina svarta 
konturer i silke. Ett stycke in från ytterkanten är en bred bård 
bestående av snedkors och blad, i två motsatta hörn stora sned-
kors i kombination med små kandelabermotiv, i de andra hör-
nen kandelabermotiv. Bården inramad av smala linjer i kors-
söm. Duken fållad med langettsöm av rött silke, frans av rött 
silke med brickband i blått och gult. I dukens mittfält en 
lagerkrans broderad i grönt silke i plattsöm med blå och gula 
rosor och rosetter, i mitten IHS under båge av breda bokstäver 
och broderade med förgylld silvertråd. Donatorsinitialer och 
årtal av metalltråd. Konserverad 1908 och 1998, Pietas nr 7 och 
7082. 

Mått: 54 x 55 cm . 

Kalkduk. Nu flammigt gulgrå sidenatlas, ursprung-
ligen rödrosa, s.k. liffårgad. Slutet av 1600-talet eller 
början av 1700-talet. 

Kalkdukens bredd = sidenvådens bredd, vådbredd 45 cm. 
Grön och vitrandig stadkant, o,6 cm bred. Längs dukens kan-
ter stygnrester bekräftande den ursprungliga kamningen av en 
smal guldspets (inventarium 1781). Foder av vitgul sidentaft. 
Konserverad 1998. 

Mått: 45 x 46 cm. 

Kalkduk. Omönstrat guldtyg, s.k. gyllenduk. Längs 
kanten smal knypplad silverspets. Foder av gulvit 
taft. Gåva 1707 av landshövding Mårten Trotzigs 
änka Barbara Leijoncrona. 

Mått: 56 x 57 cm. 

Kalkduk. Vit sidenatlas med guldbroderi. 1820-talet. 

Hörnbuketter av sädesax resp. vinranka, i mitten strålsol med 
inskriften Jahve. Ö ver ytan däremellan strödda gyllene paljet-
ter. Guldfrans. Skadad och med vinfläckar. 

Mått: 56 x 56 cm. 

Kalkduk. Svart sidenatlas med silverbroderi. Gåva 
1887 av fröknarna Matilde och Ebba de la Gardie. 

H örnbuketter av sädesax resp. vinranka, i mitten strålsol med 
inskriftenJahve. Silverfrans. 

Mått: 47 x 47 cm. 

Kalkduk. Svart taft. På mitten broderi av gult silke 
föreställande en kalk samt därunder korslagda palm-
kvistar. Längs kanterna gul silkesnodd med öglor i 
hörnen. Gult sidenfoder. 1800-talets mitt. Söndrig. 

Mått: 50 x 50 cm. 

Kalkduk. Gulvit sidendamast. Broderat Kristusmo-
nogram inom cirkel med bladformer utfört i guld 
och flerfärgat silke. Smalt guldband applicerat längs 
kanten. Blått foder. Signerad Libraria 1953. Mot det 
blå fodret är monterat ett löstagbart foder av vitt linne 
med knypplad spets av vit lintråd . Sannolikt Svenska 
spetsar, Linköping. 

Mått: 78 x 78 cm. 

Kalkduk. Vit linnedräll. Broderad bård med texten: 
"Och han tackade Gud och sade dricken härur alla ty 
detta är mitt blod förbundsblodet som varder utgju-
tet för många till syndernas förlåtelse" . På mitten 
ett broderat kors. Löstagbart foder som ovan beskri-
vits. Sannolikt Svenska spetsar, Linköping. Efter 
1900-talets mitt. 

Mått: 48 x 46 cm. 

Kalkduk. Vit fin linnelärft med enkelt vitbroderi. 
Kantad med en bred knypplad vit linnespets. Märkt 
TB 1953 GB. Sannolikt utförd efter mönster från 
Svenska spetsar, Linköping. 

Mått: 38 x 38 cm. 
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ALTARDYNOR 

Altardyna. Blommönstrad gul guldbrokad. Frag-
mentariskt bevarad. Gåva år 1700 av "Jungfru Spe-
gel", en dotter till biskop Haqvin Spegel. (Fig. 107.) 

Vattrad ursprungligen gul guldbrokad med broscherat möns-
ter av klockformiga blommor av två slag på korta böjda stjäl-
kar, placerade radvis med förskjutning i sidled. Vådbredd 56 
cm. Mitten av 1600-talet eller 1600-talets tredje fjärdedel. På 

dynans översida rester av ett reliefbroderat E. Enligt inventa-
rier utgjordes den ursprungliga inskriften av ES MS ANNO 
1700. Frans av gulrött silke. Svårt skadad, fragmentariskt beva-
rad, blekt. Konserverad l9II och 1998, Pietas nr 83 och 7085. 

Mått: 55 x 56 cm . 

Överdrag till altardyna. Gul omönstrad guldbrokad 
med märken efter besättning av bred knypplad sil-
verspets. Gåva 1732 av biskopinnan Margareta Rud-
enskiöld Umf mässhaken, s. 147, fig. 84). 

Gul omönstrad guldbrokad med invävda guldlan av samma 
slag som mässhakens brokad. Dynans upprättstående kanter 
ursprungligen besatta med en bred, knypplad silverspets, nu 
fragmentariskt bevarad. Brokaden nött och mörknad. Kon-
serverad l9II och 1998, Pietas nr n9 och 7084. 

Mått: längd 53,5 cm, bredd 45,5 cm. 

FIGUR 107. Altardyna. Guldmönstrad ursprungligen gul bro-
kad. Gåva 1700 av 'Jungfru Spegel", dotter till biskop Haqvin 
Spegel. 
FIG. 107. Altar cushion. Gold-patterned, originally yellow 
brocade. Presented in 1700 by "Miss Spegel", daughter ojBis-
hop Haqvin Spegel. 

KOLLEKTHÅVAR 

Fyra äldre kollekthåvar har bevarats. Ingen har 
sin ursprungliga klädsel av pungen bevarad. I de 
äldre inventarieförteckningarna är endast pungarna 
beskrivna, inte ring, skafthylsa och stång. Det är 
därför omöjligt att identifiera dem utom den äldsta 
håven skänkt enligt graverad inskrift på skafthylsan 
år 1620, i inventarieförteckningarna felaktigt upp-
givet 1616. Denna håv säges vara av grön sammet 
med pärlbroderi med inskriften IHS (se nedan) . Av 
de andra håvarna skänktes en håv år 1675 eller 1677 av 
skräddaren Anders Jönsson. Den beskrivs olika i för-
teckningarna men torde också ha varit vackert utförd 
med sannolikt av guldtråd knuten klädsel samt med 
beslag och klocka av silver. Av andra nämnda håvar 
skänkte biskopinnan Anna Schulten en håv av vitt 
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blommerat sidentyg med guldblommor och liten 
klocka beskriven 1708. R ådman Behms hustru Brita 
Schenling skänkte en håv av svart sammet med galo-
ner och beslag av silver. Slutligen kan nämnas en håv 
av röd sammet med silvergaloner samt beslag och 
klocka av silver skänkt efter borgmästaren Magnus 
Rinström 1724. Av de bevarade håvarnas rikt svar-
vade och profilerade stänger är de svartlackerade 
sannolikt från 1700-talet. Två har rester av bevarad 
rödmålning, dels den äldsta håven från 1620, dels en 
håv med ett skaft vilket avslutas med en i trä sku-
ren kottform avslutad med en benknopp, dessutom 
med en ornamenterad krans längre in; sannolikt är 
denna håv identisk med den av skräddaren Anders 
Jönsson år 1677 skänkta håven Umf nedan). 



Kollekthåv. Djup pung av röd silkesammet med 
enkla ränder i kedjesöm samt smala knypplade 
metallspetsar. Liten ring (12 cm i diameter) . På skaft-
hylsan läses inskriften KIS 1620 MPD. Ytterligare en 
graverad inskrift berättar "R eparerad af P. Askroth 
16 maj 1783". Fäste för klockor. Svarvat och profile-
rat träskaft, som har rester av rödmålning bevarade. 
Ursprunglig klädsel av grön sammet med pärlbro-
deri med inskriften IHS på fyra sidor ej bevarad. 

Mått: längd 133 cm, pungens djup 20 cm, diameter 12 cm. 

Kollekthåv. Ej ursprunglig pungav svart sammet med 
silverfrans och tofs, 1800-talet. Svarvat, ursprungli-
gen rödmålat skaft avslutat med en i trä skuren stor 
kottform avslutad med en knopp av ben, innanför 
en krans skuren på lika sätt som kotten. Liten ring 
och skafthylsa av metall. Stången, skafthylsan samt 

ring och pungens form daterande sig från 1600-talet. 
Möjligen identisk med den håv som skänktes 1677 
Umf ovan). 

Mått: längd 153 cm, pungens djup 20 cm, diameter 16 cm. 

Kollekthåv. Pung av svart sammet med mönstrade 
silverband, 1900-talets första hälft. Fasonerad skaft-
hylsa och ring av silver med graverad akantusranka. 
På hylsan faste för klocka. Profilerad svarvad svart-
lackerad stång, 1700-talets första hälft. 

Mått: längd 160 cm, pungens djup 21 cm, diameter 15 cm. 

Kollekthåv. Pung av svart sammet med silvergaloner 
och tofs. Enkel fasonerad ring och skafthylsa möjli-
gen av tenn. Profilerad svartlackerad stång. Sannolikt 
1700-talets början. 

Mått: längd 164 cm, pungens djup 17 cm, diameter 16 cm. 

MONUMENTALA VÄVNADER OCH BRODERIER 

Tapetsviten Skapelsen. Tre bildvävnader med sam-
manhängande tema utförda i fri gobelängteknik. 
Konstnärlig utformning av Märta Afzelius 1935· 
Vävda av Elsa Gullberg. Upphängda i domkyrkan 
1938, placerade i koromgången mellan pelarna och 
vända mot öster respektive söder och norr. 

Samtliga tre vävnader består av ett stort bildfålt 
inom en enkel bård. Nedanför bildfåltet en bredare 
bård med text hämtad från vers fyra i Johan Olov 
Wallins psalm nummer 424 i den gamla psalmbo-
ken: "OM ÄN VARJE TRÄD OCH GRÄSPA VÅR.MARK 
FATTSTÄMMAOCHTALANDETUNGA,OMDJURENS 
OCH FÅGLARNAS, LJUVLIG OCH STARK, SOM ÄNG-
LARNAS RÖST KUNDE SJUNGA, FÖRMÅDDE DE ALD-
RIG TILL FYLLEST GUDS SON, VAR FRÄLSARE JESUS, 
LOVA." 

Vävnaderna utförda i fri gobelängteknik i lig-
gande varp (basselisse) med inslag av bl.a. röllakan . 
Varp och inslag av lingarn. Fransen knuten av var-
pen. Längs överkanten vertikalt invävda upphäng-
ningsband. (Fig. ro8, a-e.) 

I. 	På den mot söder vända vävnaden ser vi en bred 
ljusstråle fallande ned från höger. I ljusstrålen rör 
sig en ängel med gyllene vingar och röd kjortel 
ned mot jorden. Strålen träffar ett backigt land-
skap, den nedersta delen av markytan är vågfor-
mig i bruna, gröna och gula fårger. I landskapet 
växer träd, bl.a. gran och tall samt en blommande 
kastanj. Bland blommor och andra växter rör sig 
djur av olika slag, så t.ex. ödlor, en krokodil, en 
orm, en sköldpadda och en hjort. Allt framställt 
mot en mörkt blåskiftande himmel. I bården läses 
texten OM ÄN VARJE TRÄD OCH GRÄS PA VAR 
MARK I FÅTT STÄMMA OCH TALANDE TUNGA. 

Mått: höjd 328 cm inkl. frans 13 cm. Bredd 398 cm. 

2. På den mot norr vända vävnaden ses på mot-
svarande sätt en bred ljusstråle falla ned från vän-
ster, en ängel rör sig ned motjorden. I det backiga 
landskapet ser vi överst två bedjande barn, ned-
anför är en mängd olika djur, så t.ex. hästar, en 
älg, ett lodjur, en elefant och vildsvin, dessutom 
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Pig. rn8 a. 

FIGUR rn8, a-e. Tapetsvit "Skapelsen". Formgiven 1935 av Märta Afzelius och vävd av Elsa Cullbergs atelje. 

Upphängda i domkyrkan 1938. 

Figur I08 a. Tapetsvitens pwcering bakom högkoret. De invävda texterna hämtade från]. 0. Wallins psalm nr 424, vers 4 

(i den gamla psalmboken), som bygger på en medeltida dagsvisa. 

Textens läsning börjar på den södra tapeten (figur rn8 b),Jortsätterpå den norra tapeten (figur rn8 c) samt avslutas på 

den mellersta tapeten "Himlarymden" (figur rn8 d). 

Figitr rn8 e. Märta Afzelius' skiss till en av tapeterna. 

F1c. rn8, a- e. Tapestry suite, "The Creation". Designed in 1935 by Märta Afzelius and woven in Elsa Gullberg's 

workshop. Put up in the Cathedral in 1938. 

Pig. rn8 a. The position ofthe tapestries behind the sanctuary. The texts woven into them comefrom a hymn by]. 0. 

Wallin, based on a medieval hymn. 

The reading ofthe text begins on the southern tapestry (Pig. rn8 b), continuing on the northern one (Pig. rn8 c) and 

ending on the central one, "The Vault ofHeaven" (Pig. rn8 d).

Pig. rn8 e. Märta Afzelius sketchfor one ofthe tapestries. 
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Fig. 108. b. 

Fig. 108 c. 
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Fig. rn8 d. 

Fig. rn8 e. 
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FIGUR 109. Bildvävnad. "Maria, Annas dotter". Formgiven 
av Kaisa Melanton och uiförd av Handarbetets Vänner1988/89. 

F1c . 109. Tapestry. "Mary, Daughter ojAnne". Designed 
by Kaisa Melanton and made by the Friends ofTextile Art, 
1988/89. 

fåglar, bl.a. en tupp och en höna. Nederst ser 
vi hur vatten från ett fall rinner ut i det vågiga 
havet fyllt med fiskar och andra havsdjur. Färger-
na är mörkt gröna och brunt med inslag av rött, 
blått och ljust gulbruna fårger mot en mörkt blå-
skiftande himmel. Bårdens text lyder: "OM DJU-
RENS OCH FÅGLARNAS, LJUVLIG OCH STARK, 
SOM ÄNGLARNAS RÖST KUNDE SJUNGA." 

Mått: höjd 330 cm. inkl. frans 13 cm. Bredd 407 cm. 

3. 	Den mellersta vävnaden, som också är den cen-
trala bildmässigt sett i en sammanhängande kom-
position av konstnären benämnd Himlarymden. 
Här framställs universum, överst en strålande sol 
i röda, gula och blekt gröna fårger mot en vit 
och ljust gråvit grund. Nedanför ser vi Vinterga-
tan, planeter och stjärnor i vitt och gråvitt med 
inslag av rött, grönt och gult mot en blåskimran-
de himlarymd. Texten i bården nedanför består 
av psalmversens slutstrof FÖRMÅDDE DE ALDRIG 
TILLFYLLEST I GUDS SON VÅR FRÄLSARE JESUS 
LOVA. 

Mått: höjd 558 cm, inkl frans 15 cm. Bredd 246 cm. 

Maria, Annas dotter 
Bildvävnad efter ett förslag till korfönster för 
nuvarande Andreaskoret, ursprungligen domkyrkans 
Mariakor. Konstnärlig utformning Kaisa Melanton. 
Utförd hos Handarbetets Vänner 1988/89. Utgångs-
punkten vid skissernas tillkomst var "Var stod Maria 
i det vanliga mänskliga förhållandet". Vävnaden är 
indelad i tre vertikala och fyra horisontala falt åtskil-
da genom svarta linjer i storlek efter korfönstrets 
spröj sar. Som motiv ses Maria i orantställning, 

dvs. böneställning, tronande på en röd bänk. Den 
röda fårgen symboliserar kärleken, figurens kraftful-
la gestaltning Marias styrka. Färgerna är i huvudsak 
svart, mörkt brunt och blått, starkt rött samt grå och 
vita skiftningar mot en ljus bakgrund. Vävd i ull och 
lin.4s (Fig. 109.) 

Mått: höjd 315 cm, bredd 250 cm. 

Vävnad i Sankt Tomas kor. Vävnaden Sankt Tomas 
utförd i fri teknik. Konstnärlig utformning Anna-
Lisa Odelqvist-Kruse. Utförd av Ulla Parkdal. Den för-
sta vävnaden brandskadades, den nuvarande utfördes 
1995 efter samma förlaga. Blåskimrande vävnad med 
inplockat mönster av gyllene flammor som sträcker 
sig mot skyn, emellan och omkring flammorna ses 
olika kristna symboler. Från Gud Fader i skyn går 
en röd stråle ned och möter en korsform i silver, en 
stjärna och en triangel i rött och silver. Längst ned ses 
fisken tecknad med en lila kontur omskrivande ett 
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FIGUR no. Bildvävnad i fri teknik for Sankt Tomas kor. Formgiven av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse 
och uifOrd 1995 av Ulla Parkdal. 
F1c. no. Tapestry infree techniquefor the Chapel efSt Thomas. Designed by Anna-Lisa Odelqvist-
Kruse and made in 1995 by Ulla Parkdal. 

kors som symbol för Kristus och kyrkan: Flammorna 
och de heliga tecknen avtecknar sig mot en blåskif-
tande bakgrund med vertikal struktur samt silvergrå 
snedlinjer - allt inspirerat av Sankt Tomas och det 
blåskimrande ljuset mellan domkyrkans blågrå pela-
re och väggar samt de infallande ljusstrålarna enligt 
konstnärens berättelse strax innan hennes bortgång i 
februari 2000. (Fig. 110. Se även fig. 149.) 

Mått: höjd ca 300 cm, bredd 260 cm. 

Fasteduken Veronicas svetteduk. Utförd till altarskå-
pet i Mariakoret att användas under fastan. Fritt bro-
deri komponerat och utfört av Sten Kauppi 1996-98. 
Motivet visar Kristus dignande under sin börda, kor-
set, medan Veronica som symbol för barmhärtighe-
ten sträcker ut sin hand för att med sin duk torka 
Kristi blodiga och svettiga ansikte. Starka dova färger 
i framför allt rött, svart, blått, grönt och orange mot 
en ljus bakgrund.46 (Fig. m.) 

Mått: Höjd 171,5 cm. Bredd 175 cm. 
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FIGUR III. Fasted11k. "Veronicas svetteduk". Monumentalt broderi. Formgivet och uifOrt av Sten 
Kauppi 1996- 98. 

F1c. III. Lenten cloth. "Veronica's Sudatory". Momtmental embroidery. Designed and executed by 

Sten Kauppi, 1996- 98. 


NOTER 

1. 	Vadstena landsarkiv: Linköpings domkapitels arkiv, voly-
merna Al:r, AV:1, EfV:133, F!Xa:1, F!Xb:i, FIXb:2, FIXb04, 
FIXb:5, F!Xb:9. Linköpings domkyrkoarkiv, vol. 25. Linkö-
pings domkyrkoförsamhngs arkiv, Kl :1. Lands- och stiftsbib-
lioteket i Linköping, vol. Kh 55 "Gamla domkyrkoboken" . 

2. 	 Se vidare Braun 1907 (1964) , Stolt 1964, Estham 1987 
samt Estham, artikeln Kyrkliga textilier i N ationalencyklo-
pedien. 

3. Se Geijer 1964, Ekström 1976. Strängnäs domkyrkas inv. 
f.o.m 1585. Uppsala Landsarkiv. 

4. Wollin 1993, s. 204. 
5. Svenskt diplomatarium åren u83 samt 1287. 

6. Geijer 1972, s. 279. 
7. N ygren 1941, s. 242- 260. Lunden 1963, s. 65, 243 och 247. 
8. Branting 1907. Häfte 11 , s. 14. 
9. Branting & Lindblom 1928. Del I, s. 69. 
10. Uppsala universitetsbibliotek, Palrnsköldska samlingen 292. 
11. Birgittautställningen 1918. Katalog, s. 83. Branting & Lind-

blom 1928 . Del I, s. 90- 92. 
12. För bilder av kalkmålningarna se följande. Branting & Lind-

blom 1928. Del I, s. 92. Lindblom 1965, s. 108- 109, pi V, VI, VII 
och VIII. Nisbeth 1995. Fig. 3r, 39, 40, 46, 106, 108, 137 m.fl . 

13. 	Ett varmt tack till dr Hans Gillingstam för ovärderliga syn-
punkter för de på altarbruner avbildade vapensköldarna. En 
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stor försiktighet i tolkningen är nödvändig. Ytterligare en svå-
righet är att tinkturerna inte stämmer med vad som hittills är 
känt rörande dessa vapen. 

14. AfUgglas 1933. kat.nr. 53. AfUgglas 1935, s. 7-19. Deer, 1966, 
s. 103-105. Ett varmt tack till konservator Hubert Hydman för 
hjälp med den tekniska undersökningen samt till l:e antikva-
rie Göran Tegner för värdefulla synpunkter. 

15. Braun (1907) 1964, bild 228, 232, 237, 238. Branting & Lind-
blom 1928. Del I, s. 103-105. 

16. Romdahl 1929, s. 296-300. 
17· Santangelo 1962. PI LVI. Mönstren stämmer ej överens men 

tekniskt är tygerna närstående. 
18. 	Branting & Lindblom 1928. D el I, s. 102. Estham 1991, s. 

34- 36. 
19. Se Vadstenadiariet, 1996, s. 49. 
20. Estham 1984:1, s. 26-27. 
2r. Se inventarium 1784. 
22. Estham 1991, s. 30-33. 
23. Lands- och stiftsbiblioteket i Linköping, vol. Kh 55 "Gamla 

domkyrkoboken" fol 178. Angående gåvor efter hertigJohan. 
Omnämns även i tillägg till 1607 års inventarium. 

24. 1698 och 1708 års inventarier. 
25. Tillägg i 1607 års inventarium. Margareta Sture var änka efter 

Ture Bielke, som avrättades vid Linköpings blodbad 1600. 
26. Beskrives 1672 och 1692. Redan vid det första tillfallet omtalas 

att av spetsarna 6 tvärrader är bortstulna. Ett antependium i 
Uppsala domkyrka, daterat 1639, utställt i domkyrkomuseet 
har besläktad dekor. Se Geijer 1964, pi 56, kat.nr 46. 

27. 1600-talets kollekthåvar var ofta rikt och praktfullt utförda 
med silver- eller järnhylsa med två små klockor, vackert svar-
vade och profilerade skaft, ofta rödmålade, samt med pung i 
guld-, silver-, silke- och pärlbroderier eller av t.ex. konstfullt 
flätad guldtråd . 

28. 1698 och 1708 års inventarier. 
29. 1698 års inventarium. 
30. Vadstena landsarkiv: Linköpings domkapitels arkiv, Räken-

skaper, volymerna AV:1, Flb:4 och Vlb:5. 
3r. Uppgifterna om 1700-talet är hämtade ur inventarierna från 

år 1708, 1733. 1743, 1746, 1764 samt 1784 och 1798. Om 
1800-talet se inventarierna av år 1806, 1808, 1809, 1810, 1822 
(tre stycken), 1828, 1830 samt 1853. Se också Not. r. 

32. Vadstena landsarkiv. Linköpings domkyrkas arkiv. 
33. 	Estham 1988, s. 17- 22 samt den s.k. Pietaskatalogen med 

löpande konserveringsrapporter sedan 1908. Riksantikva-
rieämbetet och Antikvarisk- topografiska arkivet ATA. Inter-
vju med Agnes Geijer, Agnes Brantings systerdotter och 

efterträdare, 1988. 
34. Anna Wallenberg, född von Sydow, var änka efter bankman-

nen A.O. Wallenberg. Ordförande i H andarbetets Vänners 
styrelse 1887-1904. Efter en schism inom Handarbetets Vän-
ner lämnade hon styrelsen och övergick till att på olika sätt 
stödja Liciums verksamhet, senare även Pietas arbete Umf 
ovan konserveringarna av domkyrkans textilier). Död 1910. 
Se även von Zweigbergk 1991, Kvinnorna kring Handarbetets 
Vänner, i katalogen Handarbetets Vänner och konstnärerna, 
s. 29. Se också Elfström 1999, Linköping, Wallenbergarnas 
stad. 

35. Samtliga uppgifter är hämtade ur Handarbetets Vänners och 
Liciums arkiv, nu i Nordiska museets arkiv. Ett varmt tack 
till Margareta Ridderstedt, som generöst har lämnat mig dessa 
uppgifter. 

36. Se Stolt 1964, s. 90-9r. 
37. Se Stolt 1964. 
38. Estham 1997, s. l59- 17r. 
39. Antikvarisk-topografiska arkivet ATA: Beskrifning om Lin-

köpings Domkyrka och Inventering afdess tillhörigheter den 
27 december 1830 afLektor J.H. Wallman. Vadstena landsar-
kiv: Linköpings domkyrka val. 4, Inventarium 1890 med till-
lägg. 

40. Tolkningen av mässhakens ikonografi bygger på Bengt-O lov 
Käldes brev till Biskop Martin Lind daterat 1996-n-30. Dom-
kyrkans inventariepärm. Ett tack till Bengt- Olov Kälde för 
samtal och information rörande mässhakens och stolans till-
komst och ikonografi. 

4r. Järnfcir Vadstena klosters tidegärd, Lunden 1976, del Il , ons-
dagens nocturne, s. 14- 15, onsdagens vesper, s. 36- 37, torsda-
gens kompletorium, s. 80-81, samt tidegärden till den heliga 
Birgitta på vissa högtidsdagar, s. 74-75. 

42. Estham, 1997, s. 160. Strängnäs domkyrka räk. 1751, Uppsala 
landsarkiv samt Skara domkyrka, inventarium 1769, CL. 
Göteborgs landsarkiv. . 

43. Ett närbesläktat broderi daterat till 1600- talet och av ungerskt 
ursprung tillhör Ungerns nationalmuseum. Se Varju-Emer 
1980, kat.nr 39. 

44. Estham 1974, s. 29-32, n2-122, pi 128-152. Estham 1989, s. 
105-n3. 

45. 	 Handarbetets Vänner och Konstnärerna 1991. Katalog till 
utställningen på Liljevalchs konsthall 22 november 1991- 2 
januari 1992. S. 59-60, 99 och 135. Skisser och förarbeten 
utställda på Handarbetets Vänner under mars 2000. 

46. Mailis Stensman, 1997· Sten Kauppi . S. 144- 145 samt 194 
(Värnamo). 
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Personminnen 


UNDER MEDELTIDEN VAR EN av kyrkornas främsta 
inkomstkällor de donationer, i jord, pengar eller 
föremål, som gjordes i samband med dödsfall. 
Syftet var i första hand att mässor skulle läsas för 
den döde, många gånger också för andra med-
lemmar av hans eller hennes släkt, för att hjälpa 
dem på vägen till paradiset och förkorta deras 
tid i skärselden. För en kyrka som domkyrkan 
i Linköping innebar dessa donationer inrättan-
det av åtskilliga altarstiftelser, som utrustades med 
de liturgiska kärl och textilier som behövdes för 
mässfirandet och som också hade sina särskilt 
anställda präster. Genom inskrifter, vapen eller 
motsvarande på de liturgiska föremål som hörde 
till stiftelsen, kanske också en gravsten, kunde 
man givetvis markera vilka som var stiftarna , men 
detta var mera en bisak. Det väsentliga var mäss-
sorna för de döda. 

Reformationen tog bestämt avstånd från medel-
tidens själamässor och andra kultiska bruk för att 
minska de dödas syndaskuld. Det var endast Guds 
nåd som kunde utplåna den dödes skuld. "Thet 
gagnar intet de Affsompnades Siälar hwad the 
Lefwandes wener för them bidia", skriver t.ex. 
Carl Carlsson Gyllenhielm i sin uppbyggelsebok 
"Fängelse-Schola".' En helt naturlig följd av detta 
var att avskaffa de stiftelser som tillkommit för 
mässläsandet och så skedde också redan under ett 
tidigt skede av reformationen i Sverige. Men de 
döda skulle i varje fall begravas, i en kyrka eller 
på en kyrkogård, och kunde m an nu inte påver-
ka deras tillvaro efter döden kunde de som hade 
de ekonomiska resurserna åtminstone sörja för 
att de döda inte försvann i total glömska genom 
att ordna något slags minnesmärke. R edan under 
medeltiden lades gravhällar över präster och adels-
män, mot medeltidens slut också över välbärgade 
borgare. Denna sed fortsatte nu och vann allt stör-
re spridning. Linköpings domkyrkas många hög-
klassiga gravstenar från sent 1500-tal och 1600-talets 
början över präster, borgare och hantverkare i staden, 
är mycket bra exempel på denna alltmer spridda sed. 

Gravrum skulle således i allt större omfattning ord-
nas inom kyrkorna och det dröjde inte länge innan 
kyrkans folk fann att här fanns en ny inkomstkälla, 
som åtminstone i någon mån kunde ge ersättning för 
förlusten av avkastningen från altarstiftelserna. Man 
förväntade sig något i gengäld för att man upplät 
gravplatser och för Linköpings del kan man konstate-
ra att man relativt tidigt delade in kyrkrummet i olika 
avdelningar och bestämde olika priser på gravarna 
beroende på var de var belägna - dyrast i koret, billi-
gast längst i väster. De förnämsta platserna i högkoret 
förbehölls kungliga personer, personer med kunglig 
anknytning och biskoparna. Det östligaste av de tre 
korkapellen tycks ha reserverats för det högre präster-
skapet medan kapellen i norr och söder togs omhand 
av framstående adelsfamiljer, mot gåvor av olika slag 
och storlek till domkyrkan. När man på 1690-talet 
diskuterade taxan förde olika gravplatserna kom man 
fram till att gravplatserna på de små sidogångarna 
skulle kosta lika mycket som de på den stora gången 
"emedan den som sådana vill nyttja, hava lägenhet att 
uppsätta på väggen epitafium" .2 

Till de vanligare gåvorna i samband med mera 
påkostade begravningar hörde gravtäcken, d.v. s. 
textilier av skilda material och mer eller mindre 
dekorerade, som lades över kistan. Dessa kunde sedan 
hyras i samband med andra begravningar och man 
satte då olika pris beroende på gravtäckenas utform-
ning. Det kunde förekomma, så t.ex. vid grevinnan 
Beata Leijonhufvuds begravning 1692, att samtliga 
kyrkans gravtäcken kom till användning och då inte 
bara för att täcka kistan utan för att kläda altarringen, 
predikstolen och kungastolarna och andra delar av den 
fasta inredningen.3 Även kostnaderna för användandet 
av kyrkans klockor differentierades. En klocka stod 
gratis till förfogande för alla, men den som ville låta 
ringa i alla klockorna fick betala den högsta taxan. 
Inkomsterna av gravförsäljning, av uthyrning av 
gravtäcken och av klockringningen kom att bli en av 
domkyrkans viktigaste inkomstkällor, en förutsätt-
ning för att man skulle kunna vårda och förnya 
kyrkans inredning och inventarier. 
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I mindre kyrkor kunde modet att uppföra större 
gravmonument medföra påtagliga problem för guds-
tjänstfirandet. Vid riksdagen 1642 anhöll således 
prästeståndet att "i Kyrkorna inga graf-chorer måtte 
intagas utan biskopens, Kyrkoherdens och Försam-
lingens tillstånd". 4 Beslutet blev en kompromiss -
visst var det oskick från adelns sida men, att minska 
den rättighet som medföljde patronatsrättigheten 
ansågs betänkligt. Det var adeln och andra förnäma 
män som drog den tyngsta bördan vid underhållet 
av kyrkorna.s Ärendet kom upp även följande år, då 
man klagat över att många understått sig att "intaga 
och förbygga Chorerne med deras uphögda grifter". 
Kungl. Maj:t uttalade sitt stora missnöje "emedan 
sådant länder Chorerne til wanskapning, samt Guds-
tjensten medBrudwigningar, Barnadop och Herrans 
Nattwards begående til hinder" . De som ville hedra 
sina döda med grifter eller epitafier på kyrkogårdarna 
eller i kyrkorna "der sådant icke lände till meen, utan 
Kyrkorna till mera prydnad och byggning" tilläts 
göra detta. I en kungörelse från 1668 där man 
försökte begränsa adelns alltmer kostsamma begrav-
ningar föreslogs att man stället skulle göra donationer 
till universitet, skolor, kyrkor, hospital och barnhus. 
"Dock om någon war mer hogad för det, som beha-
gade ögat, han kunde winna sit ändamål, i det han lät 
uprätta skiöna Epitaphier och härliga monumenter, 
medelst hwilka den aflednas namn behölts i längre 
minne" istället för att lägga kostnader på begrav-
ningen och förberedelserna till denna. "Och i sådant 
fall skulle hwar och en betjena sig afde metaller och 
de stenar, som här i Riket, och dess underliggande 
prowincier, kunde finnas."6 I den stora domkyrkan 
i Linköping, som dessutom betjänade en försam-
ling av måttlig storlek, innebar de gravmonument 
som tillkom under 1600-talet och 1700-talets början 
knappast någon belastning för kyrkorummet. Endast 
i ett fall blev det ett nej till uppsättandet av en 
gravtumba, avsedd för ståthållaren Jöns Nilsson 
Oacobsköld) och hans efterkommande. Den främsta 
orsaken till detta nej, som f.ö. sägs ha kommit från 
Gustav Il Adolf, var inte att monumentet skulle för-
svåra gudstjänsterna utan att de löften om donationer 
som givits inte uppfyllts (se vidare nedan s. 197 f). 7 
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När vi kommer till 1700-talets senare hälft har 
intresset för mera påtagliga minnesmärken i kyrko-
rummet avtagit - de epitafier som tillkommit under 
denna period är förhållandevis måttfulla i sin utform-
ning, detta f.ö. helt i enlighet med tidens smak. Samti-
digt började de gamla gravmonumenten förfalla. Med 
eller utan domkyrkorådets medgivande såldes flera av 
de gamla gravrummen. Mest uppmärksammad blev 
den affår, som träffades mellan den siste medlemmen 
av ätten Kagg, fanriken Bengt Gabriel Kagg, och löjt-
nanten David Montgommery om överlåtelse av det 
Kaggska gravkoret. Montgommery tog upp de sju 
kopparkistor, som fanns i gravkoret och lämnade dem 
till en kopparslagare för att ta hand om plåten. Dom-
kapitlet reagerade dock bestämt mot affåren och såg 
till att Kungl. Maj :t fick avgöra ärendet. Detta skedde i 
ett beslut den 14 november 1782 och innebar att affå-
ren gick tillbaka och att kistorna skulle återhämtas och 
"med all möjlig flit och omsorg sättas i det skick och 
på de ställen i graven där de förut befunnos". De för-
skingrade benen skulle ihopsamlas och graven åter 
tillslutas.8 Ett annat resultat av denna affår blev en 
omfattande gravrannsakan som genomfördes av dom-
prosten Samuel Eric Älf 1785. Kungl. Maj:t hade 
redan i en författning från 1783 förbjudit försäljning 
av gamla gravar i kyrkor eller på kyrkogårdar "utan 
blifWa de en gång slutna köp hädanefter för alltid 
gällande". De gravar, som gravrättsinnehavaren icke 
underhöll, skulle dock återgå till kyrkan "på hwil-
kas bekostnad de skola igenfyllas, utan att med dem 
göra någon förändring".9 När sedan Linköping fått 
en ny kyrkogård utanför tullarna, invigd 1811, upp-
hörde, med några enstaka undantag, användandet av 
de många gravvalven och grav kamrarna i domkyrkan. 
Ombyggnaden av kyrkans interiör 1812- 1813 innebar 
att flertalet gravrum demolerades och att åtskilliga 
epitafier utmönstrades och försåldes på auktioner (om 
dessa auktioner se ovan s. 30 ff). 

Domkyrkans bevarade gravstenar, hela eller frag-
mentariska, har utförligt beskrivits av Sune Ljungstedt 
i det första bandet av Sveriges Kyrkors beskrivning 
av kyrkan. 10 Här följer en beskrivning av bevarade 
eller genom arkivaliska uppgifter kända gravmonu-
ment, epitafier och begravningsvapen i kyrkan. 

http:kyrkan.10


Gravmonument 


Äldst av de bevarade gravmonumenten är det som 
restes över Ebba Eriksdotters (Vase) grav (fig. n2). 
Ursprungligen var det placerat i högkoret, söder om 
högaltaret, men flyttades vid 1812-1813 års städning 
av kyrkan till Nicolaus-koret, d.v.s. det norra av 
de tre korkapellen. 11 Det är en tumba, utförd i 
olika stenarter, kalksandsten och en ljus, närmast vit 
marmor, den senare enligt 1600-talsbeskrivningar 
hämtad från Konungsund. Vid den tiden hörde de 
områden norr om Bråviken, där man bryter s.k. 
Kolmårdsmarmor, till Konungsunds socken. Sand-
sten har använts till den profilerade sockeln, till de 
reffiade pilastrar som utgår från denna och till den 

avslutande äggstavslist som bärs upp av pilastrarna. 
Den profilerade lockplattan, som avslutar monu-
mentet, slät och utan varje slag av ornamentik, är av 
en mörkt brun kalksten. Mellan pilastrar är infallda 
kvadratiska fält av ljus marmor med beslagsverksor-
namentik, två på varje långsida, en på varje gavel. 
Den ljusa marmorn har också använts till den profi-
lerade ram som omfattar lockhällen. Tumban är en 
s.k. kenotaf ("tom grav"), d.v.s. den är ett minnes-
märke, rest över ett gravvalv, där den döde vilar. 

Ebba Eriksdotter (Vasa), gift 1512 med Erik 
Abrahamsson (LeijonhufVud) som var ett av offren 
för Stockholms blodbad 1520, var mor bl.a. till 
M argareta Eriksdotter (LeijonhufVud), Gustav l:s 
andra drottning. Ebba Eriksdotter och Gustav I var 

FIGUR u2. Gravmonument ("kenotaf') över Ebba Eriksdotter (Vasa), död 1549. Troligen uppsatt på initiativ av hennes 
dottersonJohan III på 1580-talet. 

F1c. u2. Funeral monument ("cenotaph") to Ebba Eriksdotter (Vasa), d. 1549. Probably erected by hergrandson]ohan 

III in the 158os. 
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FIGUR II}. Detalj av S.A. Hägerstrands teckningfrån 1812 (fig.1) av domkyrkans kor med de tvågravmonumenten på 
ömse sidor.om·högaltåret. Foto: Helena Törnqvist, Östergötlands liinsmuseum. 
F1G. n3. Detail oj$ .,4. Hdgerstrand's drawing (Fig. 1) ojthe Cathedral choir in 1812, showing the two funeral 
monuments to either side ojthe high altar. Photo: Helena Törnqvist, · Östergötland County Museum. 
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sysslingar. Ebba Eriksdotters huvudgård var (Kungs) 
Norrby i Brunneby socken. Av sin svärson fick hon 
i förläning bl.a. Vreta kloster, där hon tillbringade 
sina sista år och där hon dog den 22 november 1549· 
Hon begrovs i Linköpings domkyrka den 30 novem-
ber 1549-12 Genom att monumentet är helt fritt från 
inskrifter, vapen o.dyl. som kunde ha hjälpt till vid en 
datering måste man ta hjälp av stildatering. 

Att monumentet skulle ha varit fårdigt till hennes 
begravning i november 1549 är uteslutet, troligen har 
hennes kista satts ned i en befintlig grav. Av intres-
se är i detta sammanhang de uppgifter som finns 
om hennes farbrors, Linköpings-biskopen Kettil 
Karlssons (Vasa) gravplats. Biskop Kettil hade dött 
i Stockholm (av pesten) den n augusti 1465 och 
begrovs i Linköpings domkyrka den 22 augusti 
"in primo Choro" (i högkoret) , i en annan någor-
lunda samtida källa "för höga altaret". 1l Enligt en 
1600-talsuppgift, möjligen av biskop Haqvin Spegel, 
befann sig hans grav "i höga koren på södra sidan 
av altaret mellan två pelare". 14 Koret hade vid Kettils 
begravning inte fått sin nuvarande utformning, men 
1200-talskyrkans kor passade ganska exakt inom det 
nuvarande koret, varför biskopens grav inte behöver 
ha berört av det sena 1400-talets korbygge. Det skulle 
således ha varit möjligt attEbba fått sin grav på unge-
får samma plats som sin farbror. I detta sammanhang 
kan det finnas skäl att nämna att Ebba 1546 fick rätt 
att återbörda de gods som Kettil Karlsson skänkt till 
Linköpings domkyrka. 1s 

Ebbas dotter Margareta, Gustav I:s andra drott-
ning, dog 1551, d.v.s. endast två år efter sin mor och 
fick sin grav i Uppsala domkyrka (dock först i sam-
band med Gustav I:s begravning) . Vem som tagit 
initiativet till Ebba Eriksdotters monument har hit-
tills inte kunnat säkert fastställas med hjälp av bevara-
de dokument. Med tanke på Johan III:s stora intresse 
för gravmonument är det inte uteslutet att han tagit 
initiativet. Erik XIV kan uteslutas, han var Gustav 
I:s son i hans första äktenskap. Att Gustav I själv 
skulle vara beställaren är knappast troligt. Man bör 
dock hålla i minnet att domkyrkans härjats av en svår 
brand 1546, d.v.s. tre år före Ebbas död, och att 
Gustav engagerade sig i återställningsarbetena (se 
ovan s. 16 f). Det finns uppgifter om att två barn till 
Gustav I och Margareta Leijonhufvud, döda i späd 

ålder, fått sina gravar i Linköpings domkyrka: Karl 
och Sten. Gillingstam, som sökt reda ut frågorna om 
dessa två barn konstaterar att Karl, som troligen var 
född och död 1546, gravsatts i Riddarholmskyrkan i 
Stockholm. Beträffande Sten, som också sägs ha varit 
född 1546 och som enligt Messenius dog 1549 och 
begrovs samtidigt med sin mormor den 22 novem-
ber 1549, konstaterar Gillingstam att "varje försök 
att datera Stens födelse måste förbli en gissning, om 
ej ytterligare källuppgifter skulle påträffas". 16 När 
domkyrkan brann en andra gång 1567 var det Johan 
III som stödde återuppbyggnaden. D et kan då också 
legat nära till hands att hedra hans mormor. 

Vilken hjälp ger då monumentet själv vid ett 
försök till en datering? N ågon direkt motsvarig-
het i Sverige finns inte. Beslagsornamentiken på 
tumbans sidor är av en typ som återgår på ornament-
stick av t.ex. Hieronymus Cock i Antwerpen efter 
förlagor av Cornelis Floris och Hans Vredeman de 
Fries från 1550-talet. 17 Av rent stilistiska skäl finns 
knappast några hinder för en datering till en tid icke 
alltför långt efterEbba Eriksdotters död 1549 men det 
är till sist kanske mest troligt att det är Johan III som 
sett till att Ebba fått ett värdigt om också inte alltför 
påkostat monument över sin grav. I en redogörelse 
för domkyrkan från 1830 sägs om detta monument 
bl.a. att det"efter M essenii berättelse" var ombesörjt 
avJohan III. 18 En noggrannare genomgång av land-
skapshandlingarna för Östergötland i Kammararki-
vet från Johans tid kan möjligen ge bestämt besked 
i denna fråga. Cnattingius har också sammanställt 
en uppgift i ett brev från Johan III från 1581 med 
en order till stenhuggaren Peter (de la Roche) i 
Vadstena att bege sig till Linköping med en utgift i 
1589 års landskapshandlingar som upptar bl.a. utgifter 
för murankaren till graven i Linköpings domkyrka 
och drar därav slutsatsen av arbetet med gravmonu-
mentet påbörjats 1581 och slutförts 1589.19 Attribu-
eringen till Peter de la Roche är väl motiverad även 
om man av stilistiska skäl kan tänka sig en tidigare 
datering. August H ahr har, på rätt lösa grunder, anta-
git att den nederländske stenhuggaren Arent Pala-
din utfört monumentet och anser att det tillkom-
mit på 1580-talet. Han bygger sin teori på att Johan 
III i ett brev den 29 november 1583 befallt att en 
i Linköping bosatt stenhuggare skulle komma till 
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Stockholm för att hjälpa till med arbetet på gravmo-
numentet över drottning Katarina Jagellonica och 
sammanställer detta brev med en uppgift om att 
Arent Paladin 1586 fick betalt för arbeten på drott-
ningens monument (som medarbetare till Wilhelm 
Boy). I räkenskaperna för de på Johan IIl:s bekost-
nad på 1580-talet utförda arbetena på domkyrkan 
upptas bl.a. en Hans stenmästare, däremot ingen 
Arent stenhuggare (se ovan s. 18). Hahrs attribution 
måste därför anses sakna fast grund.20 

Norr om högaltaret fanns intill 1812 ett gravmo-
nument över hertigJohan av Östergötland och hans 
hertiginna M aria Elisabeth. Johan var son till Johan 
III i hans andra äktenskap med Gunilla Bielke, född 
1589 i Uppsala, död den 5 mars 1618 i Vadstena. Hans 
hustru var hans kusin, dotter till Karl IX och syster 
till Gustav Il Adolf Bröllopet stod på Stockholms 
slott i november 1612. 

Johan var efter det att hans halvbror Sigismund 
förlorat den svenska kronan den rätte tronarvingen. 
Vid en riksdag i Norrköping 1604 avstod dock den då 
15-årige Johan denna arvsrätt till förmån för sin far-
bror Karl och utrustades i stället med ett hertigdöme, 
vars kärnområde var Östergötland varför han också 
fick titeln hertig av Östergötland. Äktenskapet var 
barnlöst och olyckligt - Maria Elisabeth var period-
vis sinnessjuk. Johan hade också han en svag hälsa, 
även om han som militär gjorde goda insa tser i 
farbrodern Karls krig mot Danmark. En slösak-
tig hovhållning och en ganska omfattande bygg-
nadsverksamhet - främst på slottet Johannisborg 
i Norrköping som var avsett både som fåstning och 
som hans residens - slukade stora resurser. Ett all-
mänt dåligt sinne för ekonomiska realiteter ledde 
till att han vid sin död hade mycket stora skulder. 21 

Troligen var det de dåliga finanserna som ledde 
till att gravmonumentet över honom och hans her-
tiginna blev mycket enkelt. Dess exakta utseende 
känner vi inte - det återges dock i mycket liten skala 
på Hägerstrands teckning av domkyrkans interiör 
före 1812 (se fig. n3). Dock vet vi att det var utfört, 
inte av huggsten utan av putsat tegel. På tumban låg 
en lockhäll av kalksten, ca 24ox176 cm med profi-
lerad kant. Den ligger nu på gravkammaren, under 
det nuvarande kalkstensgolvet i koret. 22 På monu-
mentet fanns inga bilder av de döda och texterna 
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var inskränkta till ett minimum. N ågot slags skrank 
fanns på eller invid monumentet - det avlägsnades 
med kungligt tillstånd och återanvändes som delar 
av ett moderniserat korskrank 1693.23 Samtidigt sked-
de också en måttfull upprustning av själva gravtum-
ban. Räkenskaperna för år 1693 upptar bl.a. arvode 
till målaren Måns Grijs i Norrköping som "Hertig 
Johans grav med grå stenfårg utarbetat samt vapnet 
förgyllt och skriften runtomkring" och till guld-
smeden Nils Boman i Linköping som hade arbetat 
med silverbokstäver till graven.24 Bakom upprust-
ningen stod den nytillträdde biskopen H aqvin 
Spegel, som föreslagit att de bokstäver som fanns 
kvar av Johans namn skulle kompletteras "med fulla 
bokstäver" och "uti en subtil trälist infa ttas". Spegel 
hade irriterats av det ovärdiga skick i vilket gravmo-
numentet befann sig. Han noterade att det inte var 
gjort av tälgsten (d.v.s. kalksten) "utan av tegel rätt 
gement uppmurad, därovanpå var förr ett skrank och 
därpå ett sammetstäcke, men då j ag A:o 1692 kom 
hit var skranket borttaget, täcket bortmultnat och 
af många silverbokstäver, som voro påsydda, för-
komna, därför lät jag tumban förnya, vapnen därpå 
målas och de bokstäver som var borttagna göra nya 

FIGUR n4. Två sköldar av förgyllt silver med Östergötlands 
och ''göternas" vapen. Från hertig] ohans av Östergötland grav-
monument. 
F1G. n4. Two shields efsilver-gilt, emblaz oned with the arms ef 
Östergötland and "The Goths". Frorn thefu neral monument ef 
Dukej ohan efÖstergötland. 
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FIGUR 115, a- d. Vapnen påfyra fanor som hängt över hertigjohans grav. Avritningarfrån 1685 i RA. 

F1c. 115, a-d. Coats efarms onJour.fiags which used to hang over the grave efDuke Johan. Drawings, 

1685, now in the National Archives. 

och anstrykas förgylla och tillfåstas med silvernag-
lar på ramen omkring tumban". 2sSedan Spegel läm-
nat sina detaljsynpunkter på listen tillverkades denna 
av snickaren Jöns Persson i Linköping.26 Av Spegels 
beskrivning över gravarna i domkyrkan framgår att 
på tumbans västra kortsida funnits inskriften med 
silverbokstäver: Johannes D.G. Ostrogothiae [Dux]. 
På den andra kortsidan hade målats tre vapensköl-
dar. Två vapensköldar av förgyllt silver med Öster-

götlands vapen och det s.k. Folkungavapnet som nu 
förvaras lösa tillsammans med kyrkans silver (fig. 114) 
har säkert ett samband med hertigens begravning. 

Av ett brev, som i utdrag publicerats av Karling, 
vill det synas som om Hans Flerning, den arkitekt 
som anlitats av Johan bl.a. för slottet Johannisborg, 
fått i uppdrag att göra ett förslag till hertigens grav-
monument.27 Bristen på medel gjorde dessa planer 
om intet.Till den enkla, putsade tegeltumban behöv-
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des knappast några arkitektritningar, möjligen till 
det skrank som tydligen stod på eller kring tumban. 

N ågot av riksråden hade i en skrivelse till lands-
hövdingen i Östergötland Axel Stålarm begärt att 
han skulle eftersöka vad som fanns av fanor och 
vapen vid hertigarna Magnus och Johans gravar i 
Östergötland "och huru kronan över vapnet är avsatt 
och vad farger därpå är brukat".28 Vad gäller hertig 
Johans grav i Linköpings domkyrka konstaterade 
landshövdingen i sitt svarsbrev, daterat den 1 juni 
1685, att de fanor som brukats vid begravningen var 
alldeles förfallna och vad som fanns kvar över graven 
var endast stängerna, nämligen fem stycken. Fyra av 
de målade fanorna återfanns nedfallna i gravkoret och 
dem lät han rita av (se fig. 115 a-d). Av den femte 
fanan fanns inga rester, varför han lät öppna graven 
där han återfann hertigens dubbla likkista - den 
inre av tenn , den yttre av trä. På denna kistas huvud-
ända fanns en liten silverplåt med Vasa-vapnetjämte 
inskriften Deus protector noster ( = Gud vår beskydda-
re). Över vapnet fanns en öppen krona "sådan såsom 
finnes vara satta uppå en del adliga vapen" . Uppdra-
get att inventera hertig Magnus' grav hade han över-

lämnat till hauptmannen i Vadstena. Avslutnings-
vis påpekar han att hertig Johan "ett stort beröm 
om sin fromhet här i Östergötland har lämnat" var-
för han undrar om "de här uppsatta vapen och insig-
nier" som var så förfallna, "att ingen vet eller mer kan 
se honom där vara begraven" skulle renoveras och 
uppmålas "för en åminnelse för posteriteten emedan 
eljest intet synes, som honom till åminnelse mer är 
lämnat". 

GenomSpegels insatserupprustades tumban åtmins-
tone nödtorftigt medan fanorna ganska snart helt 
torde ha fallit sönder. Eftersom tumban var murad 
av tegelsten fann man det inte mödan värt att i sam-
band med 1812- 1813 års städning av kyrkan flytta 
den till en annan plats som man gjorde med Ebba 
Eriksdotters tumba. Tumban revs, en del av silver-
bokstäverna togs till vara men på platsen fanns intet 
som erinrade om att hertig Johan och hans gemål 
där fått sitt sista vilorum. Drygt tio år senare - 1825 
- uppsattes på initiativ av biskopen Markus Wal-
lenberg en minnestavla av brun kalksten i den norra 
omfattningsmuren till högkoret, d.v.s. i närheten av 
platsen för gravvalvet (fig.116). Dess inskrift lyder: 

FIGUR n6. Minnessten över hertig]ohan i högkoret. Uppsatt 1825. 

F1G. n6. Memorial stone to Dukejohan in the sanctuary. Erected in 1825. 
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"Under detta hvalf hvila Gustaf Wasas Barnabarn 
Johan hertig af Östergöthland, född 1589 död 1618, 
och dess gemål Maria Elisabeth född 1596 död 1618. 
Stiftets biskop reste stenen 1825." 

Beskrivningar av såväl hertigens som hertiginnans 
likprocess finns bevarade, hertigens endast i utkast 
medan hertiginnans är mycket detaljerat redovisad. 
Johans begravningsprocession utgick från Vadstena, 
Maria Elisabeths från Bråborg, där hon dött. Hen-
nes procession satte sig i rörelse den 18 januari 1619. 
Närmast kistan gick den dödas bröder Gustav Il 
Adolfoch Carl Philip, kring kistan gick 12 drabanter, 
sex på varje sida. Gustav Adolfoch hans bror flanke-
rades också av 12 drabanter. Hovfolk av båda könen, 
riksråden, präster och djäknar ingick i det långa tåget. 
24 av adeln bar liket ut till den släde dragen av sex 
hästar som stod på isen tillsammans med slädar för 
alla deltagare. Den långa raden av slädar som fårdades 
fram i vinterlandskapet på illa röjda vintervägar bör 
ha väckt stor förundran hos åskådarna. Den första 
dagen kom man inte längre än till Kimstads kyrka, 
där liket ställdes in för natten medan kungen över-
nattade på Norsholms gård. "Om morgonen som 
var den 19 [januari], sedan H.K.M. hade fått mat, 
ryckte de åter med liket." Den dagen kom de inte 
längre än till Törnevalla kyrka, där liket ställdes 
in medan kungen låg över i prästgården. Den 20 
kom de fram till Linköping på eftermiddagen. Nu 
fick deltagarna lämna sina slädar och ställa upp 
sig i den beslutade processionsordningen och tåga 
mot domkyrkan (som kallas stadskyrkan) där den 
dödas "framledne herre" var begraven i högkoret 
på vänstra sidan om altaret. Koret och gången in 

SIDA 188: 

till kyrkan var klädd med svart kläde. "När de in i 
kyrkan kommo och djäknarna vände sig att sjunga", 
steg biskopen upp i predikstolen och höll en likpre-
dikan utgående från Psaltarens 34 psalm. Därefter 
läste biskopen upp den dödas personalier "ur en 
skriven bok". "Sedan sjöngs åter några psalmer på 
latin och svenska medan de lyfte liket av båren och 
in uti graven."29 En gång till skulle gravkammaren 
öppnas, för pfalzgrevenJohan Casimirs dotter Elisa-
beth Amalia, död 1628. 

I det södra av koromgångens kapell, det som under 
medeltiden bar namnet S. Thomas Beckets kapell, 
finns domkyrkans konstnärligt mest betydande grav-
monument (fig.117- n9) . Det är uppsatt till minne 
av riksrådet Ture Bielke, avrättad i Linköpings blod-
bad 1600, hans hustru Margareta Sture (död 1618) 
och deras son Johan Bielke, död 1597 15 år gammal. 
Bielke, som var född 1548, hade skaffat sig en för sin 
tid och sitt stånd ovanligt grundlig och bred bild-
ning genom studier vid bl.a. tyska och italienska 
universitet. Med rätt har han kallats "en renässans-
bildad adelsman ".30 Hans fasthållande vid konung 
Sigismund och hans uppfattning om aristokratins 
centrala roll i rikets styrelse blev hans död. Bielkes 
lik hade efter avrättningen tillfålligt förvarats i dom-
kyrkan - hertig Karl medgav motvilligt att Bielkes 
och de övriga avrättades kroppar fick läggas i en grav 
i västra delen av kyrkan. Inga upphöjda gravar eller 
monument fick uppföras. Först sedan Karl efterträtts 
av sonen Gustav Il Adolf iakttogs inte längre detta 
förbud. D etta innebär att monumentet knappast 
kan ha tillkommit tidigare än l6II. Sune Schele har 
publicerat ett dokument enligt vilket monumentet 

FIGUR n7. Cravmonumentet över Ture Bielke, avrättad i Linköpings blodbad 1600, hans hustru Margareta Stiire 
(död 1618) och deras sonJohan Bielke (död 1597). Uifdrt av bildhuggaren W ilhelm van dem Block i Danz ig och 
uppsatt i domkyrkan omkring 1620. 

PAGE 188: 
FIG. n7. Funeral monument to Ture Bielke, executed in the Linköping Blood Bath ef1600, to his wife Margareta 
Sture (d. 1618) and to their sonJohan Bielke (d. 1597). Carved by the sculptor Wilhelm van dem Block in Danzig 
and erected in the Cathedral in about 1620. 

SIDA 189: 
FIGUR n8. Bielke-monumentets gravplatta med bilder av Ture Bielke och Margareta Sture. 

PAGE 189: 
FIG. n 8. The portrait slab efthe Bielke monument, with representations ofTure Bielke and Margareta Sture. 
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beställts i Danzig (som beställare anges, märkligt 
nog, Ture Bielke själv) av den i Nederländerna 
födde skulptören Wilhelm von dem(der) Block och 
att det 1619 låg kvar i Danzig. Bielkes svärson Gabriel 
Oxenstierna ingick då en ny överenskommelse 
med skulptören och med handelsmannen Baltzar 
Wiedenhop, att monumentet, som stod färdigt och 
målat i Danzig, ofördröjligen skulle avlämnas och 
överföras till Linköping mot en summa av 1.000 

polska gyllen. 3' Skulptören von dem Block hade 
också utfört det gravmonument överJohan III , som 
blev liggande i Danzig till dess Gustav III nära två-
hundra år senare såg till att det ställdes på plats i Upp-
sala domkyrka. Att gravmonumentet inte kunnat 
uppsättas förrän förbudet mot minnesmärken över 
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FIGUR n9. Bielke-monumentet. Statyett symboliserande 
Caritas (Kärleken). 
Fic. n9. The Bielke monument. Statuette symbolising 
Charity. 

de i Linköpings blodbad avrättade herrarna förlorat 
sin kraft efter Karl IX:s död, är föga förvånande, 
mera märklig är uppgiften om att det var Ture Bielke 
själv, som beställt monumentet, en uppgift som vi nu 
knappast har möjlighet att kontrollera. En av inskrif-
terna på monumentet anger uttryckligen Margareta 
Sture som beställaren, till åminnelse av sin make, sin 
son och sig själv (se nedan s. 191). En attribuering 
av gravmonumentet till von dem Block har också 
föreslagits av Torbjörn Fulton, som daterat det till 
c:a 1617- 1620.32 Atskilliga andra konstnärer har tidi-
gare föreslagits som monumentets upphovsmän. 
D å attribueringen till von dem Block styrks såväl 
av stil som samtida dokument behöver den dock 
knappast betvivlas. 

Monumentet består av en låg tumba med en sned-
ställd platta med Ture Bielkes och hans hustrus bilder, 
utförda i ganska låg relief. Bakom tumban reser sig 
en skärmartad fondvägg med två falt med inskrifter 
och tre smalare falt framför vilka placerats friskulp-
turer föreställande Tron, Hoppet och Kärleken 
med Kärleken i mitten. Två joniska kolonner uppbär 
ett rikt profilerat entablement, prytt bl.a. med anva-
pen, tillsammans 16 stycken, för Bielke och hans hus-
tru. Monumentet avslutas med en profilerad gavel, 
flankerad av putti med nedåtvända facklor och krönt 
av en sörjande genie. På gaveln finns också Bielkes 
och Stures (Natt och Dags) vapen, ytterligare ett 
par sörjande putti samt ornament. R amverket kring 
de fyra nischerna är prytt med olika slags orna-
mentik, bl.a. ett par kartuscher med latinska inskrif-
ter. De lyder: "DEBITA PARS TERRAE CUBAT HIC 
PARS ALTERO CAELO VIVIT.VIRTUTIS FAMA PEREN-
NIS ERIT" (=En del ligger som sig bör här i jorden, 
en andra del lever i himlen. Ryktet om dygden skall 
vara beständigt) respektive "CORPVS HVMO TEGI-
TURPETIIT DIVINIOR ASTRA MENS.CLARVMVASTO 
NOMEN IN ORBE MANET"(= Kroppen täcks av jord, 
den mer gudomliga själen har uppsökt stjärnorna. 
Det frejdade namnet skall förbliva på den vida jorden). 

http:1617-1620.32


Materialet i monumentet är bl.a. en brun mar-
mor (i reliefplattan med makarna Bielkes bilder), 
svart marmor bl.a. till listverk, rödbrun kalksten till 
inskriftstavlorna samt en ljus, svagt ådrad marmor 
("alabaster") till friskulpturerna, arkitekturdetaljer 
och ornamentik. Anvapnen och de två vapensköl-
darna i den krönande gaveln är målade i heraldiska 
färger (troligen har bemålningen förnyats någon eller 
några gånger efter monumentets uppsättande). 

I denlåga tumbans framsida finns infållt en inskrifts-
tavla med text på svenska med förgyllda bokstäver: 
" HÄR HWILA SIGH WÄLBORNE H THURE BIELKIE TIL ÅKERÖÖ OC H 

STUREFORSA SVERIGES RIKES RÅDS AMPT HANS KÄRE HUSFRV MAR-

GARETA STYRE BOREN GREFVEDOTTER TIL STEGHOLM OCH WÄSTER-

WIK HVILKE SÅSOM THE MEDH SÄMIE OCH KÄRLEEK HÄRI VERLDEN 

HAFVA SAMMANLEEVAT SÅ WILLE THE OCH HÄR TILHO PA HAFVA THE-

RAS HVILORVM SÅ LIGGER HÄR OCH THERAS SON IAHN BIELCKE TEM 

GVD SAMPTELIGEN EEN FRÖGDEFVL VU PSTÅNDELSE FÖRLÄNE OC H TIL 

EEN EVINNERLIG GLÄDJE VPVEC KI E OCH AFSOMPNADE HAN I C HRISTO 

ÅHR J600 PÅ SITT 48 OCH HON 1617 PÅ SITT 70 OCH DERAS SON 1598 

PÅ SITT r6 ÅHR." Sannolikt är denna inskriftsplatta hug-
gen i Sverige - en noggrannare undersökning av de 
stenarter som använts i monumentet är önskvärd. 

Den vänstra inskriftstavlans text lyder: "D 0 M DN 

THURONI B IELKE DE AKERÖÖ, MARITO D ILECTISSIMO QVI EX NOBILI 

ET ANTIQUISSIMA BIELKORUM fAMILIA ORIUNDUS, IN IUVENTUTE 

PER EGRINATIONEIBUS LINGUARUM ET RERUM SCIENTIA C LARUIT, 

IN VIRIL! JETATE MAIORUM EXEMPLO, LEGATIO !BUSET SENATORIA 

AUTORI TATE CONSPICUUS, EXTREMA AC MEDIA UTRIUS QUE FOR-

TUNJE EXPERTUS, HIC LINCOPIJE ANNO 0NI 1600 JETATIS VERO 48, 

REBUS EXEMTUS HUMANIS NEC NON fO HANNI BIELK E FILIO SVAVIS-

SIMO IN MEDIO JETATIS FLORE DIEM OBEUNTI A NO 1598 JETATIS 

VERO I6 TUM ET SIBI IPSI AC INCLYTJE SUJE FAMILIJE, AD UTUM 

AETERNI NUMINIS TANDEM SUBSEQUUTURJE HOC OPUS ET PIETATIS 

ET SPEi BEATJE RESURRECTIONIS ERGO POSUIT DNA MARGARETA 

STURE DE STUREFORSSA QUAE ET IPSA POSTMODUM ANNO DN! 1618 

JETATIS suJE 70 1N FATA coNcEssIT" (= At herr Ture Bielke 
av Akerö, sin älskade make, som härstammade från 
den ädla och mycket gamla familjen Bielke, vann 
berömmelse i ungdomen genom resor, genom sin 
kunnighet i språk och i sakkunskap, under manna-
åldern efter förfädernas exempel framstående som 
sändebud och rådsauktoritet, upplevde både lycka 
och extrem olycka, togs här i Linköping från det 
mänskliga år 1600 i sin ålders 48:e år samt åt Johan-
nes Bielke, sin älsklige son, som dog i blomman av 

sin ålder år 1598, 16 år gammal och sedan åt sig själv 
och sin berömda familj för att omsider efterkomma 
den eviga gudomens vilja har fru Margareta Sture 
av Sturefors alltså rest detta verk av fromhet och av 
hopp om en salig uppståndelse. Själv gick hon däref-
ter hädan år 1618 i sin ålders 7o:e år) . I denna text är 
således Margareta Stures dödsår felaktigt angivet till 
1618. 

Den högra inskriftstavlans text lyder: "OMNIA QUJE 

SURSUM VEHIT ET FORTUNA DEORSUM SALTITET UT MUNDUS, TYM-

PANA FUSTE QUATIT. f ULMINE QUJE MONT ES TENTAT, VALLESQUE 

PRUINIS ET NOSTRAS POT UIT VERTERE T RISTIS OPES. Q u 1s VIRTUTIS 

AMANS POPULOS QUIS VIDIT ET URBES CUI GENERE I VARIO LINGUA 

DISERTA FUIT CUI CAPUT AURATIS UMBRABAT GLORIA PENNIS CUI 

SUB MAGNANIMO PECTO RE ROBUR ERAT. 0MNIA SENTISCUNT VANJE 

LUDIBRIA SORTIS IRRITA NOBISCUM MULTA REPOSTA IACENT. D1sc 1-

TE MO RTALES PERITU RJE GAUDIA VIT JE TEMNERE: RES SOL! EST FIDE-

RE TUTA DEO. A T VALEAS DULCIS PATRIA ET QUI SCEPTRA T ENETIS 

VIVITE FELIC ES, SERAQUE POSTERITAS CANDIDA PAX T ERRAS HABI-

TET, MENS SVAVJS 0LYMPO GAUDEAT EXTINCTA ET MO LLITER OSSA 

cuBENT." (= Ödets gudinna, somjagar allting upp och 
ned i världens dans, hon slår på pukan med käp-
pen. Hon som med blixten hemsöker bergen och 
med frosten dalarna, hon, den dystra, kunde vända 
också vår lycka. Vem var den dygdens älskare som 
såg folk och städer, som var vältalig i olika genrer, 
en vars huvud äran skuggade med gyllene fjädrar, 
en som ägde styrka i sitt storsinta bröst. De känner 
det tomma ödets alla bländverk, mycket fåfångt lig-
ger gömt med oss. Ni dödliga, lär er att förakta det 
förgängliga livets glädjeämnen. Det trygga är att lita 
endast på Gud. Men farväl, ljuva fosterland och ni 
som håller spirorna, lev lyckliga ni som sent kommer 
efter. En ljus fred må bebo landen; Den ljuva själen 
må glädja sig i Olympen och de förtorkade benen må 
ligga mjukt.) 

D et norra av de tre korkapellen inrymde vid 
medeltidens slut, som redan många gånger nämnts, 
den saligförklarade biskop Nils Hermansson grav-
monument (om detta se Sveriges Kyrkor 200 s. 360 
f) samt en orgel (om den sisnämnda se ovan s. 12 f). 
Efter reformationen lämnades biskopens monument 
orört - vad som blev av hans 1515 skrinlagda reliker 
är omöjligt att bestämt fastställa. Biskopens gravsten 
från 1400-talets början hade i samband med skrin-
läggningen flyttats till det kapell som därefter namn-
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FIGUR 120. Gravmonumentet över Erik Göransson (Ulfsparre) och hans hustru Beata Oxenstierna i det norra korkapellet 
(Nicolaus-koret). 
FIG. 120. Funeral monument to Erik Göransson (Ulfsparre) and his wife Beata Oxenstierna, in the north chapel efthe 
choir (the Chapel efSt Nicholas). 
Nästa sida: 

FIGUR 121. Ulfsparre-gravens bilder av Erik Göransson och Beata Oxenstierna, den sistnämnda den andra på denna plats. 
Nextpage: 

FIG. 121. R epresentations efErik Göransson and Beata Oxenstierna (the latter the second in this place on the Ulfsparre 
tomb). 

gavs efter honom och förhöjdes ett stycke över gol-
vet. Sin nuvarande plats i kapellet fondvägg fick 
stenen 1864. Ar 1628 flyttades orgeln till den södra 
korsarmen och koret kunde då disponeras för andra 
ändamål. T vå herrar kom då att dela på koret: vice 
presidenten vid Abo hovrätt Jöns Nilsson Jacob-
sköld, död 1634, och ståthållaren Erik Göransson 
(Ulfsparre), död l63r. Båda gjorde testamenten till 
domkyrkans förmån,Jacobsköld 1624, Erik Göransson 

1625.33 Enligt Jacobskölds testamente skulle dom-
kyrkan bl.a. få 150 rdr samt murtegel till uppföran-
det av ett torn för klockorna istället för klockstapeln 
av trä. Dessa testamentariska gåvor kom aldrig dom-
kyrkan tillhanda och det tilltänkta gravmonumentet 
överJacobsköld och hans två hustrur uppsattes aldrig 
i koret, där det var avsett att placeras i korets nord-
västra halva. De delar som hunnit fårdigställas, förva-
rades till en början i koret men flyttades på 1700-talet 
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ut ur kyrkan för att slutligen försvinna (se vidare om 
detta monument nedan, s. 197 f). 

Erik Göranssons testamente uppfylldes däremot i 
alla sina delar genom hans änka Beata Oxenstierna. 
Genom ett brev den 24 december 1634 skänkte hon 
dels den kalk med oblattallrik som beskrivits ovan 
s. 85 f, dels sin avlidne mans andel i det 1628 privi-
ligierade pappersbruket i Tannefors.34 Hennes man 
hade redan 1625 köpt den sydöstra halvan av koret, 
iordningställt en gravkammare och uppsatt "ett 
mycket kostligt coenotafium eller stenaltare". Han 
lät också pryda sin del av koret med "stora väl målade 
tavlor, som ännu [1785] är kvar, fast mycket förfallna 
och skröpliga". 35 I en beskrivning från tiden omkring 
1700 sägs att koret är försett med "skön konterfejing 

och kostelig målning" med Kristi begravning och 
Lazarus' uppväckelse som motiv.36 Av andra beskriv-
ningar framgår att skranket som delade koret i två 
hälfter gick tvärs över Nils Hermanssons upphöjda 
gravsten. 

Tumban, som placerades i Erik Göranssons del 
av koret, finns fortfarande kvar på sin ursprungliga 
plats, placerad på en profilerad, ganska låg fotplatta 
(fig. 120-124). Den är rektangulär, med hörnpilastrar 
som tillsammans med ytterligare två pilastrar på var 
och en av tumbans fyra sidor utgår från en profile-
rad sockel och bär upp en serie profilerade lister. 
På tumbans lock vilar bilder av Ulfsparre och hans 
hustru, han i rustning, hon i änkedräkt, med sina 
huvuden placerade på kuddar och med händerna 

Figur 122. Ulfspa rre-monumentets ena gavel med Ulfsparre- och Oxenstiema-vapen jämte initialer (spegelvända!) samt 
allegoriska bilder av Prudentia (Klokheten) och Caritas (Kärleken). 
Fig. 122. One end ofthe Ulfsparre tomb, showing the Ulfsparre and Oxenstiema coats ofarms together with initials 
(invertedf) and allegorical images ofPrudence and Charity. 
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knäppta i bön. Mellan pilastrarna på sidorna har 
placerats kvinnofigurer som symboliserar dygder: 
vid fotändan Prudentia (Klokheten) och Caritas 
(Kärleken), vid nordvästra långsidan Temperan-
tia (Måttfullheten) och Fortitudo (Styrkan), vid 
fotändan Justitia (Rättvisan) och Patientia (Tål-
modigheten), vid sydöstra långsidan Fides (Tron) 
och Spes (Hoppet). På fåltet vid huvudändan, 
mellan pilastrarna finns två vapensköldar: Oxen-
stierna åtföjt av de spegelvända bokstäverna B(eata) 
E(riks)D(otter) O(xenstierna) samt Ulfsparre åtföljt 
av bokstäverna E(rik)J(örans)S(on), också de spegel-
vända. Även placeringen av vapnen är spegelvänd 
i förhållande till normala heraldiska regler. Mot-
svarande falt på fotändan pryds av hjälm, harnesk, 

handskar, sköld, svärd och värja i relief. På båda 
långsidorna finns makarnas 16+ 16 anvapen. På täck-
plattan, kring bilderna av Ulfsparre och hans hus-
tru finns följande text: " HER LIGGER BEGRAFFVEN DEN EDELE 

OCH WÄLBORNE ERICH [Ö RENSON TILL HERRSÄTER OCH NÄÄS FOR-

DOM FVRSTVLIGE ÖSTERGOTISKE RÅDH OCH HOFMARSKALK STÅT-

HÅLLARE PÅ STEGEBVRGH OCH NORRKIÖPING HVILKEN AFFSOMNA-

DE I HERRANO(M) THEN [ej ifyllt) AN(N)O [ej ifyllt) SAMPT HANS 

ELSKELIGE KIÄRA FRV DEN EDLE OCH WELBORNA FRV BEATA 0XEN-

STIERNA HVILKEN AFFSOMNADE I H ERRANOM THEN [ej ifyllt) 
ANNO [ej ifyllt) MED BEGGE THERAS BARN OCH ARFVINGAR." På 
samtliga delar av tumban, således icke bara på anvap-
nen, finns betydande rester av fårg, som visar att alla 
skulpterade delar från början varit fårglagda. Mate-
rialet i tumban är sandsten, med undantag för bilden 

FIGUR 123. U!JSparre-monumentets ena långsida med anvapnenfor Erik Göransson och Beata Oxenstierna samt 
allegoriska bilder av Temperantia (Måtifullheten) och Fortitudo (Styrkan) . 
F1c. 123- One side efthe Ulfsparre tomb, with the hereditary arms efErik Göransson and Beata Oxenstierna, together 
with allegorical representations efTemperance and Fortitude. 
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av Beata Oxenstierna, som är av kalksten. Vid en 
närmare granskning kan man konstatera att Beata 
Oxenstiernas bild är lagd lös på tumbans lock och 
fogad samman med detta med hjälp av kalkbruk. 
Erik Göranssons bild är däremot huggen i samma 
sten som underlaget. Det vill alltså synas som om 
hennes bild tillkommit senare - eller utbytts. I läns
museets ägo finns också en i sandsten huggen kvin
nofigur, i storlek helt överensstämmande med bil
den av Beata Oxenstierna på monumentet, dock 
inte klädd i änkedräkt som på monumentets bild av 
henne. Denna figur är svårt vittrad efter att under 
en lång tid ha legat utomhus, innan den fördes till 
museet (fig. 124). Som framhållits av Sune Ljung
stedt37 tyder således allt på att Beata Oxenstierna 
efter sin mans död låtit hugga en ny bild för monu
mentet där hon framställs som änka. 

Skall man döma efter det förhållandet att dödsdag 
och dödsår icke fyllts i för någon av de två makar
na borde detta innebära att monumentet tillkom
mit under deras livstid. Med tanke på inskriftens 
placering, som gör den mycket svåråtkomlig, kan 
man dock tänka sig att stenhuggaren inte funnit 
det nödvändigt att ta reda på de rätta uppgifterna. 
Den omständigheten att Ulfsparre förvärvat grav
platsen under sin livstid och av allt att döma låtit 
mura gravvalvet ganska snart efter förvärvet 1625, 
gör det troligt att monumentet påbörjats ungefår 
samtidigt med gravvalvet. Den omständigheten att 
den första, utbytta bilden av Beata Oxenstierna icke 
framställer henne i änkedräkt, tyder på att monu
mentet till stora delar varit fårdigt före Erik Görans
sons död 1631, men att fårdigställandet drog ut på 
tiden. 

Monumentet har attribuerats till stenhuggaren 
Börje Eriksson i Bäck, som under åren 1648-1650 
på uppdrag av friherrinnan Sofia Stenbock på (Bjär
ka) Säby arbetade på en predikstol för Vists kyrka, 
en predikstol som tyvärr förstördes vid kyrkans 
brand 1961.38 Börje Eriksson arbetade också för greve 
Per Brahe d.y. under åren kring 1600-talets mitt.39 

En datering av färdigställandet av monumentet till 
1640-talet och under alla förhållanden före Beata 
Oxenstiernas död 1652 förefaller, med tanke på de 
uppgifter om Börje Eriksson som hittills kunnat 
hämtas ur samtida arkivalier, vara sannolik. Sune 
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FIGUR 124. En kllinmifigur, huggen i sandsten., troligen. 
.forestiillan.de Beata Oxenstierna och utbytt mot den nuvarande 
bilden av henne på gravmon.umen.tet, där honframstiills i iinke
driikt . Deponerad i Östergötlands liinsnrnseum. 

F1c. 124. Afemale.figure, carved in sandstone, probably 
depicting Beata Oxenstierna and replaced by the present 
representation efher on the funeral monument, showing her 
in widow's weeds. Deposited with the Östergötland County 
Museum. 

Ljungstedt har lanserat en annan teori, som har 
mycket för sig, nämligen att en annan av de konst
närer som bl.a. arbetade för Per Brahe d.y. - Johan 
Werner d.ä. , död 1656 - efter flera decenniers verk



samhet som målare och bildhuggare, både i sten 
och trä , i Småland och Östergötland, också tagits i 
anspråk för arbetet med Ulfsparre-tumban.40 

Handlingar i Brokindsarkivet (i Riksarkivet) ger en 
hel del väsentliga upplysningar om det Ulfsparreska 
gravkoret.4' Anna Maria Falkenberg på Brokind öns
kade 1728 gravsätta sin detta år döde make, greve 
Axel Sparre, i den Ulfsparreska graven - hennes 
mormor var dotter till Erik Göransson (Ulfsparre) 
och Beata Oxenstierna. Diskussionerna om grav
rätten hade inletts redan 1726, då den dåvarande 
domprosten Anders 0. Rhyzelius skrev samman en 
redogörelse för vad man visste om graven. Dom
kyrkorådet ansåg att gravrätten hade upphört och 
förklarade sig berett att förlänga gravrätten mot en 
betalning av 30 dlr silvermynt - man höll på reglerna i 
gravstadgan från 1695 att gravrätten gällde i sjuttio år. 
Anna Maria Falkenberg protesterade och framhöll 
de stora donationer som gjorts av paret U lfsparre. 
Flera brev utväxlades mellan henne och Rhyzelius. 
I ett av dessa brev, daterat den 5 augusti 1727, d .v.s 
efter domkyrkorådets beslut att begära betalning för 
fortsatt gravrätt, gratulerar Rhyzelius Anna M aria 
Falkenberg till graven och förmodar att hon "lärer 
räkna sig till ett odödligt äreminne, att de uti gravko
ret befintliga tavlor och andra zirater med det första 
renovera och upprätta". Både Rhyzelius och dom
kyrkorådet fick dock ge vika - paret Ulfsparres dona
tioner var av den storleksordningen att graven skulle 
anses vara upplåten för evärdeliga tider, ett beslut 
som framfördes till frun på Brokind i en skrivelse 
den 30 augusti 1728. Axel Sparre kunde således 
utan problem gravsättas i Ulfsparregraven och hans 
huvudbaner uppsättas i koret. Närmare uppgifter 
om detta vapen och om Axel Sparres begravning har 
bevarats i Brokindsarkivet .42 Se nedan s. 235 . 

Frågan om gravrätten aktualiserades än en gång, 
som en följd av den gravrannsakan som domprosten 
Samuel Älf genomförde 1785. Denne skriver den IO 

septeber 1794 till greve H enrik Falkenberg, som då 
var innehavare av Brokind: "Vad angår graven lät jag 
domkyrkobetjäningen i min närvaro i förrgår den 
stora tavlan, som täckte något mer än halva fönstret, 
med all varsamhet nedtaga, och har därigenom koret 
blivit mycket mera ljust. H ennes storlek och tyngd, 
såsom av tjocka plankor, fordrade en ordentlig ställ

ning och var hon med så grova järn på ömse sidor 
i muren fåstad , att man svårligen utan stenarnas 
rubbning kunde sänka henne neder, som dock lyck
ades, och använde jag några stycken av det gamla 
järnet att därav nya även starka krokar smida låta 
till dess fastande under bägge fönstersidorna, mitt 
emot Ulfsparri ska monumentet, på falsen [murens 
inre sockel], såsom hennes säkra basis, c:a V2 aln 
från golvet, varest j ag ock förmodar hon i en lång 
framtid beståndande bliver." Så lång blev dock inte 
framtiden för målningarna i deras nya läge - vid 
städningen av kyrkan år 1812 avlägsnades de och 
torde ha funnits bland de inventarier som försål
des på auktion. Att av de kortfattade notiserna om 
målningarna dra några mer detaljerade slutsatser 
om deras utseende är inte möjligt. Vi vet bara att det 
varit pannåmålningar av ganska rejäla dimensioner, 
som rimligtvis bör ha varit samtida med iordning
ställandet av gravkoret. Om de målats för denna plats 
eller om de eventuellt varit krigsbyten kommer vi 
aldrig att få veta. Vi får nöja oss med uppgifterna 
om material och storlek samt att de föreställt Lazari 
uppväckelse och Kristi uppståndelse. Försvunnen 
är också en begravningsfana över Erik Göransson 
(Ulfsparre) som beskrivs av Älf. N ågra vapensköldar 
över medlemmar av ätten Natt och Dag lät Älf ställa 
undan i ett hörn. Axel Sparres huvudbaner klarade 
sig från senare utrensningar och hänger fortfarande 
på sin ursprungliga plats. 

N ågra mer detaljerade uppgifter om det aldrig 
fullbordade gravmonumentet över Jöns Nilsson 
Jacobsköld finns tyvärr inte. I en kortfattad redogö
relse för gravens historia av Andreas Rhyzelius från 
år 1726 framgår att stenarna till gravmonumentet då 
låg staplade i koret. Rhyzelius - liksom tidigare redo
görelser för gravkorets tillkomst - säger att det var 
ett förbud av Gustav Il Adolfsom förhindrat monu
mentets fullbordande och att orsaken var att löftena 
i Jöns Jacobskölds testamente aldrig uppfyllts. 43 1769 

besöktes domkyrkan av den fornminnesintresserade 
riksheraldikern Daniel Tilas, som i sin reseberättel
se ritar av vapnen på en av de bevarade delarna av 
monumentet och skriver av dess text.44 Enligt Tilas 
var den sten han dokumenterade (fig. 125) 3 V2 alnar 
lång och 2 V2 alnar bred, d.v.s ungefår 2,1x1,5 m . Av 
skissen och måtten att döma bör den ha varit tänkt 
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FIGUR 125. Skiss av Daniel Tilas från 1769 visande lockhällen till det planerade gravrnonurnentet överJöns NilssonJacobs köld, 
hans hustru och hans barn. KB, M25:3 s. 141. 

Frc. 125. Sketch by Daniel Tilas, 1769, showing the top slab ef the funeral monument plannedforJöns NilssonJacobsköld, 
his wife and children. 

som lockhällen till gravmonumentet. Den största 
delen av stenen upptogs enligt Tilas av följande 
inskrift: "Här wnder ligger begrafen Den Edle och 
Welbördige man Jöns Nilsson til Idingstadh for
dom Ståthållare på Wadstena slått och öfWer thess 
Lähn Wästanstång Hwilken i Herranom afsompna
de den... uthi ... månadh ... åhr... Så ligger här ock 
begrafven Velbemelte Jöns Nielssons första Hvsfrv 
den Edle oc Welbördige Frw IngeborgJahansdot
ter til Hellestadh, hwilken afsompnade uthi Her
ranom then 20 uthi november månadt år 1603. Vthi 
like motte hwilar och under denne sten Hans ander 
Hvsfrv den Edle och Welbördige Frw Elisabet Kopp 
Till Arneberga och Horneby med begge theras 
sammanaflade Barn som ähre N iels Jönsson, Jalun 
Jönsson, Ingeborg Jönsdotter och Anna Jönsdotter 
Hwi1ke alle Gwdh alzmächtigh en fröjdeful vpstån
delse förläne wille och afsompnade uthi Herran
om den... uthi ... månadh åhr... " I ett band över 
detta inskriftsfält fanns sex vapensköldar "i relief 
på nedsänkt botten" enligt Tilas. De föreställande, 
från vänster till höger hans första hustrus vapen (Ulf 
av Horsnäs samt Marbo), hans eget vapen, tre s.k. 
Jakobsmusselskal, och en fisk (som bör syfta på hans 

mor Anna Svensdotter, änka efter slottsskrivaren på 
Vadstena Tydike Jönsson) samt hans andra hustrus 
föräldrars vapen (Copp och Schack). 

Det enda man med visshet kan utläsa av inskrif
ten är att stenen tillkommit efter 1603, hans första 
hustrus på stenen angivna dödsår. Sonen Nils var död 
1629, likaså en i inskriften icke nämnd dotter Elin. 
De övriga barnen, Johan, Ingeborg och Anna, över
levde sina föräldrar. De båda döttrarna, som tycks ha 
varit en aning äventyrliga av sig, gjordes båda arvlösa 
av sin mor. Sonen Johan började som jurist vid hov
rätten i Dorpat, avskedades och började en ny bana 
som trumslagare och slutade, enligt ättartavlorna, 
som överstelöjtnant. En dotter till honom, Helena 
Jacobsköld , gjorde sig i sin samtid känd som en sär
skilt ivrig processmakare, som inte valde sina ord. 
Försöken av hennes son Carl i hennes äktenskap med 
häradshövdingen Erik Rosenhielm att efter hennes 
död 1705 få henne gravsatt i den Jacobsköldska 
graven lyckades inte, det ouppfyllda testamentet 
åberopades en sista gång.4s 

Två kalkstensreliefer, påträffade vid rivningen 
av ett brovalv på Karstorps gård i Klockrike på 
1970-talet, har av Ljungstedt förmodats härstamma 
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FIGUR 126, a- b. Caritas (Kärleken) och]ustitia (Rättvisan). Skulpturer i sandsten, troligen rester av det planerade 
]acobsköldska gravmonumentet. Påtreffade vid rivning av ett brovalv på Karstorps gård i Klockrike. Foto: Katarina Hal/in, 
Östergötlands länsnwseum. 

Frc. 126, a- b. Cha rity and]ustice. Sa ndstone scu lptures, probably rema ins ef the intendedJacobsköldfunera l monu ment. 
Discovered during demolition efa bridge at Karsto1p Farm, Klockrike. Photo: Katarina Hallin, Östergötland County 
Museum. 

från hertigJohans gravmonument. 46 Nu vet vi dock 
att detta monument var mycket enkelt och inte hade 
någon utsmyckning i huggsten. De två relieferna 
(fig. 126 a-b) är försedda med bilder i hög relief, sym
boliserande Caritas (Kärleken) och Justitia (Rätt
visan). De erinrar om motsvarande figurer på den 
Ulfsparreska tumban och det är fullt klart att de 
från början varit tänkta att ingå i ett gravmonument 
av samma typ. Eftersom Ljungstedt utgick från att 
relieferna kom från hertig]ohans tumba är det natur
ligt att han attribuerade dem till Hans Fleming, som 
ju gavs uppdraget att utforma hertigens grav. Allt 

tyder dock på att de två relieferna är det enda som nu 
återstår av detJacobsköldska gravmonumentet, vars 
rester flyttades ut ur domkyrkan i slutet av 1700-talet. 
Det är långt ifrån otroligt att upphovsmannen var en 
stenhuggare från Vadstena.Jöns Nilsson hade genom 
sitt uppdrag som ståthållare på Vadstena slott möjlig
het att engagera någon eller några av de stenhuggare 
som där var verksamma vid tillverkandet av monu
mentet. Att av Tilas' enkla skiss försöka sig på en 
mera exakt datering och en attribuering till någon 
av stenhuggarna i Vadstena måste betraktas som 
meningslöst. 
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Epitafier 


Intill den stora utrensningen 1812- 1813 pryddes dom
kyrkan med en hel rad epitafier över framstående 
personer, som begravts i kyrkan. D e epitafier, som 
bevarats, är av högst skiftande utformning och hör 
hemma i 1600- och 1700- talen. 47 Det äldsta, pla
cerat längst åt öster på långhusets sydvägg, är upp
satt till minne av domprosten Israel Olavi, hans 
båda hustrur, Margareta Tyresdotter (Stålhandske) 
och Sigrid Olofsdotter och fem barn. Israel Olavi 
var domprostson från Linköping, född där 1571. H an 
hade studerat vid flera tyska universitet. Han kom 
åter till Linköping, där han blev dekan 1599 och dom
prost 1604. Han dog i Linköping 1614. Enligt Rhyze
lius var han " en mycket wältalig och förståndig man" 
som "med berömlig flit och nit" skötte sin dom
prostrjänst. Hans första hustru dog 1607, den andra 
1644. Sonen Israel Israelsson, född 16rn, studerade 
liksom fadern vid utländska universitet, blev jurist 
och anlitades i åtskilliga diplomatiska uppdrag, adla
des 1646 med namnet Lagerfelt och dog 1684 på 
Lagerlunda (som fått sitt namn efter honom) i Kärna 
socken. Huvudbaner över honom och några av hans 
söner liksom epitafier över åtskilliga av hans ättlingar 
har bevarats i domkyrkan och kommer att beskrivas 
i det följande. 

Epitafiet (fig. 127) visar domprosten , hans två 
hustrur, tre söner och två döttrar knäböjande fram
för en uppslagen bibel. Över deras huvuden finns 
en framställning av Kristi förklaring. M ålningen är 
infattad i ett ramverk med två slanka kolonnetter, 
som bär upp ett bjälklag på vilket vilar ett överstycke, 
bestående av en inskriftstavla omgiven av pilastrar 
och krönt av en gavel med en liten oval målning med 
ett bomärke. Kolonnetterna vilar på konsoler, som 
omfattar en rektangulär inskriftstavla. Större delen 
av epitafiet omges av en senare tillkommen smal, 
profilerad ram. Ramverkets nuvarande fårgsättning 
är icke den ursprungliga - Rhyzelius anger att biskop 
Spegel låtit "upputsa" epitafiet. 48 Ytterligare en över
syn, som innebar delvis ändrad fårgsättning, ägde 
rum i början av 1800-talet, troligen i samband med 
interiörens renovering 1812-1813. 49 Epitafiets place
ring gör det svårt att läsa de delvis skadade inskrif
terna (på latin och svenska). Den övre inskriftstav
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lans text, som enligt Rhyzelius författats av Spegel, 
lyder enligt honom: "Den rätta kärlek will the döda 
ei förgäta/Och sin warachtighet ei efter tiden mäta/ 
M en gambla Fäders dygd longt efter döden ära/Och 
theras goda namn i tacksamt minne bära."so Det 
nedre inskriftsfåltets inskrift återges av Rhyzelius.5' 
Epitafiet torde ha tillkommit snart efter Israel Olavis 
död, d.v.s . i slutet av 16rn-talet, och bör ha utförts av 
någon av sin tids bästa målare. 

N edanför epitafiet hänger två rektangulära inskrifts
tavlor med texter på latin och med profilerade ramar, 
målade i svart och guld. Den till vänster innehåller 
personalia för domprostens son, presidenten Israel 
Lagerfelt, född 16!0, död 1684 och hans andra hus
tru C hristina M aria H ård af Tores torp, född 1636, 
död 1701. Tavlan till höger innehåller personalia för 
friherre Gustaf Adolf Lagerfelt, sonson till Israel 
Lagerfelt, född 1693, död 1769 och hans hustru fri
herrinnan Maria C hristina Appelbom, född 1698, 
död 1777. De båda tavlorna har tillkommit under 
senare delen av 1700-talet. Två begravningsvapen, 
som flankerar epitafiet, kommer att beskrivas bland 
övriga Lagerfeltska begravningsvapen nedan s. 223. 

En av officerarna i kung Sigismunds arme, som 
stupade i slaget vid Stångebro 1598, fick sin grav och 
sitt epitafium i domkyrkan. Epitafiet uppsattes i det 
södra sidoskeppet, "gent emot Gyllenadlerska gra
ven", där det hängde kvar ännu i början av 1920- talet. 
Tyvärr har det därefter kommit på villovägar och 
ännu ej återfunnits. I anslutning till epitafiet hade 
ockå hans harnesk med hjälm och handskar hängts 
upp . D e nämns i inventariet från år 1600, fanns på 
plats på 1730-talet men har därefter förkommit. Epi
tafiet, en trätavla med text i vitt mot svart botten, 
beskrivs kortfattat i ett inventarium från 1922, mera 
utförligt i lektor Peter Schenbergs skrift om slaget 
vid Stångebro från 1733: "På en pelare i Domkyrkian 
wid Choret, gent emot den Gyllenadlerska grafWen 
är et sådant monument [d.v.s. över stupade i slaget 
vid Stångebro] upsat, nemligen en trä- tafla efter en 
capitain uti Konung Sigismunds hähr, som samma 
gång stupat. Orden på taflan lyda så: EPITAPH IUM 

/ Nobilis ac strenui vir, Domini Capitanei, Nicolai 
Wouthe a MalkendorfSiletien; gui hic Lincopiae in 
praelio interfectus est, die / vicesima guinta Septem
bris / Anno Domini 1598" (= Minnesmärke över den 
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FIGUR 127. Epitafium över domprosten Israel Olavi (död 1614), hans två hustnir och.fem barn. R enoverat bl.a. på biskop 
Spegels tid samt i samband med städningen av domkyrkan 1812-181]. De två inskriftstavlorna nedanfar epitafiet minner 
om domprostens son, presidenten Israel Lageifelt (död 1684) och hans andra hustru samt Israel Lageifelts sonson, friherre 
Gustaf Ado!f Lageifelt (död 1769) och hans hustru Maria Christina Appelbom. Huvudbaneren på sidorna om epitafiet iir 
uppsatta efter två av presidenten Lageifelts söner. 

F1c. 127. Epitaph to Dean Israel Ola11i (d. 1614), his two wives andfi11e children. R enovated on various occasions, e.g. 
du ring the episcopate ojBishop Spegel and in the clearance oj the Cathedral in 1812-181]. The two inscription ta biets 
below the epitaph commemorate the Dean's son, ]udge ojAppeal Israel Lageifelt (d. 1684), and his second wife, together 
with Israel Lageifelt's grandson, Baron Gustaf Adolf Lageifelt (d. 1769) and his wife Maria Christina Appelbom. The 
escutcheons to either side oj the epitaph commernorate two ojIsrael Lageifelts's sons. 

DOMKYRKANS INVENTARIER 201 



välborne och stränge mannen , herr kaptenen Nico
laus Wouthe till Malkendorf i Schlesien, vilken här 
i Linköping stupade i slaget den 25 september 1598). 
Om harnesket säger Schenberg att det "af gemene 
man menas wara nagel af enJätte" .52 

Biskopen Samuel Enander, utnämnd till biskop i 
Linköping 1655 efter att tidigare bl.a. ha varit super
intendent vid svenska armen under 30-åriga krigets 
slutskede, därefter superintendent i Kalmar, lät iord
ningställa sin gravplats strax väster om den södra tvär
skeppsportalen. Mot sydväggen på denna plats finns 
upprest vad som närmast liknar en stor gravhäll av 
rödgrå kalksten (den är försedd med lyftringar i varje 
hörn) . Ljungstedt, som behandlat domkyrkans grav
stenar, har också upptagit den bland dessa och anta
git att den tillkommit redan under Enanders tid som 
superintendent i Kalmar och att dess upphovsman 
varit bildhuggaren Mikael Hacke, verksam bl.a. i 
Kalmar och i Skänninge (det finns uppgifter om de 
besvär en stor gravsten , som beställts av Enander, 
förorsakade när den skulle föras in respektive ut 
ur Storkyrkan i Kalmar). 53 Texten måste under alla 
omständigheter ha huggits efter det att Enander till
trätt tjänsten i Linköping (den latinska texten jämte 
översättning återges av Ljungstedt). Det sätt på vil
ket hans dödsdag anges, den 17 december 1670, visar 
också att texten knappast kan ha tillkommit före hans 
död. Tänkbart är att de ornamentala delarna, d.v. s. 
de fyra lejonmasker som finns i stenens hörn, texten 
runt stenens kanter samt infattningen kring text
fåltet (en bruten gavel, buren av två pilastrar, kanta
de med broskornamentik) huggits redan under hans 
Kalmartid. Av beskrivningar från tiden omkring 
1700 och senare vet vi att gravplatsen omgivits av ett 
skrank. Detta utrensades senast 1812 och vi vet inget 
om dess uppbyggnad och utformning. I anslutning 
till gravplatsen placerades också ett antal huvudbaner 
för några av biskopens söner (om dessa se vidare s. 
223 f). 

Det ståtligaste av alla domkyrkans epitafier restes 
över Enanders efterträdare Johannes Terserus. Denne, 
som hörde till de främsta av landets teologer vid tiden 
kring 1600-talets mitt, var född i Leksand 1605. 

Liksom de flesta blivande präster under denna tid 
studerade han vid kontinentala universitet. Han 
hade sina första lärartjänster vid gymnasiet i Västerås 
där han 1637 blev rektor. 1640 blev han professor vid 
Åbo universitet, flyttade sju år senare till Uppsala. 
1659 vigdes han till biskop i Abo, men avsattes 1664. 
Efter några år som kyrkoherde i Stockholm utsågs 
han 1671 till biskop i Linköping. Han dog den n april 
1678 i Söderköping under en visitationsresa. 

Terserus' ganska dramatiska levnadslopp har till 
största delen sin förklaring i den teologi som han för
fäktade och som stred mot vad den lutherska orto
doxin bekände sig till. Terserus var, liksom hans 
ämbetsbroder Johannes Matthiae i Strängnäs, vad 
samtiden kallade synkretist, vilket för Terserus' del 
innebar att "man ingår religionsfred med villfaran
de sekter" eller låter något "falla uti vår religion 
vederparten till viljes" .54 Terserus hade också varit 
en av drottning Kristinas lärare och tidvis gynnats 
av henne, vilket vändes emot honom när Kristina 
konverterat till katoliscismen. Att han på riksdagen 
1650 framträdde som en av ledarna för de ofrälse stån
dens kamp mot adeln förbättrade inte hans sak. Han 
tvingades 1664 liksom Johannes M athiae att begära 
avsked , men i motsats till Strängnäs-biskopen kom 
han snabbt åter och utsågs således 1671 till biskop i 
Linköping. Han upphörde dock inte att vara en strid
bar man - Lindroth talar om honom som självmed
veten, lynnig och aggressiv. Rhyzelius skriver om 
honom bl.a. : "Afwund skaffade honom förföljelse, 
then han dock med tolamod emottog och igenom gick; 
ty tröst tröt honom aldrig af Guds ord."55 Rhyzelius 
konstaterade också att Terserus' äreminne levde i 
hans skrifter men "aldramäst i Linköpings Domkyr
kio, ther hans efterkommande anhöriga hafWa låtit 
i pelaren wid Södra C hordörren upsätta ett ganska 
kostbart Epitaphium af hwit och swart marmor, 
efter Italiensk konst så wäl utarbetadt, at knapt något 
dyrbarare Biskops-Epitaphium eller Minneswård 
finnes i någon Domkyrkio här i Riket" .56 

Epitafiet (fig. 128), som sitter på sin ursprungliga 
plats på den sydvästligaste av högkorets pelare, är 
gjort av vit marmor, svart marmor ("noir belge"), 

FIGUR 128. Epitafium över biskopenJohannes Terserus (död 1678). Av bildhuggaren Peter Schu ltz i Stockholm. 

Frc. 128. Epitaph to BishopJohannes Terserus (d . 1678), carved by the Stockholm srnlptor Peter Schultz. 
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båda polerade, samt mörkgrå sandsten, och har som 
huvudmotiv den döde biskopen, klädd i full biskops
skrud. Han vilar sitt huvud på två stadiga folianter 
(betecknade som Gamla och Nya testamentet) och 
ligger på en sarkofag på vars framsida finns infälld en 
tavla med en inskrift på latin: "D. j oANNES ELA1 TER

SERus NATUS ANNO 1605 IN LEXAN DALEKARLORUM POST PRAE

CLARA IN ECCLESIAM DEi MERITA CONSTITUTUS EPISCOPUS ABOEN

SIS ANNO 1658 ET POSTREMO LINCOPENSIS ANNO r67r. PIA MORTE 

OBIIT ANNO 1678 Il APRILIS. POSTQVAM EXPLEVERAT ANN OS LXX

III curs ossA H1c srTA suNT" (=Herr Johannes Elai Ter
serus född år 1605 i Leksand i Dalarna utsågs efter 
lysande förtjänster i Guds kyrka till biskop i Abo år 
1658 och sist i Linköping år 1671. Han dog en from 
död år 1678 den n april, sedan han fyllt 63 år; hans 
ben finns här ) . Ovanför sarkofagen med biskopens 
bild finns en inskriftstavla med latinsk text fördelad 
på två spalter, 36 elegiska dikter författade avJohan
nes Columbus, professor i latinsk poesi vid Upp
sala universitet .57 Mot den brutna gavel som kröner 
denna del av epitafiet har placerats dels en öppen 
bok med text, dels en urna, krönt av en krona. 
Texten, hämtad ur Psaltaren 71:17 lyder: "Gud Du 
haver lärt mig av ungdomen därföre förkunnar jag 
dina under och förlät mig icke Gud i ålderdomen 
när jag grå varder." På monumentets sida åt väster 
finns signaturen "PET: SCHDLT INU[ENITl:ET. FECIT" 

(= Pet(er) Schultz har utformat och utfört (detta]) 
(fig. 129). 

Bildhuggaren Peter Schultz, född i Stockholm 
1647, mästare 1676 och strax därefter utsedd till 
kungl. hovbildhuggare, död 1689, är en av den 
svenska barockens främsta bildhuggare. När bisko
pens arvingar bestämde sig för att anlita honom bör 
man ha räknat med att få ett förstklassigt arbete. 
Kontraktet med honom skrevs den IO juli 1679 och 
han torde ha påbörjat arbetet snarast möjligt. 1684 

anklagar dock arvingarna honom för arbetets bris
tande kvalitet. Eftersom biskopens söner adlats 1683 

gick klagomålen till Svea hovrätt som den 8 septem
ber 1684 gav magistraten i Stockholm i uppdrag att 
"besiktiga [epitafiet] om det är beskaffat som sig till
bör och om det kommer ena med det som uti ackor
det föreskrivit är, samt den därtill författade avrit
ning" .58 Magistraten lät bildhuggarna mäster Nils 
och mäster Johannes Millich besiktiga arbetet och 
deras attest av den 29 september överlämnades till 
hovrätten, vars dom är daterad den 3 oktober 1684. 

Hovrätten konstaterar inledningsvis att arvingarnas 
ombud, bankokommisarien ElofTerserus, och bild
huggaren mäster Peter Schultz "är med varandra i 
någon tvist råkade" men att de av magistraten förord
nade besiktningsmännen "såsom de på sådant verk 
förfarne äro" betygat att "samma epitafium efter det 

FIGUR 129. Bildhuggaren Peter Schultz' signatur på 
biskop Terserus' epitafium. 

F1G. 129. Peter Schultz's signature on Bishop 
Terserus' epitaph. 
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FIGUR lJO . Epitafium över domprosten Petrus Sirnonis Lefgren 
(död 1691) . 

FIG. 1JO. Epitaph to Dean Petrus Simonis Lefgren (d. 1691). 

FIGUR 1JI. Porträtt av dornprosten Petrus Simonis Lefgrenfrån 
omkring 1680, skänkt till domkyrkan på 1720-ta let och upp
hängt ö11er domprostens epitafium. 

FrG. lJI. Portrait efDean Petrus Simonis Lefgren, c. 1680, 

presented to the Cathedral in the l72os and hung abo11e the 
Dean's epitaph. 

berörda parter emellan upprättade kontrakt d. ro juli 
1679 väl och riktigt vara gjort". Hovrätten fann det 
därför skäligt att"det bör mäster Schultz efter bemäl
te kontrakts innehåll njuta sin betalning".59 Om de 
två besiktningsmännen granskat Schultz arbete på 
hans atelje eller i Linköping går tyvärr ej att avgöra 
då det har varit svårt att i Svea hovrätts arkiv återfinna 
akten till dess dom. Vi bör dock kunna räkna med att 
epitafiet konunit på plats senast 1685. 

Enligt en tradition som återges i Tollstorps Lin
köpings-beskrivning skulle monumentet ha varit 
beställt i Italien (det är Rhyzelius' uttalande om att 
det var utfört efter italiensk konst som spökar) och 
blivit så kostsamt "att det medtog hela hans efterlem
nade egendom, attarfungarna erhöllo intet" .6oTroligen 
hade det i Linköping berättats om oenigheten mel
lan arvingarna och Peter Schultz och man hade 
säkert också hört om de ekonomiska problem som 
drabbat sonen, bankokommissarien Elof Terserus, 
svårigheter som hade att göra med hans arbete på 
banken , inte med beställningen av gravmonumentet 
över hans far. Biskopens änka och två söner bodde 
kvar på Vårdsbergs gård, som biskopen förvärvat 
1674 och de döttrar som överlevde fadern var väl för
sörjda genom sina äktenskap. Dottern Anna var såle
des gift med ärkebiskopen Mattias Steuchius. 

Ett epitafium av vit och svart sten ( fig. 130) , upp
satt på en av tvärskeppets pelare mot söder, erinrar 
om domprosten Petrus Simonis Löfgren, född 1627 

i Stockholm, efter studier i Uppsala professor i Dor
pat, varifrån han efter en kort tid fick fly undan 
ryssarnas angrepp. Han kom därefter till Linköping 
där han 1681 utsågs till domprost. Han dog i Linkö
ping den 16 november l69r. Epitafiet, som alldeles 
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Fig. 132. 


Fig. I33 a. Fig. 133 b. 
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tydligt är inspirerat av epitafiet över biskop Terserus, halvfigur. En inskrift i övre högra hörnet ger hans 
består av en inskriftstavla i svart sten med inskrift födelse- och dödsår. 
i guld, infattad i en profilerad ram av vit sten, som 
kröns av tre svarta pyramider med eldslågor och som 
överst har en uppslagen bok med inskriften"ACT. VII 

DOMINI JESU, SUSCIPE SPIRITUM MEUM" (= Apost-
lagärningarna 7 [vers 59] Herre Jesus tag emot min 
ande). Kring epitafiet har målats en "skugga" i svart. 
Rhyzelius, som 1723 gav ut en översättning av en då 
nära femtio år gammal skrift av Löfgren om dödsbe-
redelse, ger i inledningen alla persondata om förfat-
taren, hans föräldrar och hans ättlingar och återger 
också monumentets latinska text. 61 I översättning till 
svenska lyder inskriften: Magister Petrus Simonius 
L(öfgren), en gång offentlig professor i vältalighet 
vid Akademin i Dorpat i Livland, därefter herde och 
prost i Linköpings domkyrka; när han överglänst 
andra i den anförtrodda kyrkans heliga lära som man 
hörde och det rättskaffens liv som man såg, när han 
upphävt sin röst som en trumpet och inte blundat för 
brott, inte mjukt rört vid dem utan efter Guds ord 
klandrat, hotat och manat, till evigt liv tillsammans 
med sin hustru Appollonia Danckwart och barnen 
i graven mitt emot gav han vika för Gud och natu-
ren och väntar här en salig uppståndelse. Han var 
född i Kristi år 1627 den 16 oktober, död år 1691 den 
19 november) . Ljungstedt har attribuerat Löfgrens 
gravsten till Vadstena-bildhuggaren Johan Anders-
son Silfverling. Det är då rimligt att anta att Silfver-
ling också förfärdigat epitafiet.62 

Rhyzelius meddelar också att domprostens arving-
ar skänkt ett "ganska wäl giordt och stort Sal. Dom-
Probstens Contrefait, som är original, gjordt några 
åhr före hans död; men nyligen [d.v.s. i början av 
1720-talet] upsatt på samma pelare [som epitafiet] 
med H errar arfW:ingarnas samtycke och bekostnad" . 
Porträttet (fig. 131), som har fått hänga kvar på sin 
ursprungliga plats, visar en äldre prästman, målad i 

På koromgångens nordvägg, öster om tvärskepps-
portalen, är placerat ett epitafium över kyrkoherden 
och prosten i Risinge Erik Phoenix, lektor i Linkö-
ping från 1670, kyrkoherde i Risinge 1693, död 1695, 
och hans hustru Elisabeth Drewhusen, död 1705, till-
kommet på initiativ av deras söner Johan och Erik 
Phoenix.63 Materialet är sten som målats för att 
imitera svart marmor. Det består av en inskriftstavla, 
flankerad av två kolonnetter med baser och kapitäl, 
baserna vilande på kerubhuvuden. Texten, på latin, 
redovisar parets levnadslopp (se fig. 132). Av speciellt 
intresse är dekoren på pilastrarnas kapitäl: till vänster 
en död fågel Fenix åtföljd av texten "In terris mihi 
nulla qvies" (= På jorden (finns) mig ingen ro), till 
höger en fågel Fenix med utslagna vingar som strä-
var mot solen. D en tillhörande texten lyder:"Mox 
aderit sperata dies" (= Strax skall förhoppningens dag 
komma). (Fig. 133 a-b.) Texten längst ned fortsätter 
att utnyttja legendstoffet om fågel Fenix som en 
symbol för död och uppståndelse (med rötter i sen-
antiken) : "Ut proprio surgit redivivus funere PHCE-

NIX consumtis fulgens clarior exuviis sic nos post 
mortem fato meliore renati , surgimus et nobis vita 
perennis erit. Text: funebr: Coloss: 3 v. I, 2, 3 ,4." 
(= Liksom Fenix åter levande reser sig ur sin egen 
grav och lyser klarare än sin förbrukade klädnad, så 
reser också vi oss efter döden på nytt födda till ett 
bättre öde och vårt liv skall vara evigt. Paulus' brev till 
Kolosserna 3 kap. v. 1- 4. Ljungstedt har attribuerat 
epitafiet till bildhuggaren OlofWiström, som hade 
åtskilliga uppdrag för domkyrkan under biskop Spe-
gels tid.64 

En minnestavla av trä med förgylld skrift inom 
en profilerad ram, målad i marmorimitation och 
guld, som nu är magasinerad, är uppsatt över Erik 
Phoenix' son Johannes Phoenix, dennes hustru 

FIGUR 132. Epitafium över kyrkoherden och prosten i Risinge Erik Phoenix (död 1695) och hans hustru Elisabeth 
Drewhusen (död 1705). 
FIG. 132. Epitaph to the Vicar efRisinge, Dean Erik Phoenix (d. 1695), and his wife, Elisabeth 
Drewhusen (d. 1705). 

FIGUR 133, a-b. Den döda och den uppståndnafågel Fenix. Detaljerfrån prosten Phoenix' epitafium. 
FIG. 133, a- b. The deceased and the risen phoenix. Detailsfrom the epitaph to Dean Phoenix. 
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Christina Schultin och deras barn (fig. 134). Johan-
nes Phoenix, lektor vid gymnasiet i Linköping 1698, 
kyrkoherde i Risinge 1703, dog 1717.65 Minnestav-
lan torde ha tillkommit ganska snart efter Johannes 
Phoenix' död. 

1696 fick biskop Haqvin Spegel ett erbjudande att 
välja en gravplats i domkyrkan för sig och sina efter-
kommande. Han erbjöds en plats "vid söderväggen 
och det lilla gamla altaret näst ovanför greve Leijon-
hufVuds grav", d.v.s. öster om dörren i det södra 
tvärskeppet. Spegel valde dock en mera anspråkslös 
plats, i kyrkans västra del "nedanför urkammaren vid 
valvdörren", d. v.s. söder om ingången till det trapp-
torn som leder till utrymmena ovan kyrkans valv. 

"Urkammaren" var det ur, som fanns vid sydväg-
gen, inte så långt från långhusets sydportal (om detta 
ur se vidare nedan s. 266).66 Han lät mura en grav-
kammare, vars väggar dekorerades med texter och 
i fonden, mitt emot trappan, med en bild av döden 
som håller en spegel. Gravkammaren, som inte 
helt ramponerades vid 1812- 1813 års ombyggnader, 
restaurerades 1935 och de bevarade kistresterna 
samlades i en stor kopparkista. 67 Två epitafier, skulp-
terade i trä, målade i vitt och guld, uppsattes vid 
graven, det första över sonen Jakob Spegel, född 
1684, död 1705, med en stor inskriftstavla med guld-
skrift på svart bakgrund (fig. 135). På ramens sidor 
finns frodigt akantuslövverk i vilket placerats ett stort 

FIGUR 134. Epitafium över lektornJohannes 
Phoenix, död som kyrkoherde i Risinge 
1717, hans hustru och deras barn. 
FIG. 134. Epitaph toJohannes Phoenix, 
master at the Cathedral School, who died as 
Vicar ofRisinge, 1717, also commemorating 
his wife and their children. 

Nästa sida: 
FIGUR 135. Epitafium överbiskop Haqvin 
Spegels sonJ akob Spegel (död 1705). 

Nextpage: 
FIG. 135. Epitaph toJakob Spegel 
(d. 1705), son ofBishop Haqvin Spegel. 
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antal små skulpturer med olika emblem för dygder 
m.m. Tavlan kröns av en putto och avslutas nedtill 
med en liten, påhängd svart tavla på vilken en ängel 
skriver en hänvisning till den bibeltext som var kär-
nan i den predikan som hölls vid Jakob Spegels 
begravning, nämligen Salomos Vishet 4:16: "Dessa 
gudlösa som lever skall ta sin dom av den rättfärdige 
som dött, den tidigt bortgångne skall döma den som 
grånat i orättfärdighet." Texten på den stora inskrifts-
tavlan lyder: "s.D.S. unico atque insigniter dilecto 
filio suo, liberalium artium virtutumque omnium 
iuxta studioso, JACOBO SPEGEL, qui, ut verae pieta-
tis & variae eruditionis decora assequeretur, praeclara 
quaevis exempla atque monita impigre sectatus, nihil 
unquam sciens volensque ornisit, quo spem paren-
tum, bonorumque gratiam putavit augendam; in 
dicendo promtus, in dicendo prudens, nemini melio-
rum invidus, nernini nisi pejoribus invisus, quin poti-
us anirni candore ingenii elegantia morumque corni-
tate omnibus amabilis vel dudum factus, vel olim 
videbatur futurus. Verum occulto morbo sensim 
languens & Upsaliam dedum redux itiniris, quod ad 
exteros meditabitur, metam in paternis aedibus, a 
Deo fixam invenit; nam paucos tantum dies decum-
bens suorum inter planctus & lacrymas, sua vero 
sancta suspiria beatissime exspiravit atque teneri 
instar floris gratum suaviter odorem spirantis, vah! 
subito evanuit. Ne autem tam charae prolis memo-
ria simul evanesceret exiguum hoc monumentum 
seu artium virtutumque eius simulacrum, merito 
posuere moestissirni parentes Haqvinus Spegel & 
Anna Schultin" (= Till sin ende och särdeles äls-
kade son, hängiven de fria konsterna och alla dyg-
der, Jakob Spegel, som för att uppnå berömmelse 
för sann fromhet och varierande lärdom, oförtrutet 
följde varje lysande föredöme och förmaning och 
aldrig med vilja eller förnuft försummade något, var-
med han ansåg att föräldrarnas förhoppning och de 
godas anseende skulle höjas; i lärandet ivrig, i talet 
klok, avundsam på ingen bland de bättre, misshag-
lig för ingen utom för de sämre, nej , snarare älskad 
på grund av själens klarhet och sinnets förfining och 
karaktärens vänlighet - sådan var han sedan länge 
eller tycktes bliva en gång. Men han försvagades så 
småningom av en dold sjukdom och till slut fann 
han, återbördad till Uppsala från den resa han för-
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beredde till utlandet, slutet som bestämts av Gud, 
i faderhuset; ty sängliggande endast några få dagar 
utandades han saligen sina sista saliga suckar bland 
sina anhörigas klagan och tårar och som en späd 
blomma som ljuvt andas en behaglig doft - ack! -
försvann han plötsligt bort. Men för att inte samti-
digt en så kär avkommas minne skulle försvinna 
har hans mycket sorgsna föräldrar Haqvin Spegel 
och Anna Schultin med all rätt satt upp detta oan-
senliga monument eller skuggbild av hans skicklig-
het och dygd).68 

Haqvin Spegels och hans hustrus, Anna Schultins, 
epitafium hänger intill sonens (fig. 136). Det är lik-
som detta skulpterat i trä och består av en oval 
inskriftstavla omgiven av ett skulpterat draperi med 
frans. Mot detta draperi har placerats sju änglar med 
attribut samt överst Kristus som domaren och under 
hans fötter en relief föreställande musicerande själar 
i himmeln. Nedtill finns Guds lamm, som vilar på 
den bok som skall öppnas på domens dag. Inskrif-
ten lyder: "DEO GLORIA/LECTORI SALUS / In assidau 
mortis suae et nascentis ex morte JESU CHRISTI/ 
Aeterna vitae meditatione / Vixisse Conjuges Chris-
tiana fidei mutuaque caritate conjunctissimos / HAQVI-

NUM SPEGEL ET ANNAM SCHULTIN/ Exile hoc 
monumentum posteris significabit./ Quod ne ulli-
us obstrectet violetvue invidia / Deprecabitur lugenti-
um filiarum pietas / Si intercedere nequeat incolumis 
parentum farna / Et indefessum de bonis merendi 
studium/ Cui immoriebatur ille anno Christi 1714, 
aetatis suae 69/ cum huic dioecesi et prius aliis, ac 
tandem ArchiEpis. Upsal./Annos 39, Sola DEi gra-
tia, solicite praefuisset/ illa vero anno Dornini 1730, 
aetatis suae 74/ Postquam quinque liberorum mater, 
in matrimonio 31 annos sancte honesteque vixisset/ 
Vale et vive ut discas mori/ Memento igitur mortis 
et parce mortuis" (= At Gud äran. At läsaren hälsa. 
Detta enkla monument skall för eftervärlden visa att 
de två makarna Haqvin Spegel och Anna Schultin 
levde tätt förenade i kristen tro och ömsesidig kär-
lek under ständigt betänkande av sin död och det 
eviga liv som föds urJesu Kristi död. Att icke någons 
missunsamhet skall förklena eller kränka det, kom-
mer de sörjande döttrarna fromt att undanbedja sig, 
om icke föräldrarnas oskadade rykte skulle kunna 
förhindra det samt den outtrötteliga ivern att göra 
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FIGUR 136. Epitafium över biskop Haqvin Spegel, död 1714 som ärkebiskop, och hans hustru Anna Schultin (död 1730). 
F1G. 136. Epitaph to Bishop Haqvin Spegel, who died as Archbishop in 1714. and his wife Anna Schultin (d. 1730). 
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sig förtjänst om det goda, för vilken han dog i Kristi 
år 1714, i sin ålders 69e år, när han med omtanke av 
Guds nåd allena förestått detta stift och tidigare andra 
och slutligen som ärkebiskop i Uppsala, i 39 år; men 
hon (dog) i Herrens år 1730, i sin ålders 74e år, sedan 
hon, moder till fem barn, heligt och ärbart levat i 
äktenskap i 31 år. Farväl och lev så att du lär dig dö. 
Kom ihåg döden och skona de döda). 

Till denna grav hörde ett träskrank, på vilket 
placerats fjorton målade emblem med texter på 
svenska och latin samt tio änglar, som alla höll speglar 
med olika tänkespråk (på latin) i sina händer. Inget 
av skranket finns bevarat, det revs ut och dess äng-
laskulpturer såldes på auktion 1812. Lyckligtvis finns 
det dock en beskrivning av skrankets bilder och tex-
ter. 69Av denna framgår att de varit ytterligare ett 
exempel på Spegels brinnande intresse för emble-
matik. Tillsammans med övriga bilder i domkyr-
kan som tillkommit under Spegels tid som biskop i 
Linköping, är de värda ett grundligt studium, även 
om ingen av bilderna hittills har kunnat återfinnas. 
Beskrivningen lyder, med normaliserad stavning: 
"Uppå sin grav uti Linköpings domkyrka, strax vid 
västra dörren och det stora orgelverket har biskopen 
doktor Håkan Spegel låtit sätta och uppteckna dessa 
efterskrivna emblemata och överskrifter: 

På skranket kring om graven: 
1. Ett kors mitt emellan ett par lagerbärskvistar, och 

ovanför korset stå dessa ord: in signo hoc ardua 
vinco [I detta tecken besegrar jag svårigheterna] 
och under korset Fast korset trycker mig, så styr-
kes dock min tro. 

2. Ett skepp uti ett brusande hav. Propter portum 
spero mortum [För hamnens skull hoppas jag på 
döden]. Jag hoppas efter storm i hamnen finna 
ro. 

3. 	En rosenpotta. Sic quoque florebunt renovatis 
viribus ossa [Så skall, med förnyade krafter, även 
benen blomstra]. Vår kropp det svaga kärl, skall 
han med kraft förklara. 

4. En sädesåker. Ipsa in morte vivimus [I själva döden 
lever vi]. Vi måtte nu vårt liv fördolt i gudi vara. 

5. Döden med en bår. Serius aut ocius [Förr eller 
senare.] Tänk alltid på den väg, som du skall vand-
ra sist. 
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6. En likkista. Metam properamus ad unam [skyndar 
vi till samma mål.] Du hinner väl till mål, men när 
är helt ovisst 

7. En timmesten. Fugiunt tacito sic tempora cursu 
[Så flyr tiden i sitt tysta lopp.] Vår tid så hastigt 
svinner bort. 

8. Ett litet barn som blåser bubblor i en skål. Pereunt 
mox gaudia mundi [Snart förgår världens glädje.] 
Vår glädje är här rätt så kort. 

9. 	Fenix uti en låga. Sperat sub sole renasci [Han 
hoppas återfödas under solen.] Jag säkert hopp 
om livet har. 

IO. Solen. N emo praesentior illo [Ingen är mer när-
varande än han.] När Kristus varder uppenbar. 

11. 	Ett torkat träd. Zephyro spirante virescam Uag 
skall grönskas vid västanvindens andning.] Med 
värmen grönskas jag igen. 

12. En stubbe ur vilken två telningar spricker. Post 
fata superstes in uno [Efter ödet (döden) ändå 
överlevande.] Mitt liv i så förvaras än. 

13. 	En gumma som ligger nedtryckt med ett kors. 
Pressa tot expressit sola has innumras [Nedtryckt 
uttryckte hon ensam ...?] Så tryckt och trött jag 
lägges ned. 

14. En människa med en dödskalle och en krans i han-
den Luctae post funera finis [Efter begravningen 
är brottningskampen slut.]Jag får dock uti graven 
frid. 

Ovanuppå skranket stå änglar uthuggna, vilka hava 
var sin spegel i handen med sådana överskrifter: 1. 

Ostendo naevos ut emendes Uag visar fläckarna, för 
att du skall ta bort dem]. 2. Non te odi quia maculas 
prodo Uag hatar dig inte genom attjag förråder fläck-
arna]. 3.Nemini parcens, neminem laedo Uag skonar 
ingen, jag skadar ingen]. 4. Si tibi displiceas non mea 
culpa fuit [Om du är missnöjd med dig själv, är det 
inte min skuld]. 5. Sic reddo ut recipio Uag återger så 
som jag mottar]. 6. Tuam tibi profero formam Uag 
visar dig din gestalt]. 7. Nescio dissimulare Uag kan 
icke hyckla] . 8. Indico non noceo Uag pekar, jag ska-
dar inte]. 9. Sine lingua doceo Uag lär utan språk]. 
IO. Sine flamma luceo Uag lyser utan låga]". Däref-
ter följer texten på de (trä)luckor som täckte graven 
liksom texterna nere i graven, de sistnämnda ännu 
delvis bevarade. 



FIGUR 137· Epitafium över landshövdingen,friherre Jacob 
Burensköld (död 1738) och hans hustru Elsa Appelgren (död 
1741). Epitafiet, som torde ha uifOrts i bildhuggaren Caspar
Schröders verkstad i Stockholm, bör ha tillkommit omkring l7ro. 

F1G. 137· Epitaph to the Provincial Govemor, Baron Jacob 
Burensköld (d. 1738), and his wife Elsa Appelgren (d. 1741). 
This epitaph, probably executed in the Stockholm workshop ef 
the sculptor Caspar Schröder, dates presumablyfrom about l7ro. 

Av texten framgår att Anna Schultins dödsår och 
ålder imålats senare medan det är osäkert om årtalen 
för Spegel är samtida med inskriften i övrigt - för att 
bestämt kunna avgöra detta krävs en undersökning 
genom konservator. Om Spegel låtit göra epitafiet 
under sin tid i Linköping, samtidigt med graven med 
dess skrank, eller om det tillkommit i samband med 
hans gravsättning i Linköping efter begravningsak-
ten i Uppsala den 23 maj 1714, är svårt att med säker-
het avgöra. Med tanke på den omsorg som Spegel 
lagt ner på gravens utformning i övrigt är det väl 
rätt naturligt att han också ombesörjde sitt och sin 
hustrus epitafium samtidigt med övriga arbeten på 
graven. Skulpturerna på epitafiet är nära besläktade 
med dem på sonen Jakobs epitafium, som kan för-
modas ha tillkommit ganska snart efter dennes död 
1705. Detta skulle innebära en datering till l700-talets 
första årtionde (han lämnade biskopsstolen i Lin-
köping 1711). 

Spegels efterträdare som biskop, Jacob Lang, hade 
tidigare varit biskop i R eval (Tallinn) men flydde när 
ryssarna belägrade staden l7IO. Hans fullmakt som 
biskop utfärdades av Karl XII i Bender 1711 och han 
tillträdde snabbt sitt nya ämbete. Han dog dock redan 
1716. Hans barn, som adlats med namnet Lagercreutz 
en knapp månad före faderns död, såg till ett han 
fick sitt epitafium, en kalkstensplatta med profi-
lerad ram. Det var ursprungligen placerat på den 
pelare dit predikstolen flyttades 1812-1813 och ned-
togs då och placerades istället på en pelare i södra 
tvärskeppet. Det är nu dolt av kororgeln, men dess 
inskrift återges i Rhyzelius' biskopskrönika. I 
Rhyzelius' beskrivning sägs att minnestavlan upp-
satts "för några år sedan", d.v.s. inte omedelbart 
efter Langs död, en uppgift som också stämmer bra 

med dess utformning som erinrar om Erik Benze-
lius' minnestavla från 1743 eller strax därefter.70 

Ar 1708 förvärvade den dåvarande landshövding-
en i Östergötland, friherre Jacob Burensköld, en 
gravplats i södra delen av koromgången, omedelbart 
väster om det södra av koromgångens kapell. Tro-
ligen ganska snart därefter lät han utmärka gravplat-
sen med ett epitafium av sten och avgränsa den mot 
kyrkorummet med ett skrank i smidesjärn. Han dog 
dock först 1738, hans hustru Elsa Appelgren 1741. 
Epitafiet (fig. 137) har i centrum en inskriftstavla av 
svärtad sten med förgylld text som skildrar Buren-
skölds levnadsbana fram till dess han l7IO utsetts till 
t.f. överståthållare i ett pesthärjat Stockholm. Texten 
om Elsa Appelgren är avsevärt kortare - hon bestås 
dock omdömet att hon glänste med alla sitt köns 
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prydnader.7 ' Årtal och dödsdagar för makarna har 
placerats längst ned på inskriftstavlan och allt tyder 
på att de är senare inhuggna än texten i övrigt. 

Inskrifts tavlan vilar på en sockel av röd sten. Under 
denna finns ett ornament, sammansatt av två volu-
ter, en snäcka och två akantuskvistar. På sidorna två 
kraftiga voluter som uppbär epitafiets övre del, av 
rödmålad sten och prytt i centrum av en oval text-
medaljong, omgiven av palrnkvistar och krönt av en 
obelisk på vilken placerats en förgylld friherrekro-
na. Inskriften lyder: " In magno et voluste sat est." På 
sidorna finns två trofegrupper i grå sten med vapen 
och fanor med förgylld dekor, syftande på Buren-
skölds militära insatser. Sune Ljungstedt har i läns-
museets samlingar återfunnit två putti (fig. 138 a-b), 

som han har kunnatvisa har hört till det Burensköld-
ska epitafiet. 72 H an har också rekonstruerat epitafiets 
tänkta utseende med trofegrupperna på ömse sidor 
om pyramiden och med de två putti där trofegrup-
perna nu är placerade. Ljungstedt har vidare observe-
rat likheter med arbeten av skulptören Caspar Schrö-
der, en av högbarockens främsta bildhuggare, född 
i Småland 1652, död i Stockholm 1710.73 Schröders 
epitafium från 1702 i Karlshamns kyrka till minne av 
hans far, har i sin uppbyggnad stora likheter med det 
Burensköldska epitafiet i dess ursprungliga skick. 
De båda puttiskulpturerna är också av en kvalitet som 
är kännetecknande för de bästa av Schröders arbeten 
medan andra delar är mera hantverksmässiga. Om 
epitafiet beställts i samband med Burenskölds för-

FIGUR 138, a- b. Två sörjande putti av sandsten. Har hört till det Burensköldska epitafiet och avlägsnats därifrån på 1800-talet. 
Deponerade i Östergötlands länsmuseum. 
FIG. 138, a- b. Two sorrowing sandstone cherubs. Formerly out efthe Brmnsköld epitaph, removed in the 19'" century. 
Deposited with the Östergötland County Museum. 
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FIGUR 139. Epitafium över domprosten Thomas Ihre (död 
1720), hans hustru Birgitta Steuchia, deras dotter Catharina 
Ihre (död 1739) och hennes barn. Uppsatt av svärsonen, dom-
prosten (senare biskopen) Andreas 0. Rhyzelius 1739. 

F1c. 139. Epitaph to Dean Thomas Ihre (d. 1720), his wife 
Birgitta Steuchia, their daughter Catharina Ihre (d. 1739) and 
her children. Erected by the son-in-law, Dean (later Bishop) 
Andreas 0. Rhyzelius, in 1739. 

värv av gravplatsen eller något senare - att hans tid 
som överståthållare i Stockholm nämns i inskriften, 
d.v.s. 17rn, kan tyda på att det tillkommit tidigast 
detta år, som också var Schröders dödsår. Kanske var 
endast delar av epitafiet färdiga vid Schröders död. 
Han har knappast heller kunnat medverka vid upp-
sättandet i domkyrkan. Placeringen under ett föns-
ter bör på ett ganska tidigt stadium lett till skador på 
epitafiernas övre delar och kan ha varit orsaken till 
omplaceringen av delar av den skulpturala utsmyck-
ningen. 

Ljungstedt har också noterat att skranket kring den 
Burensköldska graven i samband med "städningen" 
av domkyrkan 1812- 1813 togs om hand av den dåva-
rande innehavaren av det stora fideikomiss, som 
Burensköld instiftat. Skranket placerades i anslut-
ning till ett gravkor, som byggdes i parken vid Husby 
i Mogata socken för greve Jakob Filip von Schwerin, 
barnbarnsbarn till Jakob Burensköld, död 1828.74 

En grupp av epitafier av ganska enkel utformning, 
alla placerade i domkyrkans korparti, har på ett 
eller annat sätt samband med Andreas 0. Rhyzelius, 
under många år domprost och därefter biskop. På 
pelaren vid högkoret i norr hänger två av dem. Det 
övre (fig. 139), består av en inskriftstavla av förgylld 
kopparplåt med text i svart, omgiven av en förgylld, 
profilerad träram med bladdekor, krönt av en svart-
målad dödskalle med två korsade benknotor. Tex-
ten lyder: "VIRO SUMME REVERENDO POST TRES 
PEREGRINATIONES ET XXIV ANN. THEOL. PROFES-
SORAT AD ACADEMIAS UPSAL. ET LUNDENS. DIOE-
CESEOS HUIUS LINCOP. ARCHIPPOSITO DNO MAG. 
THOMAE NIC. IHRE NATO WISBYAE GOTL. D. 3 SEPT. 
AN. 1659 DENATO LINCOPIAE D . XI MART. AN. 1720 

ATQUE HUIUS EX BIRGITTA STEUCHIA FILIAE CON-
JUGIQUE SUAE AC X LIBERORUM MATRI DILEC-

TISSIMAE HEU DESIDERATISSIMAE FEMINAE PIETA-
TE PRUDENTIA VENUSTATE ET ANIMI MORUMQUE 
SANCTITATE, IN SEXUS SUI EXEMPLUM CIRCUM-
FULGENTI DN CATHARIN AE TH. IHRE NATA LUN-
DAE SCAN. D. 1 AUG. AN. 1700 POST IUCUNDISS. 18 
ANNORCONJUGIUMPIEDEFUNCTAED.17JAN.ANN. 
1739 NEC NON COMMUNIBUS LIBERIS SIBIQVE MONI-
MENTUM POSUIT REQVIEM SUB VICINO SAXO INVI-
OLABILEM AB ECCLESIA HAC & POST FUTURA PAC-
TUS ISTIUS GENER . ILLIUS MARIT. VIDUUS HORUM 
PATER ANDREAS OLAV. RHYZELIUS SS TH. DOCT. & 

ARCHIPP. LINCOP. QUI NATUS IN ODH WGOTH. D. 4 
O CT. 1677 MOR! DESIIT D. 24 MART. ANN. 1761 NAM 
MORS REPARATIO VITAE EST" (= Aten högst vörd-
nadsvärd man, efter tre resor och 24 års teologie pro-
fessorat vid akademierna i Uppsala och Lund, dom-
prost i detta Linköpings stift, herr magister T homas 
Ihre, född i Visby på Gotland 3 sept. år 1659, död i 
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Linköping Il mars år I720 samt åt dennes dotter med 
Birgitta Steuchia och sin hustru och älskade mor till 
tio barn, ack, den mest saknade kvinna, ett lysande 
föredöme för sitt kön i fromhet, klokhet, skönhet 
och sinnets och sedernas oförvitlighet fru Catharina 
Th. Ihre, född i Lund i Skåne I aug. år 1700, sali-
gen död efter IS mycket goda års äktenskap I7 jan. 
I739; dessutom åt de gemensamma barnen och åt 
sig själv lät Andreas Olavi Rhyzelius, doktor i den 
heliga teologien, domprost i Linköping, den förstes 
svåger och den förras änkling och de sistas fader sätta 
upp ett monument, sedan han avtalat med denna 
kyrka och den framtida om en okränkbar viloplats 
under den angränsande stenen. Han var född i Odh 
i Västergötland 4 okt. I677 och avtynade för att dö 
24 mars år 176r. Ty döden är en återställare av livet). 
Epitafiet är således uppsatt av Andreas Rhyzelius till 
minne av hans hustru Catharina Ihre och hennes 
föräldrar. En notis i Rhyzelius' egna minnesanteck-
ningar, som skildrar hans hustrus begravning, med-
delar att han på pelare över graven låtit "vphänga 
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FIGUR I40. Epitafium över biskopen Andreas 0. Rhyzelius 
(död 1761). 

FIG. 140. Epitaph to Bishop Andreas 0. Rhyzelius (d. 1761). 

FIGUR l4I. (Nedan) Epitafium över ärkebiskopen Erik Benze-
lius, död i Linköping I743 innan han hunnit tillträda som 
ärkebiskop. Uppsatt av hans änka Anna Svedenborg. 
FIG. l4I. (Below) Epitaph to Archbishop Erik Benzelius, who 
died in Linköping 1743 before he could be consecrated. Erected by 
his widow, Anna Svedenborg. 

en förgyld och vtzirad koppartafla, som hafwer en 
latinsk inskrift om them, som i grafwen hwila. 
Hwilket moniment kostade mig i Stockholm och 
här hemma 530 dlr kmt".7s 

Det nedre epitafiet (fig. I40) på samma pelare, av 
svärtad sten med en enkel, profilerad ram i samma 
material, är uppsatt till minne av Rhyzelius ensam 
och dess latinska inskrift lyder: "PONE HANC STE-
LAM IN CHORO PROPRIOQUE SEPULCHRO DESIDE-
RATISSIMAE CONIUGISEXUVIIS SUAS VOLUIT ADPO-
N I ANDREAS OLAV. RHYZELIUS NATUS IN ODH 



FIGUR I42. (Nedan) Minnestavla över ryttmästaren, friherre 
OttoJohan Lageifelt (död I759). Uppsatt 1760 av hans syster 
Birgitta Magdalena Lageifelt. 
FIG. 142. (Below) Memorial tablet to Captain Baron Otto 
Johan Lageifelt (d. 1759). Erected in 1760 by his sister, Birgitta 
Magdalena Lageifelt. 

FIGUR 143. Minnestavla över ryttmästaren, friherre Otto 
Johan Lageifelt (död 1759), uppsatt av sväifadern Andreas 0. 
Rhyzelius. 
FIG. I43· Memorial tablet to Captain Baron OttoJohan 
Lageifelt (d. 1759). Erected by hisfather-in-law Andreas 0. 
Rhyzelius. 

W:GOTH. D: 4 OCT. 1677 MAGISTER PHILOS. UPSAL. 
D. 28 MAI l7IJ, CONCIONATOR AULAE REGIAE D. 13 
OCTOB. 1712, CONFESSIONAR. CAROL. XII D: 13JUN. 
1713 ARCHIPRAEP. LINCOP. D: 22 MART. 1720 MARITUS 
SUAE CATHARINAE D: 15 JAN. 1721 DOCTOR THEO-
LOG. UPSAL. D: 23 FEBR. 1732 MEMBRUM LITT & SC: 
SOCIET. UPS. D. 24DEC. 1732EPISCOPUS TAND. HUIUS 
DIOECES. D: 20 APRl. 1743 IN PROGENIA SUA ODEN-
CRANTS NUNCUPARI IUSSUS D. 22 NO. 1751 PHCENIX 
GENTIS ET ORDINIS sur. OB. D: 24 MART 1761 DICE-
RE DE STUDIIS SCRJPTIS VITAQUE TENORE SI OUID 

SCIRE VELIS POSTERJTATIS ERlT" (= Andreas Olav. 
Rhyzelius ville att denna sten skulle sättas upp i koret 
och att hans egna kvarlevor skulle placeras i en egen 
grav invid hans mycket saknade hustrus. Andreas 
Rhyzelius var född i Odh i Västergötland 4 okt 1677, 

filosofie magister i Uppsala 28 maj 17 13, predikant 
vid det kungliga hovet 13 okt. 1712, Karl XII:s bikt-
fader 13 juni 1713, domprost i Linköping 22 mars 
1720, make till sin Catharina 15 jan. 1721, teologie 
doktor i Uppsala 23 febr. 1732, medlem av litterära 
och vetenskapliga sällskapet i Uppsala 24 dec. 1732, 

slutligen biskop i detta stift 20 april 1743, i sin släkt lät 
han kalla sig Odencrants 22 nov. 17 51, sin släkts och 
sitt stånds Fenix. Han dog 24 mars 176r. - Säga om 
studier, skrifter, om du vill veta något om livets lopp 
skall det vara eftervärldens sak). Inskriften avslutas 
med två ord på hebreiska. 

På knippepelaren mellan Mariakoret och Thomas-
koret sitter en minnestavla av brun, ådrad kalksten 
med text på svenska, uppsatt til minne av Erik Ben-
zelius, född 1675, biskop i Göteborg 1726, i Linkö-
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ping 1731 och slutligen ärkebiskop i Uppsala 1742 
men död i Linköping 1743 innan han hunnit til-
träda som ärkebiskop. Minnestavlan (fig.141) är 
uppsatt av hans änka Anna Svedenborg - hennes 
dödsår är icke ifyllt. Benzelius' fick sin grav i 
Mariakoret. 

På samma pelare sitter en enkel, rektangulär rnin-
nestavla med profilerad kant, av samma slags sten 
som rninnestavlan över Benzelius (fig. 142). Den 
är uppsatt till minne av ryttmästaren, friherre Otto 
Johan Lagerfeldt, född 1721, död 1759, gift 1749 
med biskop Rhyzelius' dotter Birgitta Odencrantz. 
Minnestavlan är uppsatt 1760 av Otto Johans 
enda till vuxen ålder komna syster Brigitta Magda-
lena Lagerfeldt. Den känslosamma texten avslutas 
så: "WANDRINGSMAN. DIG KAN ÖNSKAS BÄTTRE 
LY[CJKA LÄNGRE LIF MEN ALDRIG ÄDLARE SINNE." 

På knippepelaren mellan Mariakoret och Nicolaus-
koret sitter ytterligare en rninnestavla över Otto 
Johan Lagerfeldt (fig. 143), av samma stenmaterial 
men med en något rikare utformning än den rnin-
nestavla som uppsatts av hans syster. Denna rninnes-
tavla är uppsatt av hans svärfar, biskop Rhyzelius. 
"HANS WÄRDA OCH KÄRA MINNE FÖRWARADE I 
THENNA STEN SWÄR=FADREN DR ANDR: OL: RHY-
ZELIUS E[PISCOPUS) UINCOPENSIS) PA SITT 83. ÅLDERS AR. 
SALIGE THE DÖDE SOM I HERRANOM Dö." Rhyze-
lius dog två år efter sin svärson. 

Vid södra koromgången hänger ett av domkyrkans 
allra sista epitafier (fig. 144), uppsatt till minne av 
lektoren vid gymnasiet doktor Martin Liden, född 
1700, död 1769, och hans två fruar, Elisabeth Ryde-
lius, född 1710, död 1756 och Hedvig Sophia Exing, 
född 1712, död r79r. Epitafiets två inskriftstavlor är 
av brun marmor med förgylld skrift, placerade inom 
ett ramverk av kolmårdsmarmor. Nedtill finns ett 
ankare, kombinerat med ett bevingat timglas och 
lagerkvistar i förgyllt bly. Samma material har också 
använts till en lagerkrans med band i gaveln som 
upptill avslutar monumentet, till de två urnor som 
flankerar den stora inskriftstavlan och det fyrfat 
som kröner monumentet. Den stora inskriftstav-
lans text avslutas så: "WÄLGÖRANDE UTMÄRKTE 
DERAS LEFNAD SAKNAD DERAS DöD". Den nedre 
inskrifts tavlans text visar att epitafiet uppsatts av lek-
tor Lidens son Johan Hinric Liden år r79r. 
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FIGUR 144· Epitafium från 1791 över lektorn Martin Liden 
(död 1769) och hansfruar Elisabeth Rydelius (död 1756) och 
Hedvig Sefia Exing (död 1791). Uppsatt av sonenJohan 
Fredrik Liden. 
F1G. 144. Epitaph, 1791, to grammar school teacher Martin 
Liden (d. 1769) and his wives Elisabeth Rydelius (d. 1756) 
and Hedvig Sefia Exing (d. 1791). Directed by his son, Johan 
Fredrik Liden. 

Gustaviansk stil präglar också det epitafium (fig. 
145) över biskop Torsten Rudeen som är uppsatt på 
pelaren omedelbart väster om kororgeln. Dess ram-
verk är av kolmårdsmarmor, inskriftstavlan av svart 
sten med förgylld text. Krönet, av förgyllt bly, består 



FIGUR 145. Epitafium över biskopen Torsten Rudeen (död 
1729). Uppsatt troligen av sonen, riksrådetfrihme Carl 
Rudenschöld långt efterfaderns död (sannolikt omkring 1780). 

F1G. 145. Epitaph to Bishop Torsten Rudeen (d. 1729). 
Probably erected by his son, Privy Council/or Baron Carl 
Rudenschöld, long after hisfather's death (probably c. 1780). 

av en urna, dekorerad med familjen Rudenschölds 
vapen, omgiven av lagerguirlander, en biskopsstav, 
en mitra, ett kors och en benknota. Rudeen, som var 
född 1661, blev efter studier i Uppsala professor i Abo 
därefter superintendent i Karlstad för att 1716 utnäm-
nas till biskop i Linköping, där han dog 1729. Hans 
barn, såväl söner som döttrar, adlades 1719 för faderns 
förtjänster och tog namnet Rudenschöld. Inskrif-
ten omtalar honom också som "RUDENSCHÖLDARS 
STAMFADER DEM OCH DIG, WANDRINGSMAN, OM 
DU WILL, EN EFTERSYN [förebild]''. Troligen är det 
sonen Carl Rudenschöld, bl.a. Uppsala universitets 
kansler och riksråd, som beställt och bekostad faderns 
epitafium. Dess goda kvalitet gör det rimligt att anta 
att det utformats av någon av den gustavianska tidens 
ledande arkitekter - det skulle ha kunnat vara Jean 
Eric R ehn, men han upptar det ej bland sina verk 
- och att det utförts av skickliga hantverkare i 
Stockholm. 

Främst genom beskrivningar av Spegel och 
Rhyzelius känner vi ytterligare ett antal epitafier 
- de flesta av dem avlägsnade ur kyrkan 1812- 1813. 
Till minne av Petrus Caroli, biskop i Linköping 
1583- 1587, lät hans måg Wilhelm Böddiker "upp-
sättia en tafla wid it af the små Altaren år 1592; På 
hwilken Christi födelse warit afinålen, men nu är 
målningen förderfwad".76 Spegel återger epitafiets 
inskrift: "Then ärewördige och höglärde herre, mäs-
ter Per Carlsson, biskop i Linköping till en hederlig 
åminnelse haver WilhelmBödicker dess måg bekosta 
låtit år 1592.77 Till minne av Jonas Kylander, biskop 
1606- 1630, fanns en minnestavla, placerad "på wänstra 
sidan wid ingången til Choret". Spegel konstaterade 
vidare att redan vid hans tid att "all skriften är utplå-
nad, och synes allenast, at han hafwer haft 8 söner och 
4 döttrar" .78 Rhyzelius noterade följande: "Är ock 
thenne hedersmannen til åminnelse en tafla uphängd 
wid norra pelaren, gent öfwer grafwen, then Efter-
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kommande snöpligen tillåtit aldeles förfalla". 79Jonas 
Petri Gothus, biskop 1637-1644, såg till att han själv 
och hans andra hustru fick ett värdigt epitafium, 
"ett kosteligt Epitaphium, wid södra muren, mitt 
emot Lectorernas benk", detta enligt Rhyzelius som 
också meddelar att epitafiet på hans tid var väl behål-
let och att det föreställde Kristus i örtagården med 
inskriften "Sangvineas guttas prece sudat Christus 
in horto" (=Kristus svettas blodsdroppar under bön 
i örtaården). Dessutom fanns texten "In DEJ hono-
rem, Templi ornamentum, sui suorumque memo-
riam posuit JONAS PETRI Gothus Episcopus Linco-
piensis, Anno MDCXLI Aetatis 54" (= Till Guds ära, 
till templets prydande, till sitt och de sinas minne 
satte Jonas Petri Gothus, biskop i Linköping upp 
denna minnestavla år 1641, vid 54 års ålder) .B0 Mag-
nus Pontin, biskop 1681-1691, och hans hustru Hele-
na Strömskjöld, fick också sina minnestavlor, upp-
satta på korpelarna (d.v.s. pelarna vid ingången till 
högkoret) och med utförliga texter på latin, förfat-
tade av Pontius efterföljare Haqvin Spegel.B1 Spegels 
efterträdare, Jakob Lang, biskop r7n-1716, hade sin 
minnestavla insatt "uti nedersta Chorpelaren å norra 
sidan" med en text latin, som redovisade hans lev-
nadslopp. Bi Pontius och hans hustrus epitafium fanns 
kvar när kyrkan inventerades 1830 men har därefter 
försvunnit. Bi 

Också några av domprostarna hade tidigare sina 
minnesmärken i kyrkan, delvis redovisade av 
Rhyzelius i hans korta biografier över sina föregång-
are som domprost.B4 Det äldsta var uppsatt av Birgitta 
Olofsdotter över hennes två män, den förste Johannes 
Haqvini, den andre domprosten Laurentius Joan-
nis. Det var daterat 1582 och visade makarnas por-
trätt åtföljda av en inskrift på latin, återgiven av 
Rhyzelius. Även Spegel har noterat detta epitafi-
um och återgett dess inskrift.B5 I högkoret hängde 
en minnestavla över Nicolaus Petri Grubb, enligt 
inskriften död den 23 april r59r. Skall man döma 
av Rhyzelius' beskrivning hade tavlan endast text. 
Magnus Haraldi Vallerstadius, domprost 1623-1655, 
hade sitt epitafium på kyrkans nordvägg: " ... en stor 
tafla therpå thesse föräldrar [ d. v. s. domprosten och 
hans hustru Christin Thuresdotter] med alla theras 
barn stå afmålade; men är hon af ålder snart aldeles 
förderfwad". 
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N ågra enstaka epitafier över borgare i Linköping 
nämns också i äldre handlingar. Det som vi har mest 
anledning att sakna fanns på långhusets norra vägg 
- "ett skönt epitafium" - uppsatt till minne av orga-
nisten och orgelbyggaren Anders Bruse (om dennes 
arbeten för domkyrkan se ovan s. 20). Epitafiet skall 
ha innehållit ett porträtt av honom. 

För rådmannen Pär Haraldsson hade bildhugga-
ren Ramund Bangelius år 1699 förfärdigat "en bild-
huggaretavla, som skulle uppsättas till Guds namns 
ära och placeras på pelaren gent emot fonten", d.v.s. 
längst i väster på södra sidan av mittskeppet, "dess 
efterkommande till en liten ihågkommelse" .B6 När 
kyrkorådet skulle ge sitt bifall uttryckte biskopen 
(Haqvin Spegel, som hade sin gravplats i närheten av 
epitafiets tilltänkta plats) oro för att dess tyngd skulle 
skada pelaren. MurmästarenJohan Nilsson intygade 
dock att risken var ringa. Epitafiet kunde inte göra 
pelaren någon skada då den "ofelbart lärer vara så 
sned uppmurad innan valvbågen blivit ställd därpå" . 
Enligt ett intyg av Bangelius, daterat Linköping den 
20juli 1699, var tavlan av torrt trävirke som "inte kan 
väga mer än en tunna salt". Allt tyder på att "bildhug-
garetavlan" också placerades på sin tilltänkta plats. 
Den beskrivs i domprosten Älfs anteckningar vid 
den gravrannsakan som gjordes 1785 som "ett ganska 
vackert bildhuggeriarbete förgyllt på flera ställen". B7 
Det avlägsnades ur kyrkan vid 1812-1813 års res-
taurering och torde ha hört till de inventarier som 
såldes på auktion. 

Älfnämner ytterligare ett antal nu försvunna epi-
tafier över borgare i staden. Vid sämskmakaren Lars 
Larsson Ljungbergs grav hängde således en tavla som 
visade Kristi nedtagande av korset. Borgmästaren 
Anders Jacobsson och hans hustru Kristin Jons-
dotter hade ett "monument" med vackert bild-
huggararbete, likaså borgmästarenJakob Hindriks-
son och hans hustru Malin Andersdotter ("med ett 
vackert arbete").BB 

Huvudbaner och anvapen 
De epitafier som finns eller har funnits i domkyrkan 
erinrar alla om personer med anknytning till kyr-
kan och borgare i staden. Minnesmärkena över med-
lemmar av adeln gavs en annan utformning. N ågra 
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FIGUR 146. Huvudbaner och anvapenfor Nils Bielke (död 1626). 


Frc. 146. Escutcheon and hereditary coats efarms efNils Bielke (d. 1626) . 


enstaka kunde kosta på sig dyrbara gravmonument 
- monumenten över Ture Bielke och Erik Jörans-
son (Ulfsparre) representerar denna typ i Linköping. 
Monument av detta slag sågs inte med blida ögon av 
kyrkans folk och efter 1600-talets mitt tillkommer 
ytterst få nya. Adeln höll däremot fast vid en sed med 
medeltida anor, nämligen att hänga upp en sköld 
med den dödes vapen i den kyrka där han begrovs. 
Från början kunde det vara en sköld, som kunnat 
tjäna i strid eller vid en turnering, men när skölden 
spelat ut sin praktiska roll i början av 1500-talet 
lät man istället för begravningen tillverka särskilda 
vapensköldar, vilka liksom under medeltiden bars 
med i begravningsprocessionen och när den döde 
gravsatts hängdes upp i kyrkan, helst så nära graven 
som möjligt. För mera detaljerade uppgifter om 

denna sed, om olika typer av dylika vapen, om deras 
heraldiska och konstnärliga utformning m.m. hän-
visas till Inga von Corswant-Naumburgs avhandling 
från 1999. Den innehåller också åtskilliga uppgifter 
om ett stort antal vapen som bevarats i Linköping. 
Mera utförliga personuppgifter finns att hämta i G. 
Elgenstiernas Svenska adelns ättartavlor. 89 

I Thomas-koret, det södraav koromgångens kapell, 
med Ture Bielkes gravmonument, finns också öster 
om monumentet huvudbaneret med tillhörande 
anvapen för sonen Nils Bielke till Akerö och Ervalla, 
som dog 1626 (fig. 146). Huvudbaneret med Bielke-
vapnet målat på en kontursågad träplatta och med 
ett hjälmtäcke i form av i plåt utklippta akantuslöv, 
målade i vapnets färger guld och blått, är en god 
representant för den äldsta typen av huvudbaner. 
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FIGUR 147· Huvudbaner och anvapenfor Ture Bielke (död 1647). 


F1G. 147. Escutcheon and hereditary coats ojarms ofTure Bielke (d. 1647). 


Detsamma gäller de 16 anvapnen, åtta för fäder-
neanorna, åtta för möderneanorna, som är målade 
på rektangulära trätavlor. Vapnen har kvar de stänger 
som gjorde det möjligt att bära dem i begravnings-
processionen. På en plåt på huvudbanerets bärstång 
läses "NILS BIELKE TIL AKRö ERFLA OCH FREMSTA". 

Väster om monumentet hänger huvudbaneret 
och anvapnen för Nils Bielkes son Ture Bielke, född 
1618, död 1647 (fig. 147). Här har huvudbaneret fått 
en rikare utformning - den ovala vapenbilden omges 
av en skulpterad lagerkrans, nedtill prydd med en 
ansiktsmask. Anvapnen är nu utsågade ur en trä-
skiva, inte bara målade på skivan. En textskylt av plåt 
på huvudbanerets bärstång innehåller data om den 
döde: "Kungl.Maj:ts fordom TrooMan och wälför-
ordnad ÖfWerste Leutenant för ett Regemente Wer-
melands fotfolk then edle och wälborne Herre Herr 
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Thuro Bielke till Akerö Ervalla och Almnäs är född 
år 1618 den n november och afsomnad år 1647 den 
17 Martii". 

Båda dessa vapenserier har restaurerats ganska kraf-
tigt i slutet av 1800-talet. 

Thomas-koret inrymmer ytterligare två serier med 
huvudbaner och anvapen, placerade på de fönster-
lösa väggarna i öster och väster. Den äldsta serien 
är uppsatt till minne av greve Ture Oxenstierna 
af Croneborg, född 1614 på Sturefors (hans mor 
var dotter till Ture Bielke och Margareta Sture), 
död i Stockholm 1669 (fig. 148). Alla vapnen har 
här nått den rika utformning med såväl vapen som 
hjälmtäcke skulpterade i trä som kom att fortleva 
så länge denna typ av minnesvapen tillverkades. 
Ture Oxenstierna hade 1651 upphöjts i grevligt 
stånd som Oxenstierna af Croneborg, vilket inne-



bar att släktvapnet blivit hjärtvapen i en rikt utfor-
mad sköld, omgivet av fyra falt med heraldiska sym-
boler, omfattat av akantusblad i kraftig relief och 
krönt av tre hjälmar med grevliga kronor. 

Den andra serien, uppsatt till minne av Ture 
Oxenstiernas son GustafOxenstierna afCroneborg, 
född 1657 på Sturefors och död där 1682, har samma 
uppbyggnad som hans fars vapenserie även om den 
uppvisar olikheter i detaljer (fig. 149). För båda seri-
erna gäller att de restaurerats ganska kraftigt i slutet 
av 1800-talet och att anvapnen icke är placerade i 
heraldiskt korrekt ordning. 

För att markera Thomas-korets funktion som 
gravkor för ägarna till Sturefors uppsattes, under 
senare delen av 1800-talet i samband med att samtliga 
vapen restaurerades, ett skrank avjärn i senrenässans-
former, enligt en gjuten platta på grinden tillverkat av 
E. Puls i Berlin. Koret tjänstgör nu som andaktska-
pell - "S:t Thomas och alla martyrers kapell" .9° 

Västerom Thomas-koret, på koromgångens sydvägg, 
låg den Burensköldska (senare den von Schwerinska) 
graven med det epitafium över friherre Jacob Buren-
sköld, som beskrivits ovan s. 213 f Intill epitafiet hänger 
två huvudbaner, det ena över Jakob Burensköld (fig. 
150), det andra över hans son Fale Burensköld, född 
1697, död 1733 på Sicilien som major i kejserlig tjänst. 
Ett huvudbaner över en äldre son till Jakob Buren-
sköld, Nils Burensköld, född 1696, kapten vid 
lantgreven av Kassels regemente, död i Kassel 1721 
i en duell, är nu placerat i Nicolaus-koret men har 
säkert från början haft sin plats vid den Burensköld-
ska graven (fig. 151). Alla de tre Burensköldska vap-
nen är framstående exempel på senbarockens bild-
huggarkonst, med största sannolikhet tillverkade i 
någon av de ledande bildhuggarateljeerna i Stock-
holm. 

Ett stycke öster om den södra tvärskeppsportalen 
hade det Lewenhauptska gravkoret sin plats. Enligt 
Spegel fanns omkring denna grav "ett skrank 
mycket väl målat, samt kosteligen utarbetat med 
järn".9' Detta skrank torde ha sålts på auktionen 1812 
- om det kommit till återanvändning på annan plats, 
som skranket kring den Burensköldska graven, är 
ovisst. På sydväggen vid gravkoret hängde det nu i 
Nicolaus-koret placerade ståtliga och i sin utform-
ning unika begravningsvapnet (fig. 152) över riksrådet 

och generalen, greve Ludvig Wierich Lewenhaupt, 
född 1622, död 1668. Det Lewenhauptska grevevap-
net har placerats mot en snäckliknande sköld och 

2omges av den dödes 32 anor.9
Väster om den södra tvärskeppsportalen fanns 

det Gyllenadlerska gravkoret, iordningställt av bisko-
pen Samuel Enander, som 1658 adlats med namnet 
Gyllenadler, ett namn som han dock själv aldrig 
begagnade. Även denna gravplats var intill den stora 
städningen 1812- 1813 omgivet av ett skrank, om av trä 
eller järn framgår ej av de kortfattade beskrivningar 
av gravkoret som finns. Den stora, gravstensliknan-
de minnestavlan över biskopen har dock bevarats 
på plats och markerar fortfarande gravens plats. Tre 
huvudbaner finns också kvar på plats. Det äldsta erin-
rar om majoren (Carl) GustafGyllenadler, född 1654, 
död 1687. Därnäst i ålder är vapnet över dennes yngre 
broder, häradshövdingen Samuel Gyllenadler, född 
1657, död 1698. Det tredje av de tre vapen, som fort-
farande förvaras i kyrkan, är uppsatt till minne av 
hovrättsassessorn Salomon Gyllenadler, född 1647, 
död 169J. De två första (fig. 153 och 154) torde 
vara utförda av någon av de bildhuggare som under 
1600-talets senare hälft var verksamma i Östergötland, 
medan vapnet över Salomon Gyllenadler är ett full-
gott exempel på högbarockens rikt utformade huvud-
baner (fig.155). Ytterligare två Gyllenadler-vapen åter-
finns bland de fragmentariska vapensköldar, som nu 
är magasinerade. Det ena saknar helt inskriftstavlan 
(H 91), det andra är fragmentarisk (H 120), varför det 
är omöjligt att avgöra vilka av biskopens övriga söner 
de skall erinra om. Det kan inte heller uteslutas att 
ett av dessa vapen hört samman med gravkorsskran-
ket. Bevarat för sig finns också hjälmprydnaden till 
ett Gyllenadler-vapen. 

Kring epitafiet på långhusets sydvägg över dom-
prosten Israel O lavi, den Lagerfeltska ättens stamfa-
der, är placerade två huvudbaner med det Lagerfeltska 
vapnet. Texterna är svåra att läsa och delvis ommå-
lade. Vapnen torde dock vara uppsatta efter två söner 
till Israel lsraelsson, domprostens son, adlad Lagerfelt, 
född 1610, död 1684 som vice president i Kommers-
kollegium. Presidentens eget huvudbaner (fig. 156) är 
placerat vid öppningen till Maria-koret liksom vapnet 
för sonen Magnus, född 1663, död 1679. Den Lager-
feltska graven är placerad rakt bakom högaltaret och 
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FrcuR 148. Huvudbaner och anvapenfar greve Ture Oxenstierna afCroneborg (död 1669). 


F1c. 148. Escutcheon and hereditary coats ojarms efCount Ture Oxenstierna afCroneborg (d. 1669). 
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FIGUR 149· Huvudbaner och anvapenfar greve Gustaf Oxenstiema afCroneborg (död 1682). 


FrG. 149. Escutcheon and hereditary coats ojarms ofCount Gustaf Oxenstiema afCroneborg (d. 1682). 
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FIGUR 150. (Till vänster) Huvudbaner farfriherre Jacob Burensköld (död 1738), nederst, och hans son,friherre Fale 
Burensköld (död 1733), överst. 
F1G. 150. (To the left) Escutcheons efBaronJacob Burensköld (d. 1738), bottom, and his son, Baron Fale Burensköld 
(d. 1733), top. 

FIGUR 151. (Ovan) Huvudbanerfarfriherre Nils Burensköld (död 1721). 

FIG. 151. (Above) Escutcheon efBaron Nils Burensköld (d. 1721). 
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FIGUR 152. Huvudbaner med anvapenfor greve Ludvig Wierich Lewenhaupt (död 1668). 


Frc. 152. Escutcheon and hereditary coats ojarms ofCount Ludvig Wierich Lewenhaupt (d. 1668) . 
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FIGUR 153. Huvudbaner far majoren Carl GustafGyllenadler (död 1687). 

FrG. 153. Escutcheon efMajor Carl GustafGyllenadler (d. 1687). 
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FIGUR 154· (Ovan t.v.) Huvudbaner far häradshövdingen Samuel Gyllenadler (död 1687 ) . 

F1G. 154· (Above, to the left) Esrntcheon ofDistrict Court]udge Samuel Gyllenadler (d. 1687). 

FIGUR 155· Huvudbanerfar hovrättsassessoren Salomon Gyllenadler (död 1693). 
FIG. 155· Escutcheon ofjustice ojAppeal Salomon Gyllenadler (d. 1693). 
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FIGUR 156. Huvudbaner for presidenten Israel Lagerfelt (död 1684). 

F1G. 156. Escutcheon efjudge efAppeal Israel Lagerfelt (d. 1684). 
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vapensköldarna var från början placerade på baksidan 
av Heemskerks altartavla (se ovan s. 22 om skador på 
sköldarna i samband med ändringsarbeten i koret 
på 1690-talet). 

Väster om långhusets sydportal, i anslutning till 
den Spegelska graven, hänger ett huvudbaner för 
riksrådet, greve Joakim von Diiben, född 1671, död 
1730, gift med Haqvin Spegels dotter Margareta 
Spegel och begravd i sin svärfaders grav (fig. 157). 
Vapnet hör till de praktfullaste i kyrkan.9J 

Vid långhusets nordvägg fanns intill 1812- 1813 två 
gravvalv, markerade med skrank av trä, och i anslut-
ning till dem ett antal huvudbaner och anvapen. Det 
ena gravvalvet var iordningställt för medlemmar av 
ätten Kagg, det andra för medlemmar av ätten von 
Scheiding. Båda släkterna var befryndade med var-
andra. På skranket kringKaggska graven fanns årtalet 
1671.94 

Endast ett av de många vapen, som varit placerade 
i anslutning till dessa två gravar hänger ännu på rätt 
plats. Det är uppsatt till minne av Didrik Kagg, född 
på Viggbyholm 1651, död på Brogård 1671. Vapen-
skölden med det Kaggska vapnet (fig. 158) omges av 
akantusornamentik och av två rader (nu ofullstän-
diga) anvapen. Med stöd av anvapnen kan man fast-
ställa att Didrik Kagg bör vara identisk med den son 
till överste Nils Kagg och hans första hustru Chris-
tina von Scheiding, som i Elgenstiernas ättertavlor 
upptas som en son, död ung.9s 

Överste Nils Kaggs huvudbaner är nu magasinerat 
liksom en (ofullständig) serie av anvapen. Nils Kagg 
var född 1624 och dog 1673 som överste. Huvudba-
neret (fig. 159) (H 2ro) och fyra av anvapnen (fig. 160 
a-d) (H 70 utan hjälmprydnader), ett huvudbaner 
utan inskrifts tavla (H no) men med bevarad bärstång 
har således ursprungligen haft sina platser på långhu-
sets nordvägg. Ett vapen från den Kaggska graven i 
Linköping flyttades 1694 till Grebo kyrka i samband 
med begravningen av två bröder Nils och Karl Kagg. 
Det vill synas som om det flyttats år 1724 ännu en 
gång, på begäran av de dödas broder, friherre Didrik 
Kagg och då till Ringarums kyrka.96 

Från den Scheidingska graven har bevarats dels 
ett huvudbaner (fig. 161) (H 150) med tillhörande 
anvapen (fig. 162 a-b visar två av anvapnen) (H 68) . 
Eftersom inskriftstavlor saknas är det svårt att med 
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bestämdhet avgöra för vem denna vapenserie till-
verkats. Allt talar dock för att det är överstelöjtnan-
ten och landshövdingen Carl von Scheiding, född 
1621, död efter 1678, gift andra gången med Beata 
Kagg. Delar av en anvapenserie, av närmast iden-
tisk utformning med anvapnen för Nils Kagg, bör 
ha hört till ett huvudbaner som uppsatts efter Carl 
von Scheidings och Beata Kaggs son Carl von Schei-
ding, ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente, 
som drunknade 1693 i Roxen (den första mödernea-
nan är Kagg). 97 

Öster om platsen för de Kaggska och Scheidingska 
gravarna hänger två huvudbaner med ätten Eke-
grens vapen. Det äldsta, med en skulpterad sköld 
med broskverksinramning, omgiven av akantuslöv 
av plåt, med hjälm och hjälmprydnad, saknar nu 
inskriftstavlan (fig. 163). Det är dock fullt klart att 
det minner om hovrättsassessoren Måns Andersson, 
adlad 1646 med namnet Ekegren, död i Linköping 
1657. Det andra huvudbaneret, av traditionell hög-
barock utformning (fig. 164), är uppsatt efter Måns 
Ekegrens yngste son kaptenlöjtnanten vid Dalrege-
mentet Johan Ekegren, enligt inskriftstavlan född 
1657 och död 1692 på Tångstad i Kimstads socken. 
Ytterligare ett huvudbaner efter en av Måns Eke-
grens söner, kaptenen Pehr Ekegren, född 1650, död 
1693 är nu magasinerat. 

Strax till höger om den norra tvärskeppsportalen 
hänger ett huvudbaner för löjtnanten vid Östgöta 
infanteriregemente Mårten Boije afGennäs, död 1693 
och begravd i Linköping 27 februari 1695. Längre 
åt öster hänger ett huvudbaner för residentenJohan 
Strömfelt, kyrkoherdeson från Fägre i Västergötland, 
död 1644 på sin gård Landsjö i Kimstads socken. 
Vapenskölden (fig. 165 a-b) omges av en rikt skulp-
terad ram med broskverksornamentik och komplet-
teras med akantuslöv i plåt, hjälm och hjälmprydnad. 
På hjälmkragen har skulpterats en liten medaljong, 
på vilken målats ett porträtt av den döde, en mycket 
ovanlig utsmyckningsdetalj.98 

På koromgångens norra sida hänger också ett 
huvudbaner efter ryttmästaren Jakob Sinclair, född 
1651, död 1683 på Bo i Västra Hargs socken. Han var 
gift med Brita Lagerfelt, dotter till vice presidenten 
Israel Lagerfelt, och han fick också sitt vilorum i den 
Lagerfeltska graven öster om högaltaret. 
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FIGUR 157· Huvudbanerfar greveJoachim von Duben (död 1730). 

FIG. 157· Escutcheon efCount]oachim von Duben (d. 1730). 
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FIGUR 158. Huvudbaner kombinerat med anvapenfor Didrik Kagg (död 1671). 


Frc. 158. Eswtcheon combined with hereditary coats ojarms ofDidrik Kagg (d. 1671). 
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I Nicolaus-koret hänger några av domkyrkans 
ståtligaste begravningsvapen. Huvudbaneret över 
generalen, greve Ludvig Wierich Lewenhaupt, död 
1668, med sin krans av 32 anvapen har beskrivits ovan 
s. 223 i samband med det Lewenhauptska gravkoret. 
Huvudbaneret för kaptenen, friherre Nils Buren-
sköld, har redovisats i samband med beskrivningen 
av det Burensköldska gravkoret. I denJacobsköldska 
graven gravsattes översten och landshövdingen, 
friherre Anders Leijonhielm, död 1727 i Jönköping 
och i samband därmed tillkom också det särskilt 
ståtliga huvudbaner, som har fått behålla sin plats i 
N icolaus-koret. 

Praktfullast av alla domkyrkans begravningsvapen 
är huvudbaneret för fåltmarskalken, greve Axel 
Sparre med tillhörande anvapen (fig. 166). Sparre, 
som var född 1652 i Visby, och dog 1728 på Brokind, 
hade varit med Karl XII på hans fålttåg och fick av 
kungen uppdraget att till Sverige återföra det man-
skap som följt med till Bender. Den turkiska tiden 
avspeglas också i huvudbaneret, som har två kameler 
som sköldhållare och i själva vapenskölden, som har 
åtskilliga turkiska motiv: kroksablar, turkhuvuden 
m.m.99 De sexton anvapnen har samlats på två pyra-
mider, vilande på socklar med trofegrupper. Axel 
Sparre var gift med Anna Maria Falkenberg av Bålby, 
vars mor Christina Elisabeth Natt och Dag var ättling 
till landshövdingen ErikJ öransson (Ulfsparre) . Anna 
Maria Falkenbergs mellanhavanden med domkyr-
korådet och dåvarande domprosten Andreas 0 . 
Rhyzelius när hon begärde att få gravsätta sin man 
i den Ulfsparreska graven speglas i en intressant kor-
respondens som bevarats i Brokindsarkivet. '00 I detta 
arkiv har också bevarats en sammanställning av kost-
naderna för Axel Sparres begravning. rn' Av denna 
framgår bl.a. att man anlitat ritaren och assessoren vid 
Antikvitetskollegium Carl Ludvig von Schantz, känd 
bl.a. för sin matrikel över ridderskapet och adeln, 
för att sammanställa anvapenserierna. De skulpte-
rade vapnen kostade 1.400 dlr kmt (tyvärr namnges 
inte bildhuggaren och förgyllaren). Bland utgifterna 
upptas också ersättning till de karlar som bar vap-
nen vid begravningsprocessionen till R.iddarholms-
kyrkan i Stockholm, där jordfåstningen ägde rum. 
De sista utgifterna gäller transporten av den döde till 
graven i Linköpings domkyrka. 

I Nicolaus-koret hänger också domkyrkans yngsta 
begravningsvapen, snarare ett epitafium med unge-
får samma uppbyggnad som barockens huvudbaner 
(fig. 167). Det är uppsatt till minne av överstelöjt-
nanten vid änkedrottningens regement Carl Mau-
ritz von Gertten, född 1731 i Finland, död 1798 i Lin-
köping. En speciell detalj är den Svärdsorden som 
skulpterats i sköldens nederkant, åtföljd av den dödes 
valspråk "Oföränderlig". 

Ett antal huvudbaner, alla i svårt skadat skick, 
som en gång haft sin plats i Nicolaus-koret, är nu 
magasinerade. Relativt välbevarat är ett huvudbaner 
med ätten Ulfsparres vapen, omgivet av en elegant 
skulpterad broskverksram och försett med plåtlöv 
och (skadad) ltjälm. Inskriftstavlan är bevarad men 
texten oläslig (fig. 168). Troligen är det ErikJörans-
sons (Ulfsparre) huvudbaner. Denne dog 1632 och 
stilen på sköldens ramverk gör en datering till 
1630-talet rimlig. Från 1600-talets förra hälft eller 
mitt är också ett Ulfsparre-vapen av vilket endast 
skölden och hjälmen är bevarad. Det är svårt att hän-
föra det till någon bestämd person av ätten. Av en 
sköld med en friherrlig krona och med Ulfsparre-
vapnet i hjärtskölden återstår endast den mittersta 
delen (fig. 169). Den torde utgöra resterna av ett 
huvudbaner för Erik Jöranssons son Göran Ulf-
sparre, född 1617, död 1656, överste och 1653 friherre 
Ulfsparre afBroxvik. 

ErikJ öranssons (Ulfsparre) dotter Christina var gift 
första gången med rikstygmästarenJohan Lilliehöök 
af Fårdala, andra gången med kammarrådet Gustaf 
Natt och Dag. Den sistnämndes bror, kaptenlöjt-
nanten Nils Natt och Dag, var gift med Jöns Nils-
son Jacobskölds dotter Anna Jacobsköld. Bröderna 
Natt och Dag hade således anknytning till Nico-
laus-korets båda gravar. Två huvudbaner med ätten 
Natt och Dags vapen finns också bevarade i domkyr-
kans magasin. Det ena är en enkel, spetsoval sköld, 
omgiven av plåtlöv. lnskriftsskölden saknas varför 
det är omöjligt att hänföra vapnet till någon bestämd 
medlem av ätten Natt och Dag. Det andra, skadat 
bl.a. av brand när det jämte andra inventarier för-
varades i ett provisoriskt förråd, har ättens vapen 
omfattat av stiliserade bladrankor, i sin tur omgivna 
av en lagerkrans, som dekoreras med putti och frukt-
knippen, en ovanlig typ av huvudbaner, som bara är 
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FIGUR 159. Huvudbanerfar överste Nils Kagg (död 1673). 
FIG. 159. Escutcheon efColonel Nils Kagg (d. 1673). 

Nästa sida: 
FIGUR 160 a- d. Fyra anvapen ur anvapenserien far Nils Kagg. 
Nextpage: 

FIG. 160 a- d. Four hereditary coats efarmsfrom the series belonging to Nils Kagg. 
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FIGUR 161. Huvudbaner, troligen far landshövdingen Carl von Scheiding (död efter 1678). 

FrG. 161. Escutcheon, probably efthe Provincial Govemor Carl von Scheiding (d. after 1678) 
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FIGUR 162, a- b. Två anvapen ur en anvapenseriefar en medlem av ätten von Scheiding. 

FIG. 162, a- b. Two hereditary coats ojarmsfrom a series belonging toa member ojthe von Scheidingfamily. 
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Fig. 163. 

FIGUR 163. Huvudbanerfar hovrättsassessoren Måns Andersson Ekegren (död 1657). 
FIG. 163. Escutcheon efJustice efAppeal Måns Andersson Ekegren (d. I657). 

FIGUR 164. Huvudbanerfar kaptenlöjtnantenJohan Ekegren (död 1692). 
FIG. 164. Escutcheon efCaptainJohan Ekegren (d. 1692). 

FIGUR 165 a. Huvudbanerfar residentenJohan Strömfelt (död 1644). 
FIG. 165 a. Escutcheon efResidentJohan Strömfelt (d. 1644). 

FIGUR 165 b. Porträtt av residentenJohan Strömfelt på huvudbanerets hjälmkrage. 
FIG. 165 b. Portrait efResident Johan Strömfelt on the crest efthe escutcheon 

Fig. 164. 
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Fig. 165 a. 

Fig. 165 b. 
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FIGUR 166. Huvudbaner och 

anvapenpyramiderfor greve Axel 

Sparre (död 1728). 

Se även detalj, s. 246. 


FIG. 166. Escutcheon and heral-
dic coats ojarms pyramids oj 

Count Axel Sparre (d. 1728). 

See also a detail, page 246. 
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FIGUR 167. Huvudbaner 
(epitafium) for överstelöjtnanten 
Carl Mauritz von Gertten 
(död 1798). 

FIG. 167. Escutcheon (epitaph) 
ojColonel Carl Mauritz von 
Gertten (d. 1798). 



FIGUR I68. Huvudbaner, troligenfar Erik]öransson (Ulfsparre) (död 1632). 
FIG. 168. Escutcheon, probably ofErik]öransson (Ulfsparre) (d. 1632). 

FIGUR 169. Fragment av huvudbaner, troligen farfriherre Göran Ulfsparre (död 1656). 
FIG. 169. Fragment ofescutcheon, probably ofBaron Göran Ulfsparre (d. 1656). 

känd från Östergötland (fig. 170). Av samme skulp-
tör är bl.a. tre huvudbaner i Vreta klosters kyrka 
över medlemmar av ätten Koskull. 102 Allt talar för att 
det varit uppsatt till minne av kaptenlöjtnanten Nils 
Natt och Dag, död 1658. 

Två huvudbaner med ätten Törnskölds vapen är 
nu magasinerade. Det ena, med en kontursågad 
vapensköld, omgiven av plåtlöv, krönt av en hjälm 
och med en inskrifts tavla av plåt, erinrar om räntmäs-
taren Peder Andersson, prästson från Ekeby, född 
1578, adlad 1635 med namnet Törnsköld, död 1642 
(fig. 171). Sorgfloret, fast vid bärstången, är fortfaran-
de bevarat. Det andra huvudbaneret, helt skulpterat i 
trä med vapenskölden omgiven av broskornamentik 
och stiliserat lövverk, med en inskriftstavla av plåt 

fastsatt på bärstången, minner om Peder Törnskölds 
son överstelöjtnanten Mårten Törnsköld, född 1625, 
stupad under kriget i 1656 (platsen anges på inskrifts-
tavlan) (fig. 172) . 

En spetsoval vapensköld med ätten Klingspors 
vapen, omgiven av en ram med stiliserad bladdekor, 
placerad på en träplatta med plåtlöv och krönt med 
en hjälm, har på bärstången en inskriftstavla av plåt 
(fig. 173). Texten är svårläst men det går att fastställa att 
skölden är uppsatt efter majoren Johan GustafKling-
spor, född 1605, död 1636. Detta huvudbaner är nu 
magasinerat liksom det huvudbaner som minner om 
hans svärfar, assesoren i Göta hovrätt Peder Matts-
son, prästson från Västra Husby, född 1568, adlad 
1629 med namnet Stiernfelt, död 1639 på sin gård 
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FIGUR 170. Fragmentariskt huvudbaner, troligen.for kaptenlöjtnanten Nils Natt och Dag (död 1658). 
FIG. 170. Fragmentary escutcheon, probably efCaptain Nils Natt och Dag (d. 1658). 

FIGUR 171. Huvudbanerfor räntmästaren Peder Andersson Törnsköld (död 1642. 
F1G. 171. Escutcheon efMaster efReceipts PederAndersson Törnsköld (d. 1642). 

Ryd i S:t Lars' socken. Även detta baner har en 
spetsoval vapensköld, omgiven av en lagerkrans och 
flankerad av två märkliga bröstbilder av bevingade 
väsen. Av de plåtlöv som omgivit skölden har endast 
rester bevarats (fig. 174) (H 60) . 

Sist bland de magasinerade huvudbaneren kan 
nämnas ett med ätten Lilliesparres afFylleskog vapen, 
målat på en kontursågad träplatta, omgivet av plåtlöv. 
Inskriftstavlan, av plåt, är bevarad men oläslig varför 
det är svårt att fastställa vilken medlem av ätten det 
minner om. Baneret kan dock dateras till 1600-talets 

förra hälft. Enligt Spegel var det uppsatt till minne 
av Isak Olsson Lilliesparre, om vilken man endast 
vet att han var död 1625.103 Ett i trä skulpterat vapen, 
också detta med en inskriftstavla med närmast oläs-
lig text, har ätten Månestiernas vapen. Troligen har 
det tillverkats för Anders Johansson Månestierna, 
adlad I64 7, vars dödsår icke finns belagt. Han tjänade 
vid Östgöta infanteriregemente, där han 1636 blev 
major. 

Två s.k. anträd, i det här fallet stiliserade palmer, 
på vilkas stammar fåsts vapen för den dödes 16 anor 
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FIGUR 172. Huvudbanerfar överstelöjtnanten Mårten Törnsköld 

(död 1656). 

F1G. 172. Escutcheon ojColonel Mårten Törnsköld (d. 1656). 


FIGUR 173. Huvudbanerfar majorenJohan Gustaf Klingspor 
(död 1636). 
FIG. 173. Escutcheon ojMajorJohan Gustaf Klingspor 
(d. 1636). 

FIGUR 174. Huvudbaner far Peder Mattsson Stiernfelt (död 

1639) . 

FIG. 174. Escutcheon ojPeder Mattsson Stiernfelt (d. 1639). 
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har bevarats. Anvapnen saknas dock och det är svårt 
att ställa samman träden med något av de högbarocka 
huvudbaneren i domkyrkan. 

Vid en adlig begravning kunde också olika slags 
fanor med målad eller broderad dekor komma till 
användning. Delvis dubblerade de huvudbaneren 
och anvapnen. Sådana fanor har också funnits i Lin-
köpings domkyrka, men det var bräckliga ting av 

vilka till sist i stort sett endast fanstängerna fanns 
kvar. Av skriftliga källor vet vi att fanor funnits bl.a. 
vid hertigJohans grav (se ovan s. 185) och i Thomas-
koret. Ännu 1785 fanns i det sistnämnda koret "19 
Estandar".'04 Vid den Törnsköldska graven hängde 
en fana, som överstelöjtnanten Mårten Törnsköld 
tagit i Polen. '0 5 

Turkisk ryttare. Hji:ilmprydnad på greve A xel Sparres huvudbaner (se.fig. 166). 
Detailfrom the escutcheon ofCount Axel Sparre (see Fig. 166). 

NOTER 

r. Lindahl 1969 s. 62. Lindahls bok redovisar på ett föredömligt 
sätt synen på döden och de uttryck den tar sig i gravkonsten. 

2 . VaLA, Linköpings domkyrkoförsamlings arJcjv Kl:r. 
3. VaLA, Linköpings domkapitels arJcjv FIXb:4. Beata Leijon-

hufVud var änka efter greve Ture Oxenstierna afCroneborg, 
herre till bl.a. Sturefors. 

4. B:elter 1838 s. 535 och 128. 
5. Stenberg 1998 berör bl.a. s. n8 den mentala och historiska 

bakgrunden till "det opulenta begravningsväsendet under 
barocken" . 

6. Bälter 1838 s. 127 f 
7. Lindahl 1969 s. n 4 ff redovisar också de viktigaste besluten 
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när det gäller adelns alltför skrymmande gravmonument. 
8. Ridderstad Ill 1920 s. 324 f innehåller ett referat av denna 

affar och dess olika faser. Mera detaljerade uppgifter finns att 
hämta i domkapitlets arkiv. 

9. Bälter 1838 s. 537. 
10. Sveriges Kyrkor 200 s. 355 ff. Personhistoriska notiser till grav-

stensbeskrivningar återfinns s. 430 ff. 
11. Tollstorp 1834 s. 100 anger, felaktigt, att monumentet stod till 

vänster (norr) om altaret, och att det inte återuppsattes i sam-
band med rensningen av kyrkan. Detta har orsakat viss förvir-
ring hos äldre forskare som behandlat monumentet. 

12. Gillingstam 1952 s. 661 innehåller de väsentligaste uppgifterna 
om Ebba Eriksdotter, hennes död och begravning. 

13. Gillingstam 1952 s. 441. 
14. KB, F.h.7 fol. 122 V. 

15. Gustav l:s registratur bd 18, s. 157 f. 
16. Gillingstam 1985 s. 4 ff. 
17. Se t.ex. Collijn 1933 och där presenterade exempel på orna-

mentförlagor som tillhört Magnus Gabriel De la Gardie. 
18. ATA, inventering av domkyrkan den 27 december 1830. 
19. C nattingius 1941 s. 119. 
20. Hahr1910, s. 46 fsamt s. 69 f. På s. 71 sammanfattar han: "Arent 

Palad.in kan misstänkas som vårdens mästare." 
21. Folke Lindberg 1975 s. 199 ff. 
22. Se Sune Ljungstedts gravstenskatalog i Sveriges Kyrkor 200, 

s. 389. 
23. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AV:1 innehåller bl.a. en 

avskrift i ärendet från Kungl.Maj:t den 3 augusti 1693 till bisko-
pen (Haqvin Spegel) där skranket omtalas som den "machin" 
som sitter över hertig Johans grav. 

24. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:5. 
25. KB, F.h.7 (Peringskiölds Monumenta per Ostrogothiam). 
26. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:5. 
27. Karling 1934 s. 86 refererar ett brev från Gabriel Oxenstierna 

till brodern Axel Oxenstierna, enligt vilket Fleming var syssel-
satt med att i Linköpings domkyrka utföra ett gravmonument 
efter hertig Johan. Tyvärr ger inte Karling årtal för brevet. 
Han anger inte heller var det förvaras (troligen dock i T idö-
arkivet, RA). 

28. RA, Kungl. arkiv 25. Hertig Johan av Östergötland. Hand-
lingar och räkenskaper rör. furstendömet. 

29.RA, Kungl.arkiv 25. Hertig Johan av Östergötland. Hand-
lingar och räkenskaper rör. furstendömet. 

30.Berg 1924 s. 219 ff. 
31. Schele 1951 s. 25. Dokumentet, som han funnit i domkyrko-

arkivet, angav att de återgivna uppgifterna var hämtade ur ett 
gammalt dokument i Bielkearkivet (i Riksarkivet) och upp-
tecknats av N. Bielke den 12 september 1892 (troligen under-
löjtnanten, greve Nils Bielke, död 1894). Dokumentet har ej 
kunnat återfinnas i domkyrkans arkiv, men det finns knappast 
några skäl att ifrågasätta att uppgifterna är korrekta. Tiden har 
tyvärr ej medgivit en grundligare genomgång av Bielkearkivet 
för att, om möjligt, finna originalet. 

32. Fulton 1996 s. 321. 
33. LSB Kh 54 fol. 212 resp. 214. 

34. LSB Kh 54 fol. 214. Om pappersbruket i Tannefors, dess grun-
dare och dess betydelse för domkyrkan se Sandberg 1948 s. 238 
ff. 

35. VaLA, Linköpings domkyrka vol. 5. 
36. KB, F.h. 7 (Peringskiölds Monumenta per Ostrogothiam) s. 

12. 
37. Lj ungstedt 1980 s. 104 f. 
38. Se Ljungstedt 1980 s. 95 ffoch där anf'cird äldre litteratur. 
39. Lundberg 1948 s. 596-612. Se också Axel-Nilsson 1950 samt 

Nisser 1931. 
40. Sveriges Kyrkor 200 s. 431 och Ljungstedt 1980. För uppgifter 

om Werner se t.ex. Andersson 1967 s. 624 ff. Uppgifter om 
hans söner s. 623 och s. 626. Malmgren 1931 innehåller mera 
detaljerade uppgifter om den Wernerska bildhuggardynastin 
i Östergötland. 

41. RA, Brokindsarkivet, handlingar ang de falkenbergska gravar-
na i Riddarholmskyrkan och Linköpings domkyrka E 3342. 

42. RA, Brokindsarkivet vol. E 3345. 
43. VaLA, Linköpings domkyrka vol. 5. 
44.KB, M 25:3 (Tilas, Sockneskrivare) s. 141. 
45. Elgenstierna vol. IV s. 21 f. 
46. Ljungstedt 1976 s. 47 ff. 
47. Gillgren 1995 tecknar de svenska epitafiernas historia och men-

tala bakgrund. 
48. Rhyzelius 1723 i raden om domprostbiografier. 
49. ATA, handlingar ang. Linköpings domkyrka, inv. 1830. 
50. Rhyzelius 1723, som avslutning till raden av domprostbiogra-

fier. 
51. Rhyzelius 1723 (sidnumrering saknas). 
52. Schenberg 1733 s. 37. Flera senare upplagor finns, den nyaste 

från 1998. Inventariet från 1922 återfinns i ATA. 
53. Sveriges Kyrkor 200 s. 415 ff. 
54. Lindroth 1975 s. 106 ffinnehåller en redogörelse för de stridig-

heter som Johannes Matthiae ochJohannes Terserus hade att 
utkämpa med sina ortodoxa motståndare. 

55. Rhyzelius 1752 s. 141 f. 
56. Rhyzelius 1752 s. 142. 
57. Rhyzelius 1752 s. 142. Där anges också var denna inskrift jämte 

en begravningspredikan av Johannis Widekinde har publice-
rats. 

58. SSA, Stockholms magistrat och rådhusrätt. Statliga myndig-
heters brev E2:1 akt 173. 

59. RA, Svea hovrätts arkiv. Huvudarkivet. C ivila resolutioner. 
Billa 1:2 fol. 362. 

60. Tollstorp 1834 s. 102. 
61. Rhyzelius 1723. Han kallar skriften "En trogen Siäla-Sörgares 

W älgrundade HufWud-Råd Til at uti en rettskaffans Bettring 
dageligen lefWa och C hristeligen skicka sig i dödsstunden". 

62. Sveriges Kyrkor 200 s. 432. För uppgifter om Silfverling se 
O lvång 1967. 

63. Westerlund- Setterdahl 3 s. 660 f. Där citeras en karaktäristik 
av Phoenix som kan vara värd att här återge: "Phoenix var 
en lärd man, men tillika myndig, som mest drefallt efter sitt 
hufvud i konsistoriet under biskop Pontins senare år, hvar-
före också dennes efterträdare, biskop Spegel, för att slippa 
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en krånglig bisittare, säges honom oåtspord utverkat kong 
Carl XI:s fullmakt på Risinge pastorat, hvilken s.k. nåd han ej 
vågade afslå." 

64. Ljungstedt i brev till förf. den 22 augusti 1993. Uppgifter om 
Wiström finns hos Kindström 1937 och Andersson 1967. 

65. Westerlund-Setterdahl 3 s. 663. 
66. LSB Kh 55 fol. 232. 
67. Om restaureringen av Spegels grav se Cnattingius 1934· 
68. Texten återges också i den biografi över Spegel, författad av 

Henrik Jacob Sivers, kyrkoherde i den tyska församligen i Norr-
köping, som ingår i 1745 års upplaga av Spegels Guds verk och 
vila. 

69. UUB, Palmsköld vol. 292 fol. 729 ff. Texterna återges också i 
Sivers biografi i 1745 års upplaga av Guds verk och vila. 

70. Rhyzelius 1752 s. 147· 
7r. Texten i dess helhet jämte översättning återges i Ljungstedt 

1995· 
72. Ljungstedt 1995 s. 157 ff. 
73. Tuulse 1967 s. 82 ger en koncentrerad framställnjng av Schrö-

ders liv och verksamhet. 
74. Widegren 1817- 1829. I det tillägg som gjorts av P.A. Stenkula 

och som gäller socknarna i Hammarkinds härad (s. 6) och 
trycktes 1830 meddelas att gravkoret på framsidan"omgifWes af 
ettjerngaller, som fordom omgifWitBurenschöldska Ättegraf-
wen i Linköpings domkyrka''. 

75. Helander 1901 s. 132. 
76. Spegel 1707 s. 247. 
n KB, F.h.7 fol. 99. 
78. Spegel 1707 s. 252. 
79. RJ1yzelius 1752 s. 133· 

80. Rhyzelius 1752 s. 136. 

8r. Texterna återges i Rhyzelius 1752 s. 144 ff. 

82. Rhyzelius 1752 s. 147. 
83. ATA, handlingar ang. Linköpings domkyrka, inv. 1830. 
84. RJ1yzelius 1723. 
85. KB, F.h. 7 fol. 95-96. 
86. VaLA, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv Kl:1. 
87. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 5. 
88. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 5. Det kan noteras att 

de flesta av dessa borgerliga epitafier fanns i kyrkans västra del. 
89. von Corswanc-Naumburg 1999· 
90. Österlin 1999 s. 56. 
9r. KB, F.h.7 fol 86. 
92. von Corswant- Naumburg 1999 s. 155 f. 
93. Om detta vapen och andra i kyrkan med turkiska motiv se von 

Corswanc- Naumburg 1999 s. 50 f. 
94. VaLA, Linköpings domkyrka vol. 5, gravrannsakan 1785. 
95. Elgenstierna bd IV s. 83 tab. 9. 
96. Nisbeth 1963 s. 206. 
97. Elgenstierna bd VI 5,765. 
98. von Corswanc- Naumburg 1999 s. 283. 
99. von Corswant- Naumburg 1999 s. 51 och 277 f. 

100. RA, Brokindarkivet vol. 3342. 
ror. 	RA, Brokindarkivet vol. E 3345. Detajrikedomen i redovis-

ningen av kostnaderna gör det möjligt för oss att nästan i detalj 
följa en av de sista högreståndsbegravrungarna i all dess prakt. 

102. von Corswant-N aumburg 1999 s. 134 ff. 
103. KB, F.h. 7 fol. 94. Se också Elgenstierna bd IV s. 758. 
104. VaLA, Linköpings domkyrka arkiv vol. 5. 
105. KB, F.h. 7 fol. 92 i Spegels beskrivning av domkyrkan. 
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Ljusredskap 


Av DE LJUSREDSKAP, som funnits i domkyrkan under 
medeltiden, har ingenting bevarats. Vi kan räkna 
med att det funnits ljusstakar för kyrkans altaren och 
för andra platser i kyrkorummet där liturgin krävde 
ljus, t.ex. för påskljuset och för ljuset vid dopfun-
ten. Bärbara ljusstavar var också en nödvändighet, 
använda bl.a. i processioner och vid mässfirandet. I 
den utförligaste relationen av de danska truppernas 
härjningar i Östergötland 1567 nämns bl.a. "en stoer 
och smuk messing liusestage" (se ovan s. 17). Det 
bör ha varit en stor, sjuarmad ljusstake av samma typ 
som de ännu bevarade i Storkyrkan i Stockholm och 
i domkyrkan i Lund. Förebilden till dessa ljusstakar 
var den ljusstake, som skulle finnas i det judiska 
tabernaklet, därefter i templet i Jerusalem, gjord 
enligt föreskrifterna i Andra Moseboken 2T31- 40. 
Den var där placerad utanför förlåten till det allra 
heligaste. Dess plats i den kristna kyrkan kunde 
variera, men dess vanligaste plats var vid ingången 
till koret, i närheten av det Kors-altare som kunde 
finnas i anslutning till korskranket/lektoriet. Den 
kan således ha haft denna plats också i Linköping. 
Ljusstakens symbolik är mångtydig. D ess sju lågor 
kan med utgångspunkt frånJesaja n:1-2 tolkas som 
den helige Andes sju gåvor. Hade den formen av ett 
träd kunde den också var en bild av livets träd.' 

Om dess öden efterkrigshärjningarna vet vi intet. 
Då den efter reformationen inte hade någon egent-
lig funktion är det långt ifrån uteslutet att den fått 
försvinna i klockgjutarens deglar, när domkyrkans 
klockor måste gjutas nya efter kriget. När domkyr-
kans klockor skulle omgjutas 1624 innebar det bl.a. att 
all koppar och malm i domkyrkans ägo fick användas 
till de nya klockorna och att man istället fick anskaffa 
nya ljusstakar, en med fyra pipor och två med två 
pipor, alltså en ganska anspråkslös uppsättning (se 
vidare nedan s. 266 ff om domkyrkans klockor) .2 

Om domkyrkan under medeltiden hade någon 
form av ljuskronor vet vi inte. Kyrkans storlek gör 
det dock troligt. Av vilket material de kan ha varit vet 
vi inte heller, kanske av mässing eller någon annan 
kopparlegering, kanske av järn, i några fall också 

(som t.ex. i de ljusstavar som bör ha funnits) av trä. 
Bränderna 1546 och 1567 har säkert farit hårt fram med 
de kronor som kan ha varit upphängda i valven och 
vad som återstod kan ha nyttjats vid kyrkans repa-
ration eller sålts för att skaffa reda pengar. De enda 
ljusredskap som upptas i inventariet från 1600 är två 
mässingstakar.3 Kanske var de identiska med de altar-
stakar som Frans stakemakare gjorde år 1588 av gam-
mal mässing och två koppartackor. 4 

Domkyrkans - och Linköpingsborgarnas - eko-
nomi bättrade sig när man kommit ett stycke in på 
1600-talet och antalet ljuskronor ökade för att 1675 
uppgå till fem stycken, av vilka tre (eventuellt fyra) 
har bevarats till våra dagar. 

Äldst är en krona av gjuten mässing som skänk-
tes 1622 av Hans Olsson och Gudmund Gudmunds-
son och var köpt i Liibeck.5 Den består av en balus-
terformad stam i vilken infogats två rader ljusarmar 
med åtta pipor i varje rad (fig. 175). Stammen avslu-
tas nedtill med ett klot, i sin tur avslutat med ett 
lejonhuvud som i sin mun håller en ring. Upptill 
avslutas stammen med en dubbelörn. Mellan ljus-
armarna finns olika slags ornamentik men också 
små figurer, bl.a. av krigare, och urnor. Donatorsin-
skrift saknas liksom på flertalet av domkyrkans gamla 
kronor. Kronan placerades i högkoret, där den häng-
de i ett vanligt hamprep som 1690 ersattes med en 
järnkedja med förgyllda kulor (20 stycken) mellan 
länkarna. 6 H c:a no cm. 

Två mässingkronor, var och en avsedd för 16 ljus, 
fördelade i två kransar, med profilerad stam, nedtill 
avslutad med ett klot, upptill krönt med en dubbel-
örn, har båda tillkommit efter 1600-talets mitt. En 
av dem är försedd med en inskrift, som meddelar att 
den skänkts av Peder Nilsson (Gråsten), den andra 
saknar uppgift om donator. Gråstens krona H c:a mo 
cm, den andra c:a no cm. 

Den största mässingkronan, för trettio ljus i tre 
kransar, med samma uppbyggnad som kyrkans övriga 
kronor men med en kvinnofigur som krönfigur, är 
skänkt omkr. 1675 i testamente efter borgaren Anders 
Pedersson (fig. 176). H c:a 220 cm. 
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FIGUR 175· (Till vänster) Ljuskrona av mässing, köpt l622från Li.ibeck. 
FIG. 175. (To the left) Brass chandelier, bought in Li.ibeck in 1622. 

FIGUR 176. (Till höger) Ljuskrona av mässing, skänkt omkring 1675. 
FIG. 176. (To the right) Brass chandelier, donated c. 1675. 

Ytterligare en mässingskrona, dock inte gjuten 
utan smidd, var en gåva av rådmannen Hans Hiit-
ton från slutet av 1600-talet. Den kan inte identifie-
ras med någon av de kronor som nu finns i domkyr-
kan. 

Kyrkans övriga ljuskronor, samtliga av mässing, 
är av nyare datum, dels från 1880-talet, dels från 
1930-talets första år, de sistnämnda tillverkade av Lin-
köpings armatur- och metallaktiebolag. De är alla 
utförda som kopior av barockkronor och, tillsammans 
med de gamla kronorna, hängda i bågarna mellan 
mittskepp och sidoskepp i långhuset samt i korom-
gången. Endast kronan med trettio ljus från 1675 har 
hängts i mittskeppet, i dess andra trave från väster. 

Trettio ljusplåtar av mässing, med driven och 
punsad dekor, placerade på väggar och pelare, är 
skänkta 1932- 1934 av olika församlingsbor. De har 
haft 36 föregångare från 1744, levererade av P. Lind-
gren.7 

Två trearmade väggljusstakar av mässing med dri-
ven och punsad dekor är placerade på pelarna vid trap-
pan till högaltaret (fig. 177). De kan dateras till sent 
1600-tal eller 1700-talets början och kan möjligen vara 
identiska med de två ljusplåtar som biskop Spegel 
och hans hustru Anna Schultin skänkte i december 
1695.8 

En tvåarmad väggplåt, även den av mässing med 
driven och punsad dekor, placerad på korets sydvägg 
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har en svårläst inskrift. Fullt tydligt är dock dona
tionsåret 1667. H 48 cm. 

Två sjuarmade golvljusstakar av mässing i nygotisk 
stil med rik dekor av vinlöv (fig. 178) är tillverkade vid 
mässingsbruket i Gusum efter en modell av arkitek
ten Agi Lindegren (1858- 1927). De kom till kyrkan 
år 1900. H 147 cm. 

Främst bland ljusstakarna bör nämnas en ljusstake 
av delvis förgyllt silver (fig. 179). Dess fot består av 
tre sammanfogade voluter, prydda med gjutna orna
ment. Ett profilerat skaft, prytt med gjutna kerub
huvuden, bär upp tre ljusarmar med runda droppskå
lar och långsträckt ovala ljuspipor. Fotensgjutna dekor 
består bl.a. av vapensköldar med Rosenhane- och 
Sparre-vapnen åtföljda av bokstäverna SR resp. 
BS, syftande på friherre Schering Rosenhane, 
landshövding i Östergötland 1637- 1643, och hans 
maka Beata Sparre af Rossvik. En graverad inskrift 
i anslutning till vapnen lyder: "Schering Roosen-

FIGUR 177. (Ovan) Trearmad miissinglampett, en av ett par. 
Troligen gåva av biskop Haqvin Spegel och hans hustru 1695. 

F1G. 177. (Abo11e) Three-armed brass sconce, one efapair. 
Probably donated by Bishop Haq11in Spegel and his wife in about 
1695. 

FIGUR 178. Sjuarmad ljusstake av miissingfrån c:a 1890, 
tillverkad vid Gusums miissingbruk. 

FrG. 178. Seven-branched brass candlestick, c. 1890, made at 
the Gusumfactory. 

hane Landshöfdinge i Östergiöthland / Beata Sparre 
Bengtsdotter / Gvds Nampn till Ähro och thenna 
Linköpings domkyrkio til prydnat hafve wij föräh
rat thenne livsestake till een nyåhrsgåfWo och åmin
nelse anno 1645". Staken är stämplad av guld
smeden Valentin Lennartsson (WefWer), verksam i 
Linköping c:a 1640- 1671. H 33 cm. 

Två ljusstakar av silver med rund, profilerad fot, 
balusterformat skaft och ljuspipa med rund, flat 
droppskål är skänkta till minne av biskopen Andreas 
Prytz, död den 7april1655. De är försedda med denna 
graverade text:"AETERNE MEMORIAE VIRI ADMOD

VM REVERENDI ET AMPLISSIM I D.M. ANDREAE IOH. 

PRYTZ OLIM EPSCOPI LINCOPENSIS DENATI ANNO 

1655 7 APRILIS" (skänkta till evigt minne av den vörd
nadsvärde och högvördige Herrens rjänare Andreas 
Johannis Prytz, fordom biskop i Linköping, död år 
1655 den 7 april). Även dessa stakar är stämplade av 
Valentin Lennartsson (WefWer). H 55 cm. 
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FIGUR 179· Ljusstake.för tre ljus stämplad av silversmeden 
Valentin Lennartsson (Wefiller), Linköping. Gåva av lands
hövdingen friherre Schering Rosenhane och hans hustm Beata 
Sparre 1645. 

FIG. 179· Three-branched candelabrum by silversmith Va lentin 
Lennartsson (Wefwer), efLinköping, presented by the 
Provincial Go/Jernor, Baron Schering Rosenhane, and his wife, 
Beata Sparre, in 1645. 

FIGUR 180 . (Nedan) Ljusstake av silver (en av ett par), stämp
lad av silversmeden Valentin Lennartsson (Wefwer) i Linköping 
och skänkt 1657 av Anna Stierrifelt. 

FrG. 180. (Below) Silver ca ndlestick (one efa pair) hearing 
the mark ef the Linköping silversmith Valentin Lennartsson 
(Wefwer) and donated in 1657 by A nna Stiernfelt. 

Två ljusstakar av samma typ men något lägre (H 
51 cm) är också stämplade av Valentin Lennarts
son (fig. 180). De är enligt den graverade inskrift
en skänkta " GVDHS NAMPN TIL ÄHRA O CH FÖR

SAMBLINGEN TIL PRYDNA... TIL STOORE KYRKIAN I 

LINKÖPING" den 13 september 1657 av Anna Stiern
felt, svägerska till biskop Prytz.9 

Två par ljusstakar av samma typ är kopior av 1650

talets stakar. Enligt inskrift är de skänkta av Anton 
Ridderstad år 1932. De är också stämplade detta år av 
guldsmedsfirman AB. Sam Pettersson i Linköping. 

Ett par silverljusstakar med sexkantig fot för 
sakristians altare är stämplade 1983 av Lunda-silver
smeden Wiven Nilsson. 

En ljusstake av mässing med rund, profilerad fot 
och ett balusterformat skaft (fig. 181) som bär upp 
nio ljusarmar med sina ljuspipor är enligt inskrift på 
foten skänkt av Nikolaus Kruskåp och hans hustru 
Brita Lind 1747. H 44 cm. 

Av ett par ljusstakar av tenn (fig. 182) med rund 
fot och runt skaft med en blomsterornerad krage 
nedtill mot foten och med ett smalt profilerat band 
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mitt på skaftet har den ena stulits och ersatts av 
en kopia. Originalet är försett med tenngjutaren 
Gabriel Olofsson Bergs mästarstämpel (ett timglas 
åtföljt av bokstäverna GB) samt Linköpings vapen 
(ett lejonansikte). Berg var verksam i Linköping 
från sekelskiftet 1700 till sin död 1713. Årtalet 1696 
är graverat på den bevarade staken. Enligt räken
skaperna för år 1696 gjordes stakarna detta år av en 
gammal tennkanna och två små stakar. '0 H 29 cm. 

Ett andra par tennljusstakar med samma upp
byggnad men med en enklare krage och ett refflat 
skaft (fig. 183), är också de stämplade av Gabriel 
Olofsson Berg. H 55 cm. 

På Hägerstrands teckning från 1812 (fig. 184) kan 
man se några nu helt försvunna ljusredskap. På två 
podier, troligen medeltida altarbord vid det forna 
tvärskeppets västligaste pelarpar, står ett slags ljus
pyramider för ett stort antal ljus. Teckningen är så 
detaljerad att man kan se att de varit försedda med små 
vapensköldar, visande ätten Kyles vapen. De kan 
identifieras med två ljuspyramider med 37 pipor 
i vardera som skänkts av fru Maria Kyle. 11 I anled
ning av Karl XI:s död 1697 diskuterade man inför
skaffandet av två ljuspyramider av fem trappors höjd 
med 33 ljus i varje. Man tvekade dock inför kostna
derna - kanske gick då Maria Kyle in och bekostade 
pyramiderna. 12 Hon skänkte också 8 ljusplåtar av 
mässing vid bänkarna på norra sidan, d.v.s. vid 
kvinnobänkarna där det var mörkast i kyrkan, samt 
52 ljuspipor (av järn) på den stora orgelns fasad. 

På Hägerstrands teckning anar man också två 
ovala eller runda lampetter med rikt skulpterade 
ramar, placerade i anslutning till kungabänkarna. 
De kan identifieras med två av fyra sköldar till 
ljusplåtar som 1695 levererades av bildhuggaren 
Johan Ullberg, målades av Norrköpings-målaren 
M åns Gris samma år och försågs med ljusarmar 
med tre pipor av mässing. Det andra paret var 
avsett för predikstolen. •i 

Det senaste tillskottet till domkyrkans ljusred-

FIGUR 18!. Ljusstake av mässing.for sju ljus. Gåva 1747 av 
Nikolaus Kruskåp och hans hustru. 

F1c. 18!. Seven-branched brass candlestick, donated in 1747 by 
Nikolaus Kruskåp and his wife. 

skap är en monumental skulptur av försilvrad 
mässing med förgyllda detaljer - "Livets träd " 
omgiven av ljushållare i mässing, avsedda för de 
böneljus, som tänds av kyrkans besökare (fig. 185). 
Den har formen av ett träd, vars stam direkt går över 
i en gren, som i spiralform växer mot höjden och 
avslutas med den helige Andes duva. Från grenen 
växer ut mindre grenar med förgyllda löv - 153 
till antalet - symboliserande de 153 folk som enligt 
gammal tradition skall finnas på jorden. I gren
verket finns också ett granatäpple och en druv
klase av förgyllt silver som skall symbolisera de två 
främsta av Andens frukter - Kärlek och Glädje. 
Sju glasfrukter av olika utformning och varierande 
i fårg, symboliserar de återstående sju av Andens 
frukter: Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Tro
fasthet, Ödmjukhet och Självbehärskning (enligt 
Paulus brev till galaterna 5:22-23). De första skisser-
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FIGUR 182. (Till vänster) Ljusstake av tenn, stämplad av tenngjutaren Gabriel Olefsson Berg, Linköping. Inköpt 1696. 

FIG. 182 . (To the left) Pewter candlestick hearing the mark ef the Linköping pewterer Gabriel Olefsson Berg, purchased in 1696. 

FIGUR 183. (Till höger) Ljusstake av tenn, stämplad av tenngjutaren Gabriel Olefsson Berg, Linköping. Omkring 1700. 

F1G. 183. (To the right) Pewter candlestick hearing the mark ef the Linköping pewterer Gabriel Olefsson Berg, c. 1700. 

na till trädet gjordes av konstnären Carl Gustav nebo var den främste idegivaren. Trädet, som upp
Jahnsson. Efter dennes död 1994 övertogs arbetet ställdes i domkyrkan 1997, är bekostat av Stiftelsen 
med utformningen av silversmeden Jan Ostwald professor Bernhard Risbergs fond för Linköpings 
och arkitekten Torbjörn Vogt. Biskop Martin Lön- domkyrka. 
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FIGUR 184. Detalj av S.A. Hägerstrands teckning av domkyrkan.från 1812 (fig. 1), visande bl.a. en ljuspyramid av trä(?) 
for 37 ljus, skänkt avfru Maria Kyle 1697. Foto: Helena Törnqvist, Östergötlands länsmuseum. 
F1c. 184. Detail ifa drawing if the Cathedral made by S.A. Hägerstrand in 1812 (Fig.1), including a wooden (?) candle 
pyramid for 37 lights, presented by Lady Maria Kyle in 1697. Photo: Helena Törnqvist, Östergötland County Museum. 
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FIGUR 185. "Livets träd" med Andens nio frukter. Skulptur avfarsilvrad mässing med två av frukterna avfargyllt silver, sju 
av glas. Franiför trädet en 'Jlod" av mässing med plats far ljus. Formgiven av konstnär Carl Gustav]ahnsson och silversmed 
Jan Ostwald. Gåva 1997 av Stiftelsen prefessor B . Risbergsfond. 

Frc. 185. "The tree efLife" with fruits ef the Holy Spirit. Silver-plated brass srnlpture, two ef the fruits being efsilver-gift 
and seven efglass . In front ef the tree a brass "river" with room for candles . Designed by the artist Carl Gustav]ahnsson 
and the silversmith]an Ostwald. Donated by the Risberg Foundation in 1997. 

NOTER 

r. 	 Bloch 1961 ger en utförlig redogörelse för bl.a. de sjuarmade 
medel tida ljusstakarnas symbolik. 

2. LSB Kh 55 fol. 234 ff. 
3. VaLA, Linköpings dom.kapitels arkiv Al:r. 
4. 	RA , Kammararkivet , Ö ste rgötlands landskaphandlingar 

1588:4. 
5. 	LSB, Kh 55 fol. 182. 
6. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb:4. 
7. 	VaLA, Linköpings domkapitels arkiv F!Xb: 8, kvittot daterat 

den 24 december 1744. 
8. 	 VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AV:r. 
9. 	 Anna Stiernfelt till Ryd i St. Lars sn, var född 1610 och tjänst

gjorde som kammarjungfru hos drottning Maria Eleonora. 
Hon var gift med majoren Johan Gustaf Klingspor och dog 
1678 efter att ha levat som änka sedan 1636. 

10. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AV:r. 
IL 	VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv EfV:133, fö rteckning över 

fö rbättringar 1699. Donatrix torde vara Maria Kyle, f 1627, 
d. 1697, gift fö rsta gången med landshövdingen Ture R.ib
bing, död 1656, andra gången med presidenten, greve Axel 
Erik Stålarm död 1702. Maria Kyle bodde i Ö stergötland bl.a. 

på Grensholm - hon dog på R avnäs i Konungsunds sn. 
12. VaLA , Linköpings domkapitels arkiv AV:1 s. 344. 
13. 	 VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5 samt F!Xa:1. 
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Tavlor och möbler 


MITT EMOT DEN SÖDRA tvärskeppsportalen hänger 
två tavlor, den ena av sten, den andra av trä, som 
är av särskilt intresse. Stentavlan (fig. 186) består av 
en svärtad inskriftstavla med text i vitt som flanke-
ras av två pilastrar och som står på en sockel prydd 
med beslagsornamentik. Pilastrarna uppbär ett list-
verk, som i sin tur bär en inskriftstavla, flankerad av 
två förgyllda ansiktsmasker. Texten på det övre fältet 
lyder: "FUNDATIO TEMPLI LIN:[copensisl" = Linkö-

pings domkyrkas grundläggning. Den stora tavlans 
inskrift lyder: "ANNO CHR[istll 813 FVNDATV[m] EST 
HOC TEMPLVM SVB REGE BERONE TERTIO. AN[n]O 
1260 AD OCCIDE[nlTALE AVCTV(m) EST 40 VLNAS. SUB 
REGE WALDE[mlARO QVI HIC CORONAT[us] EST 
AN[n]O 1251: AN[n]O 1400 AD ORIENTALE ADAVTV[m] 
TRIBVS CHORIS SVB REGE ERICO POMER:[anusl ET 
ABSOLVTV[m] AN[n]O 1499 SVB REGE IOHAN[n]E 2: 

COMBVSTV[s] EST HOC TE[m]PLO QVATER: AN[n]O 

FIGUR 186. Minnestavla med data ur domkyrkans historia. Kopia från omkr. 1660 av ett farsvunnet originalfrån tiden omkr. 1600. 

FIG. 186. Memorial tablet showing dates in the Cathedral's history. Copy, c. 1660 efa last original datingfrom about 1600. 
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1416 SVB REGE ERICO POMERANO: AN[n]O 1490 

SVB GVBERNATORE STENONE STVRE: AN[n]O 1546 

SVB REGE GVSTAVO PRIMO: AN[n]O 1567 SVB REGE 
ERICO 14: AN[n)O 1465 OBIIT CATILL[usl EP[iscopulS 
LINCOP[ensisl" = Herrens år 813 grundades detta 
tempel under Björn den tredjes regering. 1260 
utvidgat 40 alnar åt väster under konung Valdemar 
som kröntes här I25I. Tre kor tillbyggda åt öster 
under Erik av Pommern och avslutade I499 under 
Johan Il. Detta tempel har brunnit fyra gånger. Ar 
I4I6 under Erik av Pommerns regering, I490 under 
riksföreståndaren Sten Sture, år I546 under Gustav 
den förstes regering, I567 under Erik I4:s regering. 
Ar 1465 dog Kättil, biskop i Linköping. 

De inledande uppgifterna har med rätta betviv-
lats men också haft sina anhängare, bl.a. Haqvin Spe-
gel, som i sin biskopskrönika drar sig för att betviv-
la dem. Rhyzelius har däremot insett det orimliga: 
"Om thetta Stichtets ålder hafWer en long tid 
warit mycken strid. ÖstGötharna, såsomJohannes 
Magnus, Johannes Messenius och andre efter them 
hafWa, menande sig therigenom tilwinna sin Nation 
någon heder, at theras hedniske förfader, liksom för-
gätne afthen Göthiska ståndachtigheten, strax bifal-
lit och anammat then Christeliga läron och affallit 
ifrå sin gamla hedniska, updiktat sig en Herbertum, 
som redan år 8I3, och altså longt före Ansgarium, 
skolat, på en K. Björns begäran, af Kejsaren CARO-
LO MAGNO blefWit hit in i Riket sänd til at här pre-
dika Christi Euangelium ... AttJohannes Messenium 
motte kunna göra thenna dikt trowerdig, lät han 
hugga henne i en sten, som är til finnandes icke alle-
nast på kyrkiogolfWet, ther Originalet ligger; utan ock 
en annor sten af samma innehåll är insatt i en pelare 
emot södra gången med förgylda bokstäfWer." I en 
not, där han återger texten konstaterar han också: 
"Både sjelfWe bokstäfWerne eller stylen och Skriftens 
innehåll giöra aldeles ostridigt, at thenna Stenskrift icke 
är gammal, ju yngre än 200 år, huggen efter K. ERIKS 
I4 tid."1 De bästa uppgifterna som stentavlans till-
komst lämnas dock av Spegel som i sina anteckningar 
till Peringskiölds Monumenta om Linköpings dom-
kyrka börjar så: "Linköpings härliga domkyrka, sägs 
vara påbegynnt år efter Kristi heliga födelse 8I3, då 
Herbertus ifrån Flandern hit insänd var, men vad 
visshet härom kan vara, visar själva biskopskrönikan. 
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Ty vadan det är taget, som på stenen står, vilken är 
fästad på pelaren mitt för lilla kyrkodörren på södra 
sidan, kan man ej visst veta, utan synes vara av Mes-
senio upptecknat och av Dr. Johan Bothvidi lämnat, 
men sedan av biskopen Mr. Enandro på en bättre sten 
förnyat." Även Spegel slutar med att konstatera att 
skriften i stenen inte var gammal. 2 

Johannes Bothvidi var biskop i Linköping I63I-I635 
och fick sin grav i det gamla Maria-koret. Om den 
omständigheten att hans änka Karin Nilsdotter gifte 
om sig med Johannes Messenius' son Arnold kan 

FIGUR 187. Tavla med "Göternas vapen". Uppsatt i domkyr-
kan 1588, målningen bättrad 1693. 

FrG. 187. Tablet showing "The Arms efthe Goths". Erected in 
the Cathedral 1588, painting improved in 1693. 



FIGUR 188-189. Porträtt av Martin Luther och Philip Melanchton. Skänkta 1621 av Peder Mattsson (Stiernfelt). Efter 
far/agor av Lucas Cranach d.ä. eller hans verkstad. 
F1G. 188-189. Portraits efMartin Luther and Philip Melanchton. Presented in 1621 by Peder Mattsson (Stiernfelt) After 
originals by Lucas Cranach the Elder or his workshop. 

tyda på en tidigare förbindelse mellan Messenierna 
och biskopen är högst osäkert - att det är uppgifter 
från Johannes Messenius som ligger till grund för 
tavlan text är under alla omständigheter fullt klart. 
Den äldsta stenen finns icke längre bevarad och den 
nuvarande stenen har bättrats av målaren M åns Gris 
från Norrköping 1693.3 

Den andra tavlan vid södra tvärskeppsingången är 
målad på trä och består av en målning föreställande 
ett lejon, med delar av pälsen förgyllda, placerad 
mot tre strömmar (fig. 187). Tavlan omfattas av två 
smala pilastrar som vilar på konsoler och bär upp ett 

bjälklag och en gavel med snidade och svarvade 
detaljer. På bjälklaget står med förgyllda bokstäver: 
"ARMA:GOTORVM" = göternas vapen. Vapnet är 
känt sedan medeltiden och fördes av den familj som 
vi vant oss att kalla folkungarna men som med stör-
re rätt skulle kunna kallas Bjälbo-ättens vapen. Det 
ingår i dagens stora riksvapen. En notis i landskaps-
handlingarna för 1588 ger oss en datering av tavlan 
som väl stämmer med dess uppbyggnad. I räken-
skaperna för domkyrkan detta år upptas således 
en utgift för järn och en hake "som Götevapnet 
hängdes på". 4 Den nuvarande bemålningen har till-
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kommit 1693 då snickaren Jöns Persson får betalt 
"för att han omlagat och förfärdigat den stora tavlan 
med Göternas vapen"5 medan Norrköpings-målaren 
Måns Gris får betalt för att han renoverat målning-
en på tavlan. 6 

På långhusets sydvägg hänger två helfigurspor-
trätt, föreställande Martin Luther och Philip Melan-
chton (fig. 188-189). Målningarna är infattade i breda, 
svartmålade ramar med förgyllt listverk, förgyllda 
ornament och texten A:MDCXXI samt PMS och APD 
plus ett monogram. Luthers och Melanchtons namn 
finns också målade på själva porträtten. En notis i den 
s.k. stora domkyrkoboken meddelar att Per Mattsson 
1621 donerat de två porträtten "vilka nu hänger på 
var sin sida vid höga kordörren".7 Dessa platser fick 
de behålla till 1700-talets början då de ersattes med de 
två stora ovala målningar som skall beskrivas nedan s. 
263 f. De två målningarna, som återgår på porträtt av 
Lucas Cranach eller hans verkstad, torde vara i stort 
sett samtida med överlämnandet till kyrkan. För att 
avgöra vem som kan vara mästaren krävs en mera 
detaljerad undersökning som icke kan göras så länge 
målningarna är så högt placerade som nu. 

Donatoren, Per eller Peder Mattson, var prästson 
från Västra Husby, född 1568. Efter studier gick 
han i hovtjänst hos hertig Karl (senare Karl IX), 
var fogde i Linköpings län 1599- 1606, i Kinda och 
Ydre 1607-1619. Han arrenderade Linköpings län 
1624- 1630, utsågs till assessor i Göta hovrätt 1634 och 
dog på sin gård Ryd i S:t Lars socken 1639. Han adla-
des 1629 genom sin son Lars med namnet Stiernfelt 
- sonen behöll dock namnet Grubbe. Han andra 
hustru var Anna Pedersdotter Skuthe, född 1580, 
död 1647, borgmästardotter från Linköping - det är 
hennes initialer som tillsammans med makens åter-
finns på målningarnas ramar. Med henne och sin 
första hustru Anna Andersdotter Björnram hade 
han sammanlagt 20 barn av vilka dottern Catharina 
från det andra äktenskapet var gift med Linköpings-
biskopen Anders Prytz. 

En oljemålning på en pannå, med heliga tre 
konungars tillbedjan som motiv (fig. 190), visar också 
en knäböjande donator, åtföljd av en inskrift på 
väggen över donatorns huvud, målad på ett illuso-
riskt framställt stycke väv eller pergament, fåst med 
fyra röda lacksigill: "Dic obsecro te quod soror mea 

FIGUR 190. Heliga tre konungars tillbedjan med porträtt av donatornJohan (Ad/er) Salvius. Oljemålning på pannå. 
Skänkt enligt inskrift 1632. 

FIG. 190. Adoration ef the Magi, with a portrait efthe donor,]ohan (Ad/er) Salvius. Oil on panel. Presented, according 
to the inscription, in 1632. 
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FIGUR 191. Apostlarna Simon och]udas Taddeus. 

Oljemålning på pannå från 1600-taletsförra hälft. 

Foto: Helena Törnqvist, Östergötlands länsmuseum. 

F1c. 191. The apostles Simon andjudas Thaddeus. 

Oil on panel, early 171h century. 

Photo: Helena Törnqvist, Östergötland County 

Museum. 


sis: vt bene sit mihi propter te et vivat anima mea 
ob gratiam tui. Gen.xii" =Säg därför, att du är min 
syster, så att det går mig väl för din skull och så att jag 
för din skull får leva. Genesis 12. Texten är hämtad ur 
det tolfte kapitlet av Första Moseboken som berät-
tar om hur Abram drog ned till Egypten. När han 
nalkades Egypten sade han till sin hustru Sara att hon 
var en skön kvinna och fruktade, att när egyptierna 
fick se henne skulle de dräpa honom och låta Sara 
leva. Då ger han henne det råd (kap.12:12) som utgör 
tavlans bibelcitat. På andra sidan av scenen med 
konungarnas tillbedjan finns ytterligare en inskrift, 
som anger donatorn: "IN HONOREM DE! HOC MON-
VMENTVM ECCLESIAE LINCOPENSIS CONSECRAVIT 
IOANNES SALVIVS I.V.D.SECRETARIVS STATVS ANNO 
1632" = Till Guds ära vigdes detta monument åt Lin-
köpings domkyrka av statssekreteraren Johannes 
Salvius. Donator är således en av Sveriges ledande 
diplomater under Gustav Il Adolfs och Kristinas tid, 
tillsammans medJohan Oxenstierna Sveriges dele-

gater vid fredskongressen i Westfalen, slutligen 
riksråd, död 1652. Han var borgarson från Sträng-
näs, adlades 1629 med namnet Adler - han kallade 
sig dock Adler Salvius - friherre 1651 men ej intro-
ducerad som sådan. Han gifte sig 1620 med Mar-
gareta Pedersdotter Skuthe, borgmästardotter från 
Linköping och syster till Peder Mattsson Stiernfelts 
hustru Anna Pedersdotter. Hon var född 1560 och 
dog 1657 och hade tidigare varit gift med handelsman-
nen och guldsmeden Lorentz Hartman i Stockholm. 
Margareta var således trettio år äldre än sin andre man 
och var närmare hundra år när hon dog. Bibelcitatet 
syftar utan tvekan på Adler Salvius hustru Margareta, 
som följde sin man på många av hans resor och lega-
tioner och donationen kan alltså ses som en heders-
bevisning åt hans i Linköping födda hustru.8 

Tavlans ursprungliga plats synes ha varit i det 
mittersta av de tre korkapellen (Maria-koret) . I Spe-
gels anteckningar om domkyrkan talas om "stora 
prostekoret" och att där fanns "en skön altartav-
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la tagen i främmande land".9 Det östra korkapellet 
har hunnit få många beteckningar under sin tillva-
ro, varibland "stora prostekoret" är en. Att det är 
Adler Salvius' tavla framgår av den av Spegel åter-
givna inskriften, som överensstämmer med tavlans. 
Uppgiften att tavlan skulle ha tagits (som krigsbyte) 
"i främmande land" är knappast trovärd. Att Adler 
Salvius beställt den under någon av sina utländska 
resor är däremot högst sannolikt - bilden av honom 
liksom de två inskrifterna är samtida med framställ-
ningen av konungarnas tillbedjan. 

På koromgångens nordmur hänger en oval tavla 
(oljemålning på pannå), föreställande apostlarna Simon 
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FIGUR 192. Jesu Bergspredikan. Oije-
målningfrån 1708 av konstnären David 
von Kra.fft. Ramen av bildhuggaren 
J ohan Ullberg. 
F1c. 192. The Sermon on the Mount. 
Oil painting, 1708, by the artist 
David von Kra.fft. Frame carved by 
J ohan Ullberg. 

ochJudas Taddeus med sina attribut en såg resp. en 
klubba (fig.191). De är placerade i ettlandskap med en 
rikt utformad stadsbild i centrum. Målningen omges 
av en lagerkrans, skulpterad i trä och förgylld, krönt 
av ett änglahuvud (H 100). Domkyrkans äldre inven-
tarieförteckningar eller andra arkivalier ger tyvärr 
inga uppgifter om målningens ursprungliga place-
ring. Det kan icke uteslutas att den ingått i ett epita-
fium eller i ett annat, större sammanhang. Stilistiskt 
uppvisar den rätt stora likheter med Adler Salvius' 
tavla och det kan inte uteslutas att de har ett gemen-
samt ursprung. En datering till 1600-talets andra fj är-
dedel kan motiveras också av rent stilistiska skäl. 



FIGUR I93- Moses kommer nedfrån 
berget Sinai med lagens tavlor. Oljemål-
ningfrån 1708 av konstnären David von 
Krafft. Ramen av bildhuggarenJohan 
Ullberg. 
FIG. I93- Moses descendingfrom Mount 
Sinai with the Tablets efthe Law. Oil 
painting, 1708, by the artist David von 
Krafft. Frame carved byJohan Ullberg. 

I Maria-koret hänger två stora, ovala målningar 
inom rikt skulpterade, förgyllda ramar med blador-
nament. Av Hägerstrands teckning av domkyrkans 
interiör före 1812 framgår att de då var placerade i 
långhuset, i höjd med korskranket. Den ena förestäl-
ler Jesu bergspredikan (fig. 192), den andra Moses 
som kommer ned från berget Sinai med lagens tav-
lor tillsammans med Josua (fig. 193). I bakgrunden 
ser man israeliternas dans kring guldkalven (Andra 
Moseboken kap. 32) . De skulle läsas tillsammans 
med korskrankets bilder med Spegels urval av scener 
ur Gamla och Nya Testamentet, Jesu bergspredikan 
placerad i norr, evangeliesidan, Moses och Josua i 

söder. De hade således ersatt de ännu bevarade 
porträtten av Luther och Melanchton. 

De två målningarna har tillkommit år 1708. Dom-
kyrkans räkenskaper upptar först utgifter för inköp 
av 18 alnar "Canifass" (kanvas) till ett skilderi som 
skall göras i kyrkan samt lön till skräddaren som 
sydde ihop våderna. Bildhuggaren Johan Ullberg 
tillverkade ramarna - hans kvitto är daterat den 8 
juli 1708 - och målaren Gottfried Weiss svarade för 
förgyllningen. Målningen (märkligt nog talas det bara 
om en målning) betalades med 70 dlr silvermynt - kvit-
tot är utfärdat i Stockholm den 30 oktober av Anders 
von Diiben, hovkapellmästare vid tidpunkten för 
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målningarnas tillkomst. I december 1708 fraktades 
målningarna till Linköping där de sattes upp genom 
domkyrkans eget folk, ett arbete som tog 5 dagar. 10 

Målningarna har oftast attribuerats till David Klö-
ker von Ehrenstrahl, död 1698, d.v.s. tio år före mål-
ningarnas tillkomst. D e bör istället med ganska stor 
säkerhet kunna hänföras till konstnären David von 
Krafft, systerson till Ehrenstrahl, född i Hamburg 
1655, död i Stockholm 1724. Han hade efter en läng-
re utrikes studieresa 1697 utsetts till hovmålare och 
adlats 1719 (han sökte dock aldrig introduktion på 
Riddarhuset) . Vad som särskilt, förutom stilistiska 
skäl, talar för denna attribution är att von Kraffts hus-
truJustina Sophia Friedenreich var syster till Anders 
von Diibens hustru Ulla Friedenreich - Anders 

FIGUR 194· Gustaf III:s tal till ständerna 
1772. Tryck inom samtida skulpterad och 
forgylld ram. 
F1G. 194· Gustaf III's speech to the States, 
1772. Printed text in contemporary carved 
andgildedframe. 

von Diiben kvitterade ut arvodet för målningen/ 
målningarna. 11 

Traditionen gör gällande att de två unga damerna 
nedtill åt höger på tavlan med Jesu bergspredikan 
skulle föreställa två av biskop Enanders döttrar. De 
enda av dessa som levde år 1708 var födda 1656, 1659 
och 1665, d.v.s. knappast de unga damer som åter-
ges på målningen. Troligare, om det nu verkligen 
är frågan om porträtt, är att de två damerna skulle 
vara biskop Hakvin Spegels tvillingdöttrar Margareta 
och Elisabeth Spegel, födda 1688 och vid målningens 
tillkomst således ungefår 20 år. Elisabeth var sedan 
1705 gift medJöns Steuchius, 1730 utsedd till biskop i 
Linköping men samma år vald till ärkebiskop. Mar-
gareta gifte sig 1719 medJoakim von Diiben, bror till 
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Anders von Diiben. N ågon tvekan behöver knap-
past råda om att målningarna tillkommit på initia-
tiv av Haqvin Spegel, några år innan han utsågs till 
ärkebiskop (17n). Lyckligtvis undgick målningarna 
att utrensas 1812-1813. 

En stor tavla (H 168) föreställande Yttersta domen, 
med förgylld ram, sammansatt av ett antal koppar-
stick av nederländskt ursprung och från 1600-talet, 
som klistrats upp på duk och oljats för att ges en 
oljemålnings utseende, är skänkt av lanträntmästaren 
Nils Fabritius 1775. Domprosten Älf beskriver den 
som "en präktig tavla om de dödas uppståndelse och 
yttersta domen" .12 Tavlan är nu magasinerad. 

Gustav IIl:s tal 1771och1772 (fig. 194) (H 75), inom 
högklassiga, förgyllda ramar i sen rokoko, krönta av 
en kunglig krona, svärd och spira, hängde från början 
i högaltarets närhet, ett gott exempel på kungatro-
het, men är nu magasinerade. Ramen till talet 1771 är 
delvis defekt. 

En målning på trä, föreställande konung David som 
spelar på en harpa, nu placerad i Cecilia-salen söder om 
tornet, har troligen hört samman med den Cahmanska 
orgelläktaren. Den har beskrivits ovan s. 69-73 tillsam-
mans med övriga målningar från denna läktare. 

Försvunna sedan 1920-talet är två av de graverade 
tavlor som skapades av Ambrosius H edengran och 

FIGUR 195.Järnbeslagen kista, 
anskaffadforforvaring av dom-
kyrkans silver. 1600-tal. 
F1G. 195. Iron-bound chest, 
acquired as a repositoryfor the 
Cathedral silver. 1711' century. 

distribuerades till samtliga landet kyrkor, den ena till 
minne av segern vid Narva år 1700, den andra till 
minne av religionsfriheten i Schlesien 1707. 13 

I domprosten Älvs redovisning av domkyrkans 
inredning i samband med 1785 års gravrannsakan 
nämns några tavlor, som torde ha hört till auktions-
godset 1812. Vid den Lewenhauptska graven hängde 
således inte bara tre begravningsvapen utan också 
"ett fältslag'', d.v.s. en bataljmålning, som möjligen 
återgav någon av de bataljer som Ludwig Wierich 
Lewenhaupt deltagit i. Över södra dörren (södra 
tvärskeppsportalen) hängde en målning föreställan-
de "Petri fall". '4 Det torde ha varit en framställning 
av den gråtande Petrus, som ångrar att han förnekat 
Kristus, kanske samtida med och av samma utseende 
som en tavla med detta motiv i Grebo kyrka från 
1700-talets senare hälft. '5 

Linköpings domkyrka är förvånansvärt fattig på 
äldre möbler. Värda att nämnas är egentligen endast 
en helt järnbeklädd och järnbeslagen kista, målad i 
svart och grönt, som ursprungligen använts för för-
varing av domkyrkans silver (fig. 195). Dess datering 
är osäker, troligen har den dock tillkommit under 
1600-talet. En annan, större men enklare järnbe-
klädd kista är nu placerad vid västingången för att 
samla in gåvor till olika ändamål. 
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Urverk och klockor 


Err FÖRSVUNNET INREDNINGSFÖREMÅL som vi saknar 
alla detaljuppgifter om är ett urverk som var placerat 
mot långhusets sydväggen, mellan biskop Spegels grav 
och den stora sydportalen. Det omtalas vid åtskilliga 
tillfallen i räkenskaper och protokoll. Det är högst 
tänkbart att domkyrkan redan under medeltiden haft 
ett urverk, kanske av samma slag som det astrono-
miska uret i Lunds domkyrka. Bröder från klostret i 
Vadstena konstruerade ur av detta slag för klosterkyr-
kan och för domkyrkan i Uppsala. 16 Kanske anlitades 
de också i Linköping. De två bränderna på 1500- talet 
kan tänkas ha ödelagt ett medeltida ur. Ar 1660 med-
delar domkyrkans räkenskaper att man skaffat ett 
nytt "säijerverk" (den gamla beteckningen för detta 
slags ur) för 300dlr.17 1673 arbetadeJoakim urmakare 
på "segerverket". Om det var detta ur, som fanns 
kvar i domkyrkan under en stor del av 1700- talet 
kan inte med säkerhet utläsas ur kyrkans handlingar. 
Det är också svårt att med bestämdhet avgöra när det 
avlägsnades ur kyrkan. Om dess utseende och storlek 
saknas alla uppgifter. 

Domkyrkan hade också tornur, placerade dels i 
tornet över långhuset, dels i det södra kortornet. Det 
finns åtskilliga uppgifter om dessa verk i kyrkans 
räkenskaper och protokoll. Ar 1700 tycks ett urverk 
ha monterats i det södra kortornet - det talas om 
uppsättande av urtavlor och om visare på tavlorna. 18 

Ar 1727 anskaffades ett nytt tornur av urmakaren 
Zacharias Besck, som kostade 400 dlr silvermynt. 19 

Upphovsmannen torde vara den Stockholms-urma-
kare med detta namn som dogjust 1727 (eller hans 
son med samma namn, också denne död 1727).20 

Tydligen var verket inte av bästa kvalitet - redan 1729 
fick urmakaren Anders Utter i Eksjö21 betalt för att 
han lappat på uret och 1730 var det dags för en grund-
lig genomgång av verket genom Hindrik Ewerhardt, 
klensmed och urmakare i Linköping. Ewerhart hade 
arbetat på gångverket, fjärdedelsverket och stora 
slagverket. D et urverk det här är frågan om var pla-
cerat i tornet på långhustaket och försvann sedan 
västtornet färdigställts 1755 så att tornets klockor 
liksom klockorna i stapeln kunde överflyttas dit. 22 

På det kopparstick av Jonas SilfVerling, visande dom-
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kyrkans exteriör (fig. 196) som ingår i Dahlmans 
dissertation över domkyrkan från 1732 ser man 
både urtavlan och skyddstaket över slagklockan, f.ö. 
de enda detaljer i vilka SilfVerlings bild avviker från 
sticket i Suecia Antiqua. 23 

Av ett inventarium från 1634 framgår att dom-
kyrkan då hade fyra klockor, två hängde i stapeln 
på kyrkogården, två i tornet på långhus, en som 
ringdes och en som tjänstgjorde som timklocka. 
Dessutom fanns en s.k. primklocka vid sakristian.24 

Nämnas bör att när återställningsarbetena på dom-
kyrkan pågick efter branden 1546 föreslog man från 
Linköping att stora klockan skulle hängas i tornet, 
men kungen svarade att den borde förbli i stapeln 
som tidigare.2s Av denna notis kan vi dra den slut-
satsen att det redan då fanns en klockstapel och att 
klockorna av allt att döma inte skadats i branden. 

I Östergötlands landskaphandlingar från Johan 
III:s tid finns flera uppgifter om betalning för klock-
gjutning genom Vaste klockgjutare. 1580 göt hans S:t 
Larsklockan på nytt, 1584 stora och lilla klockan.26 

Genom Dahlmans dissertation från 173227 får vi veta 
att två klockor då hängde i stapeln på kyrkogården: 
storklockan gjuten 1624 och omgjuten 1668 samt 
S. Larsklockan, gjuten 1608, omgjuten 1624och1711 
(S. Larsklockan skall ha bekostats av S. Lars försam-
ling som tack för att man fick använda domkyrkans 
kyrkogård istället för den vattensjuka kyrkogården 
kring S. Lars-kyrkan). I tornet/takryttaren på lång-
huset hängde fyra klockor: timklockan gjuten 1382, 
böneklockan gjuten 1624, omgjuten 1693, prästklock-
nan från 1578 och fjärdedelsklockan från 1727. 

Av de nuvarande fyra klockorna är storklockan gju-
ten 1624 med stöd av pengar och material från invåna-
re av alla klasser inom stiftet. Den omgöts två gånger 
på 1660- talet av Petter Eliaesson Dant. Den rämna-
de 1759 och omgöts 1764 i Linköping av Elias Fries 
Thoresson från Jönköping. Den undgick att skadas 
när den i samband med själaringningen efter Karl 
XIV Johan lossnade och föll genom två våningar. 
Klockan är försedd med en lång inskrift på latin som 
också innehåller uppgifter om klockans tidigare öden 
(inskrifterna från 1668 års klocka har kopierats) . 

http:klockan.26
http:tidigare.2s
http:sakristian.24
http:1727).20
http:tavlorna.18
http:300dlr.17
http:Uppsala.16


FIGUR 196. Linköpings domkyrka från sydväst. Observera urtavlan och huven far timklockan på takryttaren. Kopparstick 
från 1732 avJonas Si!fverling, i allt väsentligt en kopia av motsvarande bild i Erik Dahlbergs Suecia antiqua. 
F1G. 196. Linköping Cathedralfrom the south-west. Notice the dia/ efthe clock and the coverfor the bel/ striking the 
hours on the ridge turret. Engraving, 1732, byJonas Si!fverling. Essentially a copy efthe corresponding illustration in 
Erik Dahlberg's Suecia Antiqua 
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Den näst största klockan, sedan gammalt kallad 
S:t Larsklockan, har i sitt nuvarande skick tillkom-
mit l7II och är gjuten av Elias Arenhardt i Norrkö-
ping. Den är prydd med Karl XII:s monogram och 
domkyrkans vapen, två korslagda nycklar. En av dess 
inskrifter är värd att citera: 

När konung Carl war wida kiinder 
När pesten smittat Swerges länder 
När all Europafarde krig 
I Norköping man giorde mig. 

Den tredje klockan, kallad böneklockan, tidigare 
annangångsklockan, göts första gången 1693 i Linkö-
ping av Stockholms-klockgjutaren Michael Bader, 
omgöts 1764 av Elias Fries Thoresson och slutligen 
1914 i Stockholm. De gamla inskrifterna har delvis 
överförts på den nuvarande klockan, däribland 

NOTER 

r. 	 Rhyzelius 1752 s. 93 f. 
2. 	 KB, F.h.7, Monumenta per Ostrogothiam, fol. 82. 
3. 	VaLA, Linköpings domkapitels arkiv vol. F!Xa:l, protokoll 

och räkenskaper 1693. 
4. RA, Kammararkivet, landskapshandlingar 1588:4. 
5. 	 VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:5. 
6. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv AV:r. 
7. LSB Kh 55 fol. l8r. 
8. 	 För uppgifter omJohan Adler Salvius se t.ex. Droste 1999 och 

Lundgren 1945· 
9. 	KB, F.h.7, Peringskiöld, Monumenta ostrogothiam fol 12. 

Anteckningarna om domkyrkan, som finns i ett par versioner, 
är delvis nedtecknade av Spegel själv. 

ro. 	VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:6 innehåller alla 
här återgivna uppgifter. 

n . 	För uppgifter om David von Krafft se Hahr 1900 och Nisser 
1957· 

12. 	VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 5, kortfattad beskriv-
ning av kyrkans inventarier. 

13. 	 För uppgifter om H edengran, som var född 1660 i H edemora 
och dog 1741 i Stockholm, se Nisser 1957. 

14. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv vol. 5. 
15. 	 Nisbeth 1963 s. 251 och tig. 231. 
16. Sidenbladh 1947 s.9. 
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följande dikt som av allt att döma bl.a. syftar på den 
jordbävning som ödelade Lissabon 1755: 

Då tiden ilskas mer och mer 
Då jord med himlen dristar skämta 
Då werlden Herrans domar ser 
Somfoga bättringsfruckter hämta 
Då börjarjag i högre ton 
Till helgedomsens rätter kalla 
Kong Adolph som dem hägnar alla 
Mig nådigt stärckt ifrån sin thron 

Den fjärde och minsta klockan är den vars historia går 
längst tillbaka i tiden. Den göts således första gången 
1382 av en holländsk klockgjutare - det vill synas som 
om klockan i detta skick bar namnet Jakob - men är i 
sitt nuvarande skick gjuten i Linköping 1778 avJohan 
Ahman.28 

17. VaLA, Linköpings domkyrkas arkiv FIXb:r. 
18. VaLA, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv KI:1 (protokoll 

1698/1699) samt domkapitlets arkiv EIV:13J. 
19. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb:7. 
20. Sidenbladh 1947 s. 33. 
21. Sidenbladh 1947 s. 156. 
22. VaLA, Linköpings domkapitels arkiv FIXb7. 
23. 	 Dahlman 1732· 
24. ATA, Linköpings domkyrkas handlingar, avskrift av inven-

tarium från 1634 (originalet i visitationshandlingar i domkyr-
kans arkiv). 

25. Gustafden förstes registratur 1547, s. 780 f. 
26. RA, Kammararkivet, landskapshandlingar Östergötland 1580 

(CD 2556) resp. 1584 (CD 2568). Av en notis i landskapshand-
lingarna från 1593 (CD 2584) framgår att man lånat malm från 
Törnevalla när man gjöt den stora klockan. 

27. Dahlman 1732 s. 45 f 
28. Domkyrkans klockor har mera utförligt behandlats i en sär-

skild skrift av Harald Tigerström (Tigerström 1999 ). Där har 
dock böneklockans gjutningsår felaktigt uppgivits till 1794. 
Inskriften på 1382 års klocka finns återgiven i den s.k. gamla 
domkyrkoboken (LSB Kh 55, fol. 236). Inskriften är dock svår 
att säkert tyda. Klockan nämns också i Palmsköld vol. 292 i 
UUB och i Peringskiölds M onumenta (KB F.h.7 fol 141). 
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Efterord 

Av BJÖRN ERIKSSON 

PÅ 1940-TALET BILDADES en stiftelse under namnet 
Prefessor B. Risbergs donationifond till Linköpings Dom-
kyrkas prydande. Under årens lopp har stiftelsen kun-
nat bidraga till anskaffning av en rad konstnärliga 
inventarier såsom altarskåp, vävnader, nattvardssilver 
och ljusträd med mera. I fondens uppgift ligger också 
att bidraga till att befintliga inventarier underhålls 
och bevaras. 

Kunskapen om domkyrkobyggnaden och dess 
inventarier genom tiderna är nödvändig för att de 
åtgärder som sker i vår kyrka och för att de föremål 
som tillförs den inte på något sätt skall dölja katedra-
lens "årsringar" utan tvärtom framhäva dessa. Endast 
så kan vår medeltida katedral bevara sin storslagen-
het och skönhet. Därför tog styrelsen för Risbergska 
donationsfonden initiativ till ett forskningsarbete, 
vars resultat publiceras i denna bok. 

Boken kan sägas ingå som den tredje delen i Sve-
riges Kyrkors serie om Linköpings Domkyrka, där 
del I och Il handlar om själva byggnaden, medan 

föreliggande bok behandlar Domkyrkans inredning 
och inventarier fram till början av år 2000. Planer 
finns på en avslutande del, som kommer att innehålla 
kompletteringar till tidigare delar samt dessutom 
utförligare beskrivning av inventarier, som tillkom-
mit under senare år, såsom till exempel Maria-
fönstren. Dessutom bör denna fjärde del innehålla 
artiklar om kyrkogården, klockstapeln, bogårdsmu-
ren och byggnader i anslutning till denna liksom ett 
register till alla fyra delarna. 

Som ordförande i Risbergska stiftelsen vill jag 
särskilt tacka fil.dr. Ake Nisbeth, textilhistorikern, 
teol.dr. Inger Estham och fil.dr. Axel Unnerbäck 
för ett gediget forskningsarbete, vars resultat vi nu 
alla får glädje av. Tack också till alla andra, som bidra-
git till att denna bok har kunnat realiseras. Det tack-
et går också till de fonder vars bidrag medverkat till 
att boken "Linköpings Domkyrka - Inredning och 
inventarier" nu kommit till förverkligande. 
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Bilaga A 

Tre avlatsbrev från 1412 gällande Linköpings domkyrka 

I SVENSKT DrPLOMANTARIUM (SD) har under nr 1515, 
1539 och 1601 publicerats tre avlatsbrev, utfärdade 
av kardinaler vid den romerska kurian för Linkö-
pings domkyrka. Breven finns kopierade i den hand-
skrift som har givits beteckningen Vadstena klosters 
stora kopiebok och som förvaras i Riksarkivet under 
signum A 20 (när breven publicerades i SD förvara-
des handskriften i Kungl. biblioteket och hade där 
beteckningen A 26). Kopieboken är sammanställd 
under senare hälften av 1400-talet och innehåller 
handlingar av stor betydelse för Sveriges historia. 
Den har behandlats bl.a. av Herman Schiick (Schiick 
1976, speciellt s. 239 ff) och lna Friedländer (Friedlän-
der 1963). Arskrivarna har bl.a. haft tillgång till Lin-
köpings domkyrkas arkiv, där originalen till avlats-
breven förvarats . 

De tre breven innehåller åtskilliga uppgifter av stor 
vikt för domkyrkans byggnadshistoria och ger oss 
väsentliga uppgifter om den senmedeltida inredning-

en. För kännedomen om senmedeltidens andakts-
liv är de av stort värde. För att göra dem tillgängliga 
också för den stora skara av intresserade som inte kan 
läsa medeltidslatin har dessa översättningar gjorts av 
Johnny Eriksson, Klassiska institutionen vid Lunds 
universitet, under överinseende av professor Birger 
Bergh. Den som vill ta del av den latinska texten 
hänvisas till SD vol. Il nr 1515 (i handskriften fol. 
219, brevet daterat den 6januari 1412), nr 1539 (hand-
skriften fol. 216- 216 v, brevet daterat den 27 februari 
1412) samt nr 1601 (i handskriften fol. 216v- 218r, bre-
vet daterat den 25juli 1412). För uppgifter om avlats-
väsendets framväxt och betydelse hänvisas till Carl-
GustafAndrfos redogörele från 1992 (Andrfo 1992 
s. 85 ff). Särskilt bör framhållas den stora vikt som 
de tre avlatsbreven för Linköpings domkyrka hade 
genom att de utfärdats av en grupp kardinaler, som 
var och en hade rätt att utlova roo dagars avlat medan 
en biskop kunde ge 40 dagars avlat. 

1515· 

1412 d. 6Jan. Rom. 


Till alla och envar etc .. . . At alla sant botfärdiga 
som biktar sig och som på grund av pilgrimsfärd eller 
av andra fromma skäl besöker nämnda kyrka och 
som lämnar kärleksfullt bidrag oavsett dess storlek till 
nämnda uppbyggande och förfärdigande av samma 
kyrkas kor, och åt dem som till kyrkans bevarande 
genom fromma allmosor och offergåvor ger en hjäl-
pande hand, samt åt dem som andaktsfullt går runt i 
eller utanför kyrkan eller dess kyrkogård och därvid 
ber till Gud för de där liggande döda, eller som fromt 
deltar i maturin, mässa, vesper eller andra gudstjäns-
ter eller predikningar, som på denna plats är bruk-
liga, eller som under ödmjuk andakt tillber Herrens 
heliga kropp, som fått sin vördnadsbjudande place-
ring ovanför kyrkans högaltare i en upphängd 

pyxis, eller som framför de två större bilderna, som 
är belägna i mitten av nämnda kyrka ovanför lekto-
riet föreställande den Korsfäste och jungfru Maria 
respektive de nämnda skyddshelgonen S. Petrus och 
S. Paulus, fem gånger läser Herrens bön (Fader vår) 
och änglahälsningen (ave Maria) till minnet av vår 
korsfäste Herres lidande, och lika många gånger till 
minnet av hans obefläckade moders medlidande, 
eller som med välvilligt hjärta och med ödmjukt 
knäböjande i tysthet prisar dessa bilder, eller som 
på fredagarna efter den första tidebönens avslutande 
åhör det heliga korsets mässa till minnet av och av 
vördnad för den Korsfäste, och även åhör djäknar-
nas vesper samma dag om den heliga jungfrun 
och samma jungfrus mässa som följande dag efter 
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matutinen brukar förrättas av djäknarna i nämnda 
kyrka, och som deltar i dessa gudstjänster med sina 
tankar fastade vid den Korsfåste och hans fromma 
moder, eller som därvid ger eller lovar fromma gåvor 
med ljus, eller som i själva kyrkan eller på kyrko-
gården väljer sina gravar, eller som i testamente som 
sin sista vilja fromt donerar någonting för kyrkans 
eller korets bevarande, eller som under kvällsring-
ningen till minnet av den heliga jungfru Maria med 
knäfall tre gånger hälsar den ärofulla jungfrun med 
änglahälsningen, eller som i nämnda kyrka eller 
kyrkogård vinnlägger sig om att med sina böner 
blidka Gud för lugn och ro inom hela den katolska 
kyrkan och för fred i riket - så ofta som de hängi-
vet gör det ovan sagda eller något av det ovan sagda, 

ger vi, var och en av kardinalerna, i Herrens barm-
härtighet, genom den myndighet vi besitter, i för-
tröstan på den allsmäktige Guds barmhärtighet och 
den ärofulla jungfrumodern Marias och apostlarna 
den helige Petrus' och Paulus' förtjänster, hundra 
dagars avlat från den botgöring som ålagts dem, 
och var och en av nämnda biskopar medger och 
skänker på liknande sätt fyrtio dagars avlat, under 
förutsättning av stiftsbiskopens medgivande och 
erkännande av det ovan sagda; detta skall gälla för 
evig tid. Vi har låtit bekräfta detta brev genom vid-
hängandet av våra sigill. Skrivet i Rom den sjätte 
januari år 1412 efter Herrens födelse, det femte indik-
tionsåret, i det andra året av påven Johannes XXIII:s 
pontifikat. 

1539· 

1412 d. 27 Pehr. Rom. 


Till alla och envar som kommer att läsa detta brev 
sänder vi en evig hälsning i Herren, vi präster som 
genom Guds nåd är Henricus biskop av Sabina, 
allmänt kallad Neapolitanus, och Petrus vid S. 
Praxedes' kyrka, kallad Hyspanensis, Franciscus vid 
Sancti quattuor coronati, allmänt kallad Burdega-
lensis, J ordanus vid S. Laurentius in Damaso, kallad 
de Ursinis, Franciscus vid kyrkan Sancta crucis in 
Jerusalem i Venedig, Johannes vid S. Petrus ad vin-
cula, kallad Ulixbonensis, Thomas vid SS.Johannes' 
och Pauli kyrka, kallad Tricaricencis, och diakoner-
na Ludovicus vid S. Adriani kyrka, kallad de Flisco, 
Landulphus från Bari vid kyrkan S. Nicolai in 
carcere Tulliano, och Franciscus vid SS. Cosmas 
och Damiani kyrka, kallad Florentinus, den heliga 
romerska kyrkans kardinaler, samt biskoparna Gre-
gorius Vespurniensis,J ohannes Barinariensis, Frans-
ciscus Ostiensis, Johannes Gasginnensis, Angelus 
Aurinensis,Johannes Theanensis och Sanzcius Auri-
nensis. Glansen från Faderns ljus upplyser världen 
med sin outsägliga klarhet. Han som kommit på 
Faderns uppdrag för att värdigt prisas och tjänas av 
sina trogna överträffar visserligen genom sin överflö-
dande godhet de bönfallandes förtjänster och uppfyl-

ler sina tjänares önskningar mycket mer än de för-
tjänar. I vår önskan att göra folket välbehagligt för 
Herren och villigt att utföra heliga verk, inbjuder 
vi icke desto mindre de trogna att behaga Honom 
genom att vi så att säga lockar med vissa avlatsgåvor 
och eftergifter, på det att de därefter skall bli så 
mycket mer förtjänta av den gudomliga nåden. Då 
vi således önskar att alla trogna själars kapell, som 
nyligen rests i Linköpings kyrka, i vilken den nuva-
rande kaplanen, enligt vad vi hört, är förbunden att 
dagligen förrätta mässa för levande och döda och på 
särskilda dagar i varje månad utdela särskilda allmo-
sor för de levandes och de dödas frälsning, allmosor 
som inte kommer från det nämnda kapellets överflöd 
av inkomster och vinster utan som med vördnad för 
Gud härrör ur kärlekens iver att visa medlidande och 
ge tröst åt de olyckliga och drabbade i denna världen 
och att befria och frälsa från helvetets straff dem som 
skall renas i skärselden - då vi nu alltså önskar att 
detta kapell skall besökas under tillbörliga ärebety-
gelser och att förbönerna för de trognas själar, som 
befinner sig i skärseldens straff, liksom stöttandet 
och hjälpandet av de drabbade som driver omkring i 
världen skall iakttagas mycket oftare och att de krist-
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trogna desto mer hängivet skall strömma samman till 
nämnda kapell, ger vi, var och en av kardinalerna, 
för att de av den himmelska nådens gåva skall se 
sig rikare vederkvickta, med barmhärtighet i Her-
ren, genom den myndighet vi besitter, i förtröstan på 
den allsmäktige Gudens barmhärtighet och den äro-
fulla jungfru Marias och de heliga apostlarna Petrus' 
och Paulus' förtjänster, hundra dagars avlat från den 
botgöring som ålagts, liksom var och en av nämnda 
biskopar medger och på liknande sätt skänker fyrtio 
dagars avlat åt alla sant botfärdiga som biktar sig och 
som i egenskap av pilgrimer eller av annan orsak med 
from hängivenhet besöker nämnda kapell eller som 
med giltig orsak låter andra besöka kapellet för sin 
räkning, och som där för de döda firar mässa eller 
åtminstone genom att fira mässa har dessa i åminnel-
se eller som genom andra där låter fira mässa eller för-
anstaltar om bön, eller som hängivet deltar i samma 
firande eller i givandet och mottagandet av nämnda 
allmosor, och som för samma döda i samma kapell 
fromt ber till Gud, och åt dem som går runt kyrkan 

i Linköping eller dess kyrkogård och under rund-
vandringen ber hängivna böner för alla döda som 
vilar i Kristus, och som även för nämnda kapells 
bevarande och för den därstädes varande kaplanens 
underhåll genom donation av alla slags ägodelar, och 
genom givande och överlämnande av allt slags arve-
gods, genom upprustning av kyrkoskrudarna eller 
genom bidrag till eller berikande av utsmyckningen, 
eller genom uppsättandet av ljus eller genom fromt 
skänkande av allmosor antingen särskilt eller i sina 
testamenten ger eller låter ge en hjälpande hand - så 
ofta som de hängivet gör det ovan sagda eller något av 
det ovan sagda medger vi denna avlat, under förut-
sättning av stiftsbiskopens motsvarande medgivande 
och erkännande. Detta skall gälla för evig tid. Till 
bestyrkande av alla enskildheter och till intygande av 
det sagda har vi låtit bekräfta detta vårt brev genom 
vidhängandet av våra egna sigill. Skrivet i Rom den 
27 februari i Herrens år 1412, det femte indiktions-
året, i det andra året av den Helige Fadern och vår 
Herre i Kristus herrJohannes XXIII:s pontifikat. 

l6or. 
1412 d. 25Juli. Rom. 

Till alla kristtrogna som kommer att läsa eller åhöra 
detta brev sänder vi, genom Guds nåd prästerna 
Franciscus vid kyrkan Sancti quattuor coronati, kal-
lad Burdegalensis,Johannes vid kyrkan S. Petrus ad 
vincula, kallad Ulixbonensis, och diakonerna, Ludo-
vicus vid S. Adriani kyrka, allmänt kallad de' Flisco, 
och Landulphus vid kyrkan S. Nicholaus in carcere 
Tulliano, kallad Barensis, och den heliga romerska 
kyrkans kardinaler, en evig hälsning i Herren. Det 
eviga ljusets strålglans och spegeln utan fläckar, den 
välsignade Jesus Kristus, Guds son, som föddes av 
jungfru Maria och led på korset för oss syndare och 
genom sitt medlidande frälste oss och som vill att alla 
människor skall frälsas för att komma till kännedom 
om sanningen, brukar genom att förlåta alla synder 
och låta det heliga riket komma sina hängivna trogna 
till del, genom att låta sina kristtrogna tjänare ved-
erfaras alla sakramentens botemedel och rädda dem 

med de värdefullaste skatter och outsägliga indul-
genser - han brukar s.a.s med vissa gåvor locka fram 
deras hängivenhet, för att också göra dem delaktiga 
i det himmelska fäderneslandet. Man må veta, att 
Hans gåvor, nådevedermälen och stöd, när det gäl-
ler att rätt tjäna Gud, Maria och alla helgon, strax 
skänker en mildhetens vederkvickelse åt dem som 
bönfaller om deras bistånd och barmhärtighet. Vi har 
nyligen tillsammans med våra vördnadsvärda bröder, 
den heliga romerska kyrkans herrar kardinaler, på 
säkra grunder medgivit åtskilliga avlater åt domkyr-
kan i Linköping och åt alla trogna själars kapell, som 
nyligen i samma kyrka uppförts och försetts med 
gåvor, avla ter vilka vi genom förhandenvarande brev 
inte på något sätt ämnar inskränka. I förtröstan på 
en rikare nåds gåva och med önskan att så mycket vi 
kan uppegga det kristna folket med nåderika tillkän-
nagivanden, och särskilt i så avlägsna trakter, till att 
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troget tjäna Gud och hans obefläckade moder den 
ärofulla jungfru Maria och alla helgon, för att den 
ärofulle Guden själv, som alltid är förunderlig och 
mild genom sina helgon och utvalda, såsom en sann 
herre och en god herde, värdigt skall bli känd för sina 
tjänare och för alla, och för att vår Herre och Gud 
Jesus Kristus genom dessa sina helgon och utvalda 
flerfaldigt skall förhärligas, och för att det nämnda 
kristna folket genom övningar i fromma verk stän-
digt skall komma i åtnjutande av helgonens stöd, 
hoppas vi att nämnda kyrka i Linköping, som grun-
dats, byggts och namngivits till sina skyddshelgon de 
heliga apostlarna Petrus' och Paulus' ära, skall besö-
kas under tillbörliga hedersbetygelser och hedras 
oftare med stor hängivenhet av de kristtrogna, och 
att de trogna själva som ett uttryck för hängivenhet, 
bön och pilgrimsresor så mycket hellre skall strömma 
samman till kyrkan, och att de till kyrkans repara-
tion och bevarande speciellt eller till upp resandet och 
förfärdigandet av det nya koret, som är kyrkans vik-
tigaste del och kräver dryga utgifter, så väl genom 
eget arbete som andra alla slags fromma allmoseåt-
gärder ivrigt skall ge en hjälpande hand. För att de av 
den himmelska nådens gåva skall se sig rikare veder-
kvickta och i förtröstan på den allsmäktige Gudens 
barmhärtighet och hans apostlar den helige Petrus' 
och Paulus' makt medger vi fullt ut de avlater som 
följer nedan åt alla sant botfärdiga som biktar sig, 
som under de sista två dagarna av månaderna juni och 
september och på nämnda kapells välgörares födelse-
dagar, på alla själars dag eller någon annan dag som -
dock endast en gång om året - skall särskilt bestäm-
mas och kungöras för folket av domkapitlet i Linkö-
ping och föreståndaren för kapellet efter deras gott-
finnande i och för korets och kapellets underhåll, av 
fromhet eller som pilgrimer och botgörare kommer 
till kyrkan och kapellet och hängivet i tur och ord-
ning besöker varje enskilt altare och kapell i nämnda 
kyrka, och med böjda knän framför vart och ett av 
dessa kapell för varje fotsteg som de gjort genom att 
komma dit under sin pilgrimsresa eller för sitt besök 
och genom att gå till och omkring altarna och kapel-
len ber Herrens bön med änglahälsningen eller ber 
någon annan hängiven bön. Vi beviljar välvilligt, att 
den som på den nämnde aposteln Petrus' dag i juni 
månad, på vilken en mängd kristet folk från olika 

delar av världen enligt gammal sed och med sär-
skild fromhetsglöd brukar strömma samman till den 
nämnda kyrkan i Linköping, firar nedan beskrivna 
andakt framför nedan nämnda bild av den heliga 
jungfru Maria på sätt som omtalas i det följande, och 
som på den helga lekamens dag framför Kristi kropp 
i samma kyrka, såsom omnämns nedan, sjunger anti-
fonen, som börjar med "Melchisedech", för varje 
ton som de sjunger eller hängivet hör sjungas under 
andakten eller i antifonen, skall åtnjuta samma avla-
ter som nämns nedan. Men åt dem som annars, när 
som helst och hur ofta som helst, enskilt för sig själv 
uppsöker vilket kapell som helst i nämnda kyrka i 
Linköping, och där, som nämns ovan, med böjda 
knän läser Herrens bön, änglahälsningen eller en 
annan allmän eller speciell bön om ett eller flera hel-
gon, till vilkens eller vilkas ära ett sådant kapell har 
grundats och utrustats, eller som läser en allmän bön 
som t. ex. "Gud vare mig syndare nådig" slående sig 
för bröstet, eller en annan bön med liknande inne-
börd, eller som vid det heliga relikvariet i sakristian 
i nämnda kyrka eller utomhus i dess kyrkogård med 
hängiven vördnad eller med bön böjer knä och hyllar 
Gud under det att de har hans helgon i tankarna, och 
som under bön vördnadsfullt går runt Herrens grav 
som till minnet av hans lidande och hans grav enligt 
sed rests på samma ställe, från och med långfredagen 
till den åttonde dagen efter påsk, och som ställer upp 
ljus eller bidrar med någon liten gåva för uppställan-
det av ljus på samma ställe, eller som, under det att de 
går runt nämnda kyrka i Linköping eller dess kyrko-
gård i de fyra väderstrecken åstadkommande formen 
av ett kors, och under det att de vid Guds bild drar sig 
till minnes att de skapats av jord och att de åter skall 
bli jord, och att de friköpts och skall frälsas genom 
Kristi dyrbara blod, kastar sig ned och ödmjukt kys-
ser jorden med vördnad för sin skapare, förlösare 
och frälsare, och slående sig för bröstet med välvilligt 
sinne ber en allmän bön eller någon som har samma 
innebörd, och efter en sådan rundvandring eller vid 
annat tillfälle mot öster i samma kyrka tillber den 
heligajungfru Marias ärofulla reliker, som inneslutits 
innanför det nya korets mur, eller som när Herrens 
heliga kropp bärs tillbaka till sakristian från högko-
ret för att förvaras med de övriga relikerna ödmjukt 
sjunger hymnen "O salutaris hostia" med versikel 

274 LINKÖPINGS DOMKYRKA 



och kollektbön om Kristi kropp, eller vid vilket 
annat tillfälle som helst i vördnad för Kristi kropp vid 
sakramentet i nämnda Linköpings kyrka ödmjukt 
sjunger nämnda antifon med nämnda versikel och 
kollektbön, eller som utverkar eller ser till att att 
nämnda hymn och antifon sjunges på nämnda sätt, 
och som deltar i denna sång eller vid visningen av 
nämnda reliker, och som, när den antifonen sjungs 
som börjar med orden "Salue regina", efter orden 
"o d emens, o pia" lägger till det ljuva namnet 
"Maria" eller ser till att det läggs till eller lyssnar 
till det, eller som på långfredagen med nakna fötter 
såsom sed är kysser Herrens kors framför högaltaret, 
eller som ger en offergåva för samma kors, och som 
deltar vid begravningen av nämnda kors och dess 
upplyftande och processionen vid ett sådant upp-
lyftande, och även vid H errens enastående återupp-
ståndelse under den heliga påsknatten, eller besö-
ker dopfunten under vespern veckan efter påsk, eller 
deltar i firandet av en nybliven prästs första mässa 
och i vördnad för den högste och främste prästen 
ger en offergåva till denna mässa, eller som vill del-
taga i mässorna som under fastlagsveckan brukar firas 
av Linköpings djäknar, och som låter och ser till att 
dessa mässor var som helst på liknande sätt oavbrutet 
förrättas genom Linköpings stifts djäknar, eller som 
underdånigt ledsagar Kristi lekamen eller den heliga 
oljan när den bärs till de sjuka' eller när den bärs 
tillbaka därifrån, eller som på den helga lekamens 
fest i vördnad för sakramentet uppställer ljus eller 
ger ett bidrag för deras uppställande och ser till att 
detta sker, eller som till det kapell som till Kristi 
lekamens ära och i hans namn skall grundas i nämn-
da Linköpings kyrka donerar någonting eller utver-
kar att något doneras för dess grundande, utrus-
tande, uppbyggande eller bevarande, eller som, när 
kapellet är grundat och byggt, ger en hjälpande hand 
till uppehället av kapellets präst, till skänkandet och 
reparerandet av prydnader, för uppresandet av ljus 
och anskaffandet av dess pyxis och för mässornas 
fortsatta firande i kapellet, eller som under den helga 
lekamens fest med hängiven vördnad följer med 
i processionerna med helgonens reliker och firar 
dessa processioner, och som efter sådana processio-
ner under återvägen till högkoret under hymn och 
antifon, framför den nya bilden av den heliga jung-

frun som sörjande håller sin son i sin famn, med 
versikel och kollektbön om den heliga jungfrun, 
som för ändamålet väljs ut av kyrkans kapitel, håller 
andakt eller låter och utverkar att sådan hålles eller 
deltar i sådan, eller som inför den bild, som är pla-
cerad direkt framför det stora korset ungefår mitt 
i nämnda kyrka, och som visar hur Maria gråtande 
håller sin korsfåste son, vår Herre, i sin famn, såsom 
sägs ovan, vördnadsfullt läser några böner som tjä-
nar till åminnelse av den korsfåste sonens bittra 
lidande och jungfrumoderns bittra sorg, och som 
med ödmjuk vördnad vidrör denna bild, och bidrar 
med vax eller en offergåva för ljusen och där upp-
ställer sådana eller annars utverkar att något liknande 
genom andra utföres vid samma bild, eller som fram-
för bilden av H errens ansikte, som kallas Veronica, 
där och när den placeras i Linköpings kyrka, lägger 
sig raklånga på golvet och ödmjukt ber bönen "Var 
hälsat, heliga anlete" etc., om de kan läsa, eller Her-
rens bön och änglahälsningen, om de är obildade lek-
män, eller som i nämnda kyrka eller i dess kyrko-
gård hänger sig åt böner för varje stånd inom Guds 
kyrka och alla goda kristtrogna, för att de må styr-
kas, men för att de onda må omvändas, eller som 
i mässorna, predikningarna eller i sina andra böner 
ber för herrarna biskoparnas själar och för dem som 
från och med nu avlider inom nämnda Linköpings 
kyrkas kapitel, och även för kyrkans och kapellets 
övriga välgörare speciellt, såväl levande som döda, 
eller för de första grundarna av kapellet och alla dem 
som med ord eller handling gynnat detta, att de må 
frälsas, eller som håller eller utverkar andra åmin-
nelsestunder, eller som går runt S. Laurentii kyrko-
gård i Linköping och ber för de döda, eller som även 
genom välvilliga hjälpåtgärder och lämpliga allmosor 
ger bistånd åt de fattiga i helgeandshuset i Linköping 
eller åt prästen som för tillfallet tjänar där, och som 
förbättrar och skyddar husets skick, eller som troget 
arbetar för kanoniserandet av herr Nicholaus, som 
en gång var biskop i Linköping och som är känd för 
olika underverk i nämnda kyrka i Linköping, såsom 
vi har fått höra från säker källa - kyrkan själv lycköns-
kar sig till att den i sig och sina lemmar bevaras och 
stärks av hans ärofulla förtjänster - eller som bidrar 
med varje slags kärleksfull hjälp för att denna kano-
nisation skall ske, eller som betalar de tionden som 
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nyligen anslagits åt det nämnda själarnas kapell eller 
utan att knota betalar andra tionden som krävs enligt 
lagens stränghet, eller som befaller eller ser till att 
de betalas, och som till betalandet av dessa ger verk-
sam hjälp, eller som lovar att den nämnda kyrkan i 
Linköping med dess människor och prästerskap skall 
åtnjuta friheter från skatter och pålagor, och genom 
Linköpings stift gynnsamt ökar dessa prästerskapets 
och kyrkans friheter, eller åtminstone i sitt rätta till-
stånd bevarar dem som för länge sedan fastslagits och 
medgivits, eller som ber till Gud för nämnda beva-
rare, upphovsmän och gynnare, såväl levande som 
döda, av sådana friheter, immuniteter och privilegier 

- så ofta som de hängivet gör det ovan sagda eller 
något av det ovan sagda, ger var och en av oss barm-
härtigt i Herren åt var och en hundra dagars avlat från 
den botgöring som ålagts dem, och detta skall gälla i 
evig tid. Till omvittnande av detta har vi låtit utfärda 
detta brev och låtit bekräfta det genom vidhängandet 
av våra sigill. Skrivet i Rom i det 1412:e året från Her-
rens födelse, i det femte indiktionsåret, den 25juli, i 
det andra året av den Helige Fadern och vår Herre i 
Kristus herrJohannes XXIII:s pontifikat. 

r. 	 Översättningen utgår från att den latinska textens "ad infer-
nos" är en felskrivning för "ad infirmos". 
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. / 

5n••tff Wi fj
QSamDf« · mtetl ()if'oriev•. 


1.e,_ 
1iär~J~O. ~•~ liufi fJ an fiise. .. 

~ olttJtt'1 nanlec& jile ornaf fPot1rlft. 
lnftmcris fplenllet arlum ftitgentiT>us aftris ; 

Spfea4i<öus me11 (cd DEOS ipfe rclert. 
flub dr ut lid o '"* · -, .,a '"°'''Utlft~tu ~onom ttabitt twtr •i gtrne ..,, it ~ 

Stat, dicente DEO~ totius m:ichiJla mundi! 
Ql!i dicmdo iKit, quid facielldo poteft. 

. . . 3. 

a.Cor. 1e:r~. ~&m, (om~ fMtr fil C'f~4 .ie tms Ilat, """ fc d,
•t·han i<fc fmftr. . . 

~IJtt t6r&ub~ tr4b~ t,mf~ttr oct Qlbam mtt 
mlt·tu. f6r&1bo ting trtbt ;,_ ect clr titt f Jijt ''° llrt. 

· Atimirm: o~·hocf.hominis primordia·primi 

Corpus erat tcnz, mens fed imago DE.I. 


J'ortun:ttus Adam nimiMm vuk nofcere J led nos 

Hac llOd'Uac'- toaditicmc fumus. 


.' 

. ~ 
1.o».6. 2f. ff""• g.tf._ 4r tJJet ,_,.... U(•e gmom j~um 

=- <l)tj&fum war ~terr•. 


· !tffin• tr.lb trf t&tt fo~tff'a parctnil. 

Wh~ infrt itnttltttit• roa ••• fin edltet 6fc;

1lcHft'r•;~l)d •cl> fif •6r ot i Qr•fl• f6la. 
Gert ~nt fttf ci 91mn tar fOr jig Gf trcibet fiftff;
••~· •fSlfc ioi tal li{ •'1> f4U~ct aafSN.+ ,,,._ 
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Joan.1fir. 
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Aroc.t~~ 

f 

BILAGA B 279 



I 

-~	 Hortus purpureo fem ei di niffimus zvo,
&fpite jam · - e campam, 

- . . -
Till1'1 .,,rt#I t ..... •IWN fMI. 

9lo4? ad »ti tlobrn o<t frinA tm ()mat mo~114 f6r~rc\Jl-
mrnaijlif • · 

~ f6na 11erlbe16 t•aa t fle"1t bä* 
~ &i iliftle til "'".lif 4f ttn ....., ... ·fb•~ 

- Navis ab lurikris nunqUllb l~ti ladis 
Hac: rediit cunCtat .._ tunt e> opa. 

. 6. 

Gen. 'lJJ.. Dwinj f~tl1ris l11å1ft• . 


9t4a oern. · oulliJli• ~ · '' W4r4t;,,. ftt1c,
9ft.~Cltt t~et mera mcl Mi Sikt .Jtcttca ~ 

l.mclda thun rutilat vapisque coJbribus ardet 
his-,no ; · · 

Joaa 
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DCQntff.· 
1.Cor.IJ;47. Qcn--.~· lf~
Joh.L Yer/,11111 c•r• f.th111 •1.

!l<!fu @britli ffbtlft. 
'l~en flore @&ar'tNr·ficlfi '>fftda. 
~•te s.ua· ..,.f,fo d tina ~-
-Fili~ i~ · ~is cxpcrs, femipc matris 

afcirur ill v1rginitate pucr. 
Uägna parens ·~un<f1q~e. ftupo ccrlicfue yåfuptu
F~cuadl pepent-vll"guutate Deum. . 

.Marc.9:13. 2"1 ä._ Art mlfdt~bonom, f4ttn eror. 
~tn an4ndfftqtvinnan. 

eom <tUb ol~mdctna dr, fo filt ivdt tro lelWra, 
-&> •acti • . • 4 d ni ~ &fft •il neft. 

3. Joh.i. 
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C<;elefti alloquio tetrenas exime curas , 
Confumens ignis non feret .llafce De11s. 

. 4· 

·mtoft.i. tar iatnom r6b4 bcafWtt mtb !)frct 
'ldr t~en gubfrUd)tige !}dr fri , od) onbt ti ~onom ~inner, 
~d faflnar fu11b~ren t~er i, at ~an fitt fall tuif} ffnner. 

, · Ut falvus fugiat Mofes fugit a:quor; at hoftcs, 
Unda fequax perimit, qui fequcbantur e\lm. ,,. 

f.xod.Xf. Now /1lf par.e 
f · 
vivit bom1; 


Fides tamen no11 reformid.A.t. 

- - - lnopes fic e11pj1t dit11t• 

.ID?anna rtanat ne~ttaf bimmdtn;

Bil @uJ> d &rob \)t jorben-gifll'a ,
.f&tn ~can tf flurna fenba ner;

tJ ltbr wdr tro be~dnbfg f>Jift»a ,
Watl m.i• idi i•go metel fer. · 

s • 
.Nnm, J~. F11t11r4 i11Jici11 mufis. 

!l6e tt\ttnne mdn, fom buro winbrutwor. 
· .f)W4~ @ub r~em trognom bar berebt, bar dnnu intet 6itct febt;
Geii .tbe, fom ~"~'ui6 fortlling fdbt, fbi11enta fruc()tens ftJUa ntott. 

.,~ 

Pf. 37. C4t#f11tnJ11 Domm• vi.u 111A1. 
~natftn fleUer ttg för ~iltam Oc\> arnatt talar. 

~rwn emot ,Pt!rratt @ub iviI fltdfwa od) wanbra efter fitt ~t<ldr, 
~tai dnseleu •i .udstn tdf~, ndi ~'m f4' »Pb »"" fonbig dr.

J. :i.Cor. 
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( 

f ~ 
Defid1rifR1l. gener11t fatiet1111111, 
~AtiUIU pArit defiA(T/'#111. . 

·<lbritlNd fpifar s~ må 
eom Ql~r Udt it1tet A\t4t I fiff Clfntel"t fu1te fttife f 
(?.4 fRn tan många nw l).leb Geutl!~ litet fpif.a.


t!ndr ~i ~rtfl '11'r6t> fbrf,f>tjt, t4 Oit(Jfa intet iv4rt f6rtI4f i 

men @ut> oj Uit fQn '~ · ow mdttci alt~b w~u ~eb~

9ldr Oatt jltr runbd oa :l) , t<t famle m fil oftttt1.ob,

~åa: esen omforg iptet ~d .r , til at afavdrjci »unaeif a~. 


6. 
l'rueåit g1111åi11 !11lhn. 

!lC!fu~ wtnDer watn i h>in."t '9ub fan watnet fnart i &dfbt tVinet t1'tnb•
\Jorf.dfrar at wär forg i gldbit il.il fi~ dnt1a. 
@ub Wdncfef' tdrar for:fl , od) fdfPal gldbie följetI 
. mlen wm-aa · fin IUft fan t->ia ·o~ dnsei? ~o!j\l. .,.

Pf. 97r11. L#x j14}fis /11111 retlihit. 
!J<ffus gi6r tbcn bfin~cc fttn'Ot. 

~ @4tatt mörftet fan i mången~ finnen fora,
E>4 fan vd ~~tUi ldit af möd~el uufet sivia.

f8 2 8. A11i4 
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2. ec.2:11 req. 
. 

@ttb t r ~• . .... fltlc . , t limmdcn tt fMt,
Sstaom fort o• f4rlittet r fom •il •4" f61jc tNio. 

. JO. 
C!Jub• 1'tlst4 orb "trtttctr mer /

- ~" AllA m~d fom m4n fcr: 
. . matman rtlt4' i 3o~«td fl~. .

titt cfr ctUmci ti1nef Prcift , fom ftcibigt fil f6ttnctt•• seru N~N °" ~ f4ft I ~ oj Af ff1tbea t~r. 
frov.io~ 4f!ntln, iMlff 8 re •nm4b& 

Olian f~x6rttd fir tbt'n f4ttiaa tnfian. 
'3ub~ bidi> jbrmerfef albrciWft, ndi nb~n ~drbafl 

~ 

tr1'd'tr,
mdt ~db "~ krauillt Uttu Mil I tH-Ci fia .~An~ tiUotfer. 

Prov.~1ip. 

e,beon f6tf!rrltr !Dribian' IAatr mtb rrurorol'6 f'lm,or.. 
S~ Midianit~ per creca filentia DE>B:is . 

Dtix Gideon flammis territat atque tubis. " ~ 

Cadmrei pereunt per mutua vulaera tratr~ 

V1&rke64ue mus brabia macn& feiunt. . 


13.~trU 
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•• 
~J btlMt ill '"'"'~ J.a.,:+,feq.cpauru• f6U tU jorbtn, ta !Nfu• ~Dt4ftilimctt1;

IBil ndgon fM emot titn .P<!rro ent •$
tlU ~6gmob ntbrrtyr o~ gör Cllt !6tt il i»rb '? -

Erip~it lueem tibi lux, tcnebrzque tencbras ,. 
Hinc- rcSam dikls ca:cus inire viam. 

' , .9. 

Still11nt •11tfliti" p4Ce111. 


-
!)<EE;U bimmd•ftr~. 

_ Surfum corda. 
aOm i nu cfrat 'pftMne meb C!~tifto, f4 f6rcr tJd ofmcm til .tr~ -

eom ttnben ~o~e Diaunden fbr mettnifictn tiljlutd, 
- @'4 ~af;lct ltrtaut nu igen tten tttcflitt mm •mtt

-f)au tdbaa tom , men for od tit, ett rusa·tff tl teie-tt, 
tt ID• fom l«ta fig meb flit bttf ~4nt•uh 1e•1. 

10. 
In m•11do {Mm#s ;,,.,,,,,,,J;.

-
. · 3~fhl a6r tbrn fptttfih rtncm. 


UBdr fonbt fpetdtfe1 11ib ol 14bar; men ~ctfut• bot! Dl fl1 dDl, 

"'~cin IHr fwfbom ndbigt il4bar , o~ &utar meb fitt e•ct ~lo~. 


... , I le 
Luc.1:n. C«kflis '""'" 1J •p•l111tiA m111[.. . 


&.4)e ~unna• t;Ucr QJ~b mcb ~'mm lAur ~e nr. tomm•

1'1if1N. 	 -

'J)ttrud g6r t&tt flora flfla •ftnAtt. 

Qu• fom alfnadclJtiB dr t 6 f1 Oaf ed> itrb,

.Ian &tNb ut • n~of f6rtlaf4 naeb ttt orb;
-t>cin8 i)otc u4 oCC. fraft . mtn d atllrt oriet '6r1tu a.t &ef•mme t~et , •i fdfdngt f6rte fbr. 

12. 
lbr.4:12. C8ube orb a, lefftJanbc ·od) fr4'~1t , ocb "4tf*'C .. 

nlctot tt"44g1i4t fiwrrb. 	 .- -
~ttru& omtl'rnDtr ~ooo ~u~ar mtb tn vrrbifan. 

· 	 tht, fom babe 3@··um brdptt,'.fingo lif t>t4f Iran' morb, -
·wdi fo• ~icitat foift mai~t· bdpet, o~ ficf -aaaAf '"'tfft. 
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•• 

'3M 
, :Jericbf mqrar f4114, tå TJ:tb4 Uett bf&f" ~ti ~11funer. 

Heb.11:30. ···Qlcno trona föllo murarna i 3tri<Oo.-
1Btgåfwt5 troftar matt på mura~ tgrn Lfd) fdtlt, 
~., @ub rett ~a1li~t tan. ~~ lJtb t~e ol1>Jab6f't. 
ro?au fan 'd intet fatt ~ans almad)fmotftdnb gor«1 
~V tpet år öoaom ldtt t~e mdd)fiatle fortlöra. 

14 
1.Cor.10:4. Cbt brucfo 4'f tbtn 4nbdig4 flipp4n, fom tbcm me~• 

• fofg~e 1 ~l\)ilfcn elipp4 W4f cCf)riffue, 

~4tn 11utet ~tur bdleberget, tli ro?oft' f(!r t6tr pa.
g)le~ troad i}arra ftaf ~ar mlofd Lruvvan ~d~t, 
~d ftenen ntatn gaf., fom bar i 6rnen fetat I 
.Po t»il tå ofntcf britl od) trdngmdl fig beflag4! 
~" @ub fan ~ielpen ivijt t~er (tan ei f~~ tagt. 

I). . . 

Marc.oa9. 2W tina 4ro mögelist ll•nom , f~m tr~i:. 
~uguftinus. CreJe & '111icq11id velis, j#be. 

@;oftn ftol> tliUa för 3ofuce b6n. 
~lft ~wab @ub fla.,at IJai , t~et Wal t)em tiuauom titnl;. I 

~a , folen ware fnar fatt liu5 tU at forl4na,
!Jldt tbe dfhtkb&l t~~t , f4 natten Mifwer bag ; . • 
@bi tu @u~~ lVtlj"' tett ', f4 a6r tan titt oro.-•• 

. 16. 
llt'm·s~r. .zir 0'ub f'r 08 , f:)o fcttt "''"4 emot ~fJ '! 
. E;imfon btAi>tt ltionrt. 

~Den fom t'i @u~ tror 'ftabdig, fo~ in.i~u fara fruct~ar (ig, · 
.~~ ~en iettf,er~1gDet bar fdr , ftuno~•• fom ett leJon .ti. 

I 8)0(• 
) 

290 LINKÖPINGS DOMKYRKA 



• 14 
S1111gt1iJ 'tJiEl1riA , IJmphA l1w11crMm~ 

1.Joh.r.6. Qenne 4r tbtn, fom eommtr mcb ft'4ttt ocb blot- i 
j't!fus Qriffuti etc. 


1ltt1 @l)rffli -mo rtnntr ltfob ol'f) it'atn • 

.f>Wdb 1"i tu renfdfe ~eD6ftUe, töet bt4f !)@fu fi~ rann, 
~Q&: fonb e~ b6~ oj tttil bebri>ftthl bane bop o~ nattwarb trbflct faJL 

. .aftt: 
~~n tiUfe mdnbe Odfan fd, udr Idraeen 6ans bl6bbt,
Cd) ~oben blef begt.ifwen t4, ndr fielfwa lifruet b6bbe; 

lf· 
OccMlti non occiåui fal folis im11g11. • 

Luc.23:44145'· <Soltn föfmörfabt~ albtltd wib 3<ffu~6b; ftiP' 
porna remSNbt, grafmorna 6p11aDtd. · 

!Jldr @u~ au werlben6 {r)lpate of mettnit?iorna It~, 
~d wille folen töet ei fe, o~ j.o~n. lf ~lef ttnt 

· Trifti funere flebiliqu~ fato 

Movetur lapis ipfe, tuque duro 


Stabis peClore 'l 

16. 

tn mertc triumphat. 
~!lCl~U@; ""flar ~tafgra""tn;

Mdr ~bfent ma~t Dcb f4t«n~ rife, (amt iaafent traft ott f'n~ 
~ . . fehG ~•fft I 

~ai w1nanen, wtne S&fuG fif« meb fdg1' ed) feger ~i: fin aiifft. 
Q'Orr:

Mortuus hoc nemo, fcd mors jacet ipla fepukro.. 
Suuexit l vivit Chrifius ubique potent. 

l)J .)o(. 

EMBLi-
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r. 

Om tuff til Q;ubtJ &ut. 


mare foglAr fom ~4fW4' fa• ..~. "itM ett e,diotd. 

- . Cltliftc .Wi• ""'' pi:·1.i .... 

@om ~gfar 6afla til titt io, fel forte jcsg tot ctub mi ,
Oiu fictl fia nita t.U• fk , a•i i«a mai Dtni 4lt1u a«r. 

z. 
Dit tllOt. 

Om oauba4>tiat, fom b6ra (Jlll4d fr!n @JuN t1tfamMina. 
CEn .AttlJd fom fNt 1'Ull flre m lufflA lnd> m. 

h•,•l hiae r--c•l ejl! pr•f""i ! Pf.r. Apoc. it: 26. 
<ett ebotfn~tg dr å •erb tbe f)immd' G4flv1Jr niuta,
@uK oi~, foat ett m.tclaso~t ftucfr• Jal ~onom •tlit ~t~Ktt1.. 

J. 
Om ett rtnt fanuDttt1 md> ilftt man~ Nr titaA C6ubi. 

Pf. S6:6. • .. fit4 IJll1ber i eca -.aeicea •• 
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) 

..., U.b. 
41#1, .,,, '(W411t Afii Gal. ,,:. 

Ot Dlfla jb? »f flNaiC· 
•Del~'tii 	 ~~~rosa. 

~• m tlC , om·f6f !6tt, om tlr :fijaäi fan. 
f!n tUn fitt4nt)e 1>U tfl Wt' f'911 ~I' od;) "'mbtl: rvnm ur - ,

jlOte I . 4QJ fil• llom. 8:24' 2f• 
iz.~, . , ~,,.. ; Ji1n1• , 1••" ,,.,,,fru..

fett& tre tr men.tbe J!gJtr fbr11cttcar,
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Bilaga C 

Orglarna i Linköpings domkyrka från 

Cahman till Setterquist 


Av AxEL UNNERBÄCK 

En ny orgel planeras 
En viktig orsak till att 1700-talet kom att innebära 
ett starkt uppsving för orgelbyggeriet i Sverige var 
psalmsångens ökade betydelse i kyrkorna och orgelns 
viktiga roll som ledare av sången. På orgeln spelades 
"intonationer", vilket innebar att organisten presen-
terade koralmelodin i mer eller mindre utsirat utfö-
rande innan sången tog vid. Men orgeln hade nu 
också fått uppgiften att ackompanjera själva sången, 
som tidigare sjöngs a capella. Utgivningen av 1697 års 
koral psalmbok, den första tryckta koralboken, var en 
viktig manifestation av koralsångens betydelse och 
därmed också ett viktigt incitament för kyrkorna att 
skaffa orgel. 1700-talet kom därmed att bli en guld-
ålder för svenskt orgelbyggeri som i huvudsak kom 
att koncentreras till två centra, Stockholm och Lin-
köping. 

Ar 1715 hade domkyrkans 1600-talsorgel på väst-
läktaren reparerats av orgelbyggaren Magnus Callan-
der.' Resultatet var dock tydligen inte tillfredsstäl-
lande, ty redan 1721 påpekar domprosten att orgeln 
behövde "omansas och tillses" av någon förståndig 
man.2 Landshövdingen lovade höra sig för i Nykö-
ping om en orgelbyggare, och ta reda på om han 
var i livet och kunde åta sig besiktning och repara-
tion av domkyrkoorgeln, men det framgår att man 
fortfarande tre år senare inte fått orgeln reparerad. 3 

Domkyrkan hade under 1720-talet ingen organist, 
däremot talas om "intonisten eller försångaren" och 
att "när Musique skal skie" fick man anlita consisto-
rienotarien Thun.4 

Ar 1731 grep man sig emellertid på allvar an orgel-
frågan. Vid domkapitlets sammanträde den 18 augus-
ti förelåg ett memorial från domprosten Andreas 
Rhyzelius, som framhåller att kyrkans båda orgel-

verk "äro af ålder och vårdslösa eller ock oförstån-
diga Organister nu så förfaldne, at the nu mer ingen 
tienst giöra kunna (hwilket dock ei allenast för för-
samblingen, utan ock Scholeungdomen har warit 
achtadt och än achtas nödwändigt), innan the blifura 
antingen wäl ornlagade eller aldeles omgiorde". 5 Han 
har också ett konkret förslag: "Nu som thet i hela 
riket är rett swårt at finna någon utlärd och tilförlite-
lig Orgelbyggare utom Cahman, som är swåra dyr-
legd och afandra stora werk, them han sig åtagit, på 
mong år sysselsatt; ty fick iag under Riksdagen för-
slag på en ung snäll Orgelbyggare, benämd Daniel 
Stråle, som warit Cahmans lärjunge och är worden 
god erkänd afhonom. Om honom skaffade iag mig 
både i Stockhohn och ifrå W ästerås och Dalarna, ther 
han nu och förledna år arbetar, säker berettelse och 
goda witnesbörder. "6 Han hade också skrivit till pro-
sten Magnus Salstedt i Stora Tuna och bett honom 
fråga Stråhle om han tilltrodde sig kunna åta sig arbe-
tet; i svaret "theruti han [Salstedt] ... försäkrar ytter-
ligare om personens capacite och ferdighet" fanns 
bifogat ett egenhändigt brev från Stråhle (daterat i 
Säter 24 juni 1731), som förklarar sig beredd att åta 
sig orgelbygget och infinna sig i Linköping i februari 
året därpå.7 Finansieringen var naturligtvis en svår 
fråga, eftersom det i domkyrkans kassa inte fanns till-
räckliga medel. Domprosten menade att man kunde 
behöva en rikskollekt eller åtminstone kollekt från 
angränsande stift och det beslöts om en skrivelse 
härom till landshövdingen.8 

Saken skulle emellertid ta en ny vändning. Vid 
domkapitlets sammanträde den 6 oktober 1731 refe-
reras en skrivelse som inkommit från orgelbyggaren 
Johan N. Cahman i Stockholm: "Cahman berättar 
uti brefdat Stockholm den 29 Sept sistl, at dess för 

BILAGA c 295 



detta warande gesäll Daniel Stråle, som han hörde 
Consistorium skal fåt förslag på til orgelvärkets lagan-
de härstedes, är okunnig och oskickel[ig] i kånsten, 
samt omogen at kunna en orgelwärks bygnad, som 
sig bör, afgrunden anlägga. Hwarför han velat varna 
Consist[ oriet] för denne Strålen. "9 Samma dag avsän-
der domkapitlet en skrivelse till Stråhle som får veta 
att "H Cahman gifWit Cosistorio vid handen, det 
Sieur Stråhle icke skal tillåteligt wara at anlägga någon 
sådan orgelbygnad, såsom ock Kgl. Maij t på Be'e Cah-
mans ansökn år1724 skal i Nåder resol[verat] at ingen, 
utan föregången Examen och befunnen skickelighet, 
skal understå sig publique orgelvärk til bygnad ellr 
reparation företaga." För den skull anmodas Stråhle 
att sända vidimerad avskrift "afdet tillstånd han har til 
slik bygnad." 10 

Den 15 januari 1732 sammanträdde domkapitlet i 
närvaro av landshövdingen, med orgelbygget som 
enda ärende på dagordningen. Svar hade inkommit 
från Stråhle, som styrkte sin kompetens med ett intyg 
från sin utbildning hos Christopher Polhem och åbe-
ropade att han byggt en orgel i Nya Kopparberget 
(Ljusnarsberg). Nu förelåg emellertid också ett för-
slag till ny orgel, upprättat och insänt av Johan Cah-
man. Det innefattande tre alternativ med respektive 
24, 28 och 34 stämmor. Beträffande val av orgel-
byggare tyckte landshövdingen, biskopen och övriga 
närvarande att det var bäst "at icke inlåta sig med 
Hr Stråle, efter han ännu icke vore så fårdig i kån-
sten, utan bäst at accordera med H Cahman, som gör 
Profession afdenna Kånsten". På fråga om Cahmans 
mellanalternativ kunde fylla kyrkan, "at scholpiltar-
ne icke måtte öfWerrösta orgelwärket" och om kon-
struktion och stämdisposition var ändamålsenlig gav 
Magister Schilgren, som granskat förslagen, ett jakan-
de svar, likaså rektor Fröling "såsom äfWen i musi-
quen kunnig". Beslutet blev att Cahmans mellersta 
förslag (nr 2) skulle antagas. Finansieringen skulle 
ske med kyrkans ordinarie medel såvida inte gene-
ral Anders Koskull kunde tillåta att de medel som 
testamenterats av hans kusin till en predikstol kunde 
få användas, vilket domprosten skulle undersöka." 
Man beslöt också att uppmana dem som hade lån hos 
kyrkan att inlösa sina panter. 

Vid nästa sammanträde, den 24januari 1732, före-
låg ett av Cahman upprättat förslag till kontrakt om 
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ett orgelverk i fransk kammarton med 28 stämmor, 
två manualer och pedal, och ett motsvarande som 
upprättats av domkapitlet. På biskopens fråga om 
några stämmor vore onödiga och således "mer ad 
ostentationem än ad usum" svarade magister Frö-
ling att alla är nödvändiga och nyttiga. Cahman, som 
kom upp, tillfrågades "1) om Principalen, warande 
någon olikhet mellan det i dag ingifne och thet förre 
projekt; 2) om järnankaret, om det här skal wara 
nödigt. K[ahman]: Nej, war inrättadt efter Abo kyr-
kas beskaffenhet. 12 3) om Pedalen, at det i ena pro-
jectet säges han skal bestå af 27 och i det andra af 
28 stämmor. [K] : Efter han förskrifit sig, wil han 
låtat wara wid 28 stämmor såsom fulkornligare. 4) 
om hans snickararbet på Orgelwärket blir så wackert 
och fulkornligt, at inte bilthuggararbet kan behöfas. 
[K]: Ja, skal görat prydelt, at bilthuggararbetet ey kan 
behöfWas. 5) att en eller flere skola utses, at revidera 
och pröfWa wärket, när det blir fårdigt. [K]: Är ter 
med nögd. 6) om priset. [K]: Femtusen dal. Silfint, 
kunnande ei för mindre görat, så fulkomlt. 7) om 
termijn til pgrnes undfående sade han sig wara nögd 
med, at nu strax få et tusen Dr, i sommar Larsmäs-
san rnoo, åt åhrekyndelmässan rnoo, och när wärket 
är fårdigt åter rnoo Dr. samt åhret efter det sista 5te 
tusen Dr Smt. 8) På förestälning utlät Caman sig 
ock willa sielf förse sig och sine betiänte elr. gesäller 
med husrum. Försäkrande i det öfrige göra detta 
orgelwärk så oprichtigt och fulkornligt, som han det 
inför hwar förståndig man wil förswara, til domkyr-
kans heder." Därefter beslöts lämna kontraktet till 
landshövdingen för underskrift och att utanordna de 
första rnoo dalerna till uppköpande av bräder och 
material. '3 

Cahmansförslag till ny orgel 
I sitt anbud lämnade Cahman tre alternativa förslag, 
följda av en kommenterar. '4 Alternativen är uppställ-
da i tre spalter för att kunnajämföras, men återges här 
i löpande följd med stämmorna ordnade efter fot-
tal. 

Nr I. 24 stämmor 
HUFWUD MANUALEN Qvintadena 16 ' ,Principal 8' , 
Spits elr Gedact 8' , Octava 4', Rohrfleut 4 ,, Qvinta 
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3', Octava2', Mixtuq [Chor], Trompett8 ', Zynck 

8,. 

ÖFWERWÄRKET Gedact 8', Principal 4 ' , Flöte 4', 

Qvinta 3', Octava 2', Scharf 3 [Chor],Jungfru regal 

8'. 

PEDALEN C - d 1 Untersatz 16 ' , Principal 8', Octava 

4', Rausquint 2 [Chor], Mixtur 4 [Chor], Bassun 

16 ' , Trompett 8' . Fyra bälgar. "Kostar 12 ooo daler 

kpm. Förfårdigas på l åhr." 


Nr 2. 28 stämmor. 

HUFWUD MANUALEN Qvintadena 16', Principal 8 ' , 

Viol de Gamba 8', Flagfleute 8', Fleut Traver 4 ' , 

Octava 4', Rohrfleut 4', Gemshorn 2', Rausquint 

2 chor, Mixtur 4 chor, Trompett 8', Schalmoy 16'. 

ÖFWERWÄRKET Spitzfl. Gedact 8', Qvintadena 8', 

Principal 4 ', Flaschnett 4 ', Qvinta 3', Octava 2', 

Mixtur 3 chor, Vox humana 8' . 

PEDALEN C - e1 Öpen untersatz 16', Principal 8' , 

Qvinta 6 ' , Octava 4 ', Rausquint Mixtur 5 [ chor], 

Bassun 16 ', Trompett 8', Trompett 4 '. Fem bälgar. 

"Kostar 16 ooo Dr Kopp. Förfårdigas på 5/4 åhr 


Nr 3. 34 stämmor. 

HuFWUD MANUALEN Quintadena 16', Principal 8', 

Viol de Gamba 8', Fleut doux 8', Fleut Traver 4', 

Qvinta 6', Octava 4', Hollfleut 4', Rausquint 2 

Chor, Mixtur 5 chor, Trompett 16', Trompett 8'. 

ÖwERWÄRKET Spitsfl. Gedact 8', Qvintadena 8' , 

Principal 4 ' , Spitzfleut 4 ' , Qvinta 3' , Octava 2', 

Gemshorn2 ' , Mixtur 4 [Chor], Bahr Pfeiffe 8' , Vox 

Humana 8' . 

PEDALEN C - e1 Principal16 ' , Untersatz 16', Octava 

8', Flag Fleut 8' , Qvinta 6', Octava 4 ', Rausquint 2 

[chor], Mixtur 4 [Chor], Contra Bassun 32', Bassun 

16 ', Trompett 8 ' , Trompett 4 '. Atta bälgar. "Kostar 

24 ooo D: Kpp. Förfårdigas på 2= åhr." 


I kommentaren framhåller Cahman att alla tre pro-
jekten är både till antalet stämmor och till tonom-
fånget större än detbefintliga, irreparabla orgelverket, 

som har endast 18 "uhrgamla och gemena stämmor" 

och 39 toners omfång. Hans jämförelse mellan de 

olika dispositionsalternativen ger en högst intressant 

belysning av hans orgelbyggande och influenser från 

det samtida orgelbyggeriet på kontinenten. Det för-

sta alternativet är det billigaste, och "äro ock derifrån 
de förnämste och nymodigste stämmorna uteslutne, 
såsom I. Viol de Gamba. 2. Flagfleut, 3. Fleut Traver, 
4. Rausquint, 5. Gemshorn, 6. Schalmoy, 7. Quinta-
dena 8 fot, 8. vox humana, 9. Qvinta 6 fot, IO. Trom-
pette 4 fot, hwilka alla äro rara stämmor, och större 
delen nyl. inventerade; såsom Viol de Gamba för l 
åhr sedan uppfunden af Sperling i Tyskland, Fleut 
Traveer hel ny afdirecteuren Cahman sielfinvente-
rad, Scahlmoy /: hwilken med gamla Schalmej intet 
bör förblandas:/ för 2= åhr invent: af Silfverman i 
Saxen, vox humana efter aller nyaste invention såsom 
den nyl" afMosengel är uppfunden. 15 Öpen untersatz 
är och hel ny och finnes allenast l utj hela Swerige."16 

Den ringa prisskillnaden står inte i proportion till de 
förnäma stämmor som man avstår i alternativ l och 
han nämner att bara Vox humanastämman "utj de 
Tyska orterne" lär kosta 4 - 5 ooo daler om inte mera. 
I alternativ 3 finns ytterligare sex stämmor: "Qvinta 
6 fot, Fleut doux 8 fot, Trompett 16 fot, BahrPfeiffe 
8 fot, Octava 8 f Contra Bassun 32. fot, och swara 
uti No 2 Flagfleut emot Fleut doux, Schalmoy 16 
emot Tramp: 16. Gemshorn kan och qvadrera emot 
Bahr Pfeiffe." Contra Bassunen är den största och 
förnämsta men något dryg att hålla i stånd. "Skulle 
för den skul i anseende till en och annan omständig-
het oförgripeln synas, att N ° 2 skulle wara det tienli-
gaste Project." Han påpekar att orgeln får ett betyd-
ligt större omfång än den gamla - i manualen C-cl 
med full oktav i basen, och i pedalen C-e1 (den gamla 
hade omfånget F- a2 i manualen och E-c1 i peda-
len). Den blir stämd i fransk ton, "hwilket är en mär-
kel. fördelachtighet både för instrumentale och vocal 
musique, ty då slipper man all Transposition på orge-
wärket eller förstämningar och tillsatzer på andre 
instrumenterna; då få och alla wåra Psalmer siungas 
i sin rätta och N aturelle Ton hwarefter de äro upp-
satte." Principalpiporna blir av fint engelskt tenn till 
skillnad från den gamla orgelns fasadpipor, bestående 
av trästavar och en och annan blypipa, överdragna 
med bladsilver på framsidan. Manualklaveren kom-
mer att få beläggning av ebenholts och elfenben eller 
buxbom. Bälgarna blir med ett veck "hwilket ock 
hafurer sin stora nytta med sig", liksom "läcktarens 
beqwämligare form och utbygnad". Kommentaren 
avslutas med en uppgift om antalet pipor i de tre 
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alternativen: i det minsta 999 pipor, det mellersta l 

204 och det största l 414. 
Orgelns temperering diskuterades inte vid detta 

tillfälle. Frågan tycks dock ha intresserat dompros-
ten, som bad Cahman om ett utlåtande om en ny 
temperatur, som uppfunnits av Christopher Polhem. 
I sitt utlåtande den 15april1732 är Cahman starkt kri-
tisk till Polhems system, men uttalar sig samtidigt för 
en temperatur som medger spel i alla tonarter: "För 
min dehl att säja, tyckes det wara nog wida kommit, 
när alla 12 intervalla inom Octaven, kunna så tempe-
reras ochjämkas, att alla qvinter ganska lijtet swäfwa, 
då alla tertserna blifwa någorlunda hulpne, så att med 
temelt nöje kan spelas utur alla toner, så wäl utj ciss 
fiss och giss dur, som utj c d och f dur; då ock den 
tillförne utj H dur alt för höga och förhatelige tertia 
befinnes så drägelig, som någon af de andre. M en 
derafkan ändå icke följa än mindre säjas, att emillan 
alla qvinter och alla tertier är lijka dehlning, hwilket 
afen förståndig grant kan med Öronen Märckas." 17 

Orgeln bygges 
Kontraktet med Cahman har inte kunnat återfin-
nas. Att det blev Cahmans alternativ 2 som genom-
fördes är ställt utom allt tvivel och bestyrks av Abra-
ham Hiilphers' identiska dispositionsuppgift 1773,18 

där man dock också finner en tremulant. 19 

Orgelbygget tycks ha genomförtsplanenligt. Med 
brev den 2 februari 1732 översände Cahman ett pro-
jekt till orgelläktare jämte specifikation på material-
åtgång20och den 12 juni 1732 begär han att få dispo-
nera ett rum för sina saker och frågar om han får ta 
den gamla orgelns metallpipor i avbetalning. 21 D et 
framgår inte av tillgängliga handlingar hur orgel-
bygget fortlöpte i detalj . Sannolikt skedde tillverk-
ningen till stor del på Cahmans verkstad i Stock-
holm. Vid uppsättningen av orgeln i kyrkan arbetade 
Cahmans närmste medarbetare, orgelbyggaregesäl-
len Olof H edlund. Cahmans skriftliga löfte den 20 
augusti att han efter fullgjort arbete i Göteborg skulle 
komma till Linköping och se igenom verket kan tyda 
på att han själv inte medverkade vid uppsättningen i 
domkyrkan. 22 

Den 19 augusti 1733 invigdes orgeln av dompros-
ten Andreas Rhyzelius, som i sitt i tryck utgivna 
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invigningstal ger en skildring av de tidigare och 
den nya orgeln, och en historisk - teologisk expose 
över orglar och musik i kyrkorna. 2J Sedan domkyr-
kans gamla orgelverk blivit obrukbara hade lands-
hövdingen och biskopen i samråd med domkapitlet 
"pröfwat nödwendigt och anstendigt, at med stor 
bekostnad låta giöra thetta Nya Orgelwerket, som af 
en berömlig och här i riket nu för tiden makalös mäs-
tare eller Orgelbyggare, DirecteurenJohan Cahman, är 
lyckeligen förferdigadt, så at Församblingen nu i dag 
första gången får höra thes gällande liud och med 
thy instemma til Herrans sin Guds loff och pris." 
Efter invigningen följde bön och psalmen Lofsjung-
er Herran. Dagen därpå inlämnade domkyrkoorga-
nisten Ferdinand Pape i Västerås, som varit kallad att 
avsyna orgeln, sitt utlåtande som betygar "at thet är 
til alla delar enligit med Contractet och fullkomligen 
gott" .24 

D e första åren stod orgeln omålad. 1736 upp-
sattes den från bildhuggaren Nils Ö sterbom beställ-
da skulpturala utsmyckningen bestående av 50 pip-
fåltsornament och 13 änglabilder. Aret efter betalas 
målaren Weises änka 700 daler och sedan C.W. Wet-
tersten från N orrköping 2 mo daler kopparmynt för 
orgelverkets målning och förgyllning; Lars Larsson 
Kyrkobyggare betalas den 14 oktober 1737 för ställ-
ningsarbete vid orgelns målning. 

Domkyrkan hade därmed fått en tidsenlig orgel 
och ett ståtligt blickfång i väster. N är linköpings-
orgeln tillkom hade Cahman sedan några år orien-
terat sig mot en ny och modernare orgeltyp, vilket 
också framgår i hans ovan citerade kommentar. Ett 
första uttryck för denna nyorientering var den stora 
orgeln i Uppsala domkyrka 1731, där han uttryck-
ligen går över till vidare pipmensurer. 2s D etsamma 
tycks ha gällt i Linköping, där fasadprincipalerna är av 
klart vidare mensur än principalerna i Leufsta bruk 
och andra orglar från tiden före 1730.26 Uppsalaor-
geln betecknar också en viktig förändring av orgelns 
uppbyggnad och arkitektur. I stället för den tidiga-
re upplösningen i flera separata enheter - huvud-
verk, ryggpositiv och fri stående flankerande pedal-
torn som i den berömda orgeln i Leufsta bruk -
samlade han i Uppsala alla verken inom en gemen-
sam struktur. Därmed skapades den för svensk sen-
barock så typiska orgelfasaden med huvudverk, flan-
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kerande pedalverk och - i stället för ryggpositiv -
ett krönande öververk som tillsammans bildar en 
monumental, triangulär fasaduppbyggnad över en 
bred sockel. Att döma av äldre fotografier var linkö-
pingsorgeln i sin ursprungliga icke ombyggda form 
det jämte Uppsala kanske förnämsta exemplet på 
denna fasadtyp, som i något varierad form återkom-
mer i bl.a. orglarna i Katarina kyrka i Stockholm 
1751, Fredrikskyrkan i Karlskrona 1764 och orgeln i 
Växjö domkyrka 1776. 

Bristfälligheter i Cahmanorgeln 
På själva invigningsdagen tillsatte församlingen änt-
ligen en organist, Valentin Craus från Jönköping. 
Han avled 1739 och efterträddes av Baltzar Knölke, 
som i början av år 1742 också blev director musices 
vid gymnasiet. 21 

Den 8 augusti 1739 låg på domkapitlets bord ett 
av Knölke ingivet memorial daterat 26 juni. I nio 
punkter redovisar han "orgelwärckets felaktighet 
wid sielfwa byggnaden, och therav sedan härrörda 
bristfälligheter". Knölkes yttrande har inte kunnat 
återfinnas, men av Ferdinand Zellbells utlåtande (se 
nedan) framgår att hans anmärkningar bl.a. gällde 
orgelns stämning och temperatur, svagt ljud och stö-
tig lufttillförsel, stumma pipor m .m. Domprosten 
såg allvarligt på saken och ansåg att man borde begära 
handräckning "om de som , med afl. Caman, såsom 
Hedelund then förnämste af dem, detta orgelwärk 
bygt intet wille sådant förbättra och ändra." D et upp-
drogs åt domprosten att i närvaro av landshövdingen, 
kyrkans director cantus och "här nu warande orgel-
byggaren undersöka förut om sanningen af thetta, 
som blifwit angifwit." 28 

Efter en långvarig utredning, och sedan en skriftlig 
förklaring inkommit från besiktningsmannen, Ernst 
Ferdinand Pape i Västerås, beslöts den 18 februari 
1741 om en besiktning genom organisten och orgel-
experten Ferdinand Zellbell i Stockholm.29 Cah-
mans sterbhus underrättades, och den 13 och 14 mars 
utfördes besiktningen. Närvarande var landssekrete-
raren Sven Maul, lektor Claes Wimmermarck, rek-
tor Johan C hrister Duraeus, domkyrkosyssloman-
nen Jonas Callerholm, organisten Baltzar Knölke 
samt dessutom orgelbyggarna Olof H edlund från 

Stockholm och Jonas Wistenius från Linköping. 
Från Cahmans sterbhus hade ingen infunnit sig. Inte 
heller direktör Pape, kallad via landshövdingen i 
Västerås, infann sig; i stället hade han sänt ett skrift-
ligt yttrande som lästes upp och lades till handling-
arna. Den 15 april översände domkapitlet Z ellbells 
utlåtande jämte kostnadsförslag från H edlund respek-
tive Wistenius till biskopen, som befann sig i Stock-
holm, med begäran om hans utlåtande " hwad bäst 
och säkrast skulle synas till domkyrkans skadeslös-
hollande wid thetta påkostade orgelwärk."J0 

Zellbell går i sitt utlåtande igenom Knölkes an-
märkningar punkt för punkt. Att orgeln är ostämd 
och temperaturen rubbad kan inte nekas men kan 
inte anses som något fel "af något värde", och kan lätt 
avhjälpas av en orgelbyggare. Vid mätning av luft-
trycket visade det sig vara endast vid pass 24 grader 
(c:a 50 mm) , ett fel som borde ha eftersetts av exa-
minatorn. Största pipan i pedalprincipalen är stum 
beroende på att kondukten lossat i limningen. Skä-
let till att de lägsta tonerna i pedalens Untersatz 16 ' 
klingar svagt är den svaga lufttillförseln , som i sin tur 
beror på att utfallsventilerna vid bälgarna är något 
mindre än de borde vara och kanalerna för trånga. 
Av detta, och av att kanalerna förs in på ett i stället för 
två ställen i manual- och pedallådorna, beror också 
den stötiga lufttillförseln. Detta fel hade examina-
torn bort anmärka. Den något sena ansatsen i de 
grövre tonerna i Untersatz 16' kan hjälpas med en 
Gedackt 8' i stället för den befintliga Q vinta 6 ' . 
Att kanalventilerna tremulerar är inte ovanligt vid 
nya orgelverk, hävdar han. Manualkopplet är i olag, 
ett smärre fel som kan avhjälpas, och att en bälgfalt 
är något sprucken beror troligen på ovarsam tramp-
ning. Stockarna på väderlådorna har slagit sig något, 
men kan riktas. I tremulanten är fiskbenet avbrutet 
och bör bytas mot ett nytt, stadigare. Beträffande 
Schalmoistämman, som mot kontraktet gjorts till 
hälften av trä, tycks det för intonationslikhetens skull 
vara bäst att den görs helt av metall. Att verket är för 
trångt byggt kan vid första påseendet tyckas riktigt, 
men hindrar ej klangen och kan inte anses som ett 
fel. 3' 

För att avhjälpa de påtalade bristerna begär H ed-
lund l 200 daler jämte fri resa och fritt vivre för sig 
och sitt arbetsfolk; församlingen skall anskaffa två 
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tolfter goda furubräder. Wistenius begär i sin mera 
specificerade kostnadsberäkning 858 daler koppar-
mynt men tillägger: "Men att hela Wärcket der ige-
nom, eller då detta på förnämde sätt blifWit giordt, 
skall vara fullkomligt och utan fehlachtighet, derföre 

2kan iag mig något ansvar eij åtaga."3
Ersättningen till Zellbell var 120 dr silvermynt, till 

Hedlund 20 och till Wistenius 8. "Löpgossen som 
skickades efter sidstnemde Wisten 4 mihl ifrån sta-
den" fick 2 daler.33 

Av tillgängliga handlingar framgår att reparatio-
nen inte blev utförd - klagomålen på trånga kanaler 
och ostadig struktur m.m. kvarstår ännu 25 år senare. 
Troligen nöjde man sig med de nödvändigaste åtgär-
derna som lagning av direkta fel ochjustering av luft-
tryck och stämning. 

Ar 1754 avled Baltzar Knölke. Hans efterträdare 
som domkyrkoorganist och director musices blev 
Johan Miklin, som innehade tjänsten till sin död 
1787. Tjänsten söktes också av Johan Everhardt, son 
till domkyrkosmeden och urmakaren Henrik Ever-
hardt i Linköping. Han hade lärt orgelbyggeri av 
Hedlund i samband med orgelbygget och lovade i sin 
ansökan att vilja sätta domkyrkans mycket bristfäl-
liga orgelverk i stånd, att inrätta domkyrkans slagur 
och att på egen bekostnad bifoga "et rätt Spel Uhr". 
Församlingen litade dock inte på hans utfästelser, 
eftersom han inte "grundeligen hade lärdt then nog-
granda Orgelbyggare-Konsten", och då "besagde 
Orgelwärks förbättran erfordrade en anseenlig och 
dryg kostnad, hwilken Herr Everhardts swaga hwil-
kor ei kunna tåla och medgifWa."34 

Ombyggnadsförslagfrån Matthias 

Swahlberg och Lars Wahlberg 


Ar 1767 anmälde Miklin att orgeln behövde repa-
reras. Lektor Liden åtog sig att kalla på orgelbyg-
gare Swahlberg, som befann sig i Söderköping, och 
Miklin själv nämnde "de orgelbyggare som nu vistas 
i Horn", d.v.s. Lars Wahlberg och Anders Wollan-
der.35 En skadebesiktning gjordes av Swahlberg och 
komminister Henric Sturlin tillsammans.36 De kon-
staterar att strukturen är ostadig och sviktande vilket 
bidrar till att verket ofta kommer i olag. Lufttillför-
seln är otillräcklig och väderkanalerna för trånga, en 
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bälg är söndrig, intonation och stämning bristfällig. 
Kostnaden för nya kanaler och lagning av bristerna 
beräknas av Swahlberg till 2 600 daler kopparmynt. 
- Lars Wahlberg konstaterar i sitt åtgärdsförslag att 
bälgarna ligger för nära verket och bör "til ärhål-
lande afjämnare wäder och wäderpackning, flyttas 
längre därifrån samt läggas högt upp på en botten 
af bjälckar och plankor, hwilka gå fram til werket 
och gifWa det styrka, då Structuren ej kan swigta och 
runka, som nu sker, hwarafwerket tager skada." Nya 
utfallsventiler bör sättas in vid bälgarna, väderkana-
lerna bör göras nya, tredubbelt stora, och föras in 
på två ställen i vardera pedallådan. Pedalens väder-
lådor är för små och grunda och måste göras nya 
med dubbla kanceller. Också manualväderlådorna 
bör ersättas eftersom piporna står för trångt. Tung-
orna i rörverken är för klena och den svaga och 
mindre behagliga Schalmoi 16 ' bör bytas mot en 
Trumpet I6 ' , åtminstone i tre oktaver. Hela pip-
verket skall rensas och intoneras starkare "så at det 
får större force, hwilket i denna kyrka behöfWes". 
Eftersom piporna får mera väder skall de flyttas upp en 
halv ton eller förlängas. Kostnaden uppgår till 7 150 
daler kopparmynt. Nöjer man sig med att "som någon 
nyligen föreslagit" endast göra nya kanaler och ren-
stämma orgeln, "är det allenast en paillativ-cur och 
så godt som et ogiordt arbete." Kostnaden för detta 
skulle bli 2 300 daler kopparmynt.Johan Miklin och 
H enric Sturlin har genom påskrift på handlingen 
bestyrkt de brister som uppgivits och intygar att de 
"ej weta någon i konsten skickligare och upriktigare 
man att dertil föreslå, än Orgelbyggaren herr Wahl-
berg." 

Inte heller nu blev det någon reparation. Den 
JO april 1771 skriver Miklin ett memorial där han 
nämner att musik skall uppföras med anledning av 
kungens död. H an hemställer "om icke det til utse-
endet så wackra Orgelwerket här i domkyrkan, som 
i flere dess inre delar är ganska bristfälligt och tarfvar 
skyndsam hjelp, måtte under denna tid blifWa rensat 
och förbättrat, på sätt, som Hr Comminister Stur-
lin och j ag för mer än trenne år sedan haft den äran 
skrifteln författa och upgifWa." Priset, 6 a 7 ooo 
daler kopparmynt kan tyckas drygt, men j ämfört 
med att reparationen på orgelverket i Västerås, byggt 
av samma mästare och lika stort, kostade 12 ooo daler 

http:tillsammans.36
http:daler.33


jämte reskostnader för orgelbyggarna och "approba-
teur ifrån Stockholm", får det anses lindrigt. Skulle 
det inte finnas medel till detta hoppas han att en 
mindre kostsam reparation kan beviljas. Han föreslår 
att man skall anlita "den foglige och i sin konst wäl 
grundade Sjörlin " innan han reser till Västergötland, 
där han kommer att vara sysselsatt med orgelbyggen 
flera år, "hwarefter en så drifWande och snäll karl, til 
detta granlaga arbetet, icke så lätt torde kunna träf-
fas."37 H an påpekar hur han själv med stor möda och 
kostnad lagat och iståndsatt en trasig bälg och obruk-
bara stämmor men att hans knappa villkor och ringa 
lön inte längre tillåter sådana utgifter.38 Någon större 
reparation blev det inte heller denna gång, men den 
2 maj 1772 kvitterar Schiörlin blygsamma 12 daler 
och den 27 juli följande år 40 daler för orgelns repa-
ration. Att orgeln dock fungerade finns omvittnat 
av arkitekten och organisten Erik Palmstedt, som 
besökte domkyrkan 1778 och noterade om orgeln att 
den "har en god ton, samt, ehuru ei mer än några 20 
stämmor, giör god effect i kyrkan."39 

Erik Dahlmans och Pehr Zacharias 
Strands stora nybyggnadsprojekt 1828 

Inför domkyrkans reparation 1812 beslöts att orgel-
piporna skulle tas ned av Pehr Schiörlin och läggas 
i därtill gjorda brädlårar. 1813 lämnade Schiörlin ett 
kontraktsprojekt till återuppsättning av orgeln, som 
i samband därmed också skulle förses med ett pedal-
koppel till huvudverket och en Contra Basun 32 ' på 
särskild väderlåda bakom verket.40 Det kontrakt som 
slöts kom dock bara att omfatta en återuppsättning 
av orgeln "i hjälpligt och brukbart stånd" , insättning 
av dragkoppel mellan pedalen och huvudmanualen 
samt en ny spegel med förgylld ram över klaveret 
från spegelfabrikören Hoffstedts Enka. Orgelfasa-
den rengjordes av kyrkobyggare Lundqvists hustru.4' 
Schiörlins arbete avsynades den 17 januari 1814 av 
Thure von N ackrey och Eric Dahlman, domkyrko-
organist i Västerås. De konstaterar att Schiörlin upp-
fyllt sitt åtagande, men att det i a·nseende till ver-
kets ålder och övriga beskaffenhet finns brister som 

42 fordrar en större investering. 
Den 29 augusti 1826 lämnade domkyrkoorganis-

ten Erik Dahlman, som år 1814 hade flyttat från Väs-

terås till Linköping, en skrivelse till domkapitlet om 
orgelns tillstånd och den 15 september 1828 föreligger 
ett förslag till kontrakt med Pehr Zacharias Strand 
om en helt ny orgel. 43 I en utförlig kommentar påpe-
kar Dahlman att den gamla orgeln visserligen kan 
repareras, men att om man vill ha ett varaktigt resul-
tat, vilket skulle fordra nya väderlådor, skulle kost-
naden överstiga dess värde. Att tillöka orgeln med 
nya stämmor med bibehållande av struktur, väderlå-
dor och mekanik, en fråga som ställts till Dahlman 
redan 1814 av dåvarande biskopen, är inte möjligt. Att 
använda dess brukbara stämmor i ett nytt orgelverk 
vore en stor förlust, eftersom det bara skulle bli fråga 
om några små stämmor. Dahlman föreslår därför att 
man i stället försäljer orgeln eller låter den gå som 
dellikvid för en ny. Han påpekar också att orgeln 
med dess blott 27 Y2 stämmor är alldeles för liten för 
domkyrkan och jämför med andra domkyrkor och 
stadskyrkor i Sverige och utomlands, samt orgeln 
i Gammalkils landsförsarnling, som med sina 27 Y2 
stämmor är lika stor som domkyrkoorgeln.44 

Det mycket omfattande och detaljerade kontrakts-
förslaget redovisar en orgel med 55 stämmor, förde-
lade på fyra manualer och pedal. Den skulle uppta 
hela kyrkans bredd och förutsatte en tillbyggnad av 
läktaren åt sidorna och framåt, detta också för att få 
plats för orkester. Orgeln skulle ha 15 bälgar och 14 
väderlådor samt två pukor. Byggnadstiden beräkna-
des till tre år och kostnaden, som är noga specifice-
rad, skulle uppgå till 15 952 riksdaler och 32 skilling 
banco jämte kostnader för virke som skulle anskaf-
fas av församlingen, kost och logi för orgelbyggarna, 
hyra av arbetslokaler i Linköping, transporter, bild-
huggeri, målning och förgyllning m.m. Om försam-
lingen inte lyckades sälja den gamla orgeln skulle 
Strand ta den i byte för 3 ooo riksdaler. Till kon-
traktet hör en noggrann tidplan och specifikation på 
virkesåtgång, beräkning av matkostnader m .m. och 
det framgår att D ahlman själv var starkt engagerad i 
arbetet med planeringen av orgelbygget. 

Pehr Zacharias Strands ombyggnad 
1842- 43 

Det storslagna och synnerligen genomarbetade pro-
jektet kom av brist på medel emellertid inte till utfö-
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rande och Cahmanorgeln fick fortsätta att göra tjänst 
ännu en tid. När Dahlman i mars 1840 återigen 
påtalade behovet av en reparation fick han emeller-
tid stöd av domprosten. Tillfallet var lägligt; Strand 
skulle bygga ny orgel i Klockrike kyrka nära Lin-
köping och skulle kunna reparera domkyrkoorgeln 
samtidigt, vilket skulle ge lindrigare kostnader för 
resor och transporter m.m. Efter att ha besökt dom-
kyrkan den 20 och 21juli 1840 gjorde Strand ett kost-
nadsförslag, och i april 1841 gav domkapitlet i upp-
drag åt Dahlman att göra ett kontraktsförslag. När 
det var gjort hänsköt domkapitlet emellertid finan-
sieringen till församlingen. "Här slutar sig för denna 
gång mina tillgöranden rörande nämde Domkyrko-
orgverk", skriver den besvikne Dahlman och påpe-
kar att Strand begärt sina nedsända effekter tillbaka 
och avsäger sig all vidare befattning med domkyrkans 
orgel. "Till någon annan än Tit. Strands öfverlägsna 
skicklighet vågar jag icke anförtro ofta nämda Repa-
ration, innefattande icke blott de Mekaniska, utan 
äfven den i Musicaliskt afseende mångfaldigt svå-
rare förändringen och förbättringen.... Jag är skyl-
dig Gudstjensten, mig sjelf i den Tjenst jag innehar, 
hvadjag här ofvan framstäldt äfvensom för en framtid 
åtrn.instone visa hvad jag velat, och får nu ödmjukt 
anmäla att jag hädanefter icke kan ansvara för Wer-
kets säkra begagnande under Gudstjensterna eller 
ock derunder afnämde Werk möjligen upkomman-
de oljud, förr än behörig Reparation skedt."45 

Tydligen gjorde hans starka ord verkan. Saken 
togs upp vid sockenstämman den 7 juni 1841, men 
när man äntligen tecknade kontrakt den 18 mars 1842 
hade Strand försatts i konkurs; kontraktet slöts där-
för med hans konkursbo. Arbetet påbörjades den 2 
maj 1842 och avslutades den n februari 1843 och finns 
utförligt dokumenterat i verifikationer och andra 
handlingar. Verktyg, hyvelbänkar, nya pipor, bälg-
bord och andra delar anlände från Stockholm i ett par 
omgångar med ångfartyget Ormen Långe till ham-
nen vid Nykvarn. Sex man från orgelbyggeriet arbe-
tade med ombyggnaden. Arbetet fördröjdes bl.a. 
genom Strands tilltagande sjuklighet och den 30 
december 1842 lämnade han Linköping, varefter 
ombyggnaden slutfördes av hans närmaste medarbe-
tare Johan Blomqvist och A.V Lindgren, som under 
sju veckor var inackorderade på gästgivargården.46 
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Av kontrakt och besiktningsprotokoll framgår 
vilka åtgärder som vidtogs. Syftet var dels en tek-
nisk reparation dels en "i Musikaliskt afseende högst 
nödig förändring och förbättring, dels genom små, 
gamla otjenlige stämmors utbyte mot nya och större 
stämmor, dels genom gamla stämmors förändring, 
förbättring och omflyttning m.m." Cahmans pip-
verk bibehölls i stor utsträckning, men de för barock-
orgeln karaktäristiska övertonsstämmorna försvann 
till förmån för nya stämmor i åttafotsläge. En del av de 
gamla stämmorna omarbetades, t.ex. Vox humana 
8', "hel och hållen omgjord", Fleut Traver som änd-
rades till en rörflöjt och Untersatz 16' som omarbe-
tades för att få en stark k!ang. Väderlådorna, som ju 
kritiserats som för trånga, bibehölls, liksom register-
mekaniken, delvis även spelmekaniken, medan kla-
viaturerna nygjordes. Orgeln fick nu äntligen ett nytt 
luftsystem med tre stora bälgar, nya kanaler och ett 
lufttryck på 55 grader eller 3 decimaltum (närmare 
90 mm). Tremulanten togs bort. Avsyningen för-
rättades av Dahlman i närvaro av domprosten Sven 
Lidman, handlanden A. Dedering och snickarålder-
mannen Sam. Wallertz. Det konstateras, sakligt och 
utan överord, att orgeln nu "jemfördt med dess pri-
mitiva beskaffenhet [får] anses vara i godt stånd och 
af ovanligt god Intonation och bör med tilbörligt 
underhåll äga det bestånd som billigt fordras ." 

Carl Elfströms orgel 
Med Strands ombyggnad fick Cahmanorgeln ytter-
ligare några decenniers respit. Vid slutet av 1870-talet 
konstaterades emellertid brister i funktionen och 
1884 lade domkyrkoorganisten Jonas Fredrik Törn-
vall fram ett ombyggnadsförslag, som förutom en 
teknisk iståndsättning innefattade en klanglig moder-
nisering där ursprungliga stämmor fick ge plats för 
nya av senromantisk typ som Flt'.ite harmonique 8 ' , 
Gamba 8 'och Salicional 8 ' .47 Alla tre verken skulle 
få en ny Trumpet och i huvudverket skulle Octava 
4' och 2' göras nya, förmodligen av klangliga skäl. 
Märkligt nog tolererades Cahmans Schalmoi 16 ' 
den nya, senromantiska dispositionen. Öververket 
skulle förses med crescendoskåp. I ett andra alter-
nativ föreslår Törnvall också nya väderlådor, förbe-
redda för en framtida utbyggnad av antalet stämmor, 
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och ett nytt fristående spelbord, d.v.s. i praktiken en 
nybyggnad med bibehållande av Cahmans fasad och 
ett antal gamla stämmor. "Kunde medel anskaffas 
vore att föredra en ny orgel, motsvarande det härliga 
templet, enligt förut lämnat förslag på 55 stämmor" 
framhåller han dock avslutningsvis.48 

Det blev en nybyggnad, men med endast 28 stäm-
mor. Av de gamla stämmorna bevarades bara Schal-
moi 16', som Elfström dock bytte mot en Viola di 
Gamba 8' 19or. I övrigt fick orgeln en genomförd 
senromantisk disposition, kompletterad med en rad 
koppel samt barkermaskin i första manualen. Orgeln 
byggdes av orgelbyggaren Carl Elfström i Ljungby 
och avsynades den 3 december 1887 av hovorganis-
ten och läraren vid Musikaliska Akademien August 
Lagergren, som också spelade vid invigningen. 49 

Omgestaltningen av kyrkans västparti medförde 
att orgeln, på grund av läktarens rivning, måste 
flyttas in i mellersta tomrummet varvid orgelfasa-
den fick minskas och omarbetas. I samband därmed 
avlägsnades den skulpturala utsmyckningen. "Nya 
platsens olämplighet kommer alltid att försämra och 
minska orgelns tonstyrka", skrev Törnvall i si tt för-
slag, något som tycks ha besannats redan vid invig-
ningen, då orgeln uppfattades som svag. 

Elfströms orgel fick en kort livslängd. Redan 1917 
tog domkyrkoorganisten Ragnar Darell upp frågan 
om en ny och större orgel. Som stöd för sin framställ-
ning hade han ett expertutlåtande från professorn 
och tonsättaren Gustaf Hägg, daterat 22 november 
1916, och senare även ett utlåtande från organisten 
i Gustav Vasa kyrka i Stockholm Otto Olsson, som 
besiktigade orgeln i juli 1924.50 Hägg konstaterar 
vid sin besiktning av orgeln, "hvilkens brister och 
gammalmodiga beskaffenhet jag många gånger hört 
omtalas", att stämmorna har stora brister i karaktär, 
styrka och skönhet; allting klingar enahanda. Princi-
pal 8 ' och 16 ' i I manualen saknar kraft och volym, 
Trumpet 8' är synnerligen rå och osympatisk; i Il 
manualen är Euphone 8' , Viola di Gamba 8' , Violin 
4 ' och Flöjt 4' karaktärslösa, men Vox retusa "en rätt 
god stämma", och i pedalen saknar Violoncell 8' och 
Violon 16 ' stråkton. En ännu större olägenhet är att 
den saknar nutida registreringsresurser såsom kom-
binationer, registersvällare m.m. - i detta hänseende 
är den omkring 50 år efter sin tid. Han framhåller 

hur orgelbyggnadstekniken under de senaste 25 åren 
gjort ofantliga framsteg: "All den rika och tillta-
lande omväxling vid såväl gudstjänstmusikens utfö-
rande som vid återgifvandet afde stora orgelmästar-
nas kompositioner, som den moderna orgeln med 
sina talrika resurser beträffande fria kombinationer, 
sina karaktäristiska och mera konstnärligt intonera-
de stämmor m.m. är mäktig är således med denna 
domkyrkoorgel absolut omöjligt åstadkomma." Den 
pneumatiska maskinen fungerar dåligt och kan inte 
dra alla koppel och crescendotrampan har en syn-
nerligen opraktisk placering i spelbordets mitt. Felen 
beror inte på vanvård, utan den begränsade förmå-
gan hos orgelbyggaren, ett omdöme som delas av 
Ragnar Darell: "Att uppförandet av orgeln ej anför-
troddes åt en av våra mera kända orgelfirmor är ägnat 
att väcka en viss förvåning. Resultatet av experimen-
tet blev ej heller det bästa." - Otto Olsson konstate-
rar i sitt utlåtande 1924 att orgeln är av anmärknings-
värd soliditet både vad gäller väderlådor och pipverk 
men att disposition och storlek inte svarar mot de 
fordringar som gällde redan när den byggdes. "Det 
ringa antalet stämmor (28) har orsakat att dessa måst 
förlänas en kraftig, ibland t.o.m. rå intonation för att 
kunna göra sig gällande i det stora rummet. Nyanse-
ringsmöjligheterna äro synnerligen inskränkta. Sak-
naden afförmedlande övergångsstämmor, bristen på 
ackompagnemangstämmor, den totala frånvaron af 
en mängd klanger och registerkombinationer som 
numera anses ofrånkomliga i en bättre orgel, var 
högst påfallande. D et instrument som nu står på Lin-
köpings domkyrkas orgelläktare är endast att beteck-
na som en koralmaskin. Så vidt jag vet enastående är 
också det i bokstaflig mening bakvända förhållandet 
att orgelnisten trots det han förrättar sin tjänst vid en 
fristående spelpulpet, måste sitta med ryggen vänd åt 
kyrkan." 

En orgelkommitte bestående av komminister 
Torsten Borggård, domkyrkoorganisten Darell samt 
bokhandlare Wilhelm Sandegård tillsattes 1924. I sin 
rapport den IO maj 1926 föreslog de en helt ny orgel 
med bibehållande av användbara pipor i den befintli-
ga orgeln. Av de två anbud som inkommit förordade 
man efter samråd med Otto Olsson det som lämnats 
av firma E. A. Setterquist & Son,5' trots att detta var 
högre än det från Åkerman & Lunds Orgelfabriks 
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AB. Otto Olsson framhåller i sitt skriftliga yttrande 
över de båda förslagen att Åkerman & Lunds pneu-
matiska maskin enligt ny konstruktion med fallande 
bälgar fungerar sämre än den gamla sorten med sti-
gande bälgar och förleder till ett slappt spelsätt. En 
ny Trumpet 16' som Åkerman & Lund föreslår vore 
kanske önskvärd, "menjag utgick vid dispositionens 
uppgörande från att så mycket som möjligt af den 
nuvarande orgeln skulle bibehållas". Eftersom hög-
tryckstämmorna i det utmärkta musikrum som kyr-
kan utgör kommer att göra så stark effekt som kyrkan 
över huvud taget kan anses tåla är det onödigt att som 
Åkerman & Lund föreslår sätta in också en Serafon-
flöj t och en Prestant. "En betänklig sak är mängden 
af zinkpipor i det Akermanska förslaget. Zinken är 
en kristidsvara, ett surrogat som endast i ett fåtal fall 
kan fullt ersätta det mångdubbelt dyrare tennet. Häri 
ligger en av förklaringarna till den afsevärda pris-
skillnaden mellan de båda anbuden." Om anbudet 
från E.A. Setterquist & Son uttalar sig Olsson oför-
behållsamt positivt. Det utmärker sig för klokhet och 
fullständighet; zink har föreslagits i ytterst inskränkt 
omfattning och den pneumatiska maskinen blir med 
stigande bälgar. Båda firmorna kan göra ett gott 
arbete, Setterquist är i konstruktivt hänseende lik-
värdig med Åkerman & Lund, samt arbetar med de 
yppersta material och hans orglar kräver i regel inga 
underhållskostnader. 

Den 29 december 1926 fattade kyrkostämman, 
efter återremiss till kyrkorådet och förhandling med 
de båda firmorna om anbuden, beslut om ny orgel 
enligt reviderat anbud från E.A. Setterquist & Son, 
och att anvisa 70 ooo kronor för orgeln och omkost-
nader för kontrollant, elinstallationer m.m. Disposi-
tionen hade nu utökats med ytterligare en högtrycks-
stämma, Prestant 4'; i den slutliga dispositionen 
tillkom dessutom på förslag av Darell och hans kol-
lega organisten och tonsättaren Oskar Lindberg en 
Mixtur 4 chor i stället för Qvinta 5 l /3' i I manua-
len och en N azard 2 2/3'i stället för Fugara 4' i III 
manualen.52 

Beslutet att riva den gamla orgeln kom emeller-
tid att väcka debatt. I Östgöta Correspondenten den 20 

oktober 1927 finns en intenju med professor Albert 
Schweitzer, som vid rikskyrkosångshögtiden i Lin-
köping hade givit en konsert i domkyrkan.53 Han 

304 LINKÖPINGS DOMKYRKA 

uttalar sig mycket positivt om orgeln: "När det gäl-
ler en orgel är första frågan denna: har den en vacker 
ton eller ej? .. .Och jag måste då säga att orgeln i 
domkyrkan i Linköping är underbart vacker, såväl 
vad beträffar dess pianotoner som dess forte- och for-
tissimotoner". Visserligen vill han inte blanda sig i 
kyrkans angelägenheter, "men å andra sidan kan jag 
ej heller förtiga att det med min kännedom om org-
lar synes mig vara en stor olycka att man vill förstöra 
den härliga domkyrkoorgeln genom ombyggnad". 
På journalistens fråga om man inte kan bevara klang-
skönheten genom att flytta över pipor till den nya 
orgeln svarar Schweitzer nej, och framhåller de tradi-
tionella väderlådornas avgörande betydelse för pipor-
nas klang. Han bestrider att orgeln skulle vara oan-
vändbar för modern musik: "Jag skall spela den allra 
modernaste musik för er på Linköpings domkyrko-
orgel. Det finns inte orglar för gammal musik och 
orglar för modern musik, utan orglar som klinga 
vackert och som inte göra det. Det är en bisak för en 
orgel om den kan växla om register snabbt mot om 
tonen är skön och välklingande, och man bör absolut 
inte offra orgeln för att uppnå denna bisak." 

Schweitzers uttalande väckte naturligt nog upp-
seende. H ade detta omdöme kommit fram ett år 
tidigare hade planerna på en ny orgel säkerligen 
uppgivits skriver Östgöta Correspondenten i en ledare 
påföljande dag, och anser att kyrkorådet bör ta ini-
tiativ till en omprövning. När frågan dagen därefter 
diskuterades på kyrkostämman menade flertalet tala-
re att man tycktes ha begått ett misstag, en uppfatt-
ning som inte delades av rektor Alb. Vernaeus, som 
ansåg beslutet välgrundat: "Vi får väl ställa upp våra 
egna kyrkomusikaliska auktoriteter mot professor 
Schweitzer. Det är ju inte säkert, att universalsnillet 
har rätt - det kan också hända att han gått in absur-
dum i sina extrema tycken." Mera nyanserat är ett 
uttalande av Otto Olsson, refererat i Östgöta Cor-
respondenten den 22 oktober. Han anser att Schweit-
zers motiv är ädla men att hans kunskaper om kvali-
tetsnivån i svenskt samtida orgelbyggeri är för ytliga 
när han talar om fabriksorglar. Domkyrkoorgeln har 
en del mycket värdefulla stämmor med delvis gan-
ska nobel klang, men de kommer att tas till vara, 
och genom att arbetet görs av en av våra dyraste och 
mest samvetsgranna orgelfirmor har församlingen 
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en garanti för att det inte blir fråga om någon för-
störing. "Allt kommer att göras för att bibehålla den 
gamla orgelns kvalitet, på samma gång som den nyare 
tidens landvinningar inom orgelbyggeriet komma 
att utnyttjas." Även om Olsson modifierat sin håll-
ning står han långt från Albert Schweitzers och den 
framväxande orgelrörelsens radikala krav på en prio-
ritering av orgelklang och konstnärlig helhetsgestalt-
ning framför modern teknik. 

Debatten ledde till att orgelfirman i ett brev 
från domprosten anmodades att tills vidare inställa 
sitt arbete med orgeln. Utlåtanden inhämtades från 
organisterna Birger Anrep-Nordin, Oskar Lindberg 
och Otto Olsson, från orgelbyggarna E.A. Setter-
quist & Son och Eskil Lunden samt från den danske 
domkyrkokantorn Ernilius Bangert. "Med en gläd-
jande enstämrnighet ha alla dessa [Anrep-Nordin, 
Lindberg och Lunden] avböjt de synpunkter som 
pro[ Schweitzer anlagt på frågan och i stället bety-
gat sin anslutning till det med orgelbyggaren upp-
gjorda kontraktet", konstaterar Otto Olsson i ett 
yttrande den 19 mars 1928 där han också tillstyrker 
Darells ovan nämnda förslag till ändringar i diposi-
tionen. Av orgelkomrnittens yttrande till kyrkorådet 
den 21 mars 1928 framgår att Bangert anslutit sig till 
Schweitzers mening och lagt fram ett alternativt för-
slag; orgelkomrnitten kan "ej i någon punkt instäm-
ma uti professor Schweitzers uttalanden och allden-
stund det Bangertska förslaget förordar en orgel, 
byggd i enlighet därmed och i strid mot våra svenska 
sakkunnigas och vår egen uppfattning, kunna vi ej 
förorda nämnda förslag till antagande utan föreslå, 
att det ej måtte föranleda någon som helst åtgärd." 

Till kontrollanter för orgelbygget utsågs Otto 
Olsson, Ragnar Darell och orgelbyggaren Eskil 
Lunden i Göteborg, samt som besiktningsmän Ols-
son och Darell samt hovorganisten C.F. Henner-
berg i Stockholm. 

Setterquistorgeln 
I samband med högmässan den 22 december 1929 
kunde den nya orgeln invigas och på kvällen gav 
Ragnar Darell en orgelkonsert. Dagen därpå skriver 
Bengt Cnattingius i Östgöta Correspondenten: "Man 
tvingas omedelbart att skänka den [nya orgeln] oför-

behållsam beundran. Den har en gammal god kyr-
korgels djupa och mäktigt brusande ton och ett 
modernt instruments alla raffinerade medel." För-
utom romantisk musik av Enrico Bossi och Fritz 
Lubrich framfördes bl.a. Johann Sebastian Bachs 
fantasi G-dur och Dietrich Buxtehudes Lobt Gott 
lhr Christen allzugleich - ett repertoarval som visar 
att orgeln betraktades som ett instrument inte bara 
för romantiken utan också för den stora klassiska 
repertoaren. 

Orgeln har bevarats i huvudsak orörd. Tredje 
manualens Gamba 16' byttes, sannolikt på 1940-
talet, mot en Ters 1 3/ 5 ' . När man 1985-86 inredde 
sidoläktarna ombyggdes orgelhuset för att medge 
passage bakom orgeln, vilket kom att medföra vissa 
omflyttningar i orgelverket. I anslutning härtill gjor-
des en teknisk upprustning genom A. Magnussons 
Orgelbyggeri AB i Mölnlycke. 

Orgelrörelsens renässans för den klassiska, helrne-
kaniska orgeln på 1940- och 1950- talen innebar att 
Setterquistorgeln ganska snart kom att betraktas som 
otidsenlig. I motsats till många andra samtida och 
äldre instrument blev den emellertid inte utsatt för 
modernisering eller ombyggnad. I dag framstår den 
som ett av de värdefullaste och bäst bevarade instru-
menten från senromantikens sista skede. 

Orgeln har 61 stämmor, fördelade på tre manua-
ler och pedal. Cahmans fasad är bevarad men omar-
betad 1887, fasadpiporna till stor del bevarade men 
sedan 1880-talets ombyggnad stumma. Orgelverket 
har pneumatiska s.k. rooseveltlådor. Trakturen är 
mekanisk i spelbordet fram till en relästation, därefter 
rörpneumatisk, registraturen pneumatisk. Spelbor-
det är fristående mitt framför fasaden. Första manua-
len står direkt bakom fasaden, Il och III manualerna 
på tvärställda lådor bakom stämgången och pedalen 
längst bak. Dispositionen är i huvudsak senroman-
tisk och klangen i grunden romantisk med ett fler-
tal av senromantikens karaktärsstämmor företrädda, 
som Flauto Major, Gamba, Flute harmonique, Voix 
celeste, Salicet, Aeolin, Klarinett och Euphone; här-
till kommer tre mycket starkt intonerade högtrycks-
stämmor, Stentorfon 8', Tuba mirabilis 8' och Pre-
stant 4', placerade på en särskild väderlåda med högt 
luftryck. Men det finns i orgeln också några stäm-
mor som antyder viss påverkan av den tidiga orgel-
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rörelsen - i huvudverket en fyrkorig mixtur, i andra 	 1843, EFTER P.Z. STRANDS OMBYGGNAD 
(enl. Dahlmans och Strands ombyggnadsförslag) manualen Qvintadena 8' och 16 ', i tredje manualen 

en Nasard. Sannolikt på 1940-talet byttes Gamba 16 ' 
i Il manualen mot en Ters 1 3/ 5' . I övrigt är orgeln 
bevarad praktiskt taget orörd. 

I pipverket ingår ett tiotal stämmor från Elfströms 
orgel, bl.a. Borduna 16' och principalstämmorna i I 
manualen. Av de övriga stämmorna är några uppen-
barligen av fabrikstillverkade importpipor, resten av 
Setterquists egen tillverkning.54 Orgeln är av hög kva-
litet vad gäller konstruktion, material och utförande. 

Orglarnas dispositioner 
1733,]0HAN N. CAHMAN 

Hufwud Manualen 
Qvintadena 
Principal 
Viol de Gamba 
Flagfleute 
Fleut T raver 
Octava 
Rohrfleut 
Gemshorn 
Rausquint 
Mixtur 
Trompett 
Schalmoy 

2 chor 
4 chor 

Öfwerwiirket I stiilletfor Ryggpositiv 
Spitzfl.Gedact 
Qvintadena 
Principal 
Flaschnett 
Qvinta 
Octava 
Mixtur 3 chor 
Vox humana 

Pedalen 
Öpen untersatz 
Principal 
Qvinta 
Octava 
Rausquint Mixtur 5 chor 
Bassun 
Trompett 
Trompett 

Tremulant 
M anualomfång C - c', pedalomfång C -e' 

Koppel ÖfW./M an. 

Fem bälgar 
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r6 fot 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
2 

8 
16 

8 fot 
8 
4 
4 
3 
2 

8 

16 fot 
8 
6 
4 

16 
8 
4 

Manual 
Borduna 
Principal 
Viola di Gamba 
Flagfleut 
Rörfleut 

Gedacht 
Octava 
Rörfleut 
R ausquint 2 chor 
Octava 

Schalmoia 
Trompet 

Öjververk 
Gedackt Spitsfleut 
Dubbel-Rörfleut 
Gamba 
Principal 
Spitsfleut 
Täcktqvint 

Gemshorn 
Vox humana 

Pedal 
Untersatts 
Principal 
Violoncelle 
Täktqvint 
Octava 
Basun 
Trompet 
Trompet 

16 fot 
8 
8 
8 
8 

8 

4 

4 

3 
2 

16 
8 

8 fot 
8 
8 

4 
4 

2 

8 

16 fot 
8 
8 
6 

4 
16 

8 
4 

ny C - f", f.ö . gammal 
gammal 
C -ciss0 ny, f.ö. gammal 
gammal 
av gamla Fleut Traver, förändrad 
med hattar och rör 
ny av furu och lönn 
gammal 
gammal 
gammal 
gammal, nedflyttad från 
öververket 
gammal 
gammal 

C - h0 ny av trä, resten gammal 
ny, av trä 
ny, av metall 
gammal 
gammal 
gammal, inrättas med nya hattar 
och rör 
gammal, flyttad från manualen 
gammal 

gamm al 
gammal 
ny, av trä 
gammal, täckes med nya hattar 
gammal 
gammal 
gammal 
gammal 

Koppel Öfv./Man., Man ./Ped. 
Fem bälgar 

1887, CARL ELFSTRÖM 
(enligt registerskyltarna på spelbordet) 

Manual I 
Principal 16 fot 
Borduna 16 
Principal 8 
Rörflöjt 8 
Korno di Bassetto 8 
Gamba 8 
Octava 4 
Qvinta 3 
Octava 2 

Kornett 4 ch 
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Trumpet 16 fot 
Trumpet 8 

Manual Il 
Vox remsa 8 fot 
Flute Harmonique 8 
Salicional 8 
Gemshorn 8 
Wiolin 4 
Flöjt 4 
Flageolet 4 
Schalmei 16 1733; bytt 1901 av Elf 

ström mot Viola di 
Gamba 8 

Euphon 8 

Pedal 
Double Open 16 fot 
Violone 16 
Violoncelle 8 
Qvinta 6 
Octava 4 
Bassun 16 
Trumpet 8 

Manualomfång C- fl , fristående spelbord vänt mot orgeln 55 

Koppel I/P, 11/P, II/I, 4 . /I, Il 16 . /I, 4 '/P 
Pneumatisk maskin i manual I 
Crescendosvällare Il 

1929 E.A. S ETTERQUIST & SON 
(enligt registerskyltarna och anbudet från Setterquist & Son 
1926) 

I manualen 
Principal 16 fot 1887 
Borduna 16 1887 
Principal 8 1887 (?) 
Gamba 8 
Flauto Major 8 
Flauto Doppio 8 
Dolce 8 
Octava 4 1887 
Flautino 4 
Qvinta 2 2/3 1887 
Octava 2 1887 
Grand cornet 5 chor 8, 4, 2 2/3, 2, I 3/5 delvis gamla pipor ur 

K. di Basetto och Kornett 
Mixtur 4 chor 
Trumpet 16 1887 (?) 
Trumpet 8 

Il manualen 
Avd.A 
Principal 8 fot 1887 (Vox retusa) 
Fugara 8 1901 (Viola di Gamba) 
Fh1te harmonique 8 

Octava 4 fot 
Qvinta 2 2/3 
Flageolett 2 1887 
Ters I 3/5 1940-talet (?) 
Cornet 4 chor 4, 2 2/3, 2, I 3/5 

Avd. B (i crescendoskåp) 
Qvintadena 16 fot 
Gedackt 8 
Qvintadena 8 
Gemshorn 4 
Hålflöjt 4 
Dulcian 16 
Corno 8 
C larinette 8 
Clairon 4 

Il! manualen (i crescendoskåp) 
Gedackt 16 fot 
Rörflöjt 8 1887 
Basetthorn 8 
Violin 8 
Salicional 8 
Aeolin 8 
Voix celeste 8 
Salicet 4 1887 (Wiolin 4) 
Fliite octaviant 4 
Nazard 2 2/3 
Waldflöj t 2 
Harmonica aetherea 3 chor 
Oboe 8 
Euphone 8 
Stentorfon 8 högtrycksstämma 
Prestant 4 högtrycksstämma 
Tuba mirabilis 8 högtrycksstämma 

Pedal 
Principal 16 fot 
Violan 16 
Subbas 16 
Ekobas 16 transmission 
Qvinta ro 2/3 
Violoncell 8 
Borduna 8 
Octava 4 
Contrabasun 32 
Basun 16 
Trumpet 8 
Trumpet 4 

Manualomfång C-a3, pedalomfång C - f' 

Koppel: I/P, II/P, III/P, II/I, 111/1, III/ 11 , Il 16 . /I, 16 . / III , 4 . / I, 

4 '/II , Il 4 ' /P, 1114 '/P 

Fasta kombinationer: P, MF, F, Tutti. Tuttikoppel (alla stämmor 

samt unison- och pedalkopplen), 

Fyra fria kombinationer för varje manual och pedalen, 

Svällare Il och III. Registersvällare. 
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NOTER 
I. 	Om de äldre orglarna, se Gisela Luttu, Musikorganisation och 

musikutövning i Linköpings skola, kyrka och stad r6rr- r724, 
opublicerad uppsats, Uppsala 1968, ny upplaga 1993. KMA:s 
bibliotek; Ake Nisbeth, i avsnittet ovan om den fasta inred-
ningens historia, s. 7 ff; Andreas Rhyzelius, Christelig Orgel-
werks-lnwigning... Uti Linköpings Domkyrkio, Linköping 
1733; Ake Wretblad, "Pehr Jönssons orgelbygge i Linköpings 
domkyrka", Linköpings biblioteks handlingar. Ny serie, Band 
9, 1981. 

2. 	 VaLA: Linköpings domkyrkoförsamling, Kla:r, p. 169, sock-
enst. prot. 21/u r72r. 

3. 	 Orgelbyggaren var troligen Olof Lax, verksam på 1680-talet 
(se Abraham Abrahamsson Hiilphers, Historisk Afhandling 
om Musik och Instrumenter. . . j emte KortBeskrifning öfWer 
Orgwerken i Swerige, Westerås 1773, s. 180 not 19). 

4. VaLA, Linköpings domkyrkoförsamling Kla:1, sockenst. prot 
19/4 1724. 

5. 	 VaLA, Linköpings domkapitel E IV:r35 och Ala:43 p. 187. 
6. Daniel Stråhle 1700- 1746, elev och gesäll hosJohan N. Cah-

man, senare teoretisk utbildning hos Christopher Polhem, 
från 1727 (eller 1728) verksam som sj älvständig orgelbyggare. 

7. VaLA, Linköpings domkapitel E IV:135 p. 546. 
8. VaLA, Linköpings domkapitel Ala:43 p. 187 och B !:32 p. 217. 
9. VaLA, Linköpings domkapitel Ala:43. 	- Johan Niclas Cah-

man 1680 (eller 1679)-1737. Son och elev till orgelbyggaren 
Hans Henrich Cahman som på 1680-talet flyttade till Sverige. 
Övertog vid faderns död 1699 hans verkstad som han drev till 
sin död 1737- Var sin tids ledande orgelbyggare i Sverige och 
lade grunden till "stockholmsskolan" som fram till l8ro-talet 
dominerade svenskt orgelbyggeri. 

ro. 	Cahman hade år 1724 begärt hos K. Maj:t att ingen skulle 
få idka orgelbyggeri utan föregående examen, vilket bifölls. 
1728 hade han i en skrivelse till justitiekanslern begärt förbud 
för Stråhle att åta sig offentliga orgelbyggnads- eller repara-
tionsuppdrag innan han presterat prov och mästerstycke. RA, 
Inrikes civilexp., R esolutionsböcker 1723- 24 ochJK-ämbetet 
Clla:r. 

rr. 	 Anders Koskull 1677- 1746 var landshövding i Kronobergs 
län. 

12. Cahman byggde orgel i Abo domkyrka 1725. 
13. VaLA, Linköpings domkapitel AI:44 p. 7-n. 
14. VaLA, Domkyrkosysslomannens arkiv Flc:12 p. 391- 394. Voly-

men är beklagligtvis försvunnen, men förf erhöll på 1980-talet 
fotostatkopior av Cahmans förslag och kommentar. 

15. Gottfried Silbermann 1683- 1753, berömd orgel- och klaverbyg-
gare i Freiburg i Sachsen; Johann Josua Mosengel 1663-1731, 
orgelbyggare i Königsberg. 

r6. Sannolikt avser han Offen Sub bass 16' i den påkostade orgel 
som han byggde i Leufsta bruks kyrka 1726-28 och som ännu 
är bevarad. 

17- Linköpings stiftsbibliotek. H andskriftsavdelningen N 12. 
18. 	Abraham Abrahamsson Hiilphers, Historisk Afhandling om 

Musik och Instrumenter ... j emte Kort Beskrifning öfWer 
Orgwerken i Swerige, Westerås 1773, s. 228. 
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19. Att tremulant ingick i den ursprungliga dispositionen framgår 
indirekt när Cahman i sin ovan citerade kommentar ställer 
den gamla orgelns torftighet mot sitt förslag och bl.a. påpekar 
att den gamla saknar tremulant och manualkoppel. 

20. VaLA, Linköpings domkapitel Al:44, p. 25. 
21. VaLA, Linköpings domkapitel Al:44 p. 32. 
22. Birger Olsson, Olof Hedlund Orgelbyggare, Göteborg 1998, 

s. 16. OlofH edlund, d. 1749, var gesäll hos Cahman och fort-
satte efter hans död 1737 hans verksamhet. - VaLA, Linköpings 
domkapitel Al:44, p.42. 

23. Andreas Rhyzelius, Christelig Orgelwerks-lnwigning...Uti 
Linköpings Domkyrkio, Linköping 1733. 

24. VaLA, Linköpings domkapitel Al:44, p. 242. Ferdinand Pape, 
född i T yskland, domkyrkoorganist i Västerås och verksam 
som orgelsakkunnig. Se Josef Sjögren, "Organisterna i Väs-
terås stift" , N ordiska museets handlingar 40, 1952. Papes avsy-
ningsutlåtande har ej kunnat återfinnas. 

25. Se kontraktet, publicerat hos N.J. Söderberg, "Studier till 
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Summary 


Furnishing, lllonulllents 

and vestlllents of the Cathedral 


History in brief 

T wo FIRES DURING the l6'h century are the main 
reasons for virtually nothing having survived of the 
Cathedral's medieval appointments, with the sole 
exceptions ofthe triumphal cross and a bronze bapt-
ismal font. T he medieval written records are also 
meagre. Surviving papers in the Cathedral archives 
are mainly concerned with various property trans-
actions. There are deeds of gift (copies) for various 
altar endowments and prebends, for altar equipment 
and individual cult objects, as well as for land. Vital 
information is provided in three indulgences from 
1412, issued by a group ofRoman cardinals (printed, 
in Swedish translation, as App. A, p. 269 fi). In one of 
these indulgences we are told that the church had a 
rood-loft provided with illustrations, some of them 
depicting St Peter (the Cathedral's patron saint) , O ur 
Lady and C hrist C rucified (the reference here being 
to the still extant triumphal cross). In 1412 the church 
also has a new image of the Virgin Mary with her 
dead Son in her lap (a Pieta) and a Vera- icon image, 
i.e. the image which, according to legend, was a true 
representation of C hrist. Both these pictures, long 
since vanished, dated presumably from the very first 
years ofthe l5'h century, when work began on build-
ing a new choir. 

The R eformation, which began in 1527 with the 
sequestration of, among other things, the "super-
fluous" estates of the cathedrals, spelled the end of 
the many altar foundations existing in the church at 
the end of the medieval period, some 40 altogether, 
and the dispersa! of their chattels. T hese were partly 
taken charge of by descendants of the original 

benefactors, foremost among them perhaps being 
Gustav I. Johannes Brask, the last Catholic Bishop, 
left Linköping and the diocese in 1527. Mo st of the 
church silver was confiscated in 1540; see below. 

T he first of the two l6'h century fires, in 1546, 
destroyed the church roofand seems to have mainly 
damaged the chancel. In 1552 the King commanded 
the Bishop to procure "a new ornament for the high 
altar". The work should be given to a carpenter from 
Germany. The King also saw to it that the church 
acquired a new organ. 

The second fire was an unintentional consequence 
of the citizens torching their town when Danish 
troops advanced through Ö stergötland, laying waste 
all before them. Once again the roof was destroyed, 
but so too was most of the interior. Owing to the 
desperate state of Sweden 's finances at the time, 
repairs progressed slowly and were not completed 
until the beginning of the l58os (in 1581 according to 
an inscription in the vaulting of the Lady C hapel), 
whenJohan III donated a new altarpiece, a triptych by 
Maerten van H eemskerck (about which more later) . 
T he furnishings were then renewed and improved 
by several stages <luring the 17'h and early l8'h cen-
turies, above all <luring the episcopate of Haqvin 
Spegel (1691- 17n). A drawing done in 1812 by S.A. 
H ägerstrand (fig. l) conveys a hint of the lavish 
Baroque decorations, complete with chancel screen 
(partly surviving from the reign of Johan m), regal 
chairs , epitaphs etc. Spegel, was particularly inter-
ested in emblematology, drew up detailed pro-
grammes for series of pictures on co-ordinated 
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themes from the Old and N ew Testaments (a kind 
of Protestant Biblia Pauperum), which were posit-
ioned round and in the choir (Spegel's inscriptions 
and the pictures he chose are reproduced in App. B , 
p. 275 ff) . 

The D ean, later Bishop Andreas 0. Rhyzelius 
(d. 176I) also took a keen interest in the church fur-
nishings and among other things was instrumental 
in acquiring a new pulpit (still extant) and a new 
organ at the west end (the case of which survives, 
though simplified , while the actual instrument has 
been replaced). 

A brutal clearance of the Cathedral interior took 
place in I812- I8I3. H eemskerck's altarpiece was 
replaced with a plain cross, the elaborate decorative 
carvings of the pulpit were simplified, and most 
of the epitaphs were taken clown. Everything thus 
removed was disposed of at two auctions in I8I2 and 
I8I3. An attempt was made to recast the Gothic inte-
rior in neo-classical vein. These actions were already 
fiercely criticised by contemporaries. 

A west tower which had been built in I747-1758 
was rebuilt during the I88os in Gothic R evival style. 
T he west end of the church was re-fashioned at the 
same time. The organ, for example, was moved into 
the tower and a new barrier fitted to the organ loft. 
The 2o'h century witnessed a series ofrebuilds, most 
of which, on the inside, made little visible difference. 
For more detailed particulars ofthe structural history 
of the Cathedral and the changes it has undergone 
through the centuries, the reader is referred to vol-
ume 200 of Sveriges Kyrkor, published in I987 and 
containing a full English summary. 

The present Jurnishings and vestments 
Five medieval altars have survived in the Cathedral : 
the high altar, rebuilt at the end ofthe I5'h century but 
still in the same position as in the I3'h century church 
and retaining some ofits I3'h century stone detailing, 
three plain altars by the outerwalls ofthe ambulatory 
and an elaborate altar, originally provided with a can-
opy ofdelicately carved limestone tracery. This was 
probably intended for the church reliquaries when 
they were put out for visitors to view. North of the 
high altar is a limestone sacrament house and in the 
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north an aumbry of the same material; both date 
from the closing years of the I5'h century. 

The high altar has a triptych, erected in I935, by 
the N orwegian artist H enrik Sörensen , with C hrist 
as the central figure while the sides depict charac-
ters from the Old and N ew Testaments, saints and 
a boy and a girl from the artist's own time. It was 
preceded by three sculptures, carved, for reasons of 
economy, in plaster of Paris by the sculptor Johan 
Niclas Byström in I83I- I832. T hat composition also 
had C hrist as its central figure, while the flanking 
groups represented Faith and Hope (in the north) 
and C harity (in the south). 

During the decades between the great clearance 
of the interior in I812- I8I3 and the installation of 
Byström's sculptures, the altar was decorated with a 
plain cross. 

Between the early years of the I580s and I8I2, 
the high altar had a triptych, painted by Maerten 
van H eem skerck in I538-I543 for the church of St 
Lawrence in Alkmaar hut taken clown sometime 
after the rniddle of that century to escape the depre-
dations of the iconoclasts. It was then purchased by 
Johan IIl and donated by him to the Cathedral. The 
central part is a C rucifixion scene with numerous 
figures and a depiction ofChrist carrying His cross. 
The wings show the life of C hrist from the N ativ-
ity to the R esurrection , together - as befitted the 
church for which it was comrnissioned - with scenes 
from the life ofSt Lawrence. 

T he altar in the Lady C hapel has an altarpiece with 
figurative scenes executed in gilded, partly painted 
bronze, the work ofartist Sven Lundquist, Lidingö, 
and acquired for the church in I987. 

The only surviving medieval work of art in the 
church is the triumphal cross, as well as a bronze bap-
tismal font. The cross, which originally surmounted 
the rood-loft separating the choir from the nave, can 
be dated to about I320 and was probably the work of a 
sculptor active in Östergötland. It has been repaint-
ed several times, most completely in I690, when it 
was taken clown from its original position and placed 
above H eemskerck's altarpiece. 

T he baptismal font, with images ofthe Baptism of 
C hrist, the Assumption and the Twelve Apostles, is 
North German work from the first-half of the I5'h 



century. The original foot was probably lost already 
in the 16'h century, possibly in one of the Cathedral 
fires. The present one, oflimestone, dates from the 
l93os. 

The first known pulpit was installed at the begin-
ning of the 17'h century hut replaced in 1744- 1745 
by the present one, the work of Niclas Österbom, 
a Norrköping sculptor. Due to the poor state of 
the church's finances, this pulpit did not acquire its 
definitive colouring until 1931, when other works 
by Österbom were consulted for guidance. The 
r812-1813 clearance robbed the pulpit ofa good many 
of its sculptures, and the elaborate canopy deco-
rations were concealed under white-painted fabric. 
Happily, the model ofthe pulpit, presented by Öster-
bom to his clients, has survived. 

An organ was built in the north side chapel of the 
choir in 1513 (1523?). At the beginning ofthe 17'h cen-
tury it was transferred to the south aisle. An organ 
was added at the west end in the l6IOs and, with 
several repairs and rebuilds, remained in service until 
the l73os. The organ loft was then altered to make 
room fora bigger instrument built by Johan Niclas 
Cahman and consecrated in 1733· As part ofthe alter-
ations to the west end of the Cathedral at the end 
of the 19'h century, the organ was moved into the 
tower room, the organ case losing some ofits carved 
decorations in the process. The organ gallery, which 
was decorated with paintings, e.g. of the Twelve 
Apostles, was taken clown at the same time and the 
paintings deposited with the then newly established 
county museum. The work ofa painter by the name 
of Weiss, they are still extant hut, unfortunately, 
severely damaged by fire. The "angel music" execut-
ed by the sculptor Niclas Österbom for the organ 
case is in a better state ofpreservation. Some ofthese 
sculptures are now on the organ loft barrier, which 
dates from the l88os, and others are in their original 
positions on the organ case itself 

A chancel organ built in 1971 occupies the south 
aisle, facing both the aisle and the nave. 

A TOWNSMAN PLOUGHING the field to the west ofthe 
Cathedral in 1676 unearthed a hoard ofmedieval sil-
ver. This had doubtless belonged to the Cathedral 
and may have been hidden to avoid confiscation by 

Gustav I. It was purchased by the State and is now in 
the collections ofthe Museum ofNational Antiqui-
ties. It includes a chalice and paten which are prob-
ably German work dating from about 1240. Two arm 
reliquaries, one fora bone ofSt Eskil, the other fora 
bone ofSt Bridget, are probably Swedish work from 
the beginning of the l5'h century. A monstrance-
shaped reliquary can be identified with a monstrance 
presented to the Cathedral in 1515· Finally there is 
a reliquary in the form ofa small silver statue of St 
Catherine ofAlexandria, presented in 1509. 

From details concerning confiscations of silver 
during the reign ofGustav I we know that the Cathe-
dral had had to surrender, among other things, a large 
monstrance, reliquaries for arm bones of St Erik 
and St Henry, an unspecified number of chalices, 
a crosier etc. ltems remaining in the church includ-
ed a chalice and paten, presented in memory of 
Nils Nilsson (Bielke), who died in 1493. The chalice 
was enlarged in 1700, the votive inscription was cop-
ied, a small crucifix and a Bielke armorial shield 
were transferred to the new chalice. The paten, with 
engravings of the Lamb of God and St Anne, and 
with a donator's inscription virtually identical with 
that on the chalice, have on the other hand sur-
vived virtually unaltered. A gilt chalice with figura-
tive scenes was presented to the Cathedral in 1634, 
with an accompanying paten. In this connection the 
paten was carved with the benefactors' coat ofarms. 
The chalice and paten are continental work and were 
probably looted. A chalice, togetherwith a paten and 
pyx, was acquired in Nuremberg by Bishop Samuel 
Enander in 1649 and marked by the goldsrnith 
Oswalt Hausser. A lidded goblet of silver-gilt with 
enamel decorations, set with pearls and precious 
stones, was bequeathed to the Cathedral by Provin-
cial Governor Mårten Trotzig (cl. 1706), hut bears 
the mark of Franz Koffer, a Brunswick goldsmith 
active in the late l6'h century and the early years of 
the 17'h. O ther chalices include one with a paten of 
Älvdalen porphyry, comrnissioned by Count Nils 
Adam Bielke and presented to the Cathedral on his 
death in 1792, as well as two sets ofmodern chalices 
by goldsmiths Bo Klevert and Olle Ohlsson, Stock-
holm. Duke Johan of Östergötland, who died in 
1618, left the Cathedral a richly engraved silver flag-
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on, to the lid ofwhich a decorative crown was added 
at the time ofits presentation. The flagon may have 
been made in Stockholm some time before the Duke 
died. There is a bridal crown dating from 1841 and 
marked that year in Norrköping by Johan Petter 
Hedman. There are two crosiers, one ofthem made 
in 1788 in Uppsala by the goldsmith OlofYttraeus, 
using parts of a crook dating from the second-half 
of the 16'h century, viz some pieces ofcrystal prob-
ably included in a medieval altar cross. These parts, 
unfortunately, have been damaged and replaced with 
glass. The other crook, dating from 1996, was com-
posed and made by goldsmiths Peter de Witt and 
Margareta Sandström, Linköping. 

THE SURVIVING LATE MEDIEVAL TEXTILES in the 
Cathedral include specimens of Netherlands and 
possibly North German figurative embroidery, as 
well as Italian patterned velvet. Especially interesting 
are the many textiles which were made at Vadstena 
Convent, e.g. three chasubles, a dalmatic anda tunic. 
These two last mentioned garments are the only 
ones of their kind surviving in Sweden. A mitre 
was made in about 1460 for Bishop Ketil Karlsson 
Vasa. It is decorated with embroideries from the 
convent and with cloisonne plaquettes, dating from 
the first-half of the l3'h century, executed in Venice 
and doubtless transferred from an older mitre. On 
an altar frontlet embroidered in the convent in about 
1400 we find one of the oldest known representa-
tions ofSt Bridget. Aset ofvestments ofgreen vel-
vet, decorated with embroidered fleurs-de-lis and 
originally richly encrusted with small square gilded 
silver spangles, and a richly embroidered reliquary, 
also originally encrusted with gilded silver spangles, 
were in all probability made for the great festival 
in connection with deposition ofBishop Nils Her-
mansson in 1515, which was conducted by Bishop 
Hans Brask. 

A number of textiles were acquired, mainly by 
gift, in the 17'h and l8'h centuries. For example, there 
is Bishop Samuel Enander's donation, consisting ofa 
cope, chasuble, antependium and chalice cloth, all of 
which are extant. The black velvet draped above and 
below the bier at the funeral ofDuke Johan in 1618 
was used to make a chasuble, antependium and cope. 
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For his coronation in Stockholm in 1751, King Adolf 
Fredrik commanded all bishops to wear new capes 
of the same kind at the ceremony. The court pro-
cured them in Paris, but each diocese had to pay for 
its own. All 14 copes are still extant, among them the 
Linköping one of large-patterned French gold bro-
cade. 

Very few textiles were added in the l9'h century, 
but the 2o'h century was all the more important as 
a time of artistic creativity in this respect, above all 
through the activities ofthe Friends ofTextile Art and 
the Licium workshop and their co-operation with 
eminent artists. Linköping Cathedral has an emi-
nent collection which among other things includes 
a number of chasubles, most of them designed by 
Agnes Branting and Sofia Widen and made in the 
Licium workshop between 1928 and 1930. Four chas-
ubles were made by the Ersta Parament workshop. 
Märta Afzelius designed the cope dating from 1945 
and also the monumental tapestry suite " The Cre-
ation", woven in the workshop of Elsa Gullberg 
and put up in the ambulatory in 1938. In the chapel 
ofSt Thomas we see Anna-Lisa Odelqvist-Kruse's 
monumental weave from 1995· Sten Kauppi's "The 
Sudatory of Veronica" is a Lenten cloth intended 
for the altar in the Lady Chapel. The Cathedral also 
owns Kaisa Melanton's greatwoven tapestry "Mary, 
Daughter ofAnne" , woven by the Friends ofTex-
tile Art in 1989. Sadly, no traces and no pictures 
have been found oftwo large choir mats donated in 
1894 and 1908 by Anna Wallenberg, woven by the 
Friends ofTextile Art and Licium respectively and 
composed by Sofia Gisberg. 

ALTHOUGH THE 1812-1813 clearance resulted in the 
removal and sale ofa considerable proportion of the 
Cathedral's epitaphs and memorial tablets, a !arge 
number ofmemorials to eminent clerics and laymen 
are still extant. A tomb chest, quite devoid ofinscrip-
tions, once marked the grave of Ebba Eriksdotter 
(Vasa). She died in 1549, but the tomb chest was 
probably erected by her grandson, Johan 111. Duke 
Johan's funeral monument, a plain tomb chest of 
rendered brick, was demolished in 1812. Its posi-
tion is now marked by a memorial tablet erected 
in 1825. THe southern choir chapel, dedicated to St 



Thomas aBecket, contains what is artistically the 
most important funeral monument in the Cathe-
dral, commemorating Ture Bielke, who was execut-
ed in the Linköping Blood Bath of 1600, his wife 
and their son Johan. This monument, by the Dutch 
sculptor Wilhelm van dem Block, who was active in 
Danzig, was erected in the church in about 1620. A 
large tomb chest in the north choir chapel, that ofSt 
Nicholas, commemorates Governor Erik Göransson 
(Ulfsparre) and his wife Beata Oxenstierna. Work on 
this monument probably was started in about 1630, 
but it was only completed a decade later. 

The stateliest epitaph is by the court sculptor Peter 
Schultz of Stockholm and commemorates Bishop 
Johannes Terserus, who died in 1678. There is a 
carved wooden epitaph to Jakob Spegel, who died 
in 1705 and was the son of the then Bishop Haqvin 
Spegel. Haqvin Spegel himself, who died as Arch-
bishop in 1714, has an epitaph of his own. Other 
bishops, together with deans and teachers at the city 
grammar school, have been similarly honoured. 

The memorials to members of the nobility are of 
the typical Swedish design. An armorial shield with 
the bearings ofthe deceased , in the case ofmembers 
of the high aristocracy most often combined with 
smaller armorial shields displaying his ancestry, was 
carried in the funeral procession and then put up 
in the church, as near the burial place as possible. 
The oldest of these coats of arms were often just 
a plain wooden board on which the coats of arms 
were painted. Later a helmet drape of foliage was 
added. The earliest of these were cut out in sheet 
metal, while later ones were carved togetherwith the 
shield. The late-Baroque specimens ofthese shields, 
made by eminent Stockholm sculptors or by skilled 
provincial masters, ultimately grew to impressive 
dimensions. The whole of this process is excellent-

ly illustrated by the many armorial shields in the 
Cathedral. Those ofNils Bielke (d. 1626) and Ture 
Bielke (d. 1647) are good examples of the earlier 
types, while the arms ofCountJoachim von Diiben 
(d. 1730) and Count Axel Sparre (d. 1728) are mag-
nificent examples of the later ones. 

OF THE CATHEDRAL CHANDELIERS, the oldest was 
purchased in Li.ibeck in 1622 and the largest donated 
in about 1675. The others date from the 19th and 2o'h 
centuries. Two pairs of baluster- shaped silver can-
dlesticks were made in the mid-17'h century by the 
Linköping goldsmith Valentin Lennartsson (Wefw-
er) . A three-armed candelabrum, donated in 1645, is 
also by Valentin Lennartsson (Wefwer). A number 
of pewter candlesticks were made in Linköping in 
about 1700 by the pewterer Gabriel Olofsson Berg. 
The latest addition isa sculpture ofsilver-plated brass 
in the form of a tree, adorned with nine fruits of 
silver-gilt and glass, symbolising the nine fruits ofthe 
Spirit. This sculpture is surrounded by a ramp with 
space ofvotive candles. The tree, designed by artists 
Carl Gustav Jahnsson and Jan Ostwald, was installed 
in 1997. 

A memorial tablet with partly legendary data con-
cerning the Cathedral's history is a copy, made in 
about 1660, of an earlier original, probably dating 
from about 1600. Another tablet, dating from 1588 
and improved in 1693, represents "The Arms of the 
Goths". 

Two full-length portraits of Martin Luther and 
Philip Melanchton were presented to the Cathedral 
in 1621. Two large oval paintings, one ofthe Sermon 
on the Mount and the other of Moses Descending 
from Mt Sinai with the Tablets ofthe Law, date from 
1708 and are the work of court painter David von 
Krafft. 
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