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SANKT ERIKS KOR OCH STUREGRAVEN I 
VÄSTERÅS DOMKYRKA 

Av Car l -F i l ip Männers t rå le 

I samband med den nu pågående restaureringen av Västeras 
domkyrka liar omfattande arkeologiska och byggnadshistoriska 
undersökningar företagits. Da dessa emellertid ännu ej är helt 
slutförda, måste den här nedan skisserade redogörelsen för den 
tidigare byggnadsutvecklingen betraktas som preliminär. Sträck
ningen av de vid utgrävningen blottade grundmurarna kan, sam
manställda med äldre uppmätningar och de fakta rörande Aros-
domen, som publicerats av elt flertal av våra främsta konsthisto
riker1, ge en relativt säker bild av kyrkans utveckling. 

Då mot 1200-talets slul den tegelkalcdnil stod färdig, varav 
betydande delar ännu bevaras, hade den en enkelt rektangulär 
plan (fig. 1). Omfattande de tre mellersta skeppens sex travéer 
i den nuvarande kyrkans västra del. Till byggnaden hörde en 
sakristia uppförd i anslutning lill den norra kormuren. Möjligen 
har man avsett alt uppföra kyrkan efter elt bundet system, vilket 
senare frångåtts, troligen i samband med att ett högt tvärskepp 
inarbetats i planen. Grundstenarna till i stort sett hela kyrkans 
södra mursträckning och pelare utstakades på ett parti av den 
grusas som öster om Svartån från Skultuna sträcker sig ned mol 
Mälaren. Det hårt packade grova gruset utgjorde en utmärkt 
grundval lor den dåtida imposanta kyrkobyggnaden. Senare li
ders gravkammare och enstaka gravläggningar i anslutning till 
murarna i denna del av helgedomen liar däremot utgjort för 
byggnadens bestånd riskabla företag. 

På sin högt belägna plats vid Svartan liar den al Maria helgade 
katedralen belt dominerat den medeltida stadsbilden. Vid under-

1 Bland dem som behandlat kyrkans byggnadshistoria må främst näm
nas G. Boéthius, A. Hahr och E. Lundberg. 



C A R L - F I L I P M A N X E R S T R A L E 

sökningarna utanför kärnkyrkans yttermurar inom den nuva
rande kyrkan kunde den äldsta kyrkogården med säkerhet iakt
tagas söder och öster om dessa medan det är mera tveksamt 
huruvida området i norr ursprungligen nyttjats för begravningar. 

Den äldsta kyrkan förlängdes vid början av 1300-talet med en 
trave åt öster samt försågs med ett tresidigt avslutat korutbygge 
av mittskeppets bredd och med en ny sakristia omedelbart öster 
om den ursprungliga. Vid mitten av århundradet tillfogades på 
sydsidan ett tvärskepp, motsvarande de bägge sakristiorna på 
nordsidan. 

Under medeltiden hade över 20 prebenden och andra stiftelser 
donerats till domkyrkan.2 Av de helgonkapell och altaren, vilka 
bör ha varit knutna till dessa nämner traditionen endast platsen 
för S:t Eriks kor, vilket vid 1300-talets slut eller något senare 
fogades till det södra tvärskeppets västvägg, utanför den ro
manska kyrkans tvärskeppsgavel. På denna plats hade förut 
funnits en förhållandevis bred trappa, vilken förde upp till en 
läktare i det södra tvärskeppet, som då alltså torde ha haft en 
motsvarighet till »gapskullen» ovan den intill 1858—61 bevarade 
sakristian. 

Genom de rikhaltiga kommentarer, varmed Lars Sjödin för
sett den av honom publicerade Västeråsprelaten Arvid Siggessons 
brevväxling3, framgår att S:t Eriks prebende instiftades 1429 eller 
kort därefter av fru Ghristina Röriksdotter Bonde, Den 11 no
vember detta år lämnade nämligen lagmannen över Västmanland 
och Dala Karl Tordsson Bonde bifall till sin fasters donation. 
Vissa villkor var dock förknippade med medgivandet. Bland 
annat förbehöll sig lagmannen alt patronatsrätten till prebendet 
skulle tillfalla honom efter fru Christinas död. 

Det vore med hänsyn till den ovannämnda dateringen 1429 
lockande alt till denna tid även hänföra uppförandet av Erik den 
heliges kor, men så behöver ej nödvändigtvis ha varit fallet. 

Patronatsrätten till prebendet övergick sedermera till Svante 

2 Agi Lindegren, Mariakyrkan i Westerås, Sthlm 1898, sid. 101—102 och 
G. Ekström, Västerås stifts herdaminne 1:1, Falun 1939, sid. 700—702. 

3 Gamla papper angående Mora socken, II. Arvid Siggessons brevväxling, 
Västerås 1937. Med en kommentar av Lars Sjödin, sid. 611—612. 
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Fig. 1. Försök till rekonstruktion av Västerås domkyrkas grundplan om
kring år HOO. Ett par korhgggnader intill västfasaden hur här utelämnats. 
Den med x markerade platsen utmärker Sturcgrnucn i S:t Eriks kor. •— 
Rekonstruktionsuersuch des Grundrisscs des Doms zu Västerås um HOO. Zwei 
t.horhnuten an der Westfassade sind hier weggelasscn. Dus Mal bezeichnet 

die Stelle der Sture-Gräbcr im St. FAiks-C.hor. 

Sture genom arv efter modern Birgitta Karlsdotter Bonde. Vidare 
vet man att detta, jämte Apostlaprebendet, efter den stora kyrko
reduktionen 1527 »bördades» — återtogs — av Sten Sture d. y:s 
arvingar. 

Svante Stures fader Nils Bosson erhöll 1483 Västerås slott 
och län i förläning med rätt för änkan och sonen Svante att i 
20 år efter hans död inneha förläningen.4 Under sådana be-
lingelser är det naturligt att han utvalde en lägerstad för sig och 
sin familj i det kor, över vilket denna hade bestämmanderätt. 

Av de s. k. yngre Sturarna synes i S:t Eriks kor ha jordats 
förutom Nils Bosson (f 1494 25/8) och dennes fru (f 1494 5/7) 
även sönerna Mauritz (f 1493 11/7) och Svante, den sistnämndes 

4 Lars Sjödin, a. a., sid 441. 
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första fru Illana Gädda (+ 1495) samt en son i detta äktenskap.5 

Sten Sture d. y. blev däremot som bekant begraven i Riddar
holmskyrkan. 

Hur det inre av S:t Eriks kor ursprungligen varit gestaltat liar 
arkivalierna intet att förtälja om. I samband med att domkyrkan 
försågs med bänkkvarter insattes även här omkring 1620" bänkar 
på ömse sidor om en mittgång. Dessa var i likhet med dem söder 
om den stora mittgången i mittskeppet förbehållna männen. 1820 
ändrades denna indelning och bänkarna ombyggdes »för alt af 
fruntimmer begagnas».7 Härvid sammanbyggdes bänkkvarteren 
och gången förlades utmed östra väggen. Vid den stora ombygg
naden av kyrkan under åren 1858—61 nedrevs tvärmurarna, var
igenom utrymmets karaktär av kor gick förlorad. I ytlermuren 
förlades vidare den nuvarande sydportalen, till vilken hörde ett 
massivt vindfång i »götisk» stil. 

Redan 17068 knöts Sture-namnet samman med Erik den heliges 
kor, när man här var tvungen att avlägsna bänkarna för att för
bättra golvbeläggningen med tegelsten. Härvid påträffades Mau
ritz Stures gravsten dold av bänkanordningen. Hällen flyttades 
senare, 1726, till en plats i högkoret där den på äldre gravkartor 
återfinnes betecknad med namnet »Domicelli«. På våren 1815 
vräktes hällen undan men framskaffades senare på tillskyndan 
av historielektorn och inmurades i koromgångens mur i närheten 
av Erik XIV:s gravmonument.Sa 

När utgrävningen och undersökningen av det forna S:t Eriks-
kapellet påbörjades var man sålunda medveten om att åtminstone 
en medlem av Stureätten här erhållit sin sista vilostad. Erfaren
heter från utgrävningen av angränsande partier i kyrkan hade 

5 Lars Sjödin, a. a., sid. 166. Elgenslierna upptar två söner, döda i späd 
ålder, men Svante Stures prebendat Birger Pedersson nämner 1503 i sam
band med .själamässor endast cn son. Anrep uppger även cn dotter, cn upp
gift, som dock ej bekräftas av de bevarade urkunderna. 

6 A. Hahr, Västerås domkyrka, Västerås 1923, sid. 93. 
7 L. G. Sohlman, Historisk Beskrifning öfwer Domkyrkan i Westeräs, 

Westerås 1834, sid. 49 o. 103. 
8 Enligt uppgift av domkyrkosysslomannen teol. doktor G. Ekström, för 

vars övriga råd och anvisningar förf. här får uttrycka sin stora tacksamhet. 
8a J. H. Schröder, Anteckningar om Riksföreståndaren Swanfe Sture och 

dess Graf i Westerås Domkyrka, Iduna 6, 1816, s. 118 ff. 
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Fig, 2. Svante Nilsson och Nils Rosson Stures gram. Siffrorna 
betecknar sigilluppsättningens fyndplatser. 1. Den stora sigillstam
pen (sållfynd). 2. Det lejonformade greppet med kedja. 3. och A. 
Fragment au det stora sigillets scharner. 5. och Ii. Det mindre sigil
lets tvä delar. — Svante Nilsson und Nils Rosson Stures Gräber. 
Die Zahlen bezeichnen die Fundltel len der Siegdfraymente: 1. Das 
gro/Jc Siegel (durch Sieb ermittelte Teilchen). 2. Der löwenförmige 
Griff mit Kette. 3. u. i. Scharnierfragntcntc uom grofien Siegel. 

5. u. 6. Die zwei Teile des kleineren Sicgels. 

dock utvisat att tidigare epokers gravar ytterst sällan lämnats 
orörda. Dels har tidigare begravdas kvarlevor makats undan för 
att lämna plats för senare jordade, dels har som ett led i en sane-
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ring av kyrkans golvunderlag under början av 1800-talet påträf
fade kistor och ben flyttats och myllats ned på kyrkogården. 

När golvbeläggningen och den övre fyllningen av tegelskärv 
och murbruk avlägsnats i det här aktuella partiet, blottades 
grundmurarna till tvärväggarna, läklaruppgängen och det ro
manska tvärskeppels sydgavel. Intill den sistnämnda grunden 
låg ett flertal kranier och andra skelettdelar. I en undre fyllning 
av sand och grus observerades en gentemot denna skarpt av
gränsad jordkant, som sträckte sig frän grunden till den utbygg
nad i vilken trappan till den södra korläktaren varit belägen, 
parallellt med yllermuren under och utmed det sentida vind
fångets innerkant. En förmodan att man här påträffat en för
nämlig gravplats belägen i det forna korets centrum besannades 
inom kort. På elt djup av 1,35 m under golvnivån låg en starkt 
förmultnad kista, som endast delvis täckte ett tvåhandssvärd" 
placerat över resterna av ett skelett. Kort därpå gjordes fyndel av 
en sigillstamp10 med Natt och Dag-ättens sköldemärke samt in
skriften »s(igillum) Suante Nielsson». Härvid stod det klart alt 
man påträffat den är 1512 avlidne riksföreståndarens kvarlevor. 

Kistan var av furu och torde haft en längd av drygt två m och 
70 cm bredd. Avtryck i gruset kan tyda på att kistan varit nägot 
bredare vid huvudändan. Möjligheten till en någorlunda säker 
rekonstruktion av kistans och själva gravens ursprungliga ut
seende hade gått om intet genom senare gravsättningar. Omedel
bart ovan Svante Sture påträffades skelettet av en över 60-årig 
kvinna och väster därom hade två vuxna manspersoner jordals. 
Härvid hade huvudändan av riksföreståndarens kista förstörts 
så att nu endast underkäken återstod av dennes kranium. 

Den döde hade i enlighet med kristen sedvänja begravts i rygg
läge med huvudet i väster. Vänstra underarmen var uppvikt över 
bröstkorgen medan den högra vilade på mellangärdet (fig. 2). 
Tvåhandssvärdet låg med fästet över bäckenpartiet och klingans 
nedre del korsande vänstra skenbenet, vilket var nästan helt 
förvittrat. 

övriga föremål som påträffades vid skelettet utöver den förut 
nämnda sigillslampen med Herr Svantes namn och vapen ut-

• Jfr Hcrlberl Seitz, Elt sengotiskt svärd i Västerås domkyrka. Nedan sid. 11 ff. 
10 Jfr Aron Andersson, Svante Nilsson Stures sigill. Nedan sid. 25 ff. 

6 



S A N K T E R I K S K O II I V Ä S T E R Å S D O M K Y R K A 

gjordes av en konstrikt förfärdigad kedja med vidhängande lejon
figur, i vilken stampen ursprungligen hängt, och ett mindre sigill. 
De båda sigillstamparna hade medvetet och omsorgsfullt förstörts. 
Det mindre sigillet hade delats i två stycken, av vilka ett mindre 
hittades intill det högra underarmsbenet och den andra delen 
mellan lårbenen. Den stora sigillstampen, vilken liksom den till
hörande kedjan och det mindre sigillet var förfärdigad av silver 
och vars massiva, runda platta bättre motstått all åverkan, upp
täcktes först vid sållning av jorden kring den dödes högra skul
derblad och hals. Kedjan, som skilts från plattan vid secrelets 
förintande, låg inkilad under det högra lärbenets yttersida. Två 
smärre detaljer härrörande från gångjärnsanordningen mellan 
det lejonformade greppet ocli sigillplattan påträffades på skilda 
ställen invid och pä bäckenet. Fyndens spridda fördelning, främst 
utmed kroppens högra sida, kan möjligen antyda att föremålen 
var för sig lagts ned i kistan, men snarare ha dessa nedlagts sam
tidigt på den döde, varefter skakningar eller andra omständighe
ter föranlett spridningen. Inga textilier eller andra från kläde
dräkten härrörande ting påträffades utöver ett fragment, som 
närmare behandlas i det följande. 

Riksantikvarieämbetets osleologiske expert, antikvarie N.-G. 
Gejvall, som besiktigat det starkt vittrade skelettet, har beräknat 
riksföreståndarens kroppslängd till 1,77 m. Omständigheten alt 
skelettdelarna fixerats i ett naturligt läge kan enligt Gejvall tyda 
på att kroppen balsamerats. 

Vissa knappt skönjbara uppluckringar i det högra skenbenets 
benyta föranledde en närmare undersökning, vilken företogs av 
med. och fil. dr A. Renander. Härvid kunde konstateras, att de 
kralerliknande företeelserna i benytan orsakats av en inflamma
torisk process i detla ben. Vad som närmast förorsakat denna 
torde vara synnerligen vanskligt — om icke omöjligt — att fast
ställa. Då undersökningen dessutom ännu befinner sig på ett för
beredande stadium, kan här endast antydas, att den patologiska 
förändringen orsakats av en s. k. osteoperioslit (skleros). Säker
ligen har sjukdomen emellertid ej haft en så allvarlig karaktär 
att den kan sättas i samband med Svante Stures hastiga död på 
Västerås slott den 2 januari 1512. 
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Iakttagelserna kan kanske ända i någon mån bestyrka Rimkrö
nikans uppgift11, i del denna låter Svante yttra: 

»Aff siwkdom ledh iag myken mödha 
om siide drog han mig till döda». 

Känt är också, att Sten Krisliernsson Oxenstierna 1502 rådde 
den dåvarande marsken att offra till den helige Karlung, så »atli 
han werdugas offuersee Edher store skiugdom och Gudhz med-
hielp vendhe thet i en bethre maa the».11 

Även i ett annat avseende lämnar Rimkrönikan en intressant 
uppgift:13 

»Thä iag liiffde keste iag myn lägherstadher 
ther som lå begraffvvcn myn käriste fadher 
Her niels stwre iag ther iämpte kom 
ther att liggia till then ythersta dom». 

Invid lämningarna efter riksföreståndaren påträffades nämli
gen på dennes högra sida rester av ett skelett, varav endast två 
kraftiga lårben bevarat! förhållandevis väl. Gejvall kunde fastslå, 
att skelettet med all säkerhet hade tillhört en man, och i detta 
sammanhang synes det troligt att det är Herr Stens lägerstad, 
ehuru inga fynd direkt bestyrker ett sådant antagande. Under 
dessa sistnämnda skelettdelar påträffades förutom rester av en 
träkista även läderfragment, vilka kunna förutsättas ha tillhört 
den bår på vilken kistan burits. 

Då inga fynd gjordes, som kunde tillåla en bestämning av de 
övriga skeletten i koret, måste frågan lämnas obesvarad, var de 
andra medlemmarna av Sturefamiljen jordats. Ett par borgerliga 
sigill framkom vid sållning av jord från korets västra parti. Dessa 
sigill förefaller emellertid vara förfärdigade betydligt tidigare, 
varför de endast upplyser om alt koret även tagits i anspråk som 
begravningsplats för personer ur en annan samhällsklass. Ett 
av dessa sigill har emellertid tillhört en person, som begravts på 
kyrkogården innan korbyggnaden uppfördes. Eramhållas bör 
dock i detla sammanhang, atl ingen synes ha blivit begravd här 

11 G. Klemming, Svenska Medcllidcns Bim-krönikor. III, Stockholm 1867— 
68, sid. 196. 

12 H. Gtlltngttam, ä t te rna Oxcnslierna och Vasa under medeltiden, Sthlm 
1952, sid. 597 och där anf. litteratur. 

13 G. Klemming. a. a , sid. 199—200. 

8 
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under 1700- och 1800-lalen. Detta är så mycket mera märkligt 
som kyrkans södra yttermur i övrigt kantas av imponerande 
gravvalv. Den omständigheten att bänkar var insatta i S:t Eriks 
kor under denna tid kan inle ha utgjort nägot nämnvärt hinder 
för begravningar. Häri kan möjligen spåras en sentida vördnad 
för Sturarnas minne, ett hänsynstagande som i sä fall ej kan 
arkivaliskt beläggas utöver Johan den tredjes bekanta förbåll-
ningsorder till biskop Erasmus vid valet av gravplats fiir Erik 
XIV:s stoft: »dock så alt gamble ber Sten Stures eller 
någre andre Adellemanne Graffwer icke måtte therigenom bliffwe 
rördre eller upkaslade •— •—• •—».14 

Med undantag för Mauritz Stures gravhäll synes dylika ej ha 
utmärkt de övriga familjemedlemmarnas gravar. 

Det finns ju en möjlighet alt gravstenar funnits men sedermera 
helt förstörts. Men även om så inte varit fallet, är det troligt alt 
Erik den heliges kor vid 1500-talets början ägt utpräglad karaktär 
av gravkapell för den yngre Sture-ätten och att de här jordades 
minne varit på annat sätt hugfäst. Vad som emellertid ännu i dag 
främst erinrar om de i kyrkan begravda Sturarna är det värde
fulla altarskåp, som Kristina Gyllenstierna och Sten Sture år 1516 
skänkte till minne av Svante Nilsson och som alltsedan dess pry
der domkyrkans högaltare.15 

11 L. G. Sohlman, a. a., sid. 50. 
15 A. Hahr, a. a., sid. 40. 

ZUSAMMENFASSUNG 

C.-F. Mannerstrdle: Der SI. Eriks-Chor und die Sturegräber im 
Dom zu Västerås. 

Während der Keslauriening des Doms cn Västerås wurden wertvollc 
Wahrnehmungcn betreffend die älteren Abschnille von dessen Baugeschichte 
gemacht. Die wahrscheinlich in der zweiten Hälfle des 13. Jahrh . errichtete 
älteste Backsleinkirche hatte einen rechlwinkeligen GrundrilS mit einer an der 
Nordostecke ausgebaulen Sakristei. Diese dreischiffige, pseudobasilikal ge-
staltctc Hallenkirclic wurde im folgenden Jahrh . ostwärfs ausgewcitet und 
mit einem Qucrschiff versehen, an das zwei Chorbaulen angefiigt wurden, 
so dar! der KirchengrundrirJ so gewesen sein durfte, wie Fig. 1 zeigt. Vor 
dem Wesfgiebcl halte es damals sicher zwei kleinere Kapellen gegeben. 
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Die Uberlieferung hal den Namen des dem siidlichen Querschiff zunächst 
gelegenen Chors bewahrt. Er war dem hl. Erik, dem Schulzpatron des Reichs, 
zugeeignet. Erhallene Archivalien sägen aus, dafi die St. Eriks-Pfriinde 1427 
gestiftet und nachher durch Erbschaft Eigenlum des Sture-Geschlechts 
geworden ist. Dort sliefi man 1706 unter einem Gestiihl aus dem 17. Jahrh . 
auf den Grabstein Mauritz Stures ("(• 1493), des Bruders des Reichsverwesers 
Svante Nilsson Sture. Man wuijle somit schon vor der jetzt durchgefiihrten 
Untersuchung, clafi zumindest ein Mitglied dieses Herrengeschlechts in diesem 
Chor begraben war, der bei den durchgrcifenden Kircbenumbauten der Jahre 
1859—61 vollkommcn umgestaltet worden isl. Bei den Ausgrabungen sliefi 
man inmitten des chcmaligen Chores auf zwei Gräber, von denen das eine 
auf Grund der darin vorgefundenen Siegel als dasjenigc des bei einem Besuch 
in Väslcrås 1512 verstorbenen Reichsverwesers Svante Nilsson festgestellt 
werden konnle. Das andere Grab durfte wohl dessen Väter Nils Bosson 
znznschreiben sein, der 1194 als Västcråser SchlolShauplmann verschieden 
isl. Keinerlci Funde unlerbauen allerdings diese Annahme. 

Svante Nilsson wurde in einen Kiefcrsarg gebettel, von dem blod Frag
mente iibrig sind. Das dem Toten milgegebene Schwert ruhte mit dem Heft 
auf der Beckenpartic des Skeletts und kreuzlc mit der Klinge das linke 
Schienbein (Fig. 2). Die mil Sorgfalt zerschlagencn Stempel eines gröfieren 
und eines kleineren Sicgels wurden in den Sarg getan, deren einzelnc Teile 
vornehmlich rechter I land auf und neben dem Skelett verstreut zu liegen 
kamen. Die Zahlen auf Fig. 2 geben die Fundslellen der verschiedenen Frag-
mcnle an. 

Bei spälcrcn Bestaltungen wurde das Kopfende des Svanteschen Sarges 
zerstört, wobei der Schädel bis auf den Unlerkiefer verlorengegangen ist. 
Die osleologischcn Sachversländigen Dr. Gejvall, Stockholm, und Dr. A. Re-
nander. Västerås, konnlcn die Körperlänge des Reichsverwesers auf 177 cm 
bemessen und stellten eine pathologischc Veränderung der rechten Schien-
beinobcrfläche fest. Welche Krankheit dies verursacht haben mochte, war 
nicht zu crmilteln. Von den iibrigen im SI. Eriks-Chor licgenden Skeletten 
vcnuochlc keines mit Sicherheit zur Sture-Familie in Beziehung gebracht 
zu werden, von deren Milgliedern mehrere dort ihre lelzte Buhestätte ge
funden haben durften. Auficr dem oben gciianiilen Grabstein Mauritz Stures 
zeugt noch heule von den Bindungen dieses Geschlechls zu dieser Kirche 
der in Antwerpen verferligte Fliigelnltar, den 1516 Svantes Sohn, der Reichs-
vcrweser Sten Sture d. J., wahrscheinlich zum Gedächtnis an seinen Väter 
geschenkt hal und der seilher dem Dom als Hochaltar dient. 
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