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SJÄLÄKOR OCH CONSISTORIUM 

I VÄXJÖ DOMKYRKA 

Av Evald Gustafsson 

Som etl karakteristiskt inslag i fromhclslivel under medeltidens 
sista århundrade framstår de altar- och kapellstiftelser som vid 
våra domkyrkor och stadskyrkor inrättades till fromma för de 
avlidnas själar. Under ett tidigare skede av medeltiden hade det 
blivit vanligt, alt förmögna män och kvinnor donerade penningar 
och jordar till de större kyrkorna för inrättande av altare eller 
kor till ett vördat helgons ära på villkor att mässor allt framgent 
skulle läsas där för donatorns själ, ofta även för de anhörigas 
själar. 1400-talets själakorsstiflelser torde ha sin rot i sådana 
inrättningar men lar sikle på omsorgen om alla bortgångnas öde. 
C.apella omnium aniinanim är en företeelse, som ger uttryck för 
lidens starka dödsmedvetande och misericordiestämningar men 
som ocksä speglar ett nyvaknat, socialt intresse för alla dem, 
som led lekamlig nöd och som ej hade de ekonomiska förutsätt
ningarna atl försäkra sig om kyrkans särskilda förböner. 

År 1410 instiftades .själakapellet i Linköpings domkyrka av 
hiskop Knut Rosson och kapitlet. Själva stiflelseurkunden, ställd 
lill prostar, kyrkoherdar, kyrkovärdar och allt folket i stiftet, 
har såsom Rriliolh framhållit en påfallande emotionell grundlon. 
I brevet stadgas, alt de dagliga mässorna i kapellet skulle tjäna 
de lidande själarna i skärselden men också dem som plågades 
här i världen. Vidare uttalas en förhoppning, att denna Guds 
gåva skall sprida sig från Linköpings kyrka till andra delar av 
världen.1 

1 Y. Brilioth, Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363—1414, Upp
sala 1925, s. 325 f. Till kapellets underhäll anslogs en del av stiftets fattig-
lionde. Sedan 1364 hade en tredjedel av denna tillfallit domkapitlet och en 
tredjedel hospitalen, medan återstoden förblivit hos bönderna. Nu skulle den 
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Linköpingskyrkans initiativ vann myckel snabbt efterföljd. Är 
1111 fick Uppsala domkyrka ett själakorsprebende, och året 
därpä kunde korel invigas av ärkebiskop Johan.2 Av en rad be
varade dokument alt döma har själakor inrullats vid ell flertal 
av landels domkyrkor och stadskyrkor under de närmast föl
jande åren.3 Om institutionens betydelse vittnar vältaligt ett brev 
frän år 1427,4 enligt vilket rådet i Jönköping med allmogens ja 
och samtycke beslutat instifta ell själakapell i stadskyrkan. Be-
slulet har fattats sedan man erfarit vad Guds nåd bevisat i Lin
köpings domkyrka och flerstädes på kort tid sedan själakapellen 
börjat inrättas, vilka nu är "ofwer tywgw, sydhan thae byriadis ii 
Lynkopunge"'. Mässor skulle läsas dagligen vid två allaren och 
därest inkomsterna ökades skulle "Gudz lisenst wluidas epter lhe 
beste macht, som hals ii siaelacappaleno ii Lyncopung mz messor, 
almosor, maiiadainolh oc aarsmolh, commendalionibus anima-
rinn oc alle andro". Vidare framhålles, att varje hjonelag i staden 
årligen skulle giva etl öre till kapellet och att rådet skulle äga 
"fulla macht oc ius palronus ouer siaelacappalith" vid tillsätt
ningen av präster med biskopens och domkapitlets samtycke. 

Av de betydande gåvomedel och inkomster av jordagods som 
tillfördes själakorssliftelserna torde åtskilligt ha ställts till för
fogande för välgörenhet bland åldringar och fatliga, sedan er
forderliga medel avsatts för gudstjänstens upprätthållande. Men 

sista tredjedelen, liksom den andra i den mån den inte redan var dispone
rad, tillfalla själakapellet. / / . Schuck, Ecclesia Lincopensis, Stockholm 1959, 
s. 253 ff. 

2 Y. Brilioth, a. a. s. 325, not 3; G. Boéthius o. A. L. Romdahl, Uppsala dom
kyrka 1258—1435, Uppsala 1935, s. 161. 

3 Västerås domkyrka 1412, Svenskt diplomatarium från och med år 1401, 
utg. av C. Silfverstolpe, Stockholm 1875—1902, 2, s. 507, s. 582; Skara domkyrka 
senast 1415, Svenskt diplomatarium 3, s. 9, s. 517; S Olai i Norrköping 1417, 
Brilioth, a. a. s. 325, not 3; S. Lars i Söderköping 1420, S. Ljung, Söderköpings 
historia I, Med elt byggnadsbistoriskf bidrag av professor S. Erixon, Lund 
1949, i, 176; Storkyrkan i Stockholm 1421, F . de Brun, Storkyrkans egen
domar, stiftelser och personal under medelliden, i Sveriges kyrkor, konst
historiskt inventarium ulg. av S. Curman o. J. Boosval, Stockholms kyrkor 
Bd l, S. Nikolai eller Storkyrkan, 1, Stockholm 1924, s. 8 f. 

4 Privilegie- och frihelsbrev saml andra urkunder rörande Jönköpings 
stad 1284—1785, under red. av C. Af. Kjellberg, Jönköping 1930, s. 383 ff. 
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stora summor kunde även reserveras för själva kapellets upp
byggande, utrustning och underhåll. Med själakapellens inrät-
lande vid de slora kyrkorna är en rad byggnadshistoriska pro-
hlem förknippade, vilkas behandling måste framstå som en myc
kel lockande uppgift. En samlad framställning av ämnet torde 
dock ej vara möjlig all genomföra ulan ganska ingående under
sökningar av de enskilda monumenten. Den följande undersök
ningen avser bland annal all framlägga de fakta som för när
varande är tillgängliga rörande själakoret i Växjö domkyrka, 
där byggnadshistoriska undersökningar kunnat utföras i sam
band med de nyligen genomförda, omfattande reslaureringsarbe-
lena. 

Växjö domkyrka har under tidernas lopp drabbats hårt av 
bränder och plundringar. Sedan medeltiden har mycket kraftiga 
ingrepp gjorts i den gamla byggnadskroppen, och av kyrkans 
medeltida inredning och utsmyckning har allt hlivit lågornas rov. 
Ej heller har något av kyrkans medeltida arkiv bevarats. Annor
städes bevarade skriftliga källor, som kan bidra lill vår kunskap 
om kyrkans historia under medeltiden, är fåtaliga, och det för
vånar därför inte, all man hell saknar uppgifter om själakorels 
instiftande. Men eftersom själakorssliftelserna som synes fick en 
mycket snabb utbredning under 1400-lalels andra och tredje år
tionde, är det sannolikt, att stiftelsen även här går tillbaka till 
denna tid. 

Om existensen av ett själakor i Växjö erinrar namnet Själakors-
gärdet på en av de löningsjordar öster om den gamla stadskärnan, 
vilka från 1600-talet och ända fram till vår tid varit anslagna åt 
lektorerna vid läroverket.5 Till jinebenda animarum hörde även 
ett större anlal gårdar på andra håll. Ett register över biskopens, 
domkyrkans och de olika prebendenas landbogods, upprättat år 
1545, efler Gustav Vasas reduktion av kyrkogodsen, upptar för 
själakorsprebendel 28 landbor.0 En marginalanleckning i registret 
upplyser, att prebendet vid denna lid var anslaget "til the fattiga", 
vilket visar att stiftelsen då ännu ej helt spelat ut sin roll. 

5 L. Larsson, Växjö gamla lärdomskvarler, Hyltén Cavallius-föreningen, 
Årsbok 1922, Växjö 1922, s. 22. 

6 Kammararkivet (KA), Smålands landskapshandlingar (Smal. handl.), 
1545: 5. 
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Fig, 1. Växjö domkyrka. Södra sidoskeppet mot väster efter restaureringen. 
I fonden ingången till själakoret. Foto förf. —• Växjö Cathédral. The south 
aisle, facing west, after restoration. At the back, the entrance to the chantry. 

Från senmedeltiden finnes två bevarade brev, som båda berör 
en donation till själakoret vid Växjö domkyrka. Det ena brevet 
är utfärdat 14717 av riddaren Knut Grundis till Eknaholm, make 
lill Brita Haraldsson, som ägde ett betydande godskomplex i 
Värend. 1 brevet intygar Knut Grundis, alt han för sin egen själ 
och sina föräldrars själar givit "Siaclakoreno/n i Wexio en halffwa 
qwern, som heter Liidh qwern i Tolge sokn i Norwidinga haeradh" 
saml vidare "kalk och Disk, som staar til panth i Asaa kirkio 
for xxiiij mark guthniska, ok Ihcr til eth fulth messo rede". Den 
senare gåvan gavs dock på villkor att det ej byggdes elt kloster 

7 Biksarkivel (BA), Bergshamniarsaml., perg. 15/6 1471. 
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på Eknaholm.8 Det andra brevet, från 1483,9 är en stadfästelse 
på gåvan av halva Lids kvarn, utfärdat av häradshövdingen i 
Norrvidinge Peder Karlsson sedan "hedherlek man her Maans 
siaela koorses förståndare i Wexio" inställt sig till linget i Slavs-
akra med det ifrågavarande gåvobrevet. 

Själakorets belägenhet i domkyrkan har ej fastställts av den 
äldre forskningen rörande kyrkans historia. I del äldsta bevarade 
domkapilelprotokollet, som härrör frän Johannes Stalenus korla 
tid som biskop i Växjö, antecknades som förslå punkt vid sam
manträdet den 29 januari 1651: "Proponerade R. Episcopus om 
Loco Consistorii. Hwarlil Eligerades SiälaChoren."10 Ludvig Lars
son, som fäst uppmärksamheten på denna notis, har antagit att 
själakoret låg i södra sidoskeppet och all kapitlet först senare 
log i bruk del rum söder om tornet, där sammanträdena hölls 
fram till 1797, då man flyttade lill den nyuppförda biskopsgården 
Ostrabo.11 Larsson synes mena all kapitlets val av sammanträdes
lokal år 1651 var en provisorisk åtgärd. I själva verket är del 
just rummet söder om tornet som åsyftas i protokollet från 1651. 
Av de bevarade kyrkoräkenskaperna från samma år framgår, alt 
en rad byggnadsarbeten omedelbart igångsattes här som en följd 
uv kapitlets beslut. Sålunda meddelar en av notiserna, att niur-

8 Såsom framhållits av S. Ljung, Kring Gråbrödraklostret i Växjö, Krono
bergsboken 1958—1959, Växjö 1960, s. 112, torde detla villkor innebära, att 
Brita Haraldsson vid denna tid hyste planer på alt grunda elt kloster i byg
den. Då franciskanerkloslret sedermera inrättades i Växjö omkring 1485, 
gjorde Brita Haraldsson en betydande donation till detsamma. Brevet från 
1471 har även berörts av C. Härenstam, Klostren i Småland, Växjö stift i ord 
och bild, Stockholm 1950, s. 83, och av J. Lledgren, Bevarade och föreskrivna 
lyper av svenska urkunder från 1300-talets mitt, Archivisfica el mediajvistica, 
Ernesto Nygren oblata, Stockholm 1956, s. 272, not 11. 

• BA, Bergshammarsaml., perg. 3/4 1483. Brevet omnämnt i L. Sjödin, 
Kunslislilar och medeltida arkiv, I, Meddelanden från svenska riksarkivet, 
1939, s. 53; se även H. Berg och /. Svalenius, Växjö stads historia, tiden fram 
till 1718, Växjö 1956, s. 146 och J .Liedgren, a. a. s. 272, not 11. Den till 
själakorel skänkta hälften av Lidekvarn återbördades lill släkten vid Gustav 
Vasas räfst i Växjö 1530. BA, Bergshammarsaml., perg. 26/2 1530. 

10. Växjö domkapitels arkiv, A 1, Protokoll, huvudserie, Bd 1, 29/1 1651— 
23/3 1666. Ifrågavarande protokoll trycktes av Växjöbiskopen Olof Wallquist 
i dennes Ecclesiaslique Samlingar, Förslå Flocken, Wexjö 1788, s. 119 ff. 

11 /.. Larsson, a. a., s. 53 f. 
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mästare Jacob Torslensson byggt "huallffueet i Siela Chorcn, 
Ther Capilelet eller Consistorium nu ähr".12 Della valv måsle 
vara identiskt med det grova lunnvalv, som fanns över rummet 
fram till 1830-talet, då det av någon anledning nedbröts. Av det 
nu åter uppbyggda valvet fanns emellertid så stora partier kvar 
närmast anfangen, att man kan konstatera, att detta är det enda 
valv i hela kyrkan, som kan härröra från den ifrågavarande tiden. 
Vissa andra år 1651 vidtagna åtgärder, bland annat inmurning 
av "4 st. Lådor uthi Muhren med dörrar, Jern och låssar" kan 
även lätt lokaliseras lill sagda rum. De äldre kyrkoräkenskaperna, 
bevarade från och med 1571,13 nämner för övrigt flera gånger 
arbeten pä "Siela Choren" i sådana ordalag, all del klart framgår 
vilken byggnadsdel som avses. 

Själakorbyggel vid Växjö domkyrka ingår i den sista stora etap
pen av kyrkans ganska komplicerade medeltida byggnadshisto
ria.14 Den äldsla biskopskyrkan från 1100-talet bestod av ett en-
skeppigt långhus, kvadratiskt kor med absid samt ett kraftigt väst
torn, något bredare än långhuset. Under 1200-talet, det århund
rade då domkapitlen inrättades och då en mera omfattande kor-
Ijänst utbildades vid våra domkyrkor, ersattes det lilla absidkoret 
med ett stort, i öster rakt avslutat kor. Det nya östpartiet försågs 
med tvärskepp och senare även med en tvårummig sakristia. 
Sannolikt som en följd av nyinrättade altarstiftelser fick kyrkan 
på 1300-talet en utbyggnad söder om det romanska långhuset. 
Sedermera utbyggdes långhuset även norrut. Innan den stora 
senmedeltida förändringen av kyrkan ägde rum bestod byggna
den av en rad från varandra ganska avgränsade rumsenheler, 
och anläggningen hade ett påfallande oregelbundet utseende. 

1400-taIsombyggnaden, säkerligen betingad både av nya funk
tionskrav och en ny tids arkitektoniska smak, gjorde kyrkorum
met till en öppen, treskeppig hall, täckt av stjärnvalv (fig. 1). 
Härvid var det nödvändigt att riva de ursprungliga, låga valven 
i det kapellarlade södra sidoskeppet och att höja dettas ytter
murar. I den västra gavelmuren fanns en portal, ett rakt över 

12 KA, Smålands landsbok (Smal. LB), 1651:513. 
18 KA, Smal. handl. 1571 ff. 
14 E. Gustafsson, Växjö domkyrka, Historik — Vägledning, Växjö 1960, 

s. 22 ff. 
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denna placerat fönster saml ytterligare en muröppning, belägen 
strax under takfallet i det tegelmurade rostet. Öppningen ledde 
in till utrymmet ovanför 1300-lalsvalven. Eftersom man kunde 
komma dit upp via en numera igensatt trång dörr i den spiral-
trappa, som på 1300-talel anlades i hörnet mellan sidoskeppets 
väslmur och 1100-lalstornets sydmur, är det troligt att öppningen 
i gaveln tillkommit för att möjliggöra upphissning av större före
mål ovanvalvs, där kyrkan alliså haft elt förrådsutrymme. Rester 
av ursprungliga gångjärnshakar visar all öppningen haft en dörr 
som slagit utåt. När sidoskeppet nu förändrades kom öppningen 
all befinna sig i de nya stjärnvalvens sköldbågehöjd och den blev 
därför igenmurad (fig. 2 till höger). Det nämnda fönstret igen
sattes likaså (fig. 1, fig. 2 nederst) och portalen förändrades helt. 
Gavelröstet pämurades och fick ett jämnt murkrön. Påmurningen 
ligger i förband med den förhöjda sydmuren i sidoskeppet. 

Allt talar för att tillbyggnaden söder om tornet ulförts sam
tidigt med den nämnda förändringen av södra sidoskeppet, i varje 
fall har den ej tillkommit tidigare. Visserligen har dess sydmur 
sträckts närmare halvmetern längre ut än motsvarande mur i 
sidoskeppet men detta torde främst bero på bestämda utrymmes-
krav. Planen är i det närmaste kvadratisk, utsträckningen i N—S 
är 6 m, i ö—V 5,75 m. De kraftiga murarna är uppförda av 
gråsten med skalstenar av högst skiftande format. De oregel
bundna stenarnas naturliga klovytor bildar murens fasad. Vid 
västmurens anslutning lill tornet har förband erhållits sedan den 
romanska hörnkedjan av huggna gråslcnsblock utrivits. Dessa 
har återanvänts i den nya byggnadsdelens murhörn i sydväst. 
Det ifrågavarande hörnet har saknat strävpelare. Tegel har an
vänts vid murningen av fönsteromfaltningar och dessutom i ett 
mindre parti av sydmurens överdel, längst österut. Troligen har 
byggmästaren på detla sätt velat förbandsansluta denna mur med 
den i tegel uppförda påmurningen av sidoskeppshörnet och så
lunda undvika alt lägga etl gråslensmurverk stuml emol tegel
ytorna. Murverket i tillbyggnaden har som synes elt utseende 
som klart visar att fasaderna varit avsedda att putsas. I den ut
vändigt! smygen till elt fönster, som igenmurades redan 1658,15 

15 KA, Smal. LB, 1658: 409. 
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Fig. 2. "Gamla Consistorium", rummet ovanför själakoret. T. h. södra 
sidoskeppets ursprungliga gavelmur, t. v. tornets sydmur med dörren 
till spiraltrappan. Foto förf. — The "Old Consistory Boom", the 
room above the chantry. On the right, the original gable-wall of 
the south ai t le; on the left, the south wall of the tower with the 

door to the spiral staircase. 

fanns resler av en sannolikt ursprunglig puts med ljusröd färg
ton. Om utseendet av väslmurens gavelröste kan ingel sägas med 
säkerhet, eftersom denna del av muren nedbröts i samband med 
den stora 1800-lalsomhyggnaden av kyrkan efler C. G. Brunius 
ritningar. De bevarade äldre avbildningarna av västfasaden är 
dessutom alltför schematiska för all lämna någon säker vägled
ning. Sannolikt har dock rostet varit uppfört av tegel, särskilt 
som den del av torninuren, mot vilken rostet anslutits, uppvisar 
tegelmurverk. 
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Den ifrågavarande byggnadsdelen erhöll redan vid tillkomsten 
tvenne våningar, vilket tydligt framgår av fönsteröppningarnas 
placering i väst- och sydmurarna. Man kan säga att omständig
heterna härvidlag spelade byggherren i händerna. Den tidigare 
nämnda spiraltrappan i vinkeln mellan tornet och sidoskeppets 
västmur hade på lämplig höjd ett vilplan med ingång till tornets 
andra våning och en smyg ut i södra torninuren med en dager-
öppning i murens utvändiga liv. öppningen, som är samtidig med 
trappan och sidoskeppsmuren, har i tegelomfatlningen ursprung
ligt insalta gångjärnshakar på upplag av gråsten. Här torde alliså 
ha funnits en trälucka, öppningen lorde från början ha varit rakt 
avslutad upptill. När nu tornets enlrérum höjdes en hel våning 
och fick ett stort spetsbågigt fönster i västmuren, igensattes dör
ren emot den tidigare andra tornvåningen. Ljusöppningen i vil-
planet erhöll samtidigt en ny funktion som passage in till den 
nya byggnadsdelens andra våning. Därvid förändrades dess om
fattning upptill, sannolikt därför atl öppningen var väl låg i sitt 
gamla skick. 

över del nya rummet (fig. 2) inslogs efter murarnas uppfö
rande ett stjärnvalv med samma byggnadssätt och detaljformer 
som de två valven i södra sidoskeppet. Rummet har en viss so-
lenn karaktär, som blivit framhävd vid den nyligen genomförda 
restaureringen, och det har sannolikt redan från början haft en 
betydelsefull funktion. Vi vel nu att domkapitlet hade sina sam
manträden här före 1651, då den tidigare nämnda inflyttningen 
i själakoret ägde rum. Efter 1651 iordningställdes rummet som 
arkiv- och bibliotekslokal. I ett inventarium på kapitlets böcker 
från år 1666 finnes antecknat, att samlingen var placerad in vetus 
et super ius Consistorium.16 Åtgärden kan ha vidtagits år 1658, ty 
det inventarium som årligen upprättades i anslutning lill dom
kyrkans räkenskaper upptar då bl.a. några tillvaratagna järn, "som 
woro uppe i fönsterhohlet, som igenmurades i gambla Capitlet".17 

I de äldre räkenskaperna från tiden efter domkyrkans brand 
1570 finnes flera uppgifter om kapitelrummet och trappan upp 

" O. Fridlund, Växjö Stifts- och Gymnasiebibtiofek, Hyltén Cavallius-för-
eningen. Årsbok 1922, Växjö 1922, s. 77. 

" Jfr not 15. 
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till delta. Så långt tillbaka vi 1 räkenskaperna kan följa domkyr
kans historia, har alltså domkapitlet sammanträtt i rummet ovan
för själakoret, och det kan antagas, atl så varit fallet redan under 
medeltidens slutskede. 

Den nedre våningen, det forna .själakapellet, har liksom över
våningen ursprungligen haft ell fönster i vardera syd- och väst
muren. Av de tegelmurade fönsleromfatlningarna fanns endast 
obetydliga rester kvar sedan de av Brunius föreslagna nya mur
öppningarna kommit lill utförande. Det gamla sydfönslrel har 
varil placerat anmärkningsvärt långt österut i sin mur. Detta 
läge kan givetvis ha sin grund i den ursprungliga disponeringen 
av själakorets inredning, om vilken vi dock ej har några under
rättelser. Sydmurens utseende jämte resterna av ett fönster 
i västmuren — ett bågfragment synligt i ytlermuren strax 
ovanför den portal, som Brunius här lät bygga — ger den värde
fulla upplysningen alt själakoret i Växjö ej haft särskild ingång 
från kyrkogården. 

Kapellets nordvägg är en del av 1100-talslornets södra ytter-
mur, vars kraftiga sockelprofil nu är synlig strax ovanför golv
nivån. I murens östra del är den dörröppning belägen, som leder 
in till torntrappan. I östmuren finnes en dörröppning, vars norra 
smyg är nymurad men vars södra i stort sett består av gammalt 
murverk. I anslutning till passagen finnes en kvartcirkelformad 
bågöppning, försedd med ett gallerverk av trä, en anordning, som 
skapar ett visst rumssammanhang mellan kapell och sidoskepp 
(fig. 3). 

I den gamla sidoskeppsmuren fanns före den senaste restaure
ringen en tvåsprångig tegelportal, uppförd efter Brunius ritning. 
Portalen, vars mittaxel var belägen något längre norrut än den 
nuvarande genomgången, hade i sin tur ersatt en enkel, upptill 
raksluten dörröppning med samma läge som den nuvarande, 
vilket framgår av Brunius uppmätningsskiss av ifrågavarande 
vägg (fig. 4).18 Denna äldre öppning hade sannolikt iordning
ställts 1651, ,9 då även igenmurningen av kvartcirkelbågen bör 

18 Antikvariskt-topografiska arkivet, Bruniussamlingen, vol. XXXV. 
" Betalning utgick till "Börgie Månsson Klåckare som sammanhögg Irä-

werckel i Capitelsdören". KA, Smal. LB, 1651:513. 
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ha ägt rum. Bågens valvring av tegel emol sidoskeppet lät man 
därvid sitta kvar, och under densamma uppmurades ett tunt 
gräslensskal. I murtjockleken erhöll man elt förvaringsulrymme, 
tillgängligt inifrån konsistorierummel (fig. 6, sektion B—B). På 
denna sida revs valvringen, nischen fick rektangulär öppning och 
ett brädlak inlades. Nischens väggar putsades samtidigt med de 
anslutande väggytorna. Anordningen, som måste vara identisk 
med en av konsistoriets fyra "Lådor uthi Muhren", spolierades i 
samband med 1800-talsrestaureringen, men såpass tydliga spår 
återstod, alt en bild kunde erhållas av det äldre tillståndet. 

Den tegelskodda bågöppningcns äldsta utseende kan i stora 
drag fastställas. Då en ingång till själakorel skulle anordnas ut-
nylljades givelvis den befintliga 1300-talsporten, av vilken nu
mera endast obetydliga rester finnes kvar (fig. 5 och 6, sektion 
A—A). Portalens språng och dörranslag borlbilades därvid. Från 
det upphuggna partiet söder om portalen torde den nya bågen ha 
dragits ner så att den erhållit halvcirkelform. Denna del av bågen 
har förstörts senast 1651. Vid den nyligen utförda undersökningen 
visade det sig, alt Brunius tegelmurverk gick ända upp till res
terna av 1300-talsportalens båge. 

I murbänken vid sidan av passagen kvarligger en kraftig 
planka, försedd med fem stycken borrhål pä lika avstånd från 
varandra (fig. 5, plan). Sannolikt har vi här rester av ett trä
galler, som med hänsyn lill plankans goda infogning i muren bör 
ha varit ursprungligt. Då bågen restaurerades utfördes över den 
gamla plankan ett nytt gallerverk med svarvade stolpar i de 
gamla lägena. 

Vid friläggningen av bågen påträffades vidare betydande rester 
av en i tegel murad stödpelare (fig. 5 och 6, sektion A—A). Pela
ren har varit utformad med en spetsbågig öppning av dekorativ 
verkan. Den mot själakoret vettande delen av pelaren hade vis
serligen borlbrutits vid uppförandet av Bniniusportalen, men re
konstruktionen var dock relativt lätt alt genomföra. På de be
varade murpartierna kvarsalt ursprunglig puts, försedd med må
lad rankornamenlik i dämpade röda och blå färger (fig. 3). 

Pelaren har tillkommit vid en senare tidpunkt än själva bäg-
öppningen. Härpå tyder två omständigheter. Dels finns ett ur-
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Fig. 3. öppningen mellan södra sidoskeppet och själakoret efter restaureringen. 
På det murade stödet rester av kalkmålnlngar från 1500-talet. Foto Ateljé 
Visit. — The opening between the south nisle and the chantrg, after restora
tion. On the masonry support, there are remains of limewash paintings of the 

16th cenlury. 
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Fig. 4. Sektion genom kgrkan mot väster, uppmätningsskiss av C. G. Brunius 
1845. Foto ATA. — Section through the church facing west. Surveging sketch 

by C. G. Brunius (1845). 

sprungligt pulslager på bågens undersida kvar mellan bågen och 
pelarens översida. Dels har denna placerats över ändpartiet av den 
nämnda plankan, där en 3 cm djup och 12 cm bred urtagning 
finnes (fig. 5, plan). I denna urtagning har sannolikt elt karmträ, 
tillhörande gallret varit infogat. 

Det är svårt alt mera exakt ange liden för det murade stödets 
uppförande. Den målade rankornamenliken är av sengolisk art 
men har tydliga renässansinslag, vilket talar för cn datering lill 
1500-lalcls förra hälft. Då de bevarade räkenskaperna efter 1571 
ej lämnar några uppgifter om murnings- eller målningsarbelen 
i denna del av kyrkan,20 är det högsl troligt all förändringen 
skett tidigare under 1500-talet. 

Som tidigare nämnts slog man elt lunnvalv över själakorel år 
1651, en åtgärd, som säkerligen ansågs nödvändig med tanke på 
kapellets nya funktion som konsistorium, där kyrkans värdefulla 
akter skulle förvaras. Dessförinnan torde det ha funnits ett bjälk
lag mellan byggnadsdelens båda våningar. Det kan dock tänkas 

M 1574 utbetalades 12 mark till "Nils Skåningh och Christier för lhe bygde 
ij siäla koref". Av andra sammanhang framgår att dessa båda hantverkare 
var t immermän. KA, Smal. handl. 1573: 4 A. 
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PLAN 

Pig, 5. F'nsad- och planuppmätning av öppningen till själakoret, visande 
resterna av 1300-falsportalen, 1400-talsöppningen, stödpelaren frän 1500-talet 
samt Brunius rundbdgeportal. Uppmätning av förf. —• Elevation and plan of 
the opening into the chantry, showing the remains of the 14th-century door
way, the 15th-century opening, the 16th-century buttress and Brunius' semi-

circular doorway. 
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alt ett tunnvalv ursprungligen funnits men att detta förstörts vid 
branden 1570. Ilade själakoret ursprungligen haft ett stjärn- eller 
kryssvalv av tegel, borde delta ha efterlämnat spar av sköldbå
garnas kontur i väggytorna. Några dylika spår kunde dock ej 
iakttagas.21 Att själakoret ursprungligen ej haft något valv av 
kryss- eller stjärnvalvslyp framgår också av det förhållandet, att 
väggytorna har rester av gammal puts med kalkmålningsdekor, 
som går in till hörn även på den höjd över golvnivån där valv-
svicklama borde varit belägna. 

Sammanhängande pulsytor med målningsdekor fanns i behåll 
endasl på den västra väggen (fig. 7). Målningen utgöres här av 
en frisartad framställning med moliv ur skapelseberältelsen. Bil
derna är synnerligen fragmentariskt bevarade. Två scener kan 
dock urskiljas, nämligen Adams och Evas förmätning och Adam 
och Eva vid kunskapens träd. Stilen är mycket svår att bestämma 
och datera. Den närliggande tanken att målningarna utförts i 
samband med rummets iordningställande 1651,22 närmast då år 
1654, vid vilken tidpunkt kyrkorummet erhöll valvmålningar23 

måste avvisas med hänsyn lill del stilistiska utvecklingsstadium, 
på vilket bevarade 1600-talsmålningar i provinsens lantkyrkor 
befinner sig. Därmed måste en långt tidigare tillkomst förutsättas, 
ly själakoret hade från kyrkans brand 1570 och fram till 1651 
inte sådan funktion, alt en utsmyckning med kalkmålningar var 
motiverad. Rummet synes under denna tid rent av ha varit degra-

21 Del bör noteras att stjärnvalvet i övre våningen är slaget från sköld
bågar som avsmalnar nedåt och har upplag på kraftiga konsoler av gråsten, 
vilka lagls djupt in i muren. De klena tegelpilasfrar som finns under dessa 
stenar är sekundära, de är uppmurade från tunnvalvets plana översida. Några 
ursprungliga pilastrar, som från valvanfangen galt ned lill marknivån har 
ej funnits — en dylik pilaster i nordöstra hörnet skulle f. ö. ha spärrat den 
här belägna dörröppningen till torntrappan. Anmärkas bör även atl såväl 
södra som norra sidoskeppets valv har liknande anslutning till de äldre ylter-
niurarnu — inmurade kraftiga konsolslenar och sköldbägar som bli bredare 
mot båghjässan. 1 de fall pilastrar finnes är dessa av betydligt senare datum. 

22 E. Gustafsson, a. a., s. 32 o. 48. 
23 Ibid., s. 32 f., KA, Smal. LB, 1653:422. De med inskrifter försedda valv-

målningarna är omnämnda i flera otryckta beskrivningar av kyrkan frän 
1600- och 1700-taIen, av vilka den äldsta torde vara Gerhard Stalhoff, Itiucra-
rimn Sueticlim 1655—1660, bandskr. med signum S 28, Uppsala Univ.bibl. 
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SEKTION B-B 

5EKTION A-A 

Fig. 6. Sektioner genom öppningen till själakoret. A-A visar stödpelarens an
ordning. B B visar hur öppningens södra del på 1600-talet iordningställdes som 
förvuringsnisch. Ovanför plankan (skraj jerad) en tunn mur, vid a och b av
tryck av ett hrädtuk. Uppmätning av förf. — Sections through the opening 
into the chantry. A-A shows the arrangement of the buttress. B-B shows how 
lhe south portion of the opening was arranged in the 17th centrury as a nice 
for storage. Aboue the hatten (hatched) a t hin wall; at a and b impressions 

of a boarded roof. 

derat till förvaringslokal. En räkenskapsnotis från 1603 omtalar 
sålunda, aft ett par tunnor korn tre år tidigare blivit bortstulna 
från .själakoret.24 Temporärt användes rummet dock för värdi
gare ändamål; år 1596 gjordes provisoriska bänkar i själakoret 
lill ett prästmöte i domkyrkan.25 

I målningarna finnes en rad klart sengotiska drag, t. ex. i teck
ningen av ansikten, fötter och dräktveck. De över bildytan ut
strödda schablonblommorna är i princip av senmedeltida typ, 
men vissa förändringar i förhållande lill den likartade mönster
typ, som bl. a. finnes i några skånska målningar från medeltidens 

24 KA, Smal. handl. 1605: 23. • 
25 KA, Smal. handl. 1598: 12. 
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slut, bör dock observeras. Å andra sidan vittnar vissa ornamen
tala detaljer om beroende av stilströmningar i 1500-talskonsten. 
Det kan ifrågasättas om inte dessa intressanta och ganska skick
ligt utförda målningar tillkommit under 1500-talets första år
tionden.26 En mera ingående behandling av såväl denna dekora
tion som rankornamentiken i bågöppningens strävpelare vore 
befogad, men kan ej utföras inom ramen för denna uppsats. 

Frågan om tidpunkten för själakorbygget kan knappast isoleras 
från problemet med dateringen av den senmedeltida omgestalt
ningen av hela kyrkan. Detta omfattande och komplicerade 
arbete har säkerligen utförts i etapper och har således krävt 
ganska lång tid. Arkilekturformerna är karakteristiska för 1400-
talets senare hälft och 1500-talets början. Emot mitten av 1400-
lalet synes de ekonomiska förutsättningarna för en omfattande 
byggnadsverksamhet vid domkyrkan ha blivit goda. Unionstiden 
antages ha medfört ett allmänt uppsving för Värend.27 Biskopen 
Laurentius Michaelis, vars ämbetstid inföll 1438—1468, är känd 
för sin byggnadsverksamhet på Kronoberg, som under denna tid 
utbyggdes till ett fast hus.28 Enligt senare källor skulle övervä
gande delen av domkyrkans prebenden ha inrättats under biskop 
Lars tid.29 Uppgifterna härom torde ha erhållits från någon äldre, 
nu försvunnen källa. Om biskopens aktivitet på detta område 
vittnar dock även en samtida källa, elt brev från 1458,30 enligt 
vilket Linköpingsdekanen Tord Bonde Pedersson säljer en rad 
jordagods lill domkyrkan "vndher eth altare, Som werdogom 

26 Såväl dessa målningar som rankornamentiken på stödpelaren ha viss 
släktskap med målningarna i Askeryds kyrka i norra Småland. Askeryds-
målningarna kommer alt publiceras av fil. lic. A. Nisbeth, vilken förf. tackar 
för det värdefulla påpekandet av likheterna. Ett lack för givande diskussioner 
rörande målningarna riktas även till docent K. Cinthio, fil. lic. R. Norberg och 
professor A. Tuulse. 

27 H. Berg o. I. Svalenius, a. a., s. 80 ff. 
28 A. Tuulse, Kronobergs slottsruin, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi

tetsakademiens handlingar, del 76, Uppsala 1951, s. 35 f. 
29 H. Berg o. /. Svalenius, a. a., s. 106 o. s. 146, not 79 med hänvisning till 

J. Messenius, Chronicon episcoporum per Sveciam, Gothiam et Finlandiam, 
Stockholm 1611, s. 104 samt handskriften K. 62 frän slutet av 1500-lalet i 
Uppsala Univ.bibl. 

so RA, papp. 15/2 1458. 
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Fig. 7. Fragment av kalkmålningar från 1500-talets början pd själakorets 
väslra vägg. T. v. Adams och Evas förmälning, t. h. kunskapens träd. I bildens 
övre h. hörn skymtar Evas och Adams ansikten. Foto T. Sjöstrand. — Frag
ments of limewash paintings from the beginning of the 16th century on the 
mest wall of the chantry. Ön the left, the nuptials of Adam and Eve; on tbc 
right, the Tree of Knowledge. In the upper righthand corner of the picture 

the faces of Adam and Five are indistinctly seen. 

fadher biskop Lårens ther om liil radha wardher". Då instiftandet 
av prebendor synes stå klar i relation lill byggnadsverksamheten 
vid våra domkyrkor,31 kan det antagas, att den stora förändringen 
av Växjö domkyrka igångsatts av biskop Lars. 

Donationen lill själakoret år 1471 ger visserligen ingen säker 
garanti för all tillbyggnaden söder om tornet stod färdig vid 
denna tid. Själakorsliftelsen i Växjö bör rimligtvis vara av äldre 
datum och dess altare kan ha varit placerat i en annan del av 
kyrkan i avvaktan på den gynnsamma tidpunkten för igångsät
tande av ett siirskilt kapellbygge. Men med tanke på institutio
nens betydelse och många viktiga funktioner bör det ha funnits 

H. Schiick, a. a., s. 451, not 37 samt s. 120. 
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ett starkt behov att få en särskild lokal lör själakorel och då an
ledning linnes alt sätta påbörjandet av den trånga kyrkans om
gestaltning till biskop Lars tid är del troligt, alt tillbyggnaden 
söder om lornel uppmurats utan längre dröjsmål. Det är rentav 
frestande att se ett direkt samband mellan gåvan i Knul Grundis 
testamente och det nya kapellets färdigställande.32 

1 Linköping hade själakorel från början egen syssloman men 
del lades snart direkt under domkyrkan, vilket innebar atl guds
tjänsten ombesörjdes av det tjänstgörande prästerskapet och att 
dess gods sammanfördes med fabricans gods.33 I Växjö ägde en 
sådan sammanslagning tydligen ej rum; brevet från 1483 visar, 
atl själakorel hade en föreståndare, som själv förvaltade stiftel
sens tillgångar. Godsförteckningen från 1545 skiljer vidare på 
domkyrkans fabricans — och själakorets gods.34 Del är dock 
möjligt all man Inför det vidlyftiga ombyggnadsarbetet i domkyr
kan slog samman de medel, som avsatts lill själakorels uppbyg
gande, med kyrkans fabrica. Den nya byggnadsdel, där själakoret 
inrymdes, bör ju av byggnadsarkeologiska skäl ha tillkommit 
samtidigt med omgestaltningen av södra sidoskeppet. Tillbyggna
dens övre våning torde för övrigt ej ha tillhört själakorel; möj
ligen har den redan från början inrättats som sammanlrädesrum 
för kapitlet. 

De senmedeltida själakapellen måste ha varit flitigt besökta. 
Här samlades människor från olika håll för alt överlämna gåvor 
och därmed få särskilda avlalsförmåner. Hit sökte man sig för 
atl anbefalla sina döda anhöriga i kyrkans hägn och för att själv 
liisa änglahälsningeo eller andra fromma böner. Hit kom vidare 
skaror av faltiga vid utdelningen av allmosor. På grund av den 

32 Arbetena i kyrkan torde emellertid ingalunda ba varit avslutade på 
1470-talet. Stjärnvalven, som inslagits sekundär! (jfr ovan not 21) är av 
sen 1400-laIslyp. Av särskilt intresse härvidlag iir den i äldre beskrivningar 
av kyrkan vanligtvis upptagna notisen, att ett av kyrkans valv fram till 
branden 1740 hade cn inskrift, enligt vilken stenhuggaren Olof från Linköping 
fullbordat en del av kyrkans valv på larsmässoaftonen 1509. Den äldsla 
kända uppteckningen, i Stalhoffs Itincrarium, lyder: Anno dom/ni M. D. IX, 
tempore Ingemar! Kpiscopi, ha'c pars testudinis completa est per Olauiu 
Lapicidam Lincopensem. Vigilia S. Laurentii. 

s s H. Schuck, a. a., s. 451. 
54 Se o.van, not 6. 
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livliga trafiken till och från själakoret framstod det flerstädes 
som ell önskemål att om möjligt förlägga kapellet till kyrkans 
västligaste del. Själakoret i Biddarholmskyikan i Stockholm var 
beläget "aeptarsl j lhe kirkio", sannolikt i norra sidoskeppels 
nordvästra hörn.35 I Storkyrkan i Stockholm byggdes själakoret 
söder om tornet med särskild ingång i sydmuren men även med 
slora bågöppningar in emot kyrkorummet.3B Även i Uppsala dom
kyrka låg själakapellet i kyrkans västra del och forskningen har 
på goda grunder antagit, alt koret funnits i utrymmet under 
södra tornet.37 Själakorels placering i Växjö domkyrka under
stryker denna allmänna tendens. Särskild ingång från kyrko
gärden eller tornets bottenvåning har emellertid här ej anordnats 
utan besökarna måste passera kyrkorummets västligaste del för 
att komma ditin. 

Själakorets öden efter reformationen har i någon mån redan 
berörts. Rummet tjänade som sammanträdeslokal för domkapitlet 
fram lill 1797, varefter det enbart kom atl härbärgera konsisto
riets arkivalier, vilka väl även tidigare varit förvarade här. Det 
övre rummet var fortfarande bibliotek och förblev så fram till 
Brunius restaurering. Är 1851 överflyttades den gamla boksam
lingen till det karolinska gymnasiehuset strax norr om kyrkan, 
vilket ju ännu i våra dagar hyser stifts- och landsbiblioleket.38 

Det stjärnvälvda gamla biblioteksrummet blev nu i stället arkiv 
och tjänade som sådant ända fram på 1950-lalet. Den nedre vå
ningen kom alt användas som sakristia och senare som samlings-
och kapprum. Kyrkans senaste restaurering har inneburit en upp
rättelse för de båda rummen. Själakorel har återfått sin ursprung
liga kapellkaraktär och sin rumsliga kontakt med kyrkan samt 

35 M. Olsson, Riddarholmskyrkan II, Fast inredning, inventarier och grav-
minnen, Sveriges kyrkor, Stockholms kyrkor, Bd II, h. 2, Stockholm 1937, 
s. 264, 267. 

36 J. Roosval, S. Nikolai eller Storkyrkan II, Byggnadshistoria, Sveriges 
kyrkor, Stockholms kyrkor, Bd I, h. 2, Stockholm 1927 s. 239 ff., 307 ff. Om 
resultatet av de undersökningar som gjordes i Själakorel vid Storkyrkans 
senaste restaurering har förf. fått upplysningar av fil. dr P. O. Westlund, som 
svarade för den kulturhistoriska kontrollen vid restaureringen. 

87 G. Boéthius o. A.L. Romdahl, a. a., s. 161. Se även F. Nordström, Studier 
i Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshistoria, Uppsala 1952, s. 124. 

18 O. Fridlund, a. a., s. 95. 
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erhållit altare och inredning för mindre gudstjänster. De båda 
fönstrens glasmålningar, utförda av Bo Beskow, anknyter där
jämte genom sitt bildinnehåll lill rummets ursprungliga funktion. 
Andra våningen har även iordningställts i värdigt skick. Här har 
skapats en intim och vacker sammanlrädessal inom kyrkans mu
rar, användbar för olika ändamål. Bland annat är det meningen 
att domkapitlet skall kunna samlas häruppe i "Gamla Consislo-

num 

S U M M A R Y 

E. Gustafsson: The All Souls' Ghapel and Chapter Room in Växjö 
Cathédral. 

In the 15th century a capella omnium animariim (All Souls' chapel or 
chantry) was set up in the cathedrals and large town-churches in Sweden. 
The initiative in founding these chantries - foundations typical of the period 
- came from Linköping Cathédral in 1410. From the following decades there 
have been preserved servera! documents which mention that chantries have 
been set up in the churches. 

Växjö Cathédral, which is dedicated to St. Sigfrid, was the centre of the 
mosl soulherly and lhe smallest diocese in medieval Sweden. The building 
has a complicated history, which it was possible to elucidate, on the whole, 
in lhe investigations carried out in connection with the recent restoration. It 
turned out that the building, the framework of which is 12th-century, was 
reconstructed during the middle and lhe laler half of the 15fh century. It was 
enlarged at the same time as it was reconstructed. Thus, amongst olher things, 
an All Souls' chapel came inlo exislence south of the old Romanesque tower. 
This chantry received gifts in a will dated 1471 and was probably finished al 
this lime. The problem of lhe chantry has not previously been investigatcd 
and ils situalion in the cathédral was not known. 

In lhe recent restoration it was possible to restore to the chapel a good deal 
of ils ancient character. Amongst other things, a noteworlhy arched opening 
facing the laleral aisle was reconstrucled. Some fragmenfary limewash paint
ings from the beginning of lhe 16lh century were also revealed. 

The Växjö chantry had two floors. Documents of the 16lh and 17th 
centuries show tbat lhe Calhedral chapler had ils meeting room on the upper 
floor. In the middle of lhe 17th century, after the Reformation, the chantry 
itself was arranged as a meeting room and the upper floor was equipped as 
a library and archive room. Now Ihis room also has been restored and again 
begun to be used as a meeting room, 
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