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S:T OLOV I SIGTUNA OCH DOMKYRKAN I 
TRONDHEIM 

AV 

R E N G T T H O H D E M A N 

S
:t Olovs kyrkoru in i Sigtuna är etl av do mest egenartade 

byggnadsmonument som bevarats i vårt land, ja, den är i sitt 

s lag alldeles ensamstående. Det är därför föga förvånansvärt 

att mycket skiftande förklar ingar framställts rörande såväl 

dess datering som dess konsthistoriska stäl lning och rekonstruktion. 

Alltsedan C. M. Kjellberg framkastat den fruktbara tanken att 

Sigtuna-kyrkorna uppförts under engelskt inflytande,1 vilket ifråga 

om S:t Pe r kan stödjas med påtagliga argument, blev även S:t Olov 

såsom någonting självklart hänvisad till samma krets, till och med 

sedan Otto Janse genom sin iakttagelse att västpartiet var ett stym

pat rudiment av en ursprungl igen större plan givit nyckeln till för

ståelsen av ky rkans arkitektur.2 F ö r tjugu å r sedan skisserade jag 

med utgångspunkt härifrån en teori att S:t Olov skulle ha uppstått 

såsom efterbildning av en östlig kupolkyrkotyp,3 en teori, som mot

togs med välvilligt intresse.4 Emellertid ha r Er ik Lundberg med 

stöd av nya synpunkter velat återföra byggnaden till den engelska 

1 C. M. K j e l l b e r g , Gamla Uppsala kyrka, U. F. T. III, 1896, s. 
284 ff. 

- O. J a n s e , Ett bidrag till de oornerade granitkyrkornas åldersbe
stämmelse, S. F. T. XII, 1905, s. 365; Sigtuna stads grundläggning, Gamla 
svenska städer V, 1916, s. IX: > vilket förlänar åt kyrkan en viss 
karaktär av centralkyrkax 

3 B. T h o r d e m a n , En österländsk kyrkotyp i Sverige? Dikt och stu
dio 1922, s. 148 ff. 

* Ex. J. R o o s v a l , Den baltiska Nordens kyrkor, Uppsala 1924, s. 
22 ff.; S. C u r m a n , The ecclesiastical art of Sweden, Handbok utg. för 
det ekumeniska mötet i Stockholm 1925, s. 13; G o r d a R o e t h i u s, Kirke-
bygninger og deres udstyr, Nord. Kult. XXIII, 1934, s. 7. 
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inflytelsekretsen, varvid Trondheims domkyrka skulle ha tjänstgjort 

som den direkta förmedlaren.5 Då denna med en mycket lärd apparat 

framställda kritik av mitt hugskott på Lundbergs auktoritet åstad

kommit osäkerhet i såväl den vetenskapliga0 som populära7 littera

turen, ha r det synts mig nödvändigt att något nä rmare g ranska håll

barheten i dess argumentering, vilket även ger mig en välkommen 

anledning att meddela de hittills icke på tillfredsställande sätt publi

cerade resultaten av en för länge sedan utförd grävningsundersök

ning av ky rkans ursprungl iga plan.8 

Med hänsyn till att en noggrann kännedom om byggnadens aldrig ut
förda (eller evont. utförda mon nedrivna och på annat sätt återuppbygg
da) västparti utgör förutsättningen för att kunna åstadkomma en pålitlig 
rekonstruktion av dess ursprungligen avsedda utseende, och då ingen re
dovisning förelåg för den provgrävning som på Janses initiativ i samma 
syfte verkställts under Emil Eckhoffs ledning9, företog jag under som
maren 1923 med stöd av ett anslag från Längmanska kulturfonden en 
friläggning av de i jorden dolda lämningarna av denna del av S:t Olov. 

Undersökningen påbörjades vid ruinens nv hörn, där ett schakt upp
togs med avsikt att följa den förmodade nordmurens ytterliv. Det visade 
sig också strax att cn mursträckning, som omedelbart anslöt sig till de 
under torven liggande delarna av västpartiets nordmur, förde västerut 
på ett djup av c:a 20—40 cm under grästorven. Denna mursträckning följ
des till don här knappa 3 m v om ruinens västgavel löpande kyrkogårds
muren utan att hörn påträffats. Därefter upptogs grävningen på in
sidan av grundmuren, varvid murtjockloken beräknades lill samma mått 
som västpartiets nordraur, varav denna utgjorde fortsättningen. Murens 
innerliv påträffades här och följdes mot v. Jämnt 2,5 m v om nuvarande 
västgaveln och omedelbart nedanför kyrkogårdsmuren låg det inre nv 
hörnet av ursprungliga långhuset. Redan nu kunde sålunda dettas ut
sträckning approximativt beräknas. Det återstod emellertid att konsta
tera västmurens ytterliv och s omfattningsmurens förlopp. För klar
läggande av den förstnämnda av dessa uppgifter upptogs ett schakt på 
andra sidan kyrkogårdsmuren strax n om den punkt där nordmurens 

• E. L u n d b e r g , Sigtunakyrkorna och Norge, Fornvännen 1935, s. 
228 ff.; Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, Stockholm 1940, 
s. 324 ff. 

" E. F 1 o d e r u s, Sigtuna, Stockholm 1941, s. 116. 
7 T. A n d r e e , Från Sigtuna till Gamla Uppsala, S. T. A. 1942, s. 128. 
" Pianon har i stark förminskning varit återgiven i min lilla skrift 

Sigtuna (Svenska kulturorter 6, Stockholm 1926) s. 38. 
" En planskiss har sedermera framkommit bland Eckhoffs efterlämnade 

papper och överlämnats till ATA. 
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ytterliv kunde beräknas träda fram om dotta fortsatte så långt. Det vi
sade sig dock att detta ej var fallet och schaktet fortsattes därför ut
efter kyrkogårdsmuren till dess västgavolns ytterliv framträdde under 
denna och i spetsig vinkel i förhållande till densamma. Västgavelns ytter
liv löpte dock oj fullkomligt parallellt med den nuvarande västgaveln 
utan avståndet vidgades något mot s. Exakt i förlängningen av syd-
nmrens ytterliv påträffades ursprungliga långhusets sv ytterbörn ett 
stycke in under landsvägen, som här går fram utefter kyrkogårdsmuren, 
ooh från detta hörn fortsattes framgrävningon av sydmurens ytterliv fram 
till kyrkogårdsmuren och sedan med ett nytt schakt från andra sidan 
om denna till nuvarande sv ytterhörnet. Här anslöt sig den framgrävda 
muren till ruinens nuvarande sydmur med en 70 cm lång sten, som till 
ungefär halva sin längd låg inmurad under den nuvarande hörnstenen. 
Det omedelbara sammanhanget mellan de framgrävda murpartierna och 
ruinen kunde sålunda tydligt påvisas. Sydmurens innerliv lät sig där
emot icke med säkerhet konstateras, enär på det smala området mellan 
kyrkogårdsmuren och nuvarande västgaveln, där detta borde sökas, stått 
ett större träd, vars rötter sannolikt sprängt isär stenarna. Endast ett 
par oregelbundet liggande stenar strax intill kyrkogårdsmuren antydde, 
var murlivet legat. Skulle inurlivets läge rekonstrueras med ledning av 
dessa stenar, blir denna mur ett par tiotal cm bredare än nuvarande 
sydmuren. Så gott som hela västgavelns innerliv ligger under kyrko
gårdsmuren och är därför oåtkomligt, om man tj företar en fullständig 
rivning av denna mur. Då emellertid nv innerhörnet och ett stycke av 
v innerlivet intill detta hörn till en längd av ungefär 1 ni med säkerhet 
konstaterats, ansåg jag mig icke behöva tillgripa en sådan åtgärd. 

För att emellertid kunna med fullständig visshet bestämma kyrkans 
ursprungliga längd — vilken diskussionsvis gjorts till föremål för starkt 
tvivel, ett tvivel som stöddos av en på platsen allmänt utbredd mening, 
att grundmurarna fortsatte avsevärt mycket längre mot v på andra 
sidan om landsvägen — lät jag genom att från båda hållen underminera 
kyrkogårdsmuren frampreparera även det ursprungliga nordvästhörnet, 
där hörnstenen visade sig vara en kraftig och omsorgsfullt utletad sten 
med skarp och tydlig vinkel. Dessutom lät jag upptaga stora gropar v 
om de båda hörnstenarna i n och s hörnen för att kontrollera att inga 
mursträckningar fortsatte ännu längre mot v. Till yttermera visso lät 
jag även upptaga tvenne stora gropar på andra sidan landsvägen just 
där n resp. s muren i så fall måste ba passerat. Alla dessa åtgärder 
gåvo emellertid negativt resultat; intet spår av murar kom till synes. 
Det måste härigenom anses vara bevisat att det är kyrkans ursprungligen 
planerade västgavel, som genom denna grävning bragts i dagen, och att 
kyrkans ursprungligen planerade längd utvisas av denna västmur. Sam
tidigt kan konstateras att kyrkan icke ägt eller avsetts att äga någon 
förhall i v. 
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Fig. 1. Plan av S:t Olov i Sigtuna ined den år 1923 framgrävda grunden till 
kyrkans aldrig fullbordade västpart i . Nedanför: Yttcrlivet till de framgrävda 
grundmurarna, a nordmuren, b sydmuren, c västmuren. Uppmätning av förf. 
Plan of St. 0:ov's Church at Sigtuna with the western portion of tbe foundotion of the 
church, which was never completed. Helow: The outer surfaces of the excavated founda-
lion walls, a. the north wall, b. the south wall, c. the west wall. Measured drawing by 

the author. 
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Den för S:t Olov ursprungl igen avsedda plan, som genom denna 

g r ävn ing k la r lag t s , v isar härmed ett väs tpar t i , som invid no r r a in-

nerlivet är 1,60 m och invid det södra c:a 1,80 m längre än östpartiet. 

I stort sett äro sålunda part ierna öster och väster om centraltornet 

lika långa, i varje fall fullt l ikvärdiga arkitektoniska element i kom

positionen; den åt öster framspringande absiden — den skjuter fram 

4 m utanför östfasadens ytterliv — upphäver ju den övervikt som 

västpartiet äger i sin s törre längd och man skulle näs tan vilja för

moda att denna lilla längdskillnad ä r avsiktligt beräknad för att upp

rätthålla en fullständig jämvikt i byggnadskroppen. Östpartiet är tre-

skeppigt och ha r haft basilikalt tvärsnitt (dock utan överljusanord-

ning) såsom ett studium av tvärsektionon genom kyrkan öster om 

tornet ger vid handen. Det framträder då i betraktande av de båda 

elementens fullständiga koordination kr ing centrallornet såsom en 

rimlig förmodan att även västpartiet varit ämnat att bli treskeppig! 

med samma tvärsnitt. Man må endast föreställa sig byggnadens yttre 

med basilikalt östparti och ett obrutet sadeltak över ky rkans västra 

del för att medgiva att en sådan anordning — även om den faktiskt 

som provisorium kom till utförande i den förkortade kyrkan — icke 

kan ha varit ursprungl igen avsedd. 

Det finns emellertid på ruinen tvenne detaljer, som var för sig be
kräfta donna förraodan om västpartiets treskeppighet. Dels don från 
centraltornets andra våning västerut förande dörröppningen, som med 
avseende på höjden svarar mot den dörröppning, som från tornet för ut 
till östpartiets en gång befintliga platta trätak och förutsätter ett lika
dant platt trätak över västpartiet. Som sidomurarnas krön emellertid 
ligga avsevärt lägre än dörrens tröskel (c:a 2,5 m) fordrar detta platta 
trätak givetvis en inre stödrad och basilikalt tvärsnitt på samma sätt 
som östpartiet. Vidare kan man iakttaga att centraltornets nv och sv 
hörnpelare å sina västerut vettande sidor långsamt vidga sig uppåt för 
att, ungefär vid samma höjd där arkadbågarnas anfang å nö resp. sö 
hörnpelarna sätta an, bilda cn liten avsats, som på den ena pelaren är 
tiickt av on sandstensplatta, medan avsatsen å den andra polaren endast 
är avskrånad. Donna förtjockning uppåt hos de båda pelarna måste 
tydas såsom en förberedelse för ett båganfang med riktning väster
ut, detta så mycket mera sora man finner samma långsamma utvidgning 
uppåt på östsidorna av centraltornets båda ö hörnpelare medan samtidigt 
den v mittpelaren, mot vilken ingen arkadbåge kunnat sätta an, ej heller 
visar någon sådan förtjockning uppåt eller någon avsats för anfanget 
utan endast en omedelbar och jämn fortsättning av tornmurens yta. 

Redan på dessa skäl skullo man kunna hävda att västpartiet avsetts att 
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bli treskeppigt liksom det östra, men för att vinna full visshet även på 
denna punkt lät jag genom grävning blotta fnndamenterna till arkaden. 
Vid friläggandet av gavelmurens innerliv blottade spadarna på ett av
stånd från nv hörnet svarande mot sidoskeppets bredd cn ej alltför regel
bunden stensamling av 1,50 m:s bredd eller samma bredd sora på pelarna. 
Ytterligare några stenar antydde fundamentets fortsättning in under nu
varande västgaveln. Grävningen återupptogs på andra sidan om denna i 
ruinens inre och här blottades on mycket kraftig grund mod ett omsorgs
fullt lagt liv mot n och s. En av stenarna bär sköt in ett gott stycke 
under nuvarande gavclmtiren och bevisade härmed att fundamentet var 
lagt innan denna uppfördes. Fundamentet fortsatte c:a 2,5 m mot ö men 
var sedan fullständigt avbrutet på en sträcka av c:a 1,5 m intill dess 
att det V-i—1 ra mot v framskjutande fundamentet till centraltornets nord
västra hörnpelare tog vid. Nu blottados även fundamentet till s arka
den i ruinens inre, vilket åt O visade ett sammanhängande rakt liv från 
sv hörnpelaron till nuvarande gavelrauren, medan det i s visade en 

• lucka motsvarande längden av n fundainentets avbrott. Fortsättningen 
av s fundamentet utanför nuvarande gavelmuren kunde ej följas, eme
dan å det knappa området mellan gaveln och kyrkogårdsmuren växte 
ott träd, vars rötter hindrade grävningsarbetet. Undersökningens mål var 
likväl uppnått: arkadfundanientets befintlighet hade konstaterats och här
med västpartiets ursprungligen avsedda treskeppigbet. Avbrotten i funda-
nienten äro givetvis av underordnad betydelse, vare sig de beteckna 
pelaravstånd eller åstadkommits genom bortbrytning vid senare gräv
ningar för gravar el. dyl. 

Härmed är sålunda S:t Olovs ursprungligen avsedda gestaltning klar
lagd så långt det låter sig göra enbart genom studium av den ännu 
upprättstående ruinen och i jorden bevarade murar. Ännu en fråga åter
står dock att besvara: blev kyrkan någonsin färdigbyggd enligt den 
ursprungliga planen med treskeppigt västparti av ungefär samma längd 
sora östpartiet? Nuvarande västgaveln och de närmast denna belägna 
delarna av n och s omfattningsmurarna äro, såsom Janse påvisat, upp
förda i en teknik, som bestämt skiljer sig från niurförbandet hos bygg
naden i övrigt. Man har använt sig av större och oregelbundnare stenar, 
som äro sammanfogade utan att eftersträva en regelmässig skiftindel
ning, medan byggnadens övriga murar äro uppförda av mindre och mera 
kvaderliknande stenar, såvitt möjligt lagda i ordnade rader. Gränsen 
mellan de båda förbanden går på båda sidor ungefär från sidomurarnas 
ansats mot tvärskeppet upptill ooh snett nedåt ungefär till sidomurarnas 
halva längd. 

Enär nägra förtagningar för arkadbågarna — utöver de nyss påpekade 
ansatserna — på centraltornets båda hörnpelare eller för de på dem vi
lande kleristoriemurarna ej finnas och murlivet här uppenbarligen ej är 
lagat utan murat i ett sammanhang med omgivande murytor, är det 
tydligt att man varit på det klara med att bygget icke skulle komma att 

3 — Fornvännen I9H3. 
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fullföljas enligt den ursprungliga planen vid dot moment i arbetet då 
centraltornets pelare stått färdiga men innan tornets högmurar upp
förts, varken förr eller senare. I dotta skick, med de fyra bågöppning-
arna mot tvärskeppet och korsmitten provisoriskt igensatta med murade 
eller timrade väggar, har kyrkan stått en avsevärd tid innan man beslöt 
sig för att avsluta de mot v framskjutande inurfragnienten mod en gavel, 
som dock placerades redan ungefär där murningen av de ursprungliga 
långmursstnmparna avslutats. 

Den lilla grävningsundersökningen har sålunda givit en fast 

grundval för bedömandet av ky rkans ursprungl igen avsedda utseende 

och till alla delar bekräftat det rekonstruktionsförslag som jag året 

förut framlagt och som f. ö. av ingen bestritts. Efter att härigenom 

ha klargjort förutsät tningarna för en diskussion om byggnadens 

konsthistoriska ställning, skola vi n u övergå till denna fråga. 

Enligt Lundborg ha r som nämnts S:t Olov i Sigtuna »tagit till 

utgångspunkt de byggnadsplaner, som efter instiftandet å r 1152 av 

Trondheims ärkebiskopsdöme fattats vid S:t Olovs egen gravhelge-

dom i Trondheim».1 0 Tanken är slående. H u r mycket mera närlig

gande vore det ej att kunna härleda den uppsvenska olovskultens 

huvudkyrka från helgonets gravtempel i grannlandet än att söka dess 

förebilder i en avlägsen orientalisk miljö! Lundberg ha r dock redan 

från början känt och erkänt att han stöter på mycket stora formella 

svårigheter. Frånse t t den oerhörda skillnaden i storlek, som natur

l igtvis ej ha r så mycket att betyda, gå r det gott och väl at t finna 

överensstämmelse i p ropor t ionerna mellan långhuse ts och sidoskep-

pens bredd, även om man dä generöst måste bor tse ifrån det icke 

oväsent l iga faktum, at t i Trondheimsdomen sidoskeppen väster 

om t ransepte t ä ro något b redare än öster därom. Men »ifråga 

om k y r k o r n a s längdmått är överensstämmelsen icke fullt så 

tydlig» säger Lundberg sti l lsamt. »S:t Olovs plan ve rka r vid 

jämförelsen s ta rk t sammanpressad. — — — Man har måhända 

icke haft fritt utrymme för full längdutsträckning».1 1 I verkligheten 

bjuder ju terrängen hä r inga svårigheter av sådant slag. F ö r att 

åstadkomma proportioner på byggnaden, som skulle kunna stämma 

med den uppställda tesen, tillgriper Lundberg en ganska originell 

och rolig utväg. Han dekreterar att man använt olika modulsystem 

L a n d b o r g , Byggnadskonsten i Sverige s. 333. 
L u n d b e r g , Sigtunakyrkorna och Norge s. 231. 
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för tvärskepp och långhus, ritar om planen efter ett enhetligt system 
och — där har han en plan som är användbar för hans syfte. Det 
är inte min avsikt att med ett skämt avväpna denna forskningsmetod. 
En forskning som inte vägar sig utanför de råmärken, som uppstäl
las av vedertagna fakta, kommer inte långt. Men metoden får natur
ligtvis inte göra våld på fakta, och när Lundberg här åberopar att 
modulen exakt motsvarar den västliga arkaden i koret medan, som 
han säger, den östliga är förkortad på ett egendomligt ologiskt sätt, 
så förbiser han att den nuvarande västliga arkaden icke utgör en 
ursprunglig modulenhet utan uppstått genom att en mellanliggande 
pelare — såsom tydligt framgår av båganfangens riktning — sekun
därt avlägsnats. 

Om man nu frågar sig huruvida det finns någonting i byggnadens 
konstruktion, som kräver eller åtminstone bättre förklaras av denna 
korrigering, måste svaret så vitt jag förstår bli nekande. Frånsett 
korsmitten är ingen del av byggnaden fotad på ett kvadratiskt valv
system utan tvärt om på tunnvalv, varför hela detta tankeexperiment 
är sakligt opåkallat. Det står fast att S:t Olov, såsom redan Janse 
iakttog, har en centraliserad karaktär, som direkt svär emot den 
mycket långsträckta plangivning, vilken är utmärkande för de 
engelska byggnadsverk, inklusive Trondheims domkyrka, sora Lund-
borg velat ställa upp såsom arkitektonisk förebild. 

Låt oss emellertid bortse från denna huvudsakligen teoretiska dis
kurs oeh förutsätta att S:t Olovs planform verkligen kan tillåta en 
jämförelse med den normandiska kyrkoarkitekturen i England— 
Norge. Enligt Lundberg har inflytandet förmedlats av Trondheims 
domkyrka i den gestalt byggnaden gavs av ärkebiskop Jon Birger
son, som tillträdde sitt ämbete 1152. Med ledning härav daterar Lund
berg S:t Olov »till tiden omedelbart efter den norska domens grund
läggande eller samtidigt därmed, d. v. s. till 1150-talet»,12 en datering, 
som han senare justerar till omkr. 1160.13 För att kunna bedöma 
denna fråga måste vi göra klart för oss, hur domkyrkan såg ut 
vid denna tid.14 

• A. a. s. 232. 
" Byggnadskonsten i Sverige s. 333. 
14 Jag följer fortsättningsvis liksom Lundborg J. M e y e r s framställ

ning av domkyrkans byggnadshistoria i Norsk kunsthistorio I, Oslo 1925, 
s. 142 ff., jämförd mod samme förfrs arbete Domkirken i Trondhjem, Trond-
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Den äldsta Kristkirken i Nidaros hade grundats av Olav Kyrre 
och den stod färdig vid konungens död 1093. Då ärkestiftet inrätta
des 1152 och Kristkirken därmed blev metropolitankyrka måste den 
självfallet utvidgas, och ärkebiskop Jon beslöt att Olav Kyrres 
kyrka skulle kvarstå och bilda kor i den nya anläggningen. Väster 
om den gamla kyrkan utstakades efter engelskt mönster ett transept 
och ett treskeppigt långhus, och detta är sälunda den kyrka, som 
enligt Lundberg inspirerat S:t Olov i Sigtuna. Vad som framför allt 
skulle knyta de båda byggnadsverken samman vore det treskeppiga 
koret och de i kompositionen nästan likvärdiga partierna öster och 
väster om centraltornet. Det blir då en kardinalfråga hur koret i 
Trondheims domkyrka, d. v. s. Olav Kyrres Kristkirke, såg ut. 
Denna kyrka överensstämde nära med den samtidigt byggda Vser-
neskirken i Stjördalen,13 en enskeppig byggnad med smalare kor och 
troligen med absid och västtorn. Den svarade till utsträckning mot 
mittskeppet i den nuvarande kyrkans kor, och till yttermera visso ha 
dess fundamenter blivit framgrävda under arkaderna (se de mörkare 
skrafferade partierna på planen fig. 101, s. 229 i Fornv. 1935). Med 
detta kor stod kyrkan ända tills det tidigast mot slutet av Eystein 
Erlandsons episkopat (f 1188) nedtogs för att lämna plats för det 
nuvarande treskeppiga koret, som emellertid blev färdigt först långt 
in på 1200-talet. S:t Olov kan sålunda omöjligt vara uppförd omkr. 
1160 efter förebild av en Trondheimskatedral med treskeppigt kor. 

Lundberg har dock för att på förhand värja sig mot denna när
liggande invändning framhållit att det är » p l a n e n , s k i s s e n » 
till den nya domkyrkan, som utgjort förebilden, och ehuru detta 
torde kunna anses vara en mera ovanlig form för konstnärlig in
fluens, särskilt under medeltiden, är den naturligtvis ej utesluten. 
Problemet spetsar då till sig till att gälla: kan det fastställas, huru
vida i ärkebiskop Jons plan för domkyrkans omgestaltning ingick 
ett treskeppigt kor? Lyckligtvis är man i stånd att besvara denna 

hjem 1914, och hans framställning i La Calhédralc de Trondhjem, Trond
hjem 1917. I likhot med Lundberg har jag icke tagit hänsyn till Macody 
Lunds knappast försvarbara teorier. Jag står i tacksamhetsskuld till min 
vän professor Anders Bugge för klargörande diskussion rörande dessa 
komplicerade frågor. 

15 Norsk kunsthistorie I, fig. s. 142. 



S : T O L O V I S I G T U N A 37 

Fig. 2. 
Schematiska planer av Trond
heims domkyrka och S:t Olov 
i Sigtuna i samma skala. Till 
vänster: Trondheims dom
kyrka 1183. A. Olav Kyrres 
Kristkirkc. B. Det av ärke
biskop Jon påbörjade och av 
Eystein fortsatta tvärskeppet 
och (ej fullbordade) långhuset. 
C. »Skrudhuset», byggt av Ey
stein mellan 1161—1179. Till 
höger: S:t Olovs ursprungliga 
plan. Svarta partier markera 
befintliga murar och pelare, 
vita partier med ledning av 
framgrävda grunder och andra 
tydliga spår rekonstruerade 

murar och pelare. 

Diagrammatic plans of Trondheim Cathédral and St. ()lov's Church at Sigtuna on the 
same sade. To the left: Trondheim Cathédral in 1183. A. The Christ Church of the l l t h 
century. Ii. The transept and (not completed) näve begun in 1152. C. Chapel built bet
ween 1161 and 117!(. To the right: The original plan of St. 01ov's. The black portions 

indicate lhe exisling, the white portions reconstrueted walls and pillars. 

fråga. Såsom redan P. A. Munch iakttagit10 skär den stora spets
båge, varmed det nuvarande korets norra sidoskepp öppnar sig mot 
transeptet, in i en båge på transeptets nedersta triforiegalleri och de
formerar denna. Detta visar att några sidoskepp till koret ej plane
rades av ärkebiskop Jon. Men ej ens ärkebiskop Eystein har förrän 
tidigast under sina allra sista år tänkt sig sidoskepp i koret. Även 
för detta påstående kan man stödja sig på en iakttagelse av Munch.17 

18 P . A. M u n c h och H. E. S c h i r m e r, Trondhjems domkirke , Chris t ia-
nia 1859, s. 18 f. J f r även H. M. S c h i r m e r , K r i s t k i r k e n i Nidaros, 
Kr i s t i an ia 1885, s. 147. 

17 A. a. s. 20. H. M. S c h i r m e r, a. a. s. 168, 



38 B E N G T T II II It I) E M A N 

Det strax norr om koret belägna s. k. skrudhuset uppfördes av 
Eystein troligen mellan 1161—1179. Detta lilla kapell hade på syd
sidan, åt koret till, en dörr och två fönster, som sedan, då det utvid
gade korets norra yttermur byggdes tätt inpå kapitelhusets sydfasad, 
måste sättas igen enär de då förlorade sitt berättigande ut emot det 
smala prång som nu uppstod söder om skrudhuset. Om Eystein, då 
detta byggdes, haft en breddning av koret i tankarna skulle han na
turligtvis inrättat skrudhusets sydfasad med hänsyn härtill. Planen 
på ett treskeppigt kor har sålunda sannolikt uppstått hos Eystein 
under lians nödtvungna vistelse i England 1179—1183 och den har 
tidigast kunnat börja realiseras under hans sista år i Trondheim 
1183—1188. En efter förebild av domkyrkan i Trondheim uppförd 
S:t Olovskyrka i Sigtuna måste följaktligen dateras så sent som till 
bortåt 1190, cn datering, som väl näppeligen någon forskare skulle 
vilja gå i bräschen för. ls 

Härmed är, skulle jag tro, varje lanke på Trondheims domkyrka 
såsom förebild till S:t Olov utesluten, men å andra sidan är naturligt
vis icke härmed fastslaget att kyrkan är byggd efter ett östligt möns
ter. Jag vill gärna betona att jag aldrig betraktat och alltjämt icke 
önskar betrakta detta som annat än en — f. ö. ganska vågad — 
arbetshypotes, vilken kan upprätthållas ondast så länge någonting 
mera acceptabelt icke låter sig leda i bevis. Låt oss därför för full-
ständighetens skull slutligen kasta en blick på vilka möjligheter som, 
såvitt jag känner, finnas att härleda S:t Olovs byggnadsschema ur 
västerländsk arkitektur. 

Det byggnadsschoma, som vi sålunda skola söka spåra, karakteri
seras av att sidoskeppen från västfasaden fortsätta i samma bredd på 
andra sidan tvärhuset med sitt centraltorn fram till östfasaden. Denna 
planform uppträder i Västeuropa utanför Italien — som man väl här 
kan bortse ifrån — väsentligen inom tre områden: i den sydtyska 

18 Hörande den mycket omstridda dateringen av Sigtuna-kyrkorna, som jag 
bär icke ytterligare skall ingå på, må hänvisas till J. R o o s v a l , Une 
VOtlte å ncrvures du XIc siécle å Sigtuna (Mcdiajval studies in inemory of 
A. Kingsley Porter 1939, s. 689 ff.) och N. S u n d q u i s t , Sigtunakyrkornas 
ålder och uppgift (Upsala Nya Tidning 18. 2. 1943), ett förberedande med
delande rörande denne forskares mycket betydelsefulla rön angående den 
iildsta kyrkoorganisationen i Uppland, vilka peka på 1000-talet eller cn tidig 
del av 1100-talet som den sannolika byggnadstiden. 
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Hirsauskolan, i Burgund och i den normandiska arki tekturen i 

F r a n k r i k e och England.1" Alla dessa t re g r u p p e r avv ika emellert id så 

tillvida från S:t Olov som de alla uppvisa s tark r iktningsbctoning; 

särski l t gäller detta Englands normandiska arki tektur där både lång

hus och särskil t kor äro exceptionellt u tdragna på längden, det senare 

19 Med några ord må i detta sammanhang även beröras cn eventuell här
ledning ur den anglosaxiska arkitekturen, vilken II. C o r n e l l (Sigtuna 
ooh Gamla Uppsala, Uppsala 1920, s. 70 f.. 80, 83, 104; Den medeltida konsten 
i Sverige, Nord. Kult. XXVII, 1931, s. 228) närmast synes vilja hävda. En av 
de viktigaste överensstämmelserna mellan Sigtunakyrkorna (resp. G. Upp
sala) och den anglosaxiska arkitekturen finner Cornell vara »det i viss 
mån oorganiska i helheten, i vilken varje del uppträder som ett själv
ständigt rum». Beträffande S:t Per är denna överensstämmelse helt säkm 
riktigt funnen, beträffande S:t Olov åter (och G. Uppsala) är den mera 
tvivelaktig. De anglosaxiska tvärskeppen äro lägre, till byggnadskrop
pen oorganiskt fogade tillbyggnader, som mest påminna om våra vapen
hus. I S:t Olov- åter äro tvärskoppsarmarna organiskt inkomponerado i 
enheten, skära igenom sidoskeppen och ansluta sig direkt till korsmitten. 
Eran denna äro de visserligen avskilda genom i öppningens mitt in
ställda pelare, men den isolering av korsmitten, som denna anordning 
hade till följd, är av ett annat slag och berodde säkert pä ofullkomlighet 
i murningstekniken. Om tvärskeppen i S:t Olov varit anordnade enligt 
anglosaxiskt mönster hade de i form av låga kapell legat utanför lång-
inurarna och korresponderat med sidoskeppen medelst dörröppningar (se 
t. ex. Bradford-on-Avon). Det karakteristiska drag i S:t Olovs planform, 
som vi i det föregående tagit som utgångspunkt för vår undersökning, 
nämligen treskeppighetens genomförande på ömse sidor om tvärhuset, 
saknas helt i den anglosaxiska arkitekturen. Kastar man en blick på den 
av C o r n e l l (Sigtuna och G. Uppsala, fig. 71) avbildade anglosaxiska 
katedralen i Canterbury, så tror man sig visserligen se ett exempel härpå, 
men vid närmare undersökning visar sig detta ingalunda vara fallet. 
Den efter litterära källor och analogier rekonstruerade planen förefal 
ler vid första ögonkastet vara en frappant parallell till S:t Olov. Försi 
och främst är emellertid det, som ser ut som korsarmar, inga verkliga 
sådana utan typiska anglosaxiska tillbyggnader; alltså saknas även den 
genom skärning av långhus och tvärhus bildade korsmitten samt natur
ligtvis även ccntraltorn. Vidare visar kyrkans byggnadshistoria att det 
här är fråga om ett helt annat slag av arkitektur än i S:t Olov. öst
partiet är nämligen ursprungligen en vanlig basilika, där de på den 
rekonstruerade pianon såsom tvärskeppsarmar framträdande utbyggna
derna ingingo såsom västliga tvillingtorn. Till denna basilika fogades 
sedermera västpartiet med sin absid (jfr T D. A t k i n s o n, English and 
Welsh Cathedrals, London 1912, fig. s. 148). 
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stundom i så hög grad att tvärhuset nästan förefaller att ligga vid 
mitten av byggnaden. Någon parallellism med motsvarande placering 
av tvärhuset i S:t Olov har man emellertid icke rätt att se i detta 
förhållande; detta förbjudes av byggnadens starkt utdragna längd, 
vilken står i bestämd motsats till S:t Olovs centraliserade grundplan. 
Ett annat för dessa grupper gemensamt karakteristikum är överljus-
anordningen, som likaledes utgör en skillnad från S:t Olovs system. 

Vad den på clunyacensiska förutsättningar byggande Hirsauskolan 
beträffar, behöva vi ej uppehålla oss vid de olikheter, som här före
ligga i förhållande till S:t Olov — egenartat utbildad västfasad, 
kolonnarkador, tvärskeppsabsider och i allmänhet avsaknad av torn 
över korsmitten — då denna skola endast kom att fä en bestämd 
lokal, om ocksä inom sitt område ingalunda oväsentlig betydelse. 
Dess egentliga utbredningsområde är Sydtyskland med utlöpare till 
Österrike, Sachsen och Thiiringen; varken i Rhentrakten eller på det 
nordtyska slättområdet är den representerad av några monument. 
Det är sålunda redan på denna grund ytterst osannolikt att den 
kunnat spela någon sora helst roll för S:t Olov. 

Annorlunda är härvidlag förhållandet ined den burgundiska arki
tekturen, som ju haft stor internationell betydelse även om vi knap
past a priori ha någon anledning att räkna med påverkningar här
ifrän på det avlägsna Norden under så tidig (id sora det här är fråga 
om. Den burgundiska arkitekturen utmärker sig framförallt genom 
sin absidrikedom i motsats till S:t Olov. Även välvningssystemet av
viker från S:t Olovs i det att mittskeppet visserligen täckes av ett 
tunnvalv medan däremot sidoskeppen ha korsvalv. Innerstöden bestå 
av kolonner eller med halvkolonner eller pilastrar kombinerade pe
lare. I den inre uppbyggnaden märkas triforiegallerier eller blind-
arkader under kleristoriemurarnas överfönster. Med hänsyn till så 
stora olikheter ha vi givetvis ej anledning att här räkna med något 
samband förrän vi funnit att mera närstående förebilder ej stå 
att finna. 

Den normandiska arkitekturen slutligen har ju påvisligen övat 
stort inflytande på Skandinaviens romanska konst, särskilt i Norge 
men ävenså i Västergötland. Lägger man härtill att det just är den 
anglonormandiska kyrkotypen, som tidigare ansetts vara ensam be
stämmande för Sigtunakyrkornas utformning så är det tydligt att vi 
med särskild uppmärksamhet måste undersöka huru denna grupp för-
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håller sig till S:t Olov. De anglonormandiska kyrkornas påfallande 
riktningsbetoning har redan framhållits. Denna starka längsoriente-
ring understrykes ytterligare av en nästan överdriven horisontalism i 
mittskeppets inre uppbyggnad, som f. ö. brukar äga en trevånig upp
delning: don bärande arkaden, emporerna eller triforiegalleriet (resp. 
en detta ersättande blindarkad) samt det överfönstren omfattande 
båggalleriet. Stöden utgöras av runda eller med halvkolonner och 
knektar kombinerade pelare. Planen visar det i kvadrater fördelade 
bundna systemet, som syftar mot en fullständig övervälvning med 
korsvalv även där denna välvning ej från början kunde genomföras; 
i så fall har ett platt trätak fått ersätta mittskeppsvalven. Exteriören 
behärskas liksom i S:t Olov av tornet över korsmitten, men vanligen 
finnas tvillingtorn även i väster. Tvärskeppsarmarna äro i öster för
sedda med absider. Överensstämmelserna mellan S:t Olov och den 
normandiska gruppen äro sålunda tillfinnandes på följande punkter: 
treskeppighet i hela långhuset, fyrkantigt torn över korsmitten och 
platt trätak över mittskeppet. Avvikelserna däremot äro följande: 
stark centralisering av planen i S:t Olov mot utpräglad riktnings-
betoning hos de normandiska kyrkorna; överljusanordning saknas 
hos den förra men finnes hos de senare; interiören är hos de senare 
trevånigt betonad med en inskjuten empor- eller triforievåning över 
sidoskeppen, varav hos den förra ej finnes något spår liksom ej heller 
av de senares i kvadrater fördelade bundna plansystem; sidoskeppen 
täckas hos den förra av tunnvalv, hos de senare av korsvalv; inner
stöden är olika i båda fallen varjämte de senares tvärskeppsabsider 
och typiska tvillingtornsfasad saknas hos den förra. 

Man bör i en fråga som denna ej stirra sig blind på plangivningen. 
Uppbyggnaden, detaljerna, den konstnärliga avfattningen av helheten 
ha minst lika mycket att säga till om. Allt detta liksom det negativa 
resultatet av vår lilla exposé över jämförbara planformer i Väst
europa talar åtminstone enligt författarens mening för att teorien 
om en östlig förebild för S:t Olov i Sigtuna ännu kan hållas upprätt. 
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S U M M A R Y 

BENGT THORDEMAN: St. Olov's Church at Sigtuna and Trond
heim Cathédral. 

The ruins of St. 01ov"s Oliurcb at Sigtuna, tho principal town of the 
Swedish realm during the l l th century and the earlier part of the 12th cen
tury, show an architecturial design which is unique in the North. In 1922 
the author advanced the theory that the church was erected on the pattern 
of an Oriental type of cupola church, a cruciform cupola basilica of the 
kind exeraplified by the monastery church at Skripu in Boeotia. An 
exeavation in 1923 of tho planned, but never completed, western portion of 
the churoh (fig. 1) confinned the correctness of the reconstruction of the 
ruin which provided the basis for this theory. In 1935 Erik Lundberg put 
forward in Ihis paper another suggestion as an explanation of the plan of the 
church, namely that it was a reduced copy from the time about 1160 of lhe 
cathédral at Trondheim, tho memorial church to the Norwegian Saint-King 
to wbose inemory St. 01ov's Church at Sigtuna was dedicated. The author 
proves, however, that even in 1183 the design of Trondheim Cathédral (fig. 
2 to the left) bad no point of contact with the Sigtuna church (fig. 2 to the 
right), and that the extension of the choir to a threeaisled ground plan, tho 
precondition for the possibility of its being a prototype for the Sigtuna 
church, did not take place until after that year. St. 01ov's at Sigtuna could 
lims have been erected towards 1190 at tho earliest, a dating which, however, 
is inconceivable. The author proves further that no western type of church 
from Romancsque times presents such rescmhlanccs to >St. 01ov's as tho 
Oriental cruciform cupola basilica, so tbat there is justification for still 
adhoring lo the hypothesis advanced by the author. 


