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I de uppländska gotiska landskyrkorna är det ej lätt att återfinna 
sådana för gotiken utmärkande stildetaljer, som man kan studera 
i kontinentens kyrkor från det höggotiska skedet. Våra gotiska 
landskyrkor bevarar visserligen i regel sin höga yttre takresning 
och merendels sina spetsbågiga portaler, men former av annan 
goticerande art äro skäligen tunnsådda. Vad som här sagts gäller 
kyrkobyggnader från i 200-talets sista decennier, hela i 300-talet 
och början av i400-talet. Helt förändrad blir bilden under i400-
talets senare del, dvs. sengotikens tidsskede. Kyrkorna fingo då så 
gott som överlag de äldre valvformerna ersatta med rika stjärn
valv, vars fria ytor tillsammans med väggarna försågos med figur
fyllda målningssviter. Först med detta rika senmedeltida skede 
framträda flertalet landskyrkor i Uppland i sin fulla »gotiska», 
eller låt oss säga, »sengotiska» glans. 

I och med 1400-talets utvidgningar och valvslagningar doldes, 
när de icke bortrevos, ofta stildrag från den höggotiska tiden. I 
några kyrkor, som icke blivit föremål för sengotiska förändringar, 
äro äldre former lättare studerbara. Sådana framträda även mer 
eller mindre rikt vid ingrepp i murverken i samband med restau
reringar; i den mån kyrkorna genomgått dylika, kunna de erbjuda 
återerövrat höggotiskt material. 

I föreliggande studie har jag sökt sammanställa några av upp
salatraktens kyrkors gotiska detaljformer, detta i anslutning till 
studien i årsboken Uppland i958 om fyrpassmotivet inom samma 
område. Vad som nu avses är några av de mest särpräglade go
tiska formerna, nämligen t r i f o 1 i u m och s p e t s t r i f o 1 i u m. 
Vid sidan av registreringen har syftemålet varit att undersöka vid 
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vilken tidpunkt de gotiska stilströmningarna, särskilt de höggo
tiska, börja uppträda i Uppsala och uppsalatrakten, under jäm
förelse med besläktade företeelser ute i provinsen. Att denna dif
ferentierade »gotiska frekvens» är önskvärd att tidsfästa, beror icke 
minst på vad den kan ha för samband med det stora gotiska 
kyrkobygge, som under 1200- och 1300-talen pågick i provinsens 
centrum, enkannerligen vid det stora domkyrkobygget i Uppsala. 
Visar sig de gotiska stilyttringarna ligga tidigt i uppsalatrakten 
och ute i landskapet, kan man få bättre underbyggda skäl att för
lägga uppsalahyttans begynnande arbete längre tillbaka i tiden; 
ligga de sent, må man ha samma rätt att se uppsalahyttans grun
dande mera framskjutet. Med andra ord: de gotiska yttringarnas 
tidsläge hos de kringliggande landskyrkorna kan bli kriterier 
den komplicerade diskussionen om Uppsala domkyrkas ålder. 

Både trifolium och spetstrifolium äro vanliga gotiska stilfor
mer. Trifolium har den äldre hävden; dess grundformer bygger 
på rundbågen och de minst sammansatta passformerna, trepasset 
och fyrpasset. Trifolium är i kontinental kyrkoarkitektur vanligt 
under l lOO-talet, ja, går ända ner i lOOo-talet. Att trifolium helst 
inrangeras i gotikens formvärld, beror på att passen blevo så liv
ligt använda som dekorativa, helt visst också symboliska, element 
i både unggotiken, höggotiken och sengotiken. Yngre form är 
spetstrifolium, spetsbågen med »näsor». Möjligen kan det vara 
försvarbart att i vissa fall i spetstrifolium se en direkt utvecklings
form från trifolium. Trifoliums och spetstrifoliums grundformer 
och deras symboliska innebörd skall här icke diskuteras. De 

komma alltid att bli föremål för debatt i konstvetenskapen. 
Ett område, där trifolium och spetstrifolium från vår sida sett 

på ett särskilt givande sätt kan studeras, är Gotland. Framförallt 
är det genom J. RoosvALS forskningar i den gotländska kyrkoarki
tekturen som vi kunna inringa de tidsskeden trifolium och spets
trifolium uppträder där. 1 Roosval förlägger de äldsta trifoliepor
talerna till 1100-talets sista ifjärdedel. Enligt samme eminente 
kännare av Gotlands kyrkokonst uppträder det första spetstrifo
liet i ett skede, som ligger mycket nära unggotikens begynnelseår, 
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Bild I. Ursprungligt fönster å sydfasaden, Roslags-Bro kyrka, täckt av sten 
med goticerande profil. Foto E. SJÖBERG 1962. 

eller strax före 1240. Beträffande Gotlands kyrkoarkitektur måste 
man alltid hålla i minnet att den står under ojämförligt starkare 
influens av kontinentala stilströmningar än de fastlandssvenska 
områdena. Gotländska former kunna fördenskull icke bli krono
logiskt normerande för exempelvis Mälardalens konstområde. 

Och därmed övergå vi till det studerbara materialet. 
Ett par tidiga goticerande detaljformer, som sannolikt stå Got

land nära och därför bilda undantag i förhållande till övrigt 
gotiskt material i Uppland, återfinnas i Roslags-Bro kyrka. Den 
äldsta kyrkan var uppförd av gråsten och hade rektangulär plan; 
hela kyrkorektangeln återstår så när som på östväggen i den nu
varande kyrkan. På sin sydsida har kyrkan tre smala ursprung
liga fönster, nu igensatta men markerade i fasadlivet. Det öst
ligaste av dem krönes av en av gotiska former präglad sten, bild. 
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Bild 2. Uppmätning av de tvä smala sydfasad fönstren, Roslags-Bro kyrka; det 
högra fönstrets krönsten ses ä bild 1. Efter SVERIGES KYRKOR. 

l och 2, som ytterst sannolikt har gotländskt ursprung. Till Got
land återgår likaledes en gluggomfattning på den ursprungliga 
kyrkans östra gavelröste, bestående av en söndrig fyrpassformad 
dopfuntscuppa, daterbar till 1200-talets tredje fjärdedel. över
stycket till det smala sydfönstret kan dateras till tiden omkr. 
1250. Men lika li tet som dopfuntsfragmentet är detta stycke 
formsten en säker datering för kyrkans tillkomsttid. Några »im
porterade» gotiska detaljer kan ha applicerats i kyrkan när den 
byggdes. Till samma tid föres sydportalens sandstensomfattning, 
med de östra partierna ornerade i en stil, som påminner om 
de västgötska s. k. liljestenarna. Även dessa kunna ha vari t något 
till åren när de insattes i portalen. Roslags-Bro kyrkas beskrivare 
i Sveriges Kyrkor daterar den äldsta kyrkan till 1200-talets andra 
hälft.2 
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Trifolium 

I Sko cisterciensnunnekyrka, dvs. den nuvarande Skoklosters 
församlings kyrka, finnas några trifoliumformer, både i interiören 
och i exteriören. över den inre korväggens tre rundbågiga fönster, 
varav det mittersta reser sig något över de andra, höjer sig ett 
bågsystem i trifolium. Detsamma utgör krönet på ett omfattnings
murverk, som förkroppar sig vid pass en halv sten från de tre 
kopplade korfönstrens tegelmurliv, bild 3. På samma kyrkas väst
gavel återfinnes ett annat motiv i trifolium; det återgår på båg
frisen mellan kontreforterna på ömse sidor om portalen och dess 
omgivande nischer. Bågfrisen stiger från konsoler i tegel, av vilka 
de tre mittersta äro av särskilt markant slag: de äro utbildade som 
ansiktsmasker, den mittersta t. o. m. som två tätt mot varandra 
tryckta ansikten. Tillsammans med klosterkyrkans rikt profilerade 
och med ett flertal dekorativa detaljer smyckade portalarkivolt 
bildar trifoliefrisen en arkitektonisk ensemble, bild 4, som i sin 
art saknar motstycke i Mälardalen. 

Då Sko klosterkyrkas tegelarkitektur kvalitetsmässigt sett är 
jämförlig med danskt, ja, kontinentalt material, är kyrkans date
ring viktig.a Dokumentariska belägg säga att kyrkan invigdes två 
gånger, första gången vigdes högaltaret 1288, andra gången vig
des hela kyrkan år 1301. Det är möjligt att det är mellan dessa 
två årtal som de ursprungliga, sexdelade valven ersattes med de 
nuvarande enkelkryssade ribbvalven. Skäl talar för att Sko klos
terkyrka grundades under i 200-talets tredje fjärdedel. Kyrkan har 
i sin arkitektur särdrag, som motsäger en datering av byggnads
arbetets begynnelse till fjärde fjärdedelen. Den treskeppiga valv
övertäckningen baserar sig på bundet system; de sexdelade valven 
bör föras till en tid närmare 1200-talets mitt. Sorö cisterciens
kyrka i Danmark, arkitektoniskt och ur ordenssynpunkt besläktad 
med Sko, fick sina sexdelade valv strax efter 1247. Sko kloster
kyrka bör i sitt första utbyggnadsskede dateras till 1260-1280-
talen, med vissa förändringar tillkomna på 1290-talet. Med hän
syn till att vissa drag i klosterkyrkans arkitektur tyder på en bygg
nadsgång från öster till väster, kan man ha rättighet att föra 
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Bild 3. Korväggen, Skoklosters kyrka. Det tredelade fönstret omramas av från 

fönsterväggens liv svagt förkroppat väggfält, avslutat uppå t med trifoliumprofil. 

Foto E. SKIRGÅRD 1961. 

korets arkitektur med dess innerväggs trifoliebåge till den först 
angivna tiden och västgavelns konsolburna trifoliebård till den 
senare. 

Ett inslag av betydelse i de uppländska landskyrkornas trifo
liumarkitektur utgöres av de s. k. klöverbladsvalv, som en gång 
övertäckt ett antal av dessa kyrkor. 

De gotiska landskyrkornas vanligaste övertäckning var trätunn
valvet. Några få kyrkor fingo redan från början stenvalv, ribb
valv av tegel, men oftast nöjde man sig med trätunnvalv. Denna 
takform gav, förutom att den ställde sig ekonomiskt förmånligare, 
kyrkan en åtråvärd »gotisk» resning. Tensta kyrkas långhus och 



N. SUNDQUIST Trifolium och spetstrifolium 

Bild 4. Västportalen, Skoklosters kyrka, med däröver befintlig bägfris med 

trifoliumbågar. Jfr bild 5. Foto E. SKmd.RD 1961. 

Knutby kyrka fingo några av de ståtligaste tunnvalven i Uppland. 
Ett tjugofemtal tunnvalv känna vi, tyvärr är dock intet enda be
varat. Deras demolering är så mycket mer att beklaga som de av 
allt att döma haft mycket värdefulla målningar. 

En tilltalande variant av dessa tunnvalv var de nyssnämnda 
klöverbladsvalven. Av de uppländska tunnvalven voro vid pass 
två tredjedelar profillösa, medan den å terstående tredjedelen hade 
den markanta trifoliumprofilen. 

Hur många klöverbladsvalv det en gång funnits i Uppland vet 
vi ej säkert, men tolv kunna vi tillsvidare säkert peka på. Beklag
ligt är att heller intet enda valv av denna typ finnes bevarat på 
ursprunglig plats. Ett dylikt tak kan den intresserade dock studera 
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Bild 5. De mittersta bågarna å frisen bild 4. Märk båganfangens konsoler i 

a nsiktsform , den mittersta t. o. m. med dubbla ansikten . Foto E. SKIRGÅRD 

1961. 

i Statens historiska museums gotiska sal. Det härrör från någon 
kyrka i uppsalatrakten; bräderna, försedda med målningar, ha 
återfunnits i Ärentuna kyrka, där de sekundärt kommit till an
vändning i vapenhusets takpanel. Helt avgjort är det dock ej om 
bräderna ingått i ett tunnvalv eller ett trifoliumformat valv. All
deles klart är det heller ej att det från början tillhört Ärentuna 
kyrka. I övrigt få vi hålla till godo med att registrera spår av 
forna klöverbladsvalv: antingen i form av takstolar från sådana 
valv, som fått panelen avlägsnad i och med att kyrkorna över
täcktes med stjärnvalv under 1400-talets senare del, eller ock i 
form av sår i putsen på väst- och östgavlarnas innersidor efter 
valvens rundade profiler. Det förefaller som om klöverbladsval
ven skulle ha samlat sig i två koncen trationer, n ämligen dels en 
i uppsalatrakten och dels en norr om Norrtälj e. 

Följande kyrkor ha av bevarade rester at t döma haft klöver
bladsvalv : i uppsalatrakten Jumkil, Börje, Funbo, Lagga, Tensta 
och Upplands-Tuna; i norrtäljetrakten Malsta, Estuna och Sö-
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Bild 6. Takstol i koret, Tensta kyrka , för valv med trifoliumprofil. Efter 

P. 0. ' '"ESTLUND. 

Bild 7. Beva rade putsspå r av trifoliumvalv å västväggen, Börje kyrka. Foto 

A.T.A. 
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Bild 8. Takstol för trifoliumvalv, Upplands-Tuna kyrka . Efter P. 0. W EST

LUND. 

Bild 9- Trifoliumprofilen å Jumkils 
kyrkas ursprungliga innertak. Efter 
E. LUNDBERG. 
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Bild IO. Sektioner av Uppsala domkyrka, Trefaldighetskyrkan och Börje kyrka, 
utvisande Börje-takets bredd och resning. Teckning av OLA E11 N. 

derby (-Karl). Till nämnda grupper kommer Kungs-Husby sydöst 
om Enköping, Angarn i sydöstra Uppland och Sånga i södra Upp
land. Kyrkor, som möjligen haft klöverbladsvalv, äro Danmark 
och Akerby i uppsala trakten och Roslags-Bro och Skederid nära 
Norrtälje. 

Antalet kyrkor i Uppland med klöverbladsvalv är så mycket 
märkligare som dylika valv i det övriga Sverige synes ha varit ytter-

Bild II. Takstol för trifoliumvalv, Söderby 

(-Karls) kyrka. Efter E . LUNDBERG. 
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Bild I2. Putsspå r efter trifoliumvalv, Estuna kyrka. 
Foto 0 . EHN 1961. 

45 

ligt sällsynta. De enda exemplar vi känna är Södra Råda och 
Hammarö, båda i södra Värmland. Södra R åda kyrka,4 belägen i 
Värmlands sydligaste del helt nära gränserna till Västergötland 
och Närke och helt uppförd av trä, finns helt bevarad med sina 
utomordentligt m ärkliga målningar, av vilka de i koret äro da-

Bild IJ. Profil av trifoliumvalv, Angarns 
kyrka. Efter SVERIGES KYRKOR. 
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Bild I4 . Sektion genom 
Lagga kyrka, med rekon
struktion av dess ursprung
liga trifoliumvalv. Efter SVE
RIGES KYRKOR. 

terade till 1323. Hammarö kyrka söder om Karlstad är starkt om
byggd och endast vissa rester ange att kyrkan från början över
täckts med klöverbladstak. Det anses att Hammarö efterliknat 
Södra Råda. 

]umkils kyrka, bild g, dateras till 1300-talets första årtionden. 
Av klöverblaclsvalvet är den västligaste takstolen bevarad.5 

Börje kyrka, bild 7, är elen enda kyrka i Uppland, som, i likhet 
med Södra Råda i Värmland, haft trifoliumformacle valv både i 
långhus och kor. Putsrester från både kor och långhus visar att 
de vitkalkade väggarna haft målade bårder i anslutning till klö
verbladsvalvens profiler. 6 

Funbo kyrkas övertäckning med klöverbladsvalv torde ha skett 
vid återinvigningen av högaltaret efter kyrkans ombyggnad 1301. 
Valven tillhöra tiden omkring 1300.7 

Lagga kyrkas första uppbyggnad, bild 14, dateras till tiden om
kring 1300. 8 
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Bild r5. Gjuten stämpel 
ä lillklockan, Vätö kyrka, 
1300-talet. Foto A. T. A. 
Efter UPPLANDS KYRKOR. 

47 

Den äldsta T ensta kyrka övertäcktes i långhuset av ett trätunn
valv medan koret hade ett i klöverbladsform, bild 6. För båda 
valvdelarna finnas takstolarna beva rade ovanför 1400-talsvalven. 
Tensta kyrkas datering och kyrkans ursprungliga form är om
stridd, men intet finns som motsäger byggnadsarbetets igångsätt
ning till 1200-talets sista decennier. 9 

Upplands-Tuna kyrka dateras till slutet av 1200-talet eller 1300-
talets början. Av klöverbladsvalvet, bild 8, finnas takstolar kvar 
ovanför de nuvarande valven.10 

Malsta kyrkas klöverbladsvalv dateras till 1200-talets sista fjär
dedel.11 

Estuna kyrka, bild 12, erbjuder särskilt intresse i daterings· 
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Bild r6. Trifoliumblände å vapenhuset, Vendels kyrka. Foto förf. ig6L. 

Bild r7. Det stora sydfönst
ret å Danmarks kyrka. Efter 
teckning av J. P ERINGSKIÖLD. 
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Bild 18. Ärentuna kyrka, med dess trifolium-blindering ä korgaveln. Foto 
A.T. A. 

Bild 19. östgaveln, Lunda kyrka , med blindering trepassform. 

4 - 6II54052 Uppland 196 1 
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spörsmålet, då det dokumentariskt finnes uttalat att kyrkan med 
sitt klöverbladsvalv stod färdig 1298.12 

Söderby kyrka, bild 11, dvs. nuvarande Söderby-Karls kyrka, 
dateras till tiden omkring 1300.13 

A ngarns kyrka, bild 13, förlägges till tidigast 1280-talet.14 

Kungs-Husby kyrka, där delar av takstolen ännu återstår ovan 
valven, dateras till 1200-talets slut eller 1300-talets början.15 

Sånga kyrkas östliga förlängning, som uppburit klöverblads
valvet, dateras till 1300-talets början.16 

Vi konstatera at t den arkitekturhistoriska sakkunskapen överlag 
daterar klöverbladsvalven till tiden omkring 1300, någon gång 
1200-talets sista decennier och någon gång 1300-talets första. För 
Estuna finns den anförda dokumentariska uppgiften 1298. 

Det är tydligt att klöverbladsvalven varit på modet under de 
decennier, som begränsas av 1280-talet och 1320-talet. Om man 
till äventyrs finner att dateringen ej går att tidsfästa till en snä
vare tidsperiod inom de nämnda decennierna, har man ett visst 
stöd för klöverbladsvalvens relativt sena tid i Södra Råda, där mål
ningarna, som antytts, äro da terade till 1323. Råda-taket ligger 
möjligen i frekvenstidens slutskede. Hur man än betraktar dessa 
förhållanden, pekar dock till slut det mesta på förhållandevis 
framskriden tid under höggotiken. 

Klöverbladsvalvets ställning till höggotikens formvärld är värt 
ett övervägande. I min studie över fyrpasset i årsboken Uppland 
1958 har jag uttalat tanken att denna valvtyp, producerad just 
under den tid, decennierna kring år 1300, då fyrpasset framträ
der nog så markant i kyrkoarkitekturen på norra Mälarstranden, 
utgår från det nämnda passets halvering. Trifolium som grund
form för valvarkitektur under höggotiken betonas expressivt 
bl. a. på den gjutna stämpeln å lillklockan i Vätö kyrka,17 bild 15. 
En sittande figur ses där inne i en uppbyggnad, uppburen av kolon
ner, över vilkas kapitäl först höjer sig ett trifoliumformat »Valv», 
snarast ett halverat fyrpass, i sin tur krönt av en spetsgavel; mär-
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Bild 20. Blindering i trepassform ä korgaveln, Nysätra kyrka. Efter M. OLSSON. 

Bild 2r. Bärd med fyrpass ä östgaveln, Fröslunda kyrka. Foto förf. 1961. 
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<I;: 
~~} ~t 

Bild 22 a. Trifoliumblände å den ursprungliga västgaveln, Ängsö kyrka, Väst
mani. Runclfönstrets läge och portalen rekonstruerade. Uppmätning av 0. 

EHN 1962. 

ket da teras till 1300-talet. Valv och gavelresning lå ta sig osökt 
jämföra med samma element i en kyrka med klöverbladsvalv. 

Om m an i klöverblaclstakets grundform tror sig kunna identi
fiera fyrpasset, såsom exempelvis i Jumkils kyrka, ges även exem
pel på en valvsektion, som snarast återgår på trepasset, såsom An
garns kyrkas klöverbladsvalv. Detta konstaterande aktualiserar 
osökt spörsmålet i vad mån trepasset vid fyrpassets sida kommit 
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till uttryck i uppländsk gotisk kyrkoarkitektur. Några exempel 
skola anföras. 

Av de förhållandevis få fönstermasverk, som alltjämt låta sig 
studeras, uppvisa de flesta i regel variationer av tre-, fyr-, fem

och sexpass. De i årsboken 1958 påvisade exemplen på fyrpassets 
förekomst i några uppländska kyrkfönster kunna kompletteras 
med ett antal, där trepasset förekommer, såsom Stockholms-Näs 

kyrka, bild 34, Håtuna kyrka, bild 35, och, av äldre avbildning 
att döma, även i Danmarks kyrka, bild 17. Exempel kunna påvisas 
där trepasset använts som form för blindering i murlivet, såsom å 
Vendels kyrkas vapenhus, bild 16, å Ängsö kyrkas ursprungliga 

Bild 22 b. Tornets västmur, 

Ängsö kyrka, Västmanl., 

med däri sekundärt inmu
rat masverksfönster med 

fyrpass. Foto förf. i961. 
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Bild 23 . Å Domtrapptornet, 
Uppsala, bevarat gotiskt 
fönster. Vänstra smygen 

sargad; jfr rekonstruktio
nen bild 24. 

västgavel, bild 22 a, å Ärentuna kyrkas östra långhusröste, bild 
18, samt å Nysätra kyrkas korgavel, bild 20. Vendelblinderingens 
tid torde vara n ågot decennium eller några decennier in på 
1300-talet,is Ängsöbländet 1340-taletl9 och Nysätrablinderingen 
1400-talets början:20 Besläktad m ed gruppen kan vara det numera 
av tre runda nischer bestående trifolium, som ses å Lunda kyrkas 
östgavel, bild lg. De tre runda nischernas tolkning å antydd rikt
ning stödes av att även västgaveln uppvisar ett passmotiv: fyra 
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Bild 24. Det gotiska fönst
ret ä Domtrapptornet, Upp
sala. R ekonstruktion efter 
de bevarade resterna; jfr 
bild 23. Uppmätning av 0. 

EHN 1961. 
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runda nischer samla sig till ett fyrpass. Lunda kyrka dateras till 
r400-talets början.21 

Av vad som nu sagts framgår, att även trifolium, med trepasset 
som grundform, återgår till höggotikens blomningstid, 1300-talet, 
även om formen, liksom »Stora systern» fyrpasset, lever kvar in i 
1400-talet. 

Spetstrifolium 

Såsom i inledningen sagts utgör spetstrifolium en gotisk form, 
som i frekvenshänseende icke står trifolium efter utan snarare 
överträffar detta, i synnerhet under höggotiken. Dock: ehuru 
Mälardalen, särskilt norra Mälarstranden, i stor omfattning fick 

Bild 25. Korportalen, 
Dalhems kyrka, Got!., 
med urtagningar ur smy

garnas framkanter. Jfr 
bild 24 och 25. Efter J. 
ROOSVAL. 
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Bild 26. Fönster å västfasaden, Skoklosters kyrka. Foto E. SKIRGÅRD 1961. 

sina kyrkobyggnader av stenmaterial under det tidsskede, då goti
ken dominerar, äro gotiska linjer i spetstrifolieform även de syn
nerligen tunnsådda. Att spetstrifoliet är så sällsynt kan naturligtvis 
bero på demolering vid ombyggnader och reparationer; men man 
har ändock en känsla av att beståndet spetstrifolieformer ej nå
gon gång varit stort. 

När här talas om spetstrifolium och ett försök göres att be
döma dess frekvens, är det tillbörligt att ej alltför mycket räkna 
med fristående spetstrifolium inom fönstermasverken. Varje go
tisk landskyrka har haft fönster med masverk av kalksten eller 
tegel. Ett sådant fönster med två- eller treindelning ger automa
tiskt samma antal spetstrifolier; bilderna 34, 35 och 36 exempli
fiera vad som avses. 

Under mina undersökningar inom Mälardalens gotiska kyrko
arkitektur har jag påträffat spetstrifolium på ett antal platser, 
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vilket dock långt ifrån innebär att fullständighet uppnåtts. De 
viktigaste inom Uppland äro följande. 

I. På Domtrapphuset i Uppsala ses på tornets sydsida ett litet 
fönster, snarast en ljusspringa, av ovanligt slag. Tyvärr är den 
vänstra smygen helt demolerad, men då den högra och övertäck
ningen kvarstå intakta, ges tillfredsställande material för en re
konstruktion. Fönsterspringan har varit vid pass 18 cm bred i 
själva dageröppningen och har utanför denna, som varit rund
bågigt övertäckt, en något vidare smyg, vilken, till motsats mot 
den inre, haft spetsbågig övertäckning, bild. 23 och 24. Från sol
bänken till spetsbågens underkant är höjden 120 cm. Vad som 
ger fönstret dess särpräglade form är att yttersmygarnas hörn »ur
gröpts» med en förhållandevis kraftig hålkäl, som ovantill börjar i 
anfangshöjd och nedtill slutar i sista skiftet ovan solbänken. Spets-

Bild 27. Fönster med spets
trifoliumprofil ä sakristian, 

Vendels kyrka. Foto förf. 

1961. 
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Bild 28. Fönster med 

spetstrifoliumprofil å ko

rets sydvägg, Vendels 

kyrka. Foto 0 . EHN i961. 

Bild 29. Kopplade föns

ter i korets sydmur, Ven
dels kyrka. Foto 0. EHN 

59 



60 N. SUNDQUIST Trifolium och spetslrifolium 

Bild 30. Nisch (efter 
igensatt fönster?) i öst
gaveln, Sparrsätra kyrka, 

Uppi. Foto förf. 1960. 

Bild p. Väggnisch med 
spetstrifoliumprofil å 
kortrigonen, Tensta 
kyrka. Foto 0. EHN 

1961. 
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Bild p . Fönsterglugg 

med spetstrifoliumprofil 

i östgavelns röste, Börje 

kyrka. Foto 0. E1rn i959. 

Bild 33. Börje kyrka från 

sydös t, utvisande läget å 

fönstergluggen i östga

veln, bild 32. 
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Bild 34. Fönster m ed go
tiskt masverk, Stock
holms-Näs kyrka. Re
konstruktion. Efter SVE
RIGES KYRKOR. 

Bild 35. Fönster med 
gotiskt masverk, H lltuna 
kyrka. Foto förf. 1958. 
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bågen och de två hålkälarnas ytterlinjer tillsammantagna ger föns
teromfattningen en omfattning i spetstrifolium, bild 24. Denna 
omfattnings linjeföring synes vara unik i Mälardalen. Inom got
ländskt material kan anföras Dalhems portal med dess likartade 
linjeföring i yttre smygarkitekturen, bild 25. 

Vad Domtrapptornets datering gäller har jag sökt påvisa att 
tornet ingår i en Domberget kringgärdande tegelringmur, som 
genom sin sträckning under domkyrkans västparti måste vara 
äldre än denna.22 Försöksvis dateras Domtrapptornet till tiden 
omkring 1285 med en amplitud, som kan sträcka sig några år 
bakom eller några år hitom nämnda årtal. Att en sådan smyg
linjeföring, som här kommer till uttryck, ej bör föras längre fram 
i tiden, stödes av Dalhemsportalens, bild 25, datering till 1250-
talet. 

2. På Sko klosterkyrkas västgavel ses ett fönster i tilltalande 
tegelarkitektur. Det består av två smala kopplade fönster, krönta 
av ett mindre runt fönster och alltsammans omramat av en tegel
omfattning med modifierat spetsbågigt krön, bild 26. De två 

Bild 36. Fönster med 
gotiskt masverk, H ä tuna 
kyrka. Foto förf. 1958. 
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fönstrens inre övertäckningar förädlas av spetstrifolium. Det kopp
lade fönstrets tidsställning blir beroende av tidpunkten för Sko 
klosterkyrkas färdigställande. Byggnadstiden har ovan berörts i 
samband med de trifoliummotiv, som kan ses i kyrkan, dels å elen 
inre korväggen och dels å västgaveln. Då bården med det sist
nämnda motivet praktiskt taget kröner det kopplade spetstrifolie
fönstret, bör tidsställningen för detta bli detsamma, eller 1200-
talets tredje eller fjärde fjärdedel. 

3. I Vendels kyrka å terfinnas några fönster med spetstrifolium. 

Ett av dem ses p å sakristians östvägg, bild 27. Fönstret, som är av 
smal, springartacl typ, har sin indragna smyg övertäckt av n ågra 
formtegel, som tillsammans bildar spetstrifoliet. Den yttre smy
gen är snarast rundbågig. De övriga fönstren, tre till antalet, ses 
i korets sydvägg. De äro inbördes av likartat slag. Det östligaste 
och största, bild 28, har sin inre omfattning i spetstrifolium; här
ifrån vidgar sig elen inre smygen för att slutligen omfattas av en 
svagt spetsbågig nisch . Samma form präglar de två mindre fönstren, 
bild 29, som genom sitt ringa avstånd från varandra snarast bör 
betecknas som kopplade. 

Venclels kyrka tillhör tiden omkring 1300-talets början.23• Sak
ristian kan vara kyrkans tidigast iordningställda parti; dokumen
tariskt belagd är kyrkans invigning år 131i. 

4. I Tensta kyrkas trigonkor ses i norra fasen en murnisch , 
krönt av övertäckning i spetstr ifolium, bild 31. Såsom ovan ut
talats är Tensta kyrkas uppbyggnaclsticl de sista decennierna p å 
1200-talet. Några detaljer tyder på att i elen äldsta kyrkan ingår 
de två östligaste traveerna i långhuset och korets kvadratiska del. 
Till detta äldsta parti har tillfogats dels elen västligaste traveen 
och dels korets trigon, med andra ord elen del, där nischen med 
spetstrifolie t ingår. Skäl tala för att tidsuppehållet mellan det 
äldsta partiet och de tillagda delarna är kort, kanske bara något 
tiotal år. Sockelprofilen är identiskt lika även kring de tillagda 
delarna. Likaså är kyrkans tegelmurverk genomgående uniformt. 
Trigonen bör snarast förläggas till 1300-talets början. 

5. Sparrsätra kyrka uppvisar i sin korgavel en nisch, som krö
nes av spetstrifolium, bild 30. Det kan ännu icke sägas om nischen 
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Bild 37. Karta över Uppland m ed de kyrkor utsatta, som uppvisa gotiska, 
framförallt höggotiska, stildetaljer, såsom tunnvalv, klöverbladsvalv, trepass, 
fyrpass, trifolium och spetstrifolium. Kyrkor med hela namn ha haft gotiska 
trätunnvalv. De kyrkor, som haft trätunnvalv med klöverbladsprofil, äro 
understrukna med hela streck; kyrkor, som sannolikt haft så.dana trifolievalv, 
markerade med prickar under namnen. Fyrkanter med initialer på kyrkornas 
namn markera övriga gotiska detaljformer. - Antalet kyrkor med gotiska stil
detaljer kommer, a lltefter forskningens gång, att utökas. Redan nu kan dock 
göras sannolikt att den frekvensbild, som ovanstående karta visar, i princip 
icke kommer att väsentligt förändras. Utbredningen p å. de angivna kyrkorna 
visar Uppsalas centrerade läge. Ritning av 0. E1-1N efter förf:s anvisningar. 
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Bild 38. Dubbelfönster å librariet , Uppsala domkyrkas nordfasad, med rnas

verk med spetstrifoliumprofil. Foto E. SKmGXRD i961. 

markerar ett igensatt fönster eller om den är en blindering. Hur 
därmed än varit, kvarstår spetstrifoliemotivet. Sparrsätra k yrka 

dateras till tiden 1310-1320.24 

6. Vid Börje kyrkas yttre restaurering sommaren 1959 frilades 
i korgavelns rös te en 1 jusspringa av särpräglad typ, bild 32. 
Springan, vars syfte varit att ge ledljus och luftväxling åt korets 
valvvind, bör genom den utformning den fått inrangeras bland 
spetstrifolierna. Ett stycke nedanför själva spetsen utbreder sig på 
ömse sidor om springan en grund nisch, vars sammanlagda kon
turering, trots elen arkaiska formen, ger en profil, som bör betrak
tas som en art av spetstrifolium. Börje kyrka, som såsom antytts 
är den enda bland klöverbladskyrkorna som haft trifolievalv både 
i långhuset och koret, bör av andra arkitektoniska skäl icke kunna 
placeras före 1300-talets början.25 
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7. Uppsala domkyrka, som i både sin yttre och inre arkitektur 
kunnat uppvisa ett stort antal trifolie- och spetstrifoliemotiv, 
framförallt sådana av sistnämnda slag, har genom de under sek
lerna företagna förändringarna förlorat ett stort antal dylika mo
tiv. Av den höggotiska domkyrkans stora uppsättning masverks
fönster finnes sålunda idag inte ett enda bevarat på ursprunglig 
plats; endast några fragment återstå i domkyrkans museala sam
lingar. Av bilder och uppmätningar att döma återstod ännu till 
den zettervallska restaureringen, som begynte 1885, hela korkapell
kransens rikt utformade medeltida masverksfönster. 

Det kan dock anföras att det på ursprunglig plats återstår ett 
par mindre fönster, båda med kalkstensomfattning i spetstrifo
lium. Det är de kopplade fönstren på nordsidan, som ger ljus åt 
librariet, bild 38. Det parti av domkyrkan, där librariefönstren 
ingår, tillhör domkyrkans äldsta byggnadsdel. Fönstrens höggo
tiska form bli fördenskull viktig i slutdiskussionen om domkyr
kans ålder. Ett stort antal spetstrifolier skulle kunna uppräknas 
från domkyrkans inre arkitektur, men de ovan anförda fönstren 
få representera domkyrkan och dess höggotiska arkitektur i detta 
sammanhang. 

Trifoliums och spetstrifoliums tidsställning 

Av de dateringar, som ovan relaterats allteftersom de aktuella 
formerna beskrivits, har framgått att trifoliums och spetstrifoliums 
frekvenstid ligger omkring år 1300. På några ställen har tidpunk
ter kunnat anges, som ligger före detta årtal, men de övervägande 
anförda exemplen är att hänföra till 1300-talets tidigaste decen
nier. Det gotiska material, som står till buds, tillåter ej dateringar 
bortom 1200-talets sista fjärdedel, möjligen på n ågot undantag 
när, såsom Skos korgavel. Samma resultat nås vid en genomgång 
av annat material från tiden, såsom skulpturer av sten och trä, 
gravstenar, sigill och övrig metallkonst. Med andra ord: det över
väldigande tillhopatagna gotiska materialet visar att vid åren 
omkring 1300 en »gotisk våg» drar över Mälardalen. 
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Bild 39. Uppsala stads sigill, fragmentariskt, 

med kyrkobyggnad med fönster m . m. med 
spetstrifoliumprofil. Sigillet tidigast känt 

frän hand ling daterad 1304. Efter S. LJUNG. 

Hur talande det daterande materialet än är, bör man dock ha 
klart för sig att det på ytterst få ställen föreligger dokumentariska 
uppgifter om den och den gotiska formens tidsstäilning. Dateringen 
får som regel bygga på kompara tioner och stilstudier. Gotiska 
objekt, till vilka data eller årtal är knutna, äro därför ständigt 
välkomna. Det finns några sådana objekt med utpräglade spets
trifoliemotiv, som äro värda att anföra, synnerligast som de på ett 
intimt sätt knyta an till Uppsala, säte för eller centrum för några 
av de här anförda kyrkorna med spetstrifolium. Det är de två 
varianterna av Uppsala stads äldsta sigill.26 Det mest fragmen
tariska av de två sigillen visar en kyrka, som i sin fasad har dels 
en rundbågig port, dels två fönster med spetstrifolium, bild 39. 
Kyrktaket krönes av tre takryttare, en större i mitten och två 
mindre vid gavlarna, även dessa med trifolie- och spetstrifoliemo
tiv. Den andra sigillbilden, representerad av väsentligt fullstän
digare avtryck, bild 40, visar en mycket snarlika kyrkobyggnad, 
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Bild 40. Uppsala stads sigill , variant till sigillet bild 39, med kyrkobyggnad 
m ed fönster m . m. i spetstrifoliumprofil. Första kända avtryck från 1326. Efter 
s. LJ UNG. 

dock med den skillnaden att fasaden har tre fönster, alla med 
spetstrifolieprofil. Kyrkobyggnaden avslutas åt väster av en absid 
och även här ses ett fönster med spetstrifolium. På taket tre »ryt
tare» med samma storleksförhållande som på det förstnämnda 
sigillet och alla präglade av trifolium och spetstrifolium. Det frag
mentariska sigillets tidigast kända avtryck härrör från en handling 
daterad 19 aug. 1304; sig illexpertisen uttalar att stampen härrör 

Bild 4z. S:t Eriks kapell, 
å platsen söder om Upp· 
sala domkyrka. Efter 
teckning från i 700-talets 
början hos J. P ERING· 

SKIÖLD. 
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troligen från 1280-talet. Det mera hela sigillets äldsta kända av
tryck är från 1326; sigillexpertisen uttalar att dess stamp troligen 
är från slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet.27 Härtill kan 
tilläggas att elen bild av det på Riddartorget belägna S. Eriks 
kapell, bild 41, som revs efter branden 1702, h ar fönster i spets
trifolium. »Ecclesia sancti erici in arusia» omnämnes första gången 
1278. Ehuru elen nämnda bilden, som återges av J. Peringskiölcl 
i hans 1719 tryckta »Monumenta Ullerakerensia», ej är något 
säkert att bygga på, bör dess existens dock för fullständighetens 
skull påpekas. 

Om man följaktligen kan konstatera en »gotisk våg» över upp
salatrakten och U pplancl omkring år 1300, frågar man sig, såsom 
inledningsvis antytts, om denna gotiska aktivitet har någon im
pulsgivancle källa framför andra. Det ligger nära till hands att 
tänka sig att denna källa är Uppsala domkyrka och dess bygg
naclshytta. Skäl tala för att hyttan var i gång på 1290-talet, möj
ligen under senare delen av 1280-talet. Då emellertid de finnas, 

som vill förlägga hyttans begynnelse och domkyrkans grundande 
till en ännu tidigare del på 1200-talet, är det viktigt att kartlägga 
och studera de gotiska »speglingar» och deras tidsställning, som 
låta sig påvisa, framförallt i uppsalatrakten. De höggotiska spets
trifolieformerna i synnerhet bli ett viktigt material att införa i cla
teringsspörsmålet för huvudkyrkan. Då det material, som ovan 
redovisats - och vilket också redan understrukits - , visar på en 
höggotisk frekvenstid under decennierna omkring år 1300, stöder 
detta bestånd förläggandet av domkyrkohyttans första aktivitet 
till tidigast de sista decennierna på 1200-talet. 

NOTER 

1 ]. RoosvAL, Die Kirchen Gotlands, Stockholm 1911, och DENS., Den got
ländske ciceronen, Andra utökade upplagan, Stockholm 1950. DENS., Uppsala
Gotland-Vadstena; i Svenska turistföreningens å rsskrift 1947 (Trettonhundra
talet), sid. 59 ff. Ur denna uppsats citeras (sid. 70): •Upplands kyrkor med 
höggotiska trätunnvalv söker uppnå samma höjdproportioner i interiören som 
Uppsala domkyrka.• 

" Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. CuRMAN och 
J. RoosvAL (50, 1940), sid. 130. - Se även Upplands kyrkor 4 (1946), sid. 68 ff. 
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3 SIGURD CURMAN, Klostrens byggnadskonst; i Svensk konsthistoria, utg. av 
A. RoMDAI-IL och .J. RoosvAL (1913), sid. 89. 

·• TORD 0LSSON-NORDBERG, Södra Råda gamla kyrka, Svenska fornminnesplat
ser Nr 4, Tredje uppi. (1961), sid. 19. Jag ber att få framföra mitt tack till 
mina kollegor landsantikvarierna i Växjö, Linköping, Skara, Örebro och Karl
stad för upplysn ingar om förekomsten av klöverbladsvalv. Även tackar jag 
antikvarien P. 0. ',Yestlund, antikvarien lwar Anderson, prof. Armin Tuulse, 
fil. lie. Ingeborg Wilcke-Lindqvist och teol. dr Bengt I. Kilström för diskussion 
om de nämnda valven och deras förekomst i Uppland. 

" ERIK LUNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige I (1940), sid. 592. - Se även 
Upplands kyrkor 55 (1953), sid _ 295. 

6 NILS SuNDQUIST, Börje kyrkas första uppbyggnad, Upsala Nya Tidning 2 
juli 1953. 

7 Upplands kyrkor 43 (195I) , sid. 77-
s Sveriges Kyrkor (12, 1921), sid. 46. - Se även Upplands kyrkor 25 (1949), 

sid. 4-
0 P. 0 . vVESTLUND, En upplandskyrkas gotiska trätunnvalv, Fornvännen 1944, 

sid. 19. - ERIK L UN DBERG, anf. arb., sid. 582. - F. NORDSTRÖM, Tensta kyrkas 
arkitektur, å rsboken Uppland 1951, sid. 26 ff. 

Jo J- RoosvAL, Den baltiska Nordens kyrkor, Uppsala 1924, sid. 119. - Se även 
Upplands kyrkor 78 (1956) , sid . 127. 

" Sveriges Kyrkor (88, 1961), sid. 644, 668 f. 
" Upplands kyrkor 92 (1957), sid. 104 ff. 
l3 E. LUNDBERG , anf. arb., sid . 591. 
J -; Sveriges Kyrkor (7 1, 1953), sid. 88. 
Ju Upplands kyrkor 47 (1953) , sid . 145. 
"' Sveriges Kyrkor (77, 1956), sid. 297. 
l7 Upplands kyrkor 84 (1957), sid. 251. Jfr MONICA RYDBEC K, •Birger Jarls 

kronfodral> i ny belysning; i Arkeologiska forskningar och fynd , Stockholm 
1952, sid. 269 ff. 

Js Upplands kyrkor 12 (1947), sid. 21off. 
Jo GERDA BoETm us, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand, 

Uppsala 192 1, sid . 158. För att min uppmärksamhet riktats på det märkliga 
Ängsö-bländet tackar jag mina vänner och medarbetare 'Volter Elrn, Anna
Märta Berg och Ola Ehn. 

'° Upplands kyrkor 32 (1950), sid. 119 f. Jfr MARTIN OLSSON, Om målad fasad
dekorering under mede ltiden; i Studier i Upp lands kyrkliga konst (1918), sid. 
66 och 67. 

"Sveriges Kyrkor (11, 1920), sid. 276. 
02 N1Ls SUNDQUJST, östra Aros; Uppsala stads historia , I (1953), sid. 338 ff_ 
"' Upplands kyrkor 12 (1947), sid. 210 ff. 
2 • ARVID BLADH, Sparrsä tra; i Sveriges bebyggelse, del V, Uppsala län , sid. 

458. GERDA BOETHIUS, anf. arb., sid. 155. 
25 N1Ls SuNDQUIST, anf. arb ., sid. 338 ff. 
!!U SVEN LJU NG, Uppsala under yngre medeltid och vasatid; Uppsala stads 

historia , Il ( 1954), sid. 128 ff. 
"' NILS L UDVIG RASMUSSON, Uppsala stads sigill med kyrkobild; i Restaure-

1-ing av Uppsala Domkyrka, Stockholm 1956, sid. 141 ff. 




