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En gilleskyrka i Sigtuna?1 

Av 

ERIK FLODERUS. 

>r 1915 utgrävdes av OLOF PALME å tomten Västra 
kvarteret 7 i Sigtuna (Fornhemmets tomt mitt emot 
Stadshotellet) grundmurarna till en byggnad av sten, 
som av flera omständigheter att döma tillhörde den 

äldsta medeltiden. Grävningen fullbordades aldrig av PALME, som 
några år därefter stupade i finska frihetskriget, men resultaten 
av hans undersökning publicerades av BENGT THORDEMAN2, som 
därvid betonade undersökningens fragmentariska karaktär och 
de hypotetiska slutsatser beträffande byggnadens datering och 
ursprungliga användning, som äro en följd härav och "av en 
fortsatt undersökning kunna väsentligen modifieras". Jag hän
visar till denna uppsats beträffande alla detaljer och skall här 
blott i största korthet rekapitulera de viktigaste resultaten av 
grävningen och de slutsatser, THORDEMAN därav dragit under 
ovan anförda förbehåll. 

Komplexet, som av PALME blottades, utgjordes av en huvud
mur exakt i öster och väster, från vilken i väster med omkr. 
6 m:s avstånd tvänne murar utgingo i rät vinkel (fig. 126). Den 
östra av dessa var försedd med en åt väster utmynnande trappa. 
Huvudmuren hade i sin östligaste del en kvadratisk utbyggnad 
mot söder. THORDEMAN anser det troligt, att denna murkvadrats 
östmur fortsatt norr om huvudmuren i samma riktning. Murarnas 
konstruktion överensstämmer med de övriga gråstenskyrkornas 

1 Uppsatsen har förut ingått i en handskriven festskrift till Sune Lind
qvist den »/a 1927. 

2 Frän det äldsta Sigtuna. U. F. T. XXXVII, sid. 14 ff. 

18 — Fornvännen 1927. 
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Fig. 126. Den utgrävda byggnadens plan rekonstruerad som kyrka. 

i Sigtuna, de äro nämligen konstruerade som skalmurar med 
större stenar ytterst och mellan dem mindre dylika i rikligt med 
murbruk. I östra hörnet mellan huvudmuren och muren med 
trappan låg en av stenar bildad brandgrop. De lösa fynden voro 
till största delen av tidig medeltida karaktär. Av stort intresse 
var ett inom murkvadraten anträffat anglosaxiskt mynt, präglat 
för Eihelred II (978—1016). möjligen ett gravfynd — kristet orien
terade gravar till ett antal av omkring 20 anträffades nämligen 
av PALME såväl i som utom byggnaden, därav fem i murkvadraten. 
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THORDEMAN anser, att mycket talar för en datering av bygg
naden till 1000-talet, vilket enligt vad som torde framgå av det 
följande ytterligare har bekräftats. Beträffande byggnadens ur
sprungliga användning, anser han mycket tyda på en kyrklig 
karaktär, men finner det "svårt, om icke omöjligt att få de fram
grävda murpartierna att passa såsom delar av en kyrkobyggnad". 
Efter att ha framkastat en teori om en gillesstuga med sitt kapell, 

K ct r t a 

^Tvarta Jorden, J i o t u n a 

MU Jyartjoraf 
H l Kristna q rasar \ 

A Runjien fmmfém 

Fig. 127. Plan av Sigtuna med svarta jorden, visande den utgrävda byggnadens 
centrala läge. R 18 betecknar en av frisergillets stenar samt den förmodade 

platsen för detta gille. 

kommer han till den slutsatsen, att det troligen varit någon 
slags borganläggning eller fast hus, där murkvadraten då utgjort 
elt kapell. Senare har han i stort sett visat sig hålla på denna 
åsikt.1 Även ADOLF SCHOCK har anslutit sig till denna hypotes 
om en borg2 bl. a. därför, att "framför denna (borgen) låg ett 
litet torg, från vilket stadens huvudgata utgick". Delta argu-

1 Sigtuna. Stockholm 1926, sid. 46 f. 
2 Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta ut

veckling. Upsala 1926, sid. 129, not 1. 
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Fig. 128. Den fristående murklacken. Foto O. Janse. 

ment faller emellertid på det faktum, att nuvarande Lilla torget, 
om det är detta SCHOCK menar (se fig. 127), under den äldsta 
medeltiden var en del av en omkring byggnaden belägen kyrko
gård med talrika gravar. 

Sedan THORDEMAN publicerat resultaten av PALMES grävning, 
ha emellertid ytterligare undersökningar anställts på platsen 
nämligen år 1923 under ledning av OTTO JANSE.1 Resultaten av 

1 U. F. T. XXXVIII, sid. 236 f. 
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dessa var i stort sett följande. Det västliga rummet frilades helt 
(Eig. 126). Troligen har i detta rums östmur funnits ytterligare en 
med den först anträffade symmetriskt belägen trappa, varav spår 
funnos i muren, ehuru trappstenarna saknades. Norr om mur
kvadraten anträffades en rektangulär, fritt liggande murklack i 
tvänne plan, det västra något lägre och alltså att betrakta som 
ett trappsteg (fig. 128). Ytterligare gravar anträffades, bland annat 
två mellan denna murklack och murkvadraten, den ena med 
skelettdelar av ett nyfött barn eller foster, I det västliga rummet 
saknades gravar. Här anträf
fades däremot stora mäng
der murbruk, av vilket några 
stycken voro försedda med 
kvaderristning, en imitation 
av kontinentens finhuggna 
kvadermurverk. Dylik kva
derristning förekommer även 
i det inre av S. Per och S. 
Olov i Sigtuna samt andra 
med dem samtida kyrkor. 

Bland de lösa fynden, 
som för övrigt erbjödo föga 
av intresse, befann sig en 
del av kuppan till en dop
funt av rödbrun mälarsand-
sten1 försedd med en i hög grad konstnärlig ornering (fig. 129). 
Den anträffades mellan det västliga rummet och den fristående 
murklacken bland en mängd lösa byggnadsstenar. Dess utsmyck
ning, som har utförts av en säker hand, har mycket av nordiskt 
kynne, men är även påverkad av kontinental konst. Bland slin
gorna ses längst till vänster bakbenen av elt djur, troligen en 
bevingad drake. Ett fragment av efter allt att döma samma funt 
anträffades nämligen ett hundratal meter därifrån (Stadskvarteret 
14) år 1924 och visade en vinge med upprullad spets. Denna 

1 Enl. utlåtande av prof. R. SERNANDER. 

Fig. 129. Fragment av kuppan till dopfunt. 
Teckning av förf. 
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ornamentik synes ha flera anknytningspunkter till de skulpterade 
plankorna från Hemse och Guldrupe stavkyrkor (fig. 130), ehuru 
reliefen här ej längre är så flack och de vegetativa motiven 

kommit till rikare använd
ning.1

 ECKHOFF har daterat 
dessa monument till 1000-
talet, en datering, som "väl 
kan precieras till dess andra 
hälft tack vare SHETELIGS 

undersökningar om den stil
riktning, den s. k. Urnes-
gruppens stil, till vilken de 
böra räknas och vars cen
tralmonument den utvän-
diga ornamentiken å Urnes 
kyrka i Norge, hänföres till 
omkr. 1060—80."-' ROOSVAL 

daterar Guldrupeplankorna 
något tidigare till "1000-ta-
lets förra hälft och mitt."8 

Djuret åSigtunafunten synes 
ha varit fyrfota; elt dylikt 
har även i Hemse ingått i 
ensemblen. "Nacktofsarna å 
bakhuvudet av den ena av 
Guldrupe-plankornas odjur f 
och den vingade draken å 
fragmentet från Hemse — 
en ingenstädes alltför vanlig 

Fig. 130. Ornerade portalplankor frän Guld- företeelse vid d e n n a tid — 
rupe stavkyrka. Efter ECKHOFF. 

1 EMIL ECKHOFF, Svenska stavkyrkor. Stockholm 1914—16, sid. 71 ff., 
sid. 129 ff. 

2 CARL R. AF UGGLAS, Gotlands medeltida träskulptur. Stockholm 1916, 
sid. 58 f. 

3 Medeltida skulptur i Gotlands fornsal. Stockholm 1925, sid. 1. 

• ^ ^ ^ ^ ^ H 
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tillhöra de drag, som tro
ligen äro att förklara som 
lån västerifrån", d. v. s. 
från England.1 Ett ännu 
närmare samband synes 
mig dock föreligga mellan 
denna funt och det be
kanta Botkyrkamonumen
tet (fig. 131), vilket även 
framhölls av dr JANSE, när 
fyndet gjordes, AF UGG

LAS hänför detta monu
ment till en anglosax
iskt påverkad krets.2 Av 
ROOSVAL dateras det till 
tiden 1150—70,3 och då 
dess ornamentik visar mer 
utpräglat romanska for
mer än funten, torde väl 
denna böra sättas till ti
den mellan Hemse och 
Guldrupe å ena sidan samt 
Botkyrkamonumentet å 
den andra, alltså omkring 

263 

1 AF UGGLAS, O. a. a., 

sid. 70. 
2 Utställning av äldre 

kyrklig konst i Strängnäs 1910. 
Studier utg. av S. CURMAN och 
C. R. AF UGGLAS, Stockholm 
1913, I. sid. 28. 

3 Die Steinmeister Gott
lands. Stockholm 1918, sid. 130. 
ROOSVAL hänför i detta arbete 
detta monument till en engelsk-
gotlandsk mälardalsskola, verk
samt redan under 1000-talet. 

Fig. 131. översidan av Botkyrkamonumentet. 
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Fig. 132. Grav, anträffad söder om byggnaden 1925. Enkel stenkista, smalare vid 
huvudet. Foto O. Janse. 

år 1100. Dess samband med anglosaxisk konst torde framgå av 
det ovan sagda. 

Då år 1925 en vattenledning nedlades i gränden strax öster 
om byggnaden (fig. 127), kunde det konstateras, att några murar 
ej funnos här, d. v. s. 8 å 10 m. öster om den fristående mur
klacken. Byggnaden synes alltså ej ha sträckt sig så långt åt 
detta håll. Vid samma tillfälle blottades ett flertal gravar å Lilla 
torget och i denna gränd. En av dessa, belägen på Lilla torget 
0,B m. under markytan, var försedd med en gravhäll av sandsten 
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med ett inristat kors (fig. 133).1 En annan grav, belägen öster om 
murkvadraten, uppvisade ett gravgods, bestående av en simpel 
bennål, en grön glaspärla och ett fragment av ett lerkärl av grovt, 
svart gods, ornerat med parallella, grova linjer. Här förelåg allt
så en direkt anknytning till 
hedniskt gravskick och en 
antydan om hela anlägg
ningens tidiga datering. 

Kyrkogården har varit 
omgiven av en bogårdsmur, 
som enligt uppgift anträf
fats å tomterna Västra kvar
teret 8 och 10 samt på 
Lilla torget.2 Å en av PALME 

upprättad plan över gräv
ningen 1915 finnes söder 
om byggnaden i nuvarande 
Fornhemmets trädgård an
tydan om en stenmur i 
öster och väster. Huruvida 
murbruk förekommit i den, 
vet jag ej. 

THORDEMAN har i sin 

uppsats i U. F. T. ej gjort 
något försök att rekonstruera 
byggnadens plan. Efter vad som framgrävts 1923 anser jag emeller
tid, att en dylik rekonstruktion kan göras med en rätt stor grad 
av sannolikhet, trots det att byggnadens norra del är helt för
störd. De framgrävda delarna lyda nämligen på, att byggnaden 
haft en öst-västlig symmetriaxel. Jag har alltså på planen 

Fig. 133. Grav, anträffad ä Lilla torget 1925. 
Foto av förf. 

1 Kors av denna typ med tillspetsade ändar förekomma på nägra upp
ländska runstenar, t. ex. stenarna i Lövsta, Järfälla sn, i Drottningholmsparken, 
och i Norrsunda sn (G. GIHL, Sigtuna och Norrsunda. Uppsala 1925, sid. 37). 
En datering av gravhällen till 1100-talet synes mig mest troligt. 

2 En arbetare, som tidigare utfört en kloakgrävning här, berättade om en 
stenmur, "efter vilken gubbarna låg bredvid varandra i en läng rad". 

t^rTTERHETS HISTORIE 

OO 
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{fig. 126) kompletterat murkvadraten i sydost med en motsvarande 
utbyggnad i nordost. Byggnadens starkt kyrkliga karaktär, dess 
orientering, fynden av gravarna och dopfuntsfragmentet gör, att 
jag ej tvekar att betrakta den som en kyrka, där murkvadraten 
utgör den södra transeptarmen. Hur kyrkan avslutats i öster är 
naturligtvis ovisst, men då grävningarna 1925 visat, att något 
större kor ej funnits, kan man knappast tänka sig någon annan 
avslutning än en absid, direkt ansluten till transeptarmens öst
murar, ty att absid verkligen funnits synes mig troligt i analogi 

med samtida kyrkor. THORDEMAN, som 
tagit del av min här framlagda rekon
struktion, har i det stora hela anslutit 
sig till densamma. 

Den rekonstruerade planen blir allt
så av T-form (crux comissa). Denna form 
fanns som bekant redan hos de kristna 
basilikorna. På kontinenten är den känd 
under äldre medeltiden vid sidan av den 
latinska korsformen, som på 900- och 
1000-talen uppträder på frankiskt och 
saxiskt område. T-formen är alltså be
tydligt äldre, ehuru den lever kvar vid 
sidan av den latinska korsformen. I det 

merovingiska Frankrike synes T-formen ha varit vanlig,1 och 
enligt VIOLET-LE-DUC var den första kyrkan i S. Denis, upp
förd 628, av denna form. I England har en romersk basilika 
(fig. 134) med denna form utgrävts i Silchester i grevskapet Hants,2 

och under tidig saxisk tid förekommer T-formen i den fram
grävda kyrkan i Peterborough, troligen ej basilika och rakt av
slutad i öster.8 Av ännu större intresse är emellertid den i ruiner 
liggande kyrkan i North Elmham, Norfolk.4 Planen (fig. 135) visar 

Fig. 134. Romersk basilika 
utgrävd i Silchester, Hants 

Efter BROWN. 

1 CAMILLE ENLART, Manuel a"Archéologie francaise. I, sid. 122. 
2 BALDWIN BROWN, The Arts in Early England. London 1925 111, sid. 61. 
8 A. a., sid. 168 f. 
4 A. a„ sid. 343 ff. 
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ett långt skepp, slutande i transept och absid. Väster om tran-
septen ligga två kapell, med smala öppningar förbundna med 
skeppet. I väster visar planen ett torn. BROWN daterar kyrkan 
till första tredjedelen av sin tredje period, som börjar under 
senare hälften av 900-talet och räcker till 1066 eller något där
utöver. 

I Sverige finnes T-formen i den andra KJemenskyrkan i 
Visby (fig. 136), vars samband med en grupp westfaliska monu
ment ECKHOFF1 söker påvisa. 

Fig. 135. Plan av kyrkoruinen i North Elmham, Norfolk. Efter BROWN. 

Beträffande Sigtunakyrkan synes mig detta ursprung föga 
sannolikt. Sigtunakulturen vid den tid, som kyrkan måste till
höra, var orienterad mer åt väster och öster. En av THORDEMAN 

gjord, intressant översikt av de i Sigtuna funna tidiga medel
tidsmynten2 visar visserligen ett stort procenttal för västra Tysk
land, men som författaren framhåller, torde dessa mynt ha kommit 
hit genom frisernas förmedling. I stället synes mig mycket tala 
för inflytande från anglosaxisk byggnadskonst. 

AD. SCHUCK, med vilken jag haft förmånen diskutera frågan 
om detta inflytande från anglosaxiskt håll, har haft vänligheten 
påpeka för mig, att ett centrum för den nordiska handeln synes 

1 S:t Clemens kyrka i Visby. Stockholm 1912, sid. 59 ff. 
2 Sigtuna stads ålder. En geografisk-numismatisk studie, Ymer 1926, h. 2. 
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ha varit beläget i King's Lynn, alltså i omedelbar närhet av så
väl Peterborough som North Elmham.1 Ännu ett bevis för detta 
samband vill jag möjligen se i den egendomliga anordningen 
med tvänne öppningar mellan kyrkans östra och västra parti. 
En dylik anordning förekommer nämligen i kyrkan i South Elm
ham i Suffolk, som emellertid tillhör tidig saxisk tid, 600-talet.L> 

Fynden av det anglosaxiska myntet och dopfuntsfragmentet peka 
ju även mot England3. 

Det anglosaxiska inflytandet i Sigtuna under förra hälften 
av 1000-talet har ju vid upprepade tillfällen kunnat konstateras, 
bl. a. äro ju Olov Skötkonungs mynt präglade av inkallade 
engelska myntmästare. Inskrifterna på uppländska runstenar och 
myntfynden visa, att detta inflytande kulminerade omkring år 
1000, beroende på den engelska handelns alltmer ökade bety
delse.4 Under senare hälften av 1000-talet minskades betydligt 
detta inflytande pä grund av de förändrade politiska förhållandena 
i England. Mycket synes mig tala för, att den ifrågavarande 
Sigtunakyrkan, som i flera avseenden är primitivare än S. Per 
och S. Olov, tillhör tiden för detta starka anglosaxiska inflytande, 
1000-talets tidigare del. Fyndet av det anglosaxiska myntet och 
gravgodset i den ovan omtalade graven synes bestyrka denna 
tidiga datering. Dess läge på en höjd mitt inne i staden tyder 
väl även på, att det varit en av de tidigast bebyggda platserna. 

Den av THORDEMAN framkastade hypotesen om ett handels
faktori med tillhörande kapell, som han dock tidigare skjutit i 
bakgrunden för sin borghypotes, synes mig väl värd att taga vara 
på. Det av v. FRIESEN påvisade frisiska köpmansgillet i Sigtuna5 

1 AF UGGLAS anför i sitt o. a. a. sid. 15 efter BUOQE en uppgift om en 
gotländsk köpman, som pä 1300-talet slog sig ned i Lynn. 

-'BROWN, a. a., sid. 310 f. 
3 THORDEMAN har även påpekat överensstämmelsen med de anglosaxiska 

kyrkorna i de kapellartat slutna transeplarmarna. 
4 Jfr ALEXANDER BUGGE, Vesterlandenes indflydelse paa nordboernes og 

so?rlig nordmwndenes ydre kultur, levesa?t og samfundsforhold i vikingetiden. 
Kristiania 1905, sid. 191 f. 

5 Ur Sigtunas äldsta historia. U. F. T. XXVI, sid, 11. 
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Fig. 136. Andra Klemenskyrkan i Visby. Efter ECKHOFF. 
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har med största sannolikhet ägt ett fast hus, nämligen i stadens 
nordvästra del, där en av de båda över medlemmar av gillet 
resta stenarna står. Stenen är nämligen jordfast, och i omedel
bar närhet av densamma konstaterades vid vattenledningsgräv
ningen 1925 rikligt med byggnadssten och murbruk.1 Söder om 
platsen ligga flera kristna gravar. Vidare grävningar här skulle 
vara av största intresse. Dylika gillen voro, som bl. a. A. SCHUCK 

påvisat,2 utbredda även bland de nordiska folken under 1000-
och 1100-talen, och v. FRIESEN har t. o. m. ansett det som sanno
likt, att Sigtunakyrkorna varit medelpunkter i olika faktorier, 
ungefär som förhållandet var i Novgorod, där S. Petrus tillhörde 
tyskarna och S. Olov gotlänningarna.8 Har måhända kyrkan till
hört ett "englandsfarargille"? Att de köpmän, som idkat handel 
på England, sammanslutit sig är väl mer än troligt. Att gillet 
bestod av svenska män, och att dessa byggt kyrkan, kan möj
ligen framgå av, att en viss ovana att bygga i sten tydligt gjort 
sig gällande här.4 

Ifråga om kyrkans planläggning erbjuder västrummel mycket 
av intresse. Dess avskildhet från den övriga delen och dess lägre 
golvplan gör, att det ligger nära till hands att anse det som ett 
till kyrkan anslutet rum av mer profan karaktär. Några gravar 
äro ju ej heller anträffade där. I så fall är det väl att betrakla som 
gillesstugan eller "härberget". Måhända är det bottenvåningen i 
elt torn, varpå de kraftiga murarna kunde tyda. A. SCHOCK an
för elt brev från 1387,5 vari talas om en gård mellan tornet och 
sjön. Jag ansluter mig till hans mening, att detta möjligen var 
identiskt med denna byggnad. I delta sammanhang förtjänar på
pekas, att spår av bostäder anträffats i tornen till anglosaxiska 

1 Denna teori hade redan, innan nägra grävningar gjorts, framkastats (munt
ligt) av dr JANSE, som påvisade hur därigenom en lucka skulle fyllas i raden 
av kyrkor, belägna vid foten av Klockbacken. 

2 O. a. a., sid. 121 ff. 
3 Ur Sigtunas äldsta historia. U. F. T. XXVI, sid. 19. 
4 Jfr ECKHOFF, S:f Clemens, sid. 68 f. 
5 O. a. a., sid. 135, not 4. 
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kyrkor.1 Huruvida byggnaden sträckt sig ytterligare västerut, var 
icke möjligt att konstatera vid undersökningen 1923. Att så varit 
fallet, är emellertid föga troligt. 

Västrummet stod genom de båda trapporna i förbindelse 
med den egentliga kyrkan. Troligen är den fristående murklacken 
därstädes att betrakta som underbyggnad till ett altare. Att den 
verkligen varit fristående framgår av, att kortsidorna bära spår 
av puts. Brandgropen synes mig vara sekundär. 

Hur stämmer nu min teori med det redan av PALME fram
kastade förslaget att identifiera denna byggnad med det av 
ASCHANEUS2 omnämnda S. Gertruds kapell? I sin recension av 
GIHLS avhandling3 visar THORDEMAN, att lokaliseringen väl stämmer 
med PALMES teori, ehuru han lämnar osagt, om detta får an
ses som en avgörande bekräftelse. Emellertid har THORDEMAN 

muntligen för mig framhållit sannolikheten av, att, om min teori 
om en "englandsfararkyrka" är riktig, denna senare under me
deltiden, då förbindelserna med England upphört, övertagits av 
inflyttade tyskar4 och därvid erhållit detta namn. 

Med ovan framställda teori, som jag vågar anse ha en rätt 
stor grad av sannolikhet för sig, har jag velat visa, att det mycket 
väl låter sig göra att få de framgrävda murpartierna i bygg
naden att passa som delar av en kyrkobyggnad. På grund av 
vad som ovan framhållits, vågar jag anse denna som en gilles
kyrka och en av de tidigaste fasta anläggningarna i Sigtuna. 
Dess egenartade grundplan, som jag sökt återföra på anglo
saxisk byggnadskonst, återfinnes icke hos någon av de andra 
Sigtunakyrkorna, den är ett nytt bevis på, hur olika kulturström
ningar korsade varandra i den blomstrande handelsstaden. 

1 BROWN, o. a. a., sid. 330 ff. 
2 GUNNAR QIHL, Sigtuna och Norrsunda. Uppsala 1925, sid. 18. 
3 Fv. 1926, sid. 349. 
4 Om den tyska bosättningen i städerna under folkungatiden se A. SCHUCKS 

o. a. a., sid. 270 ff. 



272 Erik Floderus. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E. Floderus: Eine Gi ldenk i rche in Sigtuna? 

Im Jahre 1915 wurden von OLOF PALME im Zentrum der alten Besiede
lung in Sigtuna (Fig. 127) die Grundmauern eines Oebäudes aus Stein (Fig. 126) 
ausgegraben, das in das friiheste Mittelalter datiert werden konnte. Nach PAL
MES Tod wurden die gewonnenen Resultate in Upplands Fornminnesförenings 
tidskrift, H. XXXVII von BENGT THORDEMAN veröffentlicht, der die Ansicht aus-
sprach, dass der Bau wahrscheinlich eine Art Burganlage öder festes Haus ge
wesen sei und der Ausbau im Stidosten eine Kapelle dargestellt habe. Die 
Qrabungen wurden 1923 von OTTO JANSE wiederaufgenommen, wobei der Raum 
im Westen, der mit dem iibrigen Teil des Gebäudes durch zwei Treppen in 
Verbindung stånd, vollständig freigelegt wurde. Der in Fig. 128 abgebildete 
Mauerabsatz, wahrscheinlich der Unterbau zu einem Altar, wurde gleichfalls 
freigelegt. Unter den lösen Funden befand sich ein Fragment eines Taufsteins 
(Fig. 129), dessen Ornamentik an gotländische Stabkirchen (Fig. 130) und das Bot
kyrkamonument (Fig. 131) erinnerte, alle von England her beeinflusst. Fig. 132 
zeigt ein gleichzeitig angetroffenes Grab siidlich von dem Bau. Fig. 133 ein Grab 
mit einer mit Kreuzezeichen versehenen Steinplatte östlich von demselben. 

Verf. vertritt im Qegcnsatz zu THORDEMAN die Ansicht, dass der Bau eine 
Kirche gewesen ist. Fig. 126 gibt eine Rekonstruktion derselben mit T-förmigem 
Grundplan. Ein solcher Grundplan kommt u. a. während angelsächsischer Zeit 
in England (Fig. 135) sowie In Westfalen vor, von woher die zweite Klemens-
kirche in Wisby nach EMIL ECKHOFF (Fig. 136) beeinflusst worden ist. Die lösen 
Funde bei der Sigtunaer Kirche sowie die westliche Orientierung der Sigtuna-
kultur während des 11. Jahrhunderts macht indessen den Zusammenhang mit 
England am wahrscheinlichsten. In der Nähe der in Fig. 135 abgebildeten Kirche 
in North Eltnham, Norfolk, bestand in King's Lynn ein Zentrum fur den nor
dischen Handel. Möglicherweise hat die Kirche analog einer von OTTO V. 
FRIESEN konstatierten friesischen Handelsgilde in Sigtuna einer .Englandsfahrer-
gilde" gehört. Nach einer Beschreibung aus dem 17. Jahrhundert lag auf die
sem Baugrund eine St. Gertrudskapelle, welche Bezeichnung sich daraus erklä-
ren lässt, dass die Kirche später während des Mittelalters von eingewanderten 
Deutschen iibernommen worden war. 

Die attsgegrabene Kirche diirfte eine der allerfruhesten festen Anlagen 
in Sigtuna sein. 


