
KYRKA 
OCH SOCKEN
i medeltidens Sverige

Studier till Det medeltida Sverige 5 
Riksantikvarieämbetet



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 
offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 
inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET





C_-

Riksantikvarieämbetet

cUl&
HM

Studier till
Det medeltida Sverige 5

Kyrka och socken 
i medeltidens Sverige

VITTERHETSAKADEMIENS BIBLIOTEK

18000 000055280



Korbänk från 1300-talet i Gothems kyrka på Gotland. Här återgiven detalj visar 
en sockenkyrka med torn, långhus och rakavslutat kor, allt med klart markerade 
socklar. Taken är spänklädda och försedda med kamm. Foto Lennart Karlsson.
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Förord

Medeltiden är långt borta men finns ändå mitt ibland oss, påtaglig 
och konkret genom de spår och vittnesbörd den lämnat efter sig i 
form av byplatser och stadskärnor, byggnader och ruiner, gator och 
vägar. Den är samtidigt fjärran, avlägsen och främmande för de 
flesta av oss, ty levnadsvillkoren och föreställningsvärlden var andra 
än våra. Medeltiden var inte minst en trons tid, och religionen var 
inte som nu en privatsak. I sina absoluta anspråk att omsluta alla 
människor påverkade och formade kyrkan människomas tillvaro i 
grunden.

I särskild grad vittnar de många sockenkyrkorna ännu idag om att 
medeltiden var en trons tid. Sockenkyrkan var den plats där vanliga 
människor mötte Gud. Där tog tron konkret gestalt i gudstjänst, 
sakrament och kyrkoårets många fester. Dit fördes man som nyfödd 
för att döpas och upptas i den kristna gemenskapen. Dit fördes man 
sedan vid jordelivets slut för att begravas i vigd jord. Sockenkyrkan 
var tillika en samlingsplats. Dit gick man för att inte bara fira guds
tjänst utan även höra nyheter och dryfta för socknen gemensamma 
angelägenheter.

Den bok Kyrka och socken i medeltidens Sverige som härmed läggs 
fram är ett försök att på olika sätt och med olika utgångspunkter 
uppmärksamma socknens och sockenkyrkans betydelse i det medel
tida samhället. Avsikten är att ge ämnet en mångsidig belysning, inte 
att uttömma det; det rymmer långt mer än vad som finns inom dessa 
bokpärmar.

Uppsatserna spänner över hela medeltiden och representerar flera 
discipliner. Några av uppsatserna behandlar problem, som är knutna 
till den första kristna tiden. Det gäller de äldsta kyrkobyggena och 
kristna begravningsplatserna, sockenbildningen och dess förhållan
de till äldre indelningar och gamla bygder. Andra ställer själva 
kyrkobyggnaden och dess funktioner i centrum. Där diskuteras
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byggnadstyper och byggnadsmaterial, väggmålningarnas anknyt
ning till liturgin, kyrkans syn på själva kyrkobyggnaden, liturgins 
utformning och uppbyggnaden av medeltidens predikan. Andra åter 
tar upp ekonomiska realiteter: sockenkyrkornas jordinnehav och 
ekonomiska förvaltning. Slutligen finns en mer fristående grupp, där 
frids- och asylföreskrifter, sockenkyrkan i den medeltida balladen, 
kyrkan som skriftdokument, kyrkornas bokbestånd, en sockenprästs 
litterära värld och sockenkyrkor med speciella funktioner eller speci
ell bakgrund behandlas.

Boken utkommer som nummer 5 i serien Studier till Det medeltida 
Sverige och tillägnas Gunnar T Westin på hans 80-års dag den 29 
oktober 1991. När utgivningen av verket Det medeltida Sverige 
reorganiserades i början av 1960-talet förlädes arbetet till Historiska 
institionen vid Stockholms Universitet, där det leddes av Gunnar T 
Westin, professor i historia sedan 1958. Huvudman var Kungliga 
Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien. I en uppsats i Histo
risk Tiskrift 1962 presenterade Gunnar T Westin de nya riktlinjerna 
för utgivningen. De första åren, som var en prövo- och lärotid, 
bearbetades flera landskap samtidigt men snart nog koncentrerades 
ansträngningarna på att bemästra det stora material som bevarats för 
landskapet Uppland. Det första Upplandshäftet publicerades 1972. 
Sedan mitten av 1980-talet bearbetas Småland parallellt med Upp
land. Ett första Smålandshäfte utkom 1987. I anslutning till utgiv- 
ningsarbetet startade på 1960-talet seminariet Det medeltida Sverige, 
som snart fick en tvärvetenskaplig prägel och även inspirerade till en 
tvärvetenskaplig kurs på Viks hus i Uppland i juni 1973. Seminariet 
levde vidare efter Gunnar T Westins pensionering 1978, fast under 
annat namn. Sedan några år finns nu ett för hela den humanistiska 
fakulteten gemensamt, tvärvetenskapligt seminarium för medelti
den. Vid mitten av 1970-talet togs initiativ till en särskild skriftserie 
med anknytning till serieverket Det medeltida Sverige. Den fick 
namnet Studier till Det medeltida Sverige. De två första volymerna i 
serien publicerades 1977.

Den förste juli 1983 överfördes genom ett rikssdagsbeslut Det 
medeltida Sverige till Riksantikvarieämbetet. Fram till det att Riksan
tikvarieämbetet blev huvudman leddes det praktiska arbetet av Gun
nar T Westin. Det har därför känts angeläget att uppmärksamma 
honom på hans 80-årsdag med en bok över ett medeltida ämne och 
publicerad i den skriftserie han själv varit med om att starta. Boken 
får även vittna om att den planta Gunnar T Westin en gång var med 
om att sätta i jord alltjämt skjuter nya skott.
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Ett varmt tack riktas till de stiftelser som genom generösa bidrag 
gjort tryckningen av boken möjlig: Konung Gustaf VI Adolfs fond 
för svensk kultur, Kungl Gustav Adolfs Akademien, Gunvor och 
Josef Anérs stiftelse, Magnus Bergvalls stiftelse, Axel och Margaret 
Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Kungliga Pat
riotiska Sällskapet, Olaus Petri-stiftelsen, Torsten och Ragnar Söder
bergs stiftelser och Berit Wallenbergs stiftelse.

Ett tack går även till byråsekreterare Nina Bauer, docent Göran 
Dahlbäck, fil mag Sigurd Rahmqvist och professor Herman Schück 
för råd, synpunkter och praktisk hjälp.

Olle Ferm
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Kyrkoliv före sockenkyrkan
Carl F. Hallencreutz

Trosskiftets fyra dimensioner
Den medeltida sockenkyrkan markerar en gräns i en bygds liv. Den 
vittnar om att den offentliga kulten blivit kristen och att rättsord
ningen övergått från norrön till kristen praxis. Den medeltida soc
kenkyrkan kan i själva verket sägas vara det lokala uttrycket för att 
"Kristus är först i vår lag" för att citera Västgötalagen.

Detta är avgörande, men dess betydelse skall inte övertolkas. Den 
medeltida sockenkyrkan kan nämligen inte utan vidare tas till intäkt 
på att alla i bygden tillägnat sig den kristna föreställningsvärlden 
eller sökte omsätta den kristna livsstilen i sin lilla värld. Påtagliga 
institutionella förändringar är inte i sig tillräckliga tecken på att alla 
bärare av den lokala folkliga mentaliteten blivit medvetna om eller 
delade innebörden i innovationerna på det lokala samhällets offici
ella nivå. Det var en av den medeltida sockenkyrkans angelägna 
funktioner att så skulle bli fallet.

Denna markering understryker att den medeltida sockenkyrkan 
utgjorde en viktig gräns i en bygds historia. Den spelade en nyckel
roll i övergången från norrön till kristen tro, som närmare besett är en 
flerdimensionell process. Också på den lokala eller mer personliga 
nivån rör sig trosskiftet på åtminstone fyra plan. Det omfattar för
ändringar i fråga om trosföreställningar, gudstjänstliv, rättsordning och 
livsstil.

Som ett centralt inslag i det lokala trosskiftet har den medeltida 
sockenkyrkan en förhistoria, som ofta är svår att komma åt inte minst 
på grund av materialläget. Det är några sidor av den förhistorien, 
som jag skall söka belysa i denna studie av kyrkoliv före sockenkyr
kan. Med bruk av bland annat runstensmaterial skall jag belysa 
lokala kyrkobyggnadsinitiativ i framför allt Möre och på centrala 
Öland.
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Fyra linjer i tidigt svenskt kyrkobyggande
I studiet av lokalt kyrkoliv före sockenkyrkan aktualiseras olika typer 
av initiativ som betingat framväxten av de många förnämliga soc
kenkyrkor i vårt land, som markerar övergången från den fornnordi
ska religionen till kristendomen. Här avtecknar sig inte mindre än 
fyra huvudlinjer, som ofta konvergerar på olika sätt i den lokala 
kyrko- och missionshistorien. Den första av dessa huvudlinjer före
träds av kungliga kyrkobyggnadsinitiativ.

Kungliga kyrkobyggnadsinitiativ
Att trosskiftet i Skandiniavien skett uppifrån och ned, dvs från 
kungen till denne underlydande folk — taget antingen i singularis 
som beteckning på befolkningen i dess helhet eller i pluralis som 
karaktäristik av olika etniska grupper som ingår i den tidiga riksbild- 
ningen — är ett huvudalternativ i diskussionen om trosskiftet vid 
övergången från vikingatid till tidig medeltid i nordeuropeisk histo
ria. Den drevs medvetet vid det tvärvetenskapliga symposiet om 
Skandinaviens kristnande i Kungälv, den 4—9 augusti 1985.' Där
emot spelade betraktelsesättet förhållandevis mindre roll i Donner- 
institutets i Åbo stora inventering två år senare av de nordiska 
ortnamnens vittnesbörd om mötet mellan den fornnordiska reli
gionen och kristendomen, varvid även mötet med den samiska reli
gionen beaktades.1 2 Föreställningen om kungens avgörande roll för 
trosskiftet i Nordeuropa återkommer emellertid i Stefan Brinks om
fattande avhandling om tidig sockenbildning och territoriell indel
ning i Norden från 1990.3

I de berättande källor, som informerar om övergången från norrön 
religion till kristendomen, ägnas av olika skäl stort intresse åt de 
nordiska kungarnas hållning till kristendomen och deras betydelse 
för den nya trons befästande. Det gäller såväl den norröna traditio
nen med Snorres Heimskringla i spetsen som i den kontinentala 
missionstraditionen framför allt Adam av Bremens historia om Ham
burgstiftet och dess biskopar. I Adams fall reflekterar tendensen i 
detta stycke strategiska överväganden som mot kontinental bak
grund styrde Hamburg-Bremens missionsinitiativ i Ultima Thule.4

1 Sawyer 1987.
2 Ahlbäck 1990.
3 Brink 1990 s 54-66.
4 Hallencreutz 1984 B s 355—364.
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Det efterlämnade svenska material från vikingatid, som direkt 
vittnar om kungliga initiativ i lokalt kyrkobyggande, är emellertid 
mycket sprött. Vi har inget tidigt kristet nationalmonument som kan 
mäta sig med det danska Jellinge. Enligt medeltidsarkeologen N K 
Liebgott skall det minnesmärket också ha inrymt Danmarks första 
träkyrka.5 Dock finns vissa indicier som tyder på att kungliga initiativ 
styrt framväxten av vad som efterhand blivit lokala sockenkyrkor 
också i Sverige.

I sin banbrytande studie av Linköpings stifts framväxt och medel
tida utveckling från 1959 visar Herman Schlick bland annat, hur den 
sverkerska kyrkopolitiken och senare kungliga initiativ bidragit till 
tidigt kyrkobyggande och fortsatt församlingsbildning i Östergöt
land. Förhållandena är likartade i Möre med bland annat det tidiga 
Hossmo och den senare storsatsningen på Kalmar.6

Fyndrester från Husaby kyrka i Kinnefjärdung i norra Västergöt
land aktualiserar frågan om åtminstone ett tidigt kungligt kyrko- 
byggnadsinitiativ i Västsverige. I nordöstra hörnet av Husaby sten
kyrka från 1100-talet har påträffats resterna av en stabil ekstolpe. 
Den har stått bi på berghällen under det nuvarande kyrkogolvet. I 
stolphålet fann man stödjande stenar och därbredvid upptäcktes en 
bit träkol.7

Fyndet har uppfattats som stöd för den lokala traditionen enligt 
vilken Olof Skötkonung under tidigt 1000-tal lät bygga den kyrka 
som var traktens huvudkyrka, innan Skara växte fram som stiftsstad 
och kyrkocentrum. Enligt E Ekhoff torde kung Olofs kyrka i Husaby 
ha varit en stavkyrka i stil med S:ta Maria Minor i Lund.8 Som bekant 
byggdes på vissa platser i framför allt Västsverige stavkyrkor innan 
man uppförde de så kallade timmer kyrkorna.

Husaby är både ett ortnamn och en benämning på ett kungligt 
landinnehav eller en kungsgård. Förekomsten av flera husabyar i 
Uppland och det förhållandet, att många av Upplands tidiga socken
kyrkor förlagts till sådana kungsgårdar har gjort det motiverat att 
överväga möjligheten av tidiga kungliga kyrkobyggnadsinitiativ 
även i denna del av Sverige.9 Jag återkommer till den frågan.

5 Se därom Liebgott 1989.
6 Se vidare Schück 1959 s 280—91.
7 SvK s 47 och 239.
8 Ekhoff 1914-16 anförd i SvK 199 s 47.
9 Ferm & Rahmqvist 1985 s 82.
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Centralkyrkliga kyrkobyggnadsinitiativ
Den andra huvudlinjen i tidigt svenskt kyrkobyggande företräds av 
vad jag kallar centralkyrkliga kyrkobyggnadsinitiativ. Med den ter
men vill jag markera skillnaden mellan rent lokala kyrkobyggnads
initiativ och sådana åtgärder för lokalt kyrkobyggande som styrts 
från olika kyrkliga centra, det må vara utgångspunkterna för de 
direkta missionsinitiativen, framför allt ärkesätet i Bremen, eller de 
framväxande stiftsstäderna som blivit riktningsgivande utgångs
punkter för utvecklingen på regional nivå. Också de tidiga kloster
kyrkorna faller inom ramen för vad jag kallar centralkyrkliga kyrko
byggnadsinitiativ.

Det torde stå utom allt tvivel, att det tidiga kyrkobyggandet vid 
missionscentra som Lund, Skara eller Sigtuna påverkades av dessa 
orters ställning som knutpunkter inom ramen för Hamburg-Bre- 
menstiftets nordiska mission. Ansgarsvitan vittnar om att detsamma 
gällt framför allt Schlesvig och Birka (jfr VA 14, 24 och 28). Pågående 
omfattande utgrävningar på Björkö i Mälaren under Björn Ambrosi- 
anis ledning kommer att visa, om ytterligare arkeologiskt material 
också i detta stycke skall bekräfta Rimberts uppgifter.

Förhållandena i Skara med omland illustrerar på ett belysande sätt 
vikten av centralkyrkliga kyrkobyggnadsinitiativ. I Västsvenska vi- 
kingastudier visar Harald Widéen övertygande hur inrättandet av 
Skara stift inte bara påverkade det lokala kyrkobyggandet i själva 
Skara utan även fick bestående följder för den vidare bebyggelsehis
toriska utvecklingen.10 Som Erland Lagerlöf senare dokumenterat 
fick utvecklingen i stiftstaden effekter i fråga om uppförandet av 
tidigmedeltida sockenkyrkor i regionen. Inom Skaraborgs län domi
nerar sålunda de lokala stenkyrkorna, medan antalet bevarade trä
kyrkor — det gäller såväl stavkyrkor som timmerkyrkor — är påfal
lande stort i västra och södra delarna av landskapet.11 Trots rådande 
ogynnsamma materialläge bör frågan om innebörden i och de lokala 
förutsättningarna för dessa regionala olikheter prövas närmare.

I Ecclesia Lincopensis har Herman Schück också belyst, hur initiativ 
från stiftscentrum även påverkat lokalt kyrkobyggande. Frågan sam
manhänger inte minst med behovet av lokala replipunkter för bisko
pens kontroll av utvecklingen inom olika delar av stiftet.12

Också i fråga om förhållandena i det från Linköping sett begärliga 
Värend tycks konsolideringen av stiftscentrum ha påverkat det loka-

10 Widéen 1955.
11 SvK 199 s 9 ff med karta s 13.
12 Schück 1959 2 224-233 och 405-414.
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la kyrkobyggandet. Marian Ulléns inventering av tidiga träkyrkor i 
Småland visar inte bara prov på lokala kyrkobyggnadsinitiativ utan 
väcker även frågan om stiftsledningen i Växjö har främjat uppföran
det av kyrkor i närliggande socknar, där medlemmar av domkyrko- 
kleresiet fick sin försörjning. Det gäller kyrkorna av så kallad Vä- 
rendstyp i Granhult, Kalvsvik, Tegnaby och Furuby samt sannolikt 
även Sjösås och Angerdshestra. De efterlämnade väggbjälkarna från 
Angerdshestra bär för övrigt rester av en runinskrift, som tolkats 
klart kristocentriskt nämligen "Kristus Herren, Kristus Kungen, Kris
tus Sonen".13

Enskilda stormannainitiativ eller beslut av 
bondekollektivet
Frågan om vad jag kallar den tredje och fjärde huvudlinjen i den 
utveckling som avsatt de många förnämliga medeltida sockenkyrkor
na i vårt land rymmer en närmast paradigmatisk konflikt. En skol
bildning har påverkats av tysk kyrkorättslig tradition och en tidigare 
huvudlinje i dansk medeltidsforskning. Den ser det tidiga kyrkobyg
gandet i Sverige i första hand ha sin lokala förutsättning i gemen
samma beslut av bondemenigheten vid tinget. Landskapslagarnas 
formulering om de fria böndernas medverkan i byggandet av trak
tens kyrka har tagits som främsta stöd för det aktuella tolkningsalter- 
nativet.

I svensk kyrko- och missionshistorisk forskning är det Gunnar 
Smedberg, som med sin Nordens första kyrkor från 1973 mest konse
kvent renodlat detta perspektiv.14 Smedberg förnekar inte, att i ett 
tidigt skede i övergången från den fornnordiska religionen till kris
tendomen enskilda initiativ kan ha styrt det lokala kyrkobyggandet. 
Han talar om egenkyrkor och anför bland annat Hergeirs tidiga 
kyrkbygge på Björkö (jfr VA 11) som belysande exempel.15 När det 
gäller uppförandet av lokala sockenkyrkor däremot har den avgöran
de förutsättningen varit beslut av bondemenigheten.16

Mot denna mer kyrkorättsligt anlagda konstruktion bryter sig ett 
mer distinkt historiskt orienterat perspektiv, som förutom de förhål
landevis sent nedtecknade landskapslagarna nyttjat ytterligare käll- 
grupper — inte minst det diplomatariska materialet och ser det tidiga

13 SvK 192 s 230 f. Om Angeredshestra s 104 och 107.
14 Smedberg 1973. Jfr SvK 192 s 9-13.
15 Smedberg 1973 s 162 ff.
,h Smedberg 1973 s 164-181.
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kyrkqbyggandet och därmed sammanhängande sockenbildning med 
hänsyn till den vidare politiska och bebyggelsehistoriska utveckling
en. Mot denna bakgrund differentieras bilden av de lokala kyrko- 
byggnadsinitiativen. Vikt läggs också vid den roll, som enskilda 
stormän fortsatt att spela också i Sverige i den nu svåröverskådliga 
kyrkohistoriska processen efter det tidiga trosmötet.

I svensk medeltidsforskning är det främst Herman Schück, som 
med sin redan åberopade Ecclesia Lincopensis befäst detta tolknings
alternativ.17 Det harmonierar väl med nya tendenser också i dansk 
medeltidsarkeologi och kyrkohistoria.18

Det har redan framgått, att jag med mitt tal om fyra olika, ibland 
konvergerande huvudlinjer i den utveckling som lett till byggandet 
och invigningen av våra medeltida sockenkyrkor ansluter mig till sist 
anförda mer historiskt orienterade betraktelsesätt. Jag avvisar inte 
förekomsten av fall, där den lokala sockenkyrkan uppförts efter 
beslut av bondemenigheten på tinget. Jag menar dock med bland 
annat Olle Ferm och Ann-Catherine Bonnier, att Gunnar Smedberg 
inte tillbörligt beaktat Herman Schücks resultat, och att frågan om 
enskilda stormannainitiativ i tidigt svenskt kyrkobyggande inte skall 
begränsas till Hergeirs initiativ i Birka eller till utvecklingen inom 
Linköpings stift enbart.19 I detta sammanhang skall jag dock främst 
följa Herman Schück i spåren och pröva i vad mån mer kan sägas om 
enskilda stormannainitiativ i tidigt kyrkoliv i Möre och på centrala 
Öland. Jag skall framför allt ta runstensmaterialet i beaktande och 
finner det motiverat att först säga något mer allmänt om våra runste
nar som kyrko- och missionshistoriska källor.

Runstenarna som kyrkohistoriska källor
Det rika nordiska runstensmaterialet — särskilt omfattande från Mä
larlandskapen — ger värdefulla inblickar i vikingatida sociala förhål
landen och internationella kontakter i väster- och österled. Runste
narna förmedlar också kännedom om föreställningsvärlden och bild
språket i brytningsskedet mellan den fornnordiska religionens domi
nans och den expanderande kristendomen.20

Att runstensmonument och runstenstexter fungerar som både 
källor och kvarlevor i vidare historiskt studium av övergången från

17 Schück 1959 s 159-65 och 196-206.
18 Se vidare Liebgott 1989 och för den kyrkohistoriska utvecklingen Breengaard 1982.
19 Ferm & Rahmqvist 1985 s 67—83 och Bonnier 1987.
20 Se framför allt Jansson 1977 och Hallencreutz 1984A respektive Hultgård 1984.
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Fig 1. Mänga runstenar vittnar om kyrkoliv före socknekyrkan. Arby-stenen är 
rest över Bove, som kan ha varit den förste som byggde kyrka i Arby. Foto Helmer 
Gustavson, Runverket.
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vikingatid till tidig medeltid i Norden är odisputablet. Däremot har 
det rika runstensmaterialet ännu inte fullt ut tagits till bruk som 
kyrko- och missionshistoriska källor. Emanuel Linderholms ansatser 
kom av olika skäl inte att fullföljas.21 Det är beklagligt inte minst när 
vi besinnar att många av våra runstenar rymmer våra första inhems
ka kristna texter.

En av anledningarna till att runstensmaterialet inte fått komma 
helt till sin rätt i kyrko- och missionshistoriskt studium av Sveriges 
kristnande — och därmed även i studiet av tidigt svenskt kyrkobyg- 
gande — hänger samman med frågan om detta materials rent reli- 
gionshistoriska status. Länge dominerade föreställningen att runste
narna "på familjens ättebacke" var rester från en kvardröjande 
biandreligiositet, som ännu inte kommit under full kyrklig kontroll. 
Detta betraktelsesätt medförde ett större intresse för runstenens 
funktion som monument än som en text med viktigt innehåll. Likaså 
frestade det till att framhäva brottet mellan runstensbruket och tidigt 
kyrkobyggande bland annat genom att underbygga tanken på att 
runstenarna förstördes när de flyttades från sin ursprungliga plats 
och användes vid uppförandet av den lokala sockenkyrkan.22

I sin synpunktsrika avhandling om mötet mellan den fornnordiska 
religonen och kristendomen försköt Helge Ljungberg perspektivet på 
runstenarnas funktion. Han såg dem framför allt som kristna bekän
nelsedokument och använde dem som underlag för sin diskussion 
om konfrontationen på lokal nivå mellan förkristen och kristen prax
is så länge som den fornnordiska nationalhelgedomen i Gamla Upp
sala utövade sin dragningskraft.23 Det är emellertid först med Elias 
Wesséns och Sven B F Janssons landvinningar inom studiet av run- 
stenstexterna, som runstensmaterialets fulla värde som kyrko- och 
missionshistorisk källtyp kommer helt till sin rätt. Det gäller såväl 
studiet av tidig kristen föreställningsvärld och spiritualitet som arbe
tet med möjliga kontinuitetslinjer i det lokala kyrkolivet före socken
kyrkan. Mer än på ett brott mellan tidigt runstensbruk och lokalt 
kyrkobyggande tyder nämligen det kristna böne- och bildspråket på 
runstenarna på ett medvetet samband mellan själva runstensbruket 
och det lokala kyrkobyggande! oavsett om man gjorde bruk av 
förefintliga runstenar som material vid byggandet av den medeltida 
sockenkyrkan eller ej. Det är detta nya grepp på runstensmaterialet 
som viktig källgrupp vid kyrko- och missionshistoriskt studium av

21 Jfr Edsman s 16 f.
22 Detta betraktelsesätt, som lanserades av O von Friesen och O Ahmgren, präglar diskussionen i

Palme 1959 s 93—96.
23 Ljungberg 1938 s 269—274.
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Fig 2. Det rika runstensmaterialet frän Köping vittnar om tidigt kyrkoliv på 
Öland. Tingsflisa anger mötesplatsen för Gunfus efterlevande — och kanske fler 
— i den framväxande kristna församlingen i Köping. Foto RolfHintze, Runverket.
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Sveriges kristnande, som jag gör bruk av när jag i det följande lägger 
några synpunkter på lokalt kyrkoliv före sockenkyrkan i framför allt 
Möre och på centrala Öland.

Exempel från Möre
Som redan den engelske resenären Wulfstan registrerade på 890- 
talet, tillhörde Möre och Öland det maritimt orienterade sveaväldet. 
Denna uppgift kan ha informerat även Snorre Sturlusons hänvis
ningar till Öland som en del av Svitjod (jfr Olav den heliges saga, kap 
77). I modern forskning är det särskilt den frejdade ortnamnskänna- 
ren Lars Hellberg, som i sina studier av Kalmarbygdens förhistoria 
fört vidare och ytterligare underbyggt Wulfstans informationer.24

Hellberg har energiskt sökt spåra den tidiga ledungsorganisatio- 
nens omfattning och kan visa spår på tidig sveakolonisation och 
kungliga jordinnehav i Kalmarbygden och på Öland. Nära Hossmo 
kyrkby, söder om Kalmar, tycks för övrigt ha legat en tidig husaby.25 
Från Hossmo finns även bevarade ett flertal gravmonument från 
1000-talet, som tyder på förekomsten av en träkyrka, som föregått 
den nuvarande sockenkyrkan från 1100-talet (jfr Sm 166—8).

Den tydligaste hänvisning till ett tidigt kungligt missionsinitiativ i 
Möre som görs i någon av de berättande källorna, leder emellertid i 
annan riktning. Jag syftar på Snorres uppgifter om Kalmare ledung i 
Magnussönernas saga. Där sägs det i tjugofjärde kapitlet, att den 
vittbereste Sigurd Magnusson — mer känd som Jorsalafar — efter 
vissa förvecklingar med kung Nikolas i Danmark sommaren 1124 
ägnat sig åt korståg i Kalmartrakten för att slutgiltigt kristna de 
hedniska eller i tron obefästade smålänningarna. Denna missionshis- 
toriska notis torde dock säga mer om korstågstankens ställning i tidig 
kristen spiritualitet i Norden än om avgörande initiativ för Möres 
kristnande.

I ännu senare nedteckningar läser vi om vad som närmast skulle 
kunna karaktäriseras som ett tidigt central kyrkligt missionsintitiativ. 
Jag syftar på den lokala traditionen om S:t Sigfrids mission i Möre, 
som förbinds med tidigt kyrkobyggande i både Hagby och nuvaran
de S:t Sigfrids socken. Den engelske missionären skall efter sin 
landstigning i Hagby ha firat en högtidlig högmässa och därefter 
dragit vidare via Kumblamada mot Växjö.26 Från Hagby finns bland
24 Hellberg 1979 s 119-166.
25 Hellberg s 134 ff.
26 Se därom Svennebring 1979 och kritiken i Larsson 1982 s 70—76.
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annat i Linköpings domkyrkas kapellförteckning från omkring 1515 
bevarade uppgifter om ett S:t Sigfrids kapell nära Hagby kyrka.27 I 
Kumblamada, som i tidigare anförd Linköpings domkyrkas kapellför
teckning beskrivs som en särskild bygd inom dåvarande Ljungby 
socken, löper den lokala traditionsbildningen ännu längre. Här skall 
S:t Sigfrid själv ha anlagt en träkyrka, samma år som Växjö domkyr
ka grundlädes.28 Senare uppgifter i Ljungby församlingsbok om hur 
gamla fina ekplankor från ett äldre kyrkbygge utnyttjades när Kumb
lamada kapell åter uppfördes år 1773 har uppfattats som tecken på 
förekomsten av en tidig stavkyrka i bygden.29

Den lokala traditionen om S:t Sigfrid är sen men inte desto mindre 
av visst intresse. Den säger säkert mer om självständiga anspråk i en 
bygd, som hade att markera sig både vis ä vis aktiva intressen från 
Växjö och i förhållande till trycket från det yngre men expansiva 
Kalmar än om något föga dokumenterat tidigt engelskt missionsini
tiativ.30

Kanhända har de lokala anspråken på apostolisk grundläggning av 
kyrkan i Möre understötts av stiftsledningen i Linköping. Den visade 
nämligen särskilt intresse för den kyrkligt-institutionella utveckling
en just i Ljungby. Samtidigt som Kalmar växte fram som nytt kom
mersiellt centrum, befästes Ljungbys ställning både som bas för 
prosten i Möre och som knutpunkt vid Linköpingsbiskopens visita
tioner i regionen.31

Denna utveckling bestyrks också av framväxten av den medeltida 
sockenkyrkan i Ljungby. Denna majestrala helgedom är förhållande
vis sen — sannolikt från förra hälften eller mitten av 1200-talet. Den 
fick sin nuvarande struktur, sedan Ljungby vunnit sin erkända ställ
ning som kyrkligt centrum i Möre.32

Mycket tyder emellertid på att den mäktiga sockenkyrkan från 
1200-talet haft sin förhistoria, då den mindre stenkyrkan i det an
gränsande Hossmo, som kan dateras till 1100-talets slut, eller Kumb
lamada kapell knappast har varit tillräckliga för att hysa även Ljung
byborna, till dess de fick sin egen kyrka. Om än inga rester finns 
bevarade från någon tidigare träkyrka — eller till äventyrs mindre 
stenkyrka — i Ljungby menar bland annat Dr Ragnhild Boström att

27 DMS 4:1 s 4L
28 SvK 192 s 197 f.
27 SvK 192 s 198.
30 Jfr Hallencreutz 1990 s 9.
31 Schuck 1959 s 224-229.
32 Schuck 1959 s 224 f och DMS 4:1 s 69. Ingen fullständig beskrivning av Ljungby kyrka finns 

ännu i serien Sveriges kyrkor.
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det måste ha funnits en kyrka i Ljungby före 1200-talet.33
En skadad runsten (Sm 169) med kristen ornamentik finns in

murad i kyrktornets västra vägg. Dess text är inte bevarad i sin helhet 
men talar om Fiotr och Ragna som låtit rista stenarna efter Uitlba. 
Texten är suggestiv och hänvisar till också andra kvarlevor från 
kyrkolivet i Ljungby före sockenkyrkan. Uitlba — vissa tolkar runor
na som Kättil Björn34 — Fiotr och Ragna kan ha varit tidiga initiativta
gare i det kyrkoliv och lokala kyrkobyggande, som föregick uppfö
randet av den mäktiga sockenkyrkan från 1200-talet.

Går vi längre åt sydväst, når vi ett annat tidigt centrum inom den 
framväxande kyrkan i södra Möre. Det är Arby, där rester finns från 
en tidig träkyrka, som föregått den storslagna medeltida sockenkyr
kan i sten. Som framhålls i Karin Anderssons och Otto Svennebrings 
förträffliga kyrkobeskrivning, är kyrkans läge i förstone överraskan
de med hänsyn till vad gravfälten säger om lokala bebyggelseförhål
landen på 1000- och 1100-talen. Kyrkan har inte lagts i anslutning 
till någon av de två kända byarna utan för sig själv men mycket 
strategiskt vid ett fall i Hagbyån. Där kunde den bli — och har de 
facto blivit — centrum i en ny sockenbildning.35 36

Inne i kyrkan i Arby bevaras numer en runsten, som enligt en källa 
från 1748 tidigare stått på själva kyrkogården (Sm 163). Den har 
kristen symbolik och är tillägnad Bove, som Ebbe Westergren med 
rätta karaktäriserar som den förste kände Arbybon i Anderssons och 
Svennebrings kyrkobeskrivning.

Sambandet mellan runstenen och kyrkplatsen och dess läge i 
förhållande till de tidigare byarna gör det frestande att ta ett steg till 
och spåra ett enskilt stormannainitiativ bakom det tidiga kyrkobyg- 
gandet i Arby. Bove kan ha varit en självständig runstensbonde, som 
präglat det lokala kyrkolivet före sockenkyrkan och låtit uppföra den 
träkyrka som föregått den senare förnämliga stenkyrkan.

Från Norra Möre — norr om Kalmar — finns inga lämningar efter 
tidiga träkyrkor. Däremot finns svårtolkade runstensfragment beva
rade framför allt från Ryssby och Kläckeberga. Materialet från Ryssby 
är särskilt intressant. Här har en skadad runsten, rest efter "en duktig 
fader" vars namn börjat med Ka..., murats in i ena långväggen i den 
gamla kyrkan (Sm 156). Samtidigt hade en Sune excellerat i runorna
mentik i ena valvet i kyrktaket (Sm 158). Detta material är dock för 
osäkert för att vi skall kunna säga något mer bestämt om vem, som

33 Framhållet av Dr R Boström i brev den 20 maj 1990.
34 Så t ex Hagberg 1979 s 77.
35 SvK 207 s 13-18.
36 SvK 207 s 15.
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tog initiativet till att bygga den medeltida sockenkyrkan i Ryssby som 
ersatts av ett annat kyrkorum från 1700-talet.

Vad gäller själva Kalmars förhistoria kan här blott noteras före
komsten av en hänvisning till Kalmarsund på en runsten från Är ja 
ödekyrka i Åkers socken i Södermanland (Sö 333). Den säger dock 
ingenting om det lokala kyrkoliv, som föregått de tydliga kungliga 
initiativ till stadsbildning och kyrkobygge i Kalmar, som påverkade 
den fortsatta utvecklingen både i Möre och på Öland. Från 1278 var 
Kalmar dekanat under Linköpings domkyrka.

Öländska variationer
Går vi efter denna rundvandring i Möres tidiga kyrkogeografi över 
Kalmarsund till centrala Öland, finner vi snart att också här bidrar 
det rika runstensmaterialet till en konkretisering av diskussionen om 
lokalt kyrkoliv före den medeltida sockenkyrkan.

I jämförelse med förhållandena i Möre är de berättande källorna 
ännu mer återhållsamma med informationer om den tidiga kyrkohis- 
toriska utvecklingen på Öland. Ej heller finns bevarad någon 
Ölandssaga, som kan mäta sig med Gutasagan. Huvudfrågan har i 
stället kommit att gälla tolkningen av den så kallade Florenslistan, 
som anger både Liunga och Kaupinga som centralkyrkliga knutpunk
ter i östra Sverige.37

I stället för att fördjupa mig i diskussionen om det troliga skrivfelet 
i Florenslistan ansluter jag mig här direkt till den historiska huvud
linje, som avvisar tanken på ett kortvarigt självständigt biskopssäte i 
Köping och ser Öland redan tidigt falla inom ramen för den jurisdik
tion, som tillkom "Lyngacopensis episcopus". Därmed vill jag dock 
alls ej förringa den betydelse, som den tidiga handelsstaden vid 
Kalmarsunds östra strand haft inom öländskt kyrkoliv både före och 
efter uppförandet och invigningen av medeltida sockenkyrkor på 
Öland.

I själva verket ger inte minst det bevarade runstensmaterialet från 
Öland intressant belysning av en viktig sida av det rörliga vikinga- 
samhället, som torde ha utövat ännu större påverkan på tidigt 
svenskt kyrkobyggande än vad som vanligtvis kommer till uttryck. 
Rika arkeologiska lämningar och varierade runstensrester från Kö
ping, som jag får anledning att återkomma till, vittnar om den 
öländska handelsstaden som betydande lokal knutpunkt vid sidan

37 Jfr Palmqvist 1961 s 37-85 och Nyberg 1986 s 35-58. Se även Schuck 1959 s 45 f.
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av t ex Birka och Sigtuna för den internationella handeln på Sverige 
under vikingatid och tidig medeltid. Den Rike-Unn som "ägde halva 
byn", som en runsten från Lerkaka i Runstens socken vittnar om (Öl 
37), tycks ha varit en stursk och expansiv runs tensbonde som kunnat 
utnyttja vikingatida konjunkturer och blivit en veritabel storman. 
Hans närmaste motsvarighet från Mellansverige är väl Jarlabanke 
från Täby som inte satte sitt ljus under någon skäppa och som själv 
inrättade en ny tingsplats i ett område som tagits till bruk genom 
intern kolonisering.38

En sak skiljer dock Rike-Unn från Jarlabanke. Den sistnämnde var 
en kristen storman som främjade kyrkans sak i sin bygd bland annat 
med sin kända brodragning.

Rike-Unn tycks inte ha haft några sådana ambitioner. I stället är 
det Fastulv från Bjärby, som enligt runstenen Öl 36 begravts i den 
tidiga träkyrkan i Runsten, som representerar den nya kristna eliten.

Som Solve Göransson framhåller i Ragnhild Boströms fina be
skrivning av sockenkyrkan i Runsten, kan Fastulv mycket väl ha 
varit den som tog initiativet till det första kyrkobygget i bygden.39 I 
vilket fall som helst vittnar förhållandet mellan Rike-Unns och Fast
ulvs runstenar om att övergången från den fornnordiska religionen 
till kristendomen på Öland inte alltid skett utan lokala intressemot
sättningar.40 Jag återkommer till den frågan.

Också från Köping ger det anmärkningsvärt omfattande runstens- 
materialet belysning av kyrkolivet före sockenkyrkan. Här skall sär
skilt uppmärksammas förhållandet mellan kyrkan och den maj es tra
la Tingsflisa på kulien strax sydöst om den gamla kyrkan.

Som bekant går den medeltida sockenkyrkan i Köping tillbaka på 
nybyggnation från mitten av 1100-talet, som inleddes med uppfö
randet av ett kort kor med vid absid, till vilket senare fogades ett 
förhållandevis långt och brett långhus som markerar omfattningen 
också av det kristna, medeltida Köping. Kyrkplatsen, som inte ligger 
inom någon av de tidigare byarna utan för sig själv ovanför stranden 
på byn Salbergas utmark, fortsatte för övrigt att fungera som tings
plats för Slättbo härad under hela medeltiden.41

Det nya koret från 1100-talet har en särskilt kraftig grundsula och 
frågan har ställts, om detta till en tid fungerade i anslutning till en 
tidigare träkyrka som revs när långhuset var färdigt. Inga lämningar

38 Om Jarlabanke se Gustavson & Selinge 1988 s 19—85.
39 SvK 188 s 13.
40 Jfr belysningen av både kontinuitet och diskontinuitet i trosskiftet i Ahlbäck 1990.
41 SvK 170 s 10.
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har dock påträffats från någon sådan träkyrka.42 Detta utesluter 
emellertid ej, att det förekommit kristen gudstjänst i Köping före 
1100-talets mitt. Därom ger runstenen Tingsflisa besked.

Runinskriften på Tingsflisa lyder i översättning: "Torer och Tor
sten och Torfast, dessa bröder reste stenen över sin fader Gunfus. 
Gud hjälpe hans själ". Tre bröder med personnamn, som tydligt 
refererar till den fornnordiske Tor har rest minnesvården över sin far, 
för vars själs saliga hädanfärd de ber till de kristnas Gud om bistånd. 
Därmed framstår runstenen som en rest från en familj som övergått 
från den fornnordiska religionen till kristendomen.

Placeringen av de tre brödernas minnesvård över sin far är intres
sant. Tingsflisa står på det som blev både kyrkplats och tingsplats i 
det medeltida Köping. Detta förhållande är dock inte tillräcklig grund 
för den förmodan, att Gunfus skulle ha varit en öländsk motsvarig
het till Jarlabanke i dennes kristna nit.

Däremot ställer Tingsflisas strategiska placering en annan fråga: 
kan det i själva verket vara så att den kristna minnesvården över 
Gunfus har fungerat som samlingspunkt inte blott för Gunfus efter
levande familj utan också för den framväxande kristna församlingen 
i Köping, innan förhållandena stabiliserats och det var dags för 
kyrkbygge? Eller är det till äventyrs så att Gunfus söner velat hugfäs
ta minnet av en av dem som tog initiativ till den första kyrkan i 
Köping, vilken form den än haft och vilket material den än byggts 
av?

I detta sammanhang bör inte Tingsflisa helt isoleras från det övriga 
runstensmaterialet från Köping, som också rymmer explicita referen
ser till S:ta Maria. Som både Sven B F Jansson och Helmer Gustavson 
framhållit, torde de runstenar som dessa fragment är rester av ha 
slagits sönder och använts som byggnadsmaterial i den medeltida 
stenkyrkans murar. Den väl bevarade målningen av både run
tecknen och Ornamentiken tyder på, att stenarna inte länge kan ha 
stått ute i det fria utsatta för väder och vind.43 Därmed tyder också 
detta rika runstensmaterial — liksom Tingsflisa — på bestämda sam
band mellan det kyrkoliv, som runstenarna vittnar om, och det som 
senare formades av den medeltida sockenkyrkan.

Samtidigt som Köping växte fram som betydande vikingatida han
delscentrum med storintemationella kontakter, fortfor Skedemosse 
öster därom att utöva sin dragningskraft som hävdvunnen offerplats. 
Efterhand tilltog Bredsätras betydelse som knutpunkt längs färds-

42 SvK 170 s 29.
43 Jansson 1954 s 83—89 och SvK 170 s 16 f.
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och transportleden från Köping till Sikehamn på Ölands östkust.44 I 
kraftfältet mellan det internationellt orienterade Köping, det traditio
nellt kraftladdade Skedemosse och den expanderande byn Bredsätra, 
varom betydande gravfält ger besked, kan vi uppfatta dramatiken i 
det tidiga kyrkolivet före sockenkyrkan i Bredsätra.

Liksom de medeltida sockenkyrkorna i Köping och Arby lagts 
strategiskt till i förhållande till den gamla bystrukturen, har kyrkan i 
Bredsätra placerats mellan två viktiga vikingatida byar i bygden 
nämligen Bredsätra, nordöst om kyrkan, och Götebo strax söder 
därom.45 Inga lämningar från själva kyrkplatsen dokumenterar dock 
något kyrkoliv före sockenkyrkan. Icke desto mindre tyder framför 
allt två föremål på förekomsten av kristen närvaro i bygden, innan 
den äldsta stenkyrkan i Bredsätra började byggas vid 1100-talets 
mitt. Det är för det första runstenen Öl 44, som rests vid Bo gård över 
en hädangången fader. Texten är skadad och vi vet inte namnet på 
dem, som rest stenen ej heller på den som stenen minner om. Den 
ger därför ingen information om faktiska aktörer i Bredsätras tidiga 
kyrkohistoria.

Det andra är det så kallade Götebokorset, som är rikt omamenterat 
i runstensstil och som ingick i en silverskatt från 1000-talet, som 
påträffades på 1700-talet i en del av det också i övrigt mycket rika 
gravfältet vid Götebo. Från Bredsätra finns även bevarad en elegant 
Torshammare.46

Förekomsten av tecken på tidig kristen närvaro i bygden har väckt 
frågan om det funnits en träkyrkan i Bredsätra före den äldsta 
stenkyrkan. Hur än det förhåller sig med eventuella kyrkobyggnads- 
initiativ före 1100-talets mitt är det av största vikt för förståelsen av 
den fortsatta kyrkliga utvecklingen i Bredsätra att notera ett påtagligt 
centralkyrkligt intresse för detta område i centrala Öland. Med ut
gångspunkt i Bo gård kom Linköpingsbiskopen att efterhand bli den 
störste jordägaren i Bredsätra.47 Platsen och den alltmer befästa 
kyrkan befanns ligga strategiskt till för den episkopala översynen 
över Öland, samtidigt som Köpings roll minskade efter Kalmars 
framväxt och Sikehamn var sårbart, när baltiska sjöfarare visade 
handfast intresse för Öland. Detta torde ha berikat kyrkobyggnads- 
initiativen i Bredsätra från det utgående 1100-talet. Samtidigt blev 
emellertid Gärdslösa på östkusten bas för prosten på Öland.48

44 SvK 183 s 12.
45 Se kartan SvK 183 s 10.
46 SvK 183 s 13 f.
47 Schück 1959 s 280-287, 291 och 381 samt SvK 183 s 15.
48 Schück 1959 189 f och 226-231 samt SvK 177 s 126-135.
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Avslutande kommentar
Här redovisade fallstudier från Möre och centrala Öland uttömmer 
inte frågan om tidigt kyrkoliv i respektive områden. De torde dock 
övertygande ha visat, hur hänsynstagandet till det rika och varierade 
runstensmaterialet berikar studiet av lokala kyrkobyggnadsinitiativ 
och hur dessa relaterar till både kungliga och centralkyrkliga åtgär
der, som påverkat byggandet av medeltida sockenkyrkor.

Det bearbetade material från Möre och Öland visar, hur det kyrko
liv som föregått inrättandet av sockenkyrkorna passerat tre stadier, 
som lämnat efter sig tre olika slags kvarlevor, först kristna runstenar, 
så träkyrkor i stav- eller timmerkyrkoform och därefter stenkyrkor, 
som efterhand kan ha byggts om eller utvidgats.

Graden av publikt deltagande från befolkningen i bygden som 
helhet torde ha vidgats efterhand från de mer familjebaserade initia
tiv som runstenarna vittnar om till gemensamma satsningar på de 
stora projekt som uppförandet av en värdig sockenkyrka i sten 
innebar. Inget tyder dock på att enskilda stormannainitiativ skulle ha 
upphört helt i det jag här kallat tredje stadiet.

Dessa resultat från Möre och Öland bör prövas mot utvecklingen i 
andra runstensrika bygder med mäktiga medeltida sockenkyrkor i 
sten. Det gäller inte minst Uppland, som emellertid hittills har befun
nits vara anmärkningsvärt eftersatt i fråga om förekomsten av läm
ningar efter tidiga träkyrkor.

Som Ann-Catherine Bonnier visar i sitt bidrag till denna volym 
tycks dock förhållandena förändras vad gäller ingenting mindre än 
kyrkplatsen i Gamla Uppsala. Nya undersökningar på denna strate
giskt viktiga plats tyder på, att de gåtfulla stolphålen under den 
gamla domkyrkan hänger samman med en träkyrka på kungsgården, 
som föregått den senare stenhelgedomen.

Åtminstone en av runstenarna i Gamla Uppsala hänger nära sam
man med den medeltida dom- och sockenkyrkan. U 978 skall nämli
gen länge ha brukats som altarbord i kyrkan och är sedan 1856 
inmurad i södra absidväggen. Den restes ursprungligen av Sigvid 
englandsfararen efter dennes far.

Sigvid har även rest den nu förkomna U 980, som finns förtecknad 
av Peringskiöld. Här omnämns även Elin, Sigvids syster, som rest 
den av Bureus registrerade runstenen U 981 efter sin man Kalv och 
sin far Vifast. Därmed möter vi en kristen familj med internationella 
kontakter, som aktivt tagit del i kyrkolivet i Gamla Uppsala före 
sockenkyrkan.49
49 Jfr Wessen s 126—135.
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I sin nytolkning av Uppsala-Näs kyrkobyggnadshistoria menar 
Olle Ferm och Sigurd Rahmqvist att den äldre sockenkyrkan i sten 
som ersatts av en större på 1400-talet skall ha föregåtts av en träkyr
ka från vilken den så kallade Lillkyrkan på kyrkogården bär spår. 
Denna träkyrka skall ha varit det Magnus kapell, som Eriksmirakler- 
na omnämner.50 Runfragmenten U 891 och 892 som murats in i 
kyrkgaveln i stenkyrkan är dock så skadade, att de inte ger någon 
användbar information om tidiga kyrkobyggnadsinitiativ i trakten.

Som Ferm och Rahmqvist framhåller kräver studiet av det tidiga 
kyrkobyggandet vid vissa husabyar i Uppland särskild uppmärksam
het. Dessa kyrkor kan ha betingats av tidiga initiativ från kungens 
sida.51

Här redovisade resultat från Möre och Öland kan möjligen kvalifi
cera denna diskussion. Inte minst det anmärkningsvärt rika runstens- 
materialet från främst Husby-Lyhundra (U 539—58) och Husby-Är- 
linghundra (U 433—5 från själva kyrkplatsen och 435—9 från andra 
delar av socknen) ställer frågor om hänvisningen till tidiga kungaini- 
tiativ rymmer hela förklaringen till detta kyrkobyggande. Sannolikt 
bör vi också här överväga möjligheten av aktiva insatser från själv
ständiga runstensbönder med internationella kontakter, som både 
påverkade trosskiftet i sin bygd och som framstår som enskilda 
stormän vid kungens sida i framväxten av den nya administrationen 
i det kristna Sverige.

50 Ferm & Rahmqvist 1985 s 82.
51 Ferm & Rahmqvist 1985 s 70 f.
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Var begravdes bygdens första 
kristna?
Anne-Sofie Gräslund

Kristnandet av Mellansverige var inte något som skedde plötsligt, vid 
ett bestämt tillfälle, utan istället en långdragen process som kan följas 
i det arkeologiska materialet genom olika grader av kristen influens i 
gravskicket och genom uttryck för synkretism både i artefakter och i 
gravskick1. För Norges vidkommande har man talat om tre olika 
faser av kristnandet — infiltrationsfasen, som ägde rum under flera 
hundra år, så missionsfasen och slutligen den kyrkliga organisations
fasen2. Ett liknande förlopp kan antas för Mälarområdet. I denna 
artikel står missionsfasen i centrum för intresset.

Att avlidna kristna skall begravas i vigd jord, dvs på kyrkogården, 
är för oss självklart och så har det varit alltsedan medeltiden. För de 
första kristna i de uppländska bygderna kan det dock inte ha varit så, 
då fanns ju ännu varken kyrka eller kyrkogård. Var begravdes då 
den första kristna generationen? Jag har i ett tidigare sammanhang 
hävdat att det sannolikt skedde på de senvikingatida gårds-och 
bygravfälten, och att de runstenar, ofta korsmärkta, som står i anslut
ning till sådana gravfält skulle kunna tolkas som en sorts kristen 
invigning av själva gravplatsen eller en del av gravfältet3. Under 
medeltiden kunde en profan gravplats invigas i ett nödläge när ingen 
kyrkogård fanns att tillgå och liket måste i jorden.

Frågan om de äldsta kristna begravningarna har senare också 
behandlats av Damell & Modin. De har pekat ut ett antal senvikinga
tida gravar på gravfältet Stav i Färentuna, bestående av rektangulära 
öst-västligt orienterade ofyllda stensättningar med gemensamma si
dor, vilka författarna menar fått sin "kyrkogårdsliknande utform

1 Gräslund 1985, s 291 ff.
2 Birkeli 1973, s 14.
3 Gräslund 1987, s 250 ff.
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ning” genom direkt kristen påverkan4. Några av dessa gravar inne
höll daterande fynd, bl a ett mynt (Andrenach 1027—1036) och 
silverörringar med S-formig avslutning tillhörande sen vikingatid, 
varför en tidsfästning av gravfältsområdet till 1000-talets första hälft 
förefaller dem rimlig. På Stav-gravfältet kan det ha funnits upp till ca 
50 sådana rektangulära gravar (hela gravfältet är ännu inte under
sökt) och användningstiden beräknas till ca 50 år. Eftersom en be
gravning per år är väl mycket för ett gårdsgravfält drar författarna 
slutsatsen att detta istället skulle utgöra en mellanform mellan gårds
gravfält och kyrkogård, och att flera gårdar hade enats om en gemen
sam begravningsplats.

Mot detta kan invändas att arkeologiska undersökningar utförda 
på senare år i Mälarområdet ju har givit underlag för uppfattningen 
att bybildningen är äldre än man tidigare trott, och att ensamgårdar 
inte alls är det självklara under yngre järnålder. Laborerar man med 
ett förstadium till en by bestående av 2—3 gårdar, ter sig gravantalet 
genast mindre överväldigande.

Författarna nämner också att gravfält av ”stavtyp” även finns på 
andra håll i Mälardalen och anför, förutom ytterligare ett exempel i 
Färentuna socken, också ett i Biliby, S:t Pers socken, Sigtuna.

Visst finns sådana gravfält. Ett känt exempel är Grindsbackagrav- 
fältet på Björkö, innehållande dels runda stensättningar med brand
gravar, dels just sådana här ofyllda, delvis hopbyggda rektangulära 
stensättningar med skelettgravar, varav 23 st är utgrävda. De inne
höll kist- eller schaktgravar, bådadera ovanligt smala. Kistorna var 
oftast inte mer än 40 cm breda, vilket skiljer dem från de flesta 
kistgravama i Hemlandet och på gravfältet norr om Borg. Detta kan 
vara ett daterande element. Hälften av gravarna var helt fyndtomma, 
i de övriga utgjordes de fåtaliga fynden av jämknivar, ett bryne, en 
järnring, en bjällra och en liten jämten, således ingenting daterbart. 
Men den yttre gravformen, kistornas ringa bredd och det obefintliga 
eller sparsamma gravgodset talar sammantaget för att det är frågan 
om mycket sena gravar, säkert från Birkas sista tid som centralort. 
Intressant är att ett av de äldsta kända gravfälten i Sigtuna, den sk 
Kalvhagen, påminner mycket om Grindsbacka; dock finns inga upp
gifter om att de rektangulära stensättningarna skulle vara hopbygg
da5.

Birka och Sigtuna utgör emellertid specialfall, eftersom de är cen
tralorter. Låt oss istället ta några exempel från den uppländska

4 Damell & Modin 1989, s 55 ff.
5 Gräslund 1989, s 161 f.
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landsbygden. Det av Oscar Almgren m fl delvis utgrävda Sävjagrav- 
fältet i Danmarks socken innehöll såväl brand- som skelettgravar, de 
senare just i sådana rektangulära, delvis hopbyggda stensättningar 
som diskuterats ovan6. Fynden utgjordes av, förutom kistspikar, 
enstaka pärlor, knivar och i ett fall en dubbelkam, vilket antyder en 
mycket sen datering.

Ytterligare ett gravfält i Danmarks socken är av denna typ. Grav
fält nr 99 vid Falebro, intressant genom sitt ovanligt låga läge, under 
7 möh , omfattar ett antal rektangulära stensättningar, som möjligen 
kan vara hopbyggda7. På gravfältet står också en runsten, U 948.

Det av institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet delvis 
undersökta gravfältet vid Hässelby i Börje socken har i sin västligaste 
del gravar av den aktuella typen. Ett knappt trettiotal är hittills 
undersökta, innehållande öst-västligt orienterade skelett samt spår 
efter kistor, de allra flesta utan gravgods8, fig 1—2. De här gravarna 
utgör ett illustrativt exempel på att orienteringen av de senvikingati- 
da skelettgravama ofta är i huvudsak öst-västlig men också påverkad 
av de lokala topografiska förhållandena. Hässelbygravfältet är belä
get i en sluttning, varför det säkert kändes naturligt att gräva gravar
na vinkelrätt mot sluttningen och inte snett mot den. De två sydligas
te gravarna A 8 och A 13, som är de som har den "korrektaste" 
orienteringen, ligger, intressant nog, där sluttningen har övergått i 
plan mark. Det är värt att notera att detta gravfält i fornlämningsre- 
gistret (fornl. 151) uppges omfatta endast 14 rektangulära stensätt
ningar.

Att i fornlämningsregistret spåra gravfält med denna typ av an
läggningar går i vissa fall bra, beroende på om den ansvariga inven- 
teraren har ansett det befogat att skilja ut den från "vanliga" rektan
gulära stensättningar. I Ulleråkers härad, nyinventerat 1979—80 med 
Ronnie Jensen som ansvarig har man gjort så. Fornlämning 18 i 
Uppsala-Näs socken omfattar ca 55 inventerade anläggningar: 7 
högar, 38 runda och 10 rektangulära stensättningar, av vilka "åtskil
liga (är) kopplade till varandra med gemensamma kortsidor eller 
långsidor". En liknande upplysning ges om fornlämning 94 i samma 
socken med ca 75 inventerade anläggningar: 6 högar, 54 runda och 
15 rektangulära stensättningar.

På samma sätt beskrivs de rektangulära stensättningarna på forn- 
lämningarna nr 16, 74, 81 och 207 a-b i Vänge socken; samtliga dessa 
utgörs av gravfält, bestående av högar, runda och rektangulära sten-

6 Almgren 1934, s 66, fig 40.
7 Löfstrand 1973, s 141 ff.
8 Knutsson 1982, s 8 ff; Forsåker 1982, s 3 ff; 1983, s 41 ff; Landell 1988, s 31 ff.
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V.

Fig 1. Del av gravfältet, fornlämning 151, Hässelby, Börje socken. De skuggade 
partierna undersöktes 1978—81. Efter Knutsson 1982.

sättningar. Också i registret för Börje socken finns uppgifter om 
hopbyggda rektangulära stensättningar, förutom på ovannämnda 
fornlämning 151, på gravfälten med fomlämningsnumren 223, 229 
och 274. Det är alltså påfallande att det inte är frågan om ett enda 
gravfält i de olika socknarna som uppvisar detta särdrag, utan flera. 
Inte heller finns i något fall ett så stort antal inventerade rektangulära 
stensättningar som Damell & Modin räknar med för Stav i Färentu- 
na. (Dock är en reservation på sin plats — det är tänkvärt att man på 
gravfältet vid Hässelby endast har 14 inventerade rektangulära sten
sättningar, men däremot nästan 30 utgrävda skelettgravar.)

I de här granskade centraluppländska socknarna finns det enligt 
min åsikt inte något som talar emot att fornlämningarna med de 
hopbyggda rektangulära stensättningama skulle vara annat än vanli
ga gårds/bygravfält. Det faktum att de aktuella gravfälten alla består
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Fig 2. De 1978—81 utgrävda skelettgravarna i västra delen av gravfältet fig 1. 
Efter Knutsson 1982.

av högar och runda stensättningar förutom de rektangulära hop- 
byggda stensättningama ger ju också en antydan om deras utsträck
ning i tiden; de har använts under en relativt lång tid. De går därför 
inte att jämföra med den som kristen begravningsplats uppfattade, 
inhägnade gravkoncentrationen från 1000-talet som undersökts i 
Såntorp i Västergötland. En rundel med en diameter av ca 22 m var 
omgärdad av stående kalkstenshällar. Inom detta område fanns 32 
väst-östligt orienterade skelettgravar, utrustade med enkla dräkttill
behör9.

Ett stort problem när det gäller generella slutsatser och beräkning
ar utifrån gravfält är den uppenbarligen oerhört omfattande bortod- 
ling som skett framförallt under 1800-talet. En hel mängd av de 
runstenar som nu står isolerade i åkermark, kan genom de äldre 
runforskarnas utsagor visas ursprungligen ha stått på gravfält10. 
Tanken på runstensresandets funktion som invigning i sådana sam
manhang har berörts ovan. Det ligger särskilt nära till hands när 
runstenarna är försedda med kors, vilket inte gäller alla, men väl ca

9 Lundström 1984, s 7
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Fig 3. Runstenen U 1111, Eke, Skuttunge socken, rest pä ett gravfält. Den är 
ornerad med tre kors, varav de tvä små är "korsade”, dvs de har tvärstreck vid 
korsarmarnas ytterändor, som i sin tur bildar korsfigurer. Efter UR 4:2.

75 % av de gravfältsanknutna stenarna mot drygt 50 % av det totala 
antalet runstenar i Uppland.

Vi förutsätter vanligen att kors och runristning är samtida — i 
många fall är korset så direkt inkomponerat i helheten att detta måste
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vara fallet. Dock kan samtidigheten ifrågasättas när det finns flera 
kors av olika modell på en sten. De extra kors som finns på ett 60-tal 
uppländska runstenar skiljer sig i många fall från det centrala korset 
när det gäller utformningen. Ofta är det frågan om enkla kors, 
bestående av ett horisontellt och ett vertikalt streck. Ibland är det s k 
korsade kors, dvs varje korsarms ände korsas av ett vinkelrätt streck, 
så att ytterligare fyra korsfigurer bildas, fig 3.

Man frågar sig vad dessa extrakors innebär och när de har kommit 
till. Om runstenarna i olika sammanhang kunde ha en betydelse som 
kristna monument, kan extrakorsen då möjligen tolkas som någon 
sorts konsekrationskors? Konsekrationskors eller invigningskors fö
rekommer talrikt på de nordiska medeltidskyrkornas väggar; kyrko- 
invigningsceremonien bestod av att biskopen som ett av många 
moment strök helig olja (krisma) på tolv olika ställen i kyrkan, vilka 
utmärktes med målade kors".

Att många runstenar direkt kan kopplas ihop med kristnandet är 
ett allmänt accepterat faktum; det gäller alla stenar med böneformler, 
av vilka Gud hjälpe själen är den vanligaste, och de brostenar, där 
det uttryckligen anges att bron gjordes för någons själ eller till Guds 
behag, liksom sannolikt också alla korsomerade stenar. Vagförbätt
ringar och brobyggen låg i kyrkans intresse och ansågs följaktligen 
som berömvärda gärningar i kyrkans ögon. För att stimulera till 
sådan verksamhet inordnade katolska kyrkan den i avlatssystemet. 
Brobyggandet blev en handling jämförbar med gåvor till kyrkor och 
kloster, allmosor, deltagande i korståg osv, och kyrkans motpresta
tion utgjorde då förböner och/eller löfte om syndaförlåtelse10 * 12.

Av 63 ristningar med extra kors har 12 stått på eller intill gravfält, 
13 kommer från kyrkor eller kyrkogårdar och 14 tycks ha samband 
med broar, vad eller vägar. Man har diskuterat huruvida de stenar 
som påträffats i eller vid kyrkor har fraktats dit från omgivande 
bygder för att tjäna som byggnadsmaterial. En möjlighet är ju också 
att kyrkogården för vissa av dem verkligen är den ursprungliga 
placeringen. Två talande exempel på att så bör ha varit fallet är 
stenarna U 541 och U 559 från Husby-Lyhundra resp Maista kyrko
gårdar. De bär texten "här ligger Sigrev ..." resp "här ligger 
Snöbjörn ...", varför det inte kan råda någon tvekan om att de varit 
placerade på själva gravarna. Med den ordalydelsen, som direkt 
motsvarar de medeltida gravstenarnas inskriptioner "hic iacet ..

10 Gräslund 1987, s 250 ff.
•1' Rydbeck 1962, sp 458 f. Jfr även Alf Härdelins bidrag i denna bok.

12 Kinander 1935, s 8 ff.

43



Fig 4. Runstenen U 541, Husby-Lyhundra kyrka, med texten "Här ligger Sigrev 
..vilket visar att det är en gravsten. Efter UR 2:3.
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förefaller det rimligt att gravarna låg på kyrkogården. Dessa två 
runstenar har båda en ornamentik som är mycket karakteristisk och 
som kan dateras till tiden omkring 110013, fig 4. Intressant är att en 
påfallande hög andel av stenarna med sådan ornamentik är påträffa
de i eller vid kyrkor, betydligt fler än ifråga om hela runstensmateri- 
alet. Kanske kan man på grund härav dra slutsatsen att det omkring 
1100 fanns en vigd begravningsplats och förmodligen också kyrk- 
plats, att man således hade tagit steget från missionsfasen till den 
kyrkliga organisationsfasen.

Ett omnämnande av kyrkogård finns faktiskt i runstensmaterialet. 
Texten på U 170, Bogesund, Östra Ryd socken, som har rests på ett 
gravfält, är ristad till minne av en man som "dog på Ekerö. Han är 
begravd på kyrkogården". Inte lika otvetydigt men ändå mycket 
sannolikt bör texten på den vid högaltaret i S:t Pers ruin påträffade 
Sigtunastenen U 395 "Sven ... rista stenen ... som förde henne till 
Sigtuna" tolkas så, att Sven reste stenen efter sin hustru som förts till 
Sigtuna för att kunna begravas på en kyrkogård där14.

Varför sockenkyrkan kom att ligga där den ligger är en intressant 
fråga. Säkert finns olika faktorer bakom placeringen och det finns 
också exempel på mycket olika lägen: ofta ligger den naturligt cen
tralt i bygden men ibland istället i utkanten. I det sistnämnda fallet 
kan man våga sig på en gissning att kyrkan har övertagit rollen av 
sockenkyrka efter att från början ha varit uppförd som privatkyrka.

Huruvida det funnits en kultplatskontinuitet eller inte har diskute
rats livligt av företrädare för olika discipliner. Bl.a har ortnamnen 
tagits som indicier för att en sådan kontinuitet existerat. Olaf Olsen 
har emellertid med emfas avvisat tanken på direkt kontinuitet mellan 
en hednisk offerplats och en kristen kyrka, med undantag för Gamla 
Uppsala15. Denna åsikt grundar han på den totala frånvaron av spår 
efter kultplatser under de danska medeltidskyrkor där utgrävningar 
företagits. I Danmark har man emellertid på senare år genom arke
ologiska undersökningar kunnat visa att landsbyarna flyttade med 
jämna mellanrum under järnåldern och inte fick sitt permanenta läge 
förrän under tidig medeltid. Då finns förstås mycket små möjligheter 
att påträffa några spår av en vikingatida kultplats under kyrkan.

I Sverige och Norge tycks förhållandena emellertid inte ha varit 
desamma. Här har också, sedan Olaf Olsen skrev sin avhandling, 
framkommit två högintressanta fynd som sannolikt utgör exempel 
på verklig kultplatskontinuitet. Vid byggnadsarkeologiska undersök

13 Gräslund 1991.
14 UR 2:2, s 174.
15 Olsen 1966.

45



ningar i Maere kyrka, Tröndelagen, framkom, förutom rester av en 
äldre kyrkobyggnad i trä, spår av en nerbrunnen vikingatida bygg
nad med risflätade väggar och kraftiga stolphål. I anslutning till 
stolphålen påträffades inte mindre än 19 guldgubbar, små tunna 
guldbleck med en framställning av en man och en kvinna som 
omfamnar varandra, en föremålskategori som uppfattas som vo- 
tivoffer med anknytning till fruktbarhetskulten. Övriga fynd utgjor
des av lerklining, djurben, kol och skörbränd sten. Byggnaden tolkas 
av utgrävaren som en förkristen kultplats16).

Ett sensationellt fynd framkom under koret vid en kyrkoarkeolo- 
gisk undersökning i Frösö kyrka 1984. Runt resterna av en förmult
nad stubbe låg en mängd djurben, de flesta från björn, enligt osteolo
gerna minst sex individer. Benen låg i ett sotbemängt kulturlager som 
också innehöll stora mängder skörbränd sten. Flera C14-analalyser 
på kol från kulturlagret och på prov från själva stubben har givit 
samstämmiga dateringar till vikingatid17.

Sådana fynd är emellertid ytterligt sällsynta. När vikingatida 
gravar ligger intill kyrkan kan det uppfattas som en form av kontakt 
mellan hedendom och kristendomen, och frågan är om det därmed 
utgör exempel på en sorts kultkontinuitet. Varför kom t ex kyrkan i 
Vendel att placeras omedelbart intill det imponerande båtgravfältet, 
som användes från 600-talets början till 1000-talets slut? Det kan 
inte råda någon tvekan om att platsens karaktär var väl känd i 
trakten i flera generationer efter det att begravningarna på båtgrav- 
fältet hade upphört. Vi har flera exempel i Uppland på vikingatida 
gravar på eller omedelbart intill kyrkogården: Lena, Estuna, Husby- 
Ärlinghundra och naturligtvis Gamla Uppsala.

Det är dock inte säkert att det kan rubriceras som kultplatskonti
nuitet, även om tanken ligger nära till hands. En annan möjlig 
anledning härtill kan vara att man genom att placera kyrkan centralt 
i bygden ofta kom i kontakt med förhistoriska gravfält, helt enkelt 
därför att de också låg centralt i bygden, således ett indirekt sam
band. Kyrkorna kan tänkas vara lokaliserade till förhistoriska mötes
platser av något slag — marknadsplatser eller tingsplatser. Det är 
svårt att för Uppland generellt hävda något direkt topografiskt sam
band mellan de tidiga kyrkorna och vikingatida gravfält, något som 
däremot tycks vara regel på Åland18. I detta sammanhang bör också 
påpekas att de tidigare nämnda gravfälten med rektangulära, delvis

16 Liden 1969, s 3 ff.
17 Hildebrandt 1985, s 9 f.
18 Ålands fornminnesinventering, tex Hammarland s 56, Finström s 60, Lemland s 46 Saltvik s 

63, Eckerö s 25 f, Sund s 88, Jomala s 67.
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hopbyggda stensättningar inte ligger i anslutning till kyrkan i respek
tive socken.

Som svar på rubrikens fråga får man således tänka sig att när väl 
en kyrkogård fanns förde man de döda dit, men dessförinnan be
gravdes de på det traditionella gårds/bygravfältet, troligen med nå
got slags vigning av själva graven eller gravplatsen.
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Religionsskifte och socken
bildning i Norduppland
Anders Broberg

Religionsskifte, kyrkobygge och sockenbildning är forskningsfält 
som sedan länge intresserat forskare från en rad olika discipliner. 
Den vetenskapliga litteraturen i ämnet är också mycket omfattande1. 
Föreliggande uppsats är ett försök att belysa framväxten av högme
deltidens sockenstruktur i Uppland och Gästrikland och möjligheter
na att via ett antal arkeologiska nyckellokaler klarlägga utvecklingen 
under sen vikingatid och äldre medeltid. Utgångspunkt är iakttagel
sen av en kronologisk diskrepans mellan dateringarna av de yngsta 
gravarna på de traditionella gårdsgravfälten och de äldsta konstate
rade sockenkyrkorna och sockenkyrkogårdarna i området2. Upp
märksamheten fokuseras framförallt på förhållandena i norr, i byg
derna mellan Uppsala-slätten och Ödmården (fig 1). Området, som 
under högmedeltiden, omfattade Norra Roden och de norra delarna 
av Tiundaland benämns fortsättningsvis Norduppland, medan be
greppet Gästrikland respektive Uppland istället åsyftar dagens land- 
skapsavgränsning.

Religionsskiftet i det arkeologiska materialet
Religionsskifte är en komplicerad social och ideologisk process3. 
Övergången mellan hedendom och kristendom kommer dock nedan 
enbart att diskuteras mot bakgrund av en arkeologiskt konstaterbar 
övergång från ett traditionellt brandgravskick till obrända, "kristet 
påverkade", gravsättningar i öst-västlig riktning och utan gravgåvor.

1 se Brink 1990.
2 Broberg 1990.
3 Sawyer m fl 1987.
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Fig 1. Den uppländska lagsagan med folkland och hundare samt skeppslag och
socknar i Norra Roden. Socknar (sn) har markerats med siffra och hundare (hd) 
med bokstav.
1 = Alunda sn, 2 = Börstil sn, 3 = Hållnas sn, 4 = lena sn, 5 = Skäfthammar sn, 
6 = Tensta sn, 7 = Valbo sn, 8 = Valö sn, 9 = Vendel sn, 10 = Österlövsta sn,
T = Tierps hd, V = Vendels hd, N = Norunda hd, O = Oland hd.

Att det arkeologiska materialet erbjuder betydligt finare instrument 
för att belysa de ideologiska yttringar som övergången till en ny 
religion kan ha avsatt i gravmaterialet är emellertid otvetydigt. För en 
utförligare diskussion avseende de arkeologiskt påvisbara spåren av 
religionsskifte och ideologisk påverkan hänvisas här emellertid i 
första hand till två arbeten av Ann-Sofie Gräslund — The Burial



Customs. The study of the graves on Björkö (1980) respektive — Den 
tidiga missionen i arkeologisk belysning — problem och synpunkter. 
(1985)4.

Att religionsskiftet i Norduppland inträffat förhållandevis sent, 
och påtagligt senare än i Mälardalens centralbygder, har noterats 
sedan länge5.1 bakgrunden finns främst iakttagelsen att traditionella, 
hedniska, brandgravar av förhistorisk typ i bygderna norr om Upp
sala visat sig rymma artefaktkategorier, vilka placerar gravarna i 
1000-tal eller tidig medeltid. De sena dateringarna kan tyckas an
märkningsvärda med tanke på 800-talets missionsverksamhet i Birka 
liksom att ett kristet påverkat gravskick börjat etableras i de södra 
delarna av Uppland åtminstone under 900-tal. Förklaringen till det 
sena religionsskiftet i Norduppland torde främst stå att söka i områ
dets sociala karaktär6.

Kristna eller kristet påverkade skelettgravar, liksom traditionella 
brandgravar, förekommer i Uppland under såväl högar som rösen 
och runda stensättningar7. Rektangulära stensättningar, ofta oriente
rade i öst-västlig riktning, rymmer dock vanligtvis skelettgravar. 
Gravtypen som är särskilt vanlig i nordöstra Upplands kustbygder, 
ligger ofta i tarandliknande grupper med ett flertal obrända gravsätt
ningar tätt intill varandra (fig 2). Fenomenet har också uppmärksam
mats i södra Uppland och av David Damell och Monica Modin 
föreslagits utgöra en sen övergångsform mellan gravsättande på 
gravfält och kyrkogård8. Dessutom förekommer skelettgravar utan 
gravöverbyggnad, flatmarksgravar. Den senare typen kan ofta repre
senteras av ett större antal gravar på ett gravfält. En närmare datering 
av gravtypen är emellertid många gånger svår då gravarna sällan 
rymmer daterbara artefakter.

De artefakter som i första hand givit senvikingatida dateringar i 
det norduppländska gravfältsmaterialet är vapen och dräktdetaljer, 
dubbelhelkammar samt stora, tunnformiga och bikoniska, guldfolie- 
pärlor och mynt. Dessutom har 14 C analyser av träkol i brandgravar 
givit ett antal sena dateringar.

Gravar innehållande mynt daterade till 1000-talet erbjuder där
emot ett, för den sena vikingatiden, ovanligt gott dateringsunderlag, 
åtminstone avseende terminus post quem (tpq). Ett problem är dock 
att den kraftiga myntimporten till östra mellansverige i det närmaste

4 jfr även Baudou 1965.
5 Baudou 1965 s 46, Simonsson 1969, Rydström 1982, Gräslund 1985, Broberg 1990 s 72 ff.
6 Broberg 1990 s 118-130.
7 Carlsson 1986, Broberg 1990 s 32—36.
8 Damell & Modin 1989.
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Fig 2. Rektangulär stensättning av "tarand-typ" frän gravfält i Edsätra i Hållnas 
socken. Den avbildade anläggningen rymmer med all sannolikhet fem sen- 
vikingatida skelettgravar. Teckning: Georg Jonsson, Valö.

upphörde vid mitten på 1000-talet samtidigt som en motsvarande 
inhemsk myntning saknades. Följden blev att den disponibla mynt
massan efterhand minskade och att mynt därefter endast undantags
vis följde med i gravar. Ett annat problem med konsekvenser för 
möjligheterna till en närmare datering av senvikingatidens gravar är 
att omloppstiden för mynten, innan de slutligen deponerades med 
den döde, är okänd. I några fall där flera mynt följt med i graven kan 
noteras att de enskilda myntens tpq kan representera en hundraårs
period9. Enstaka mynt har ibland försetts med upphängningshål för 
att utnyttjats i smyckeuppsättningar, vilket även det antyder en viss 
"omsättningstid". I andra fall förekommer efterpräglingar av kända 
och daterade mynttyper, men där tidpunkten för efterpräglingen är 
okänd. Sammantaget betyder detta att myntmaterialet i gravarna 
rymmer en viss kronologisk eftersläpning. Hur stor är dock okänt.

Exklusive fynden från Björkö har i Uppland och Gästrikland på
träffats närmare 100 myntförande gravar från vikingatid och av 
dessa har drygt hälften mynt daterade till 1000-talet10. Det nedan 
diskuterade myntmaterialet omfattar samtliga, till 1000-talet datera
de, myntfynd i gravar från Uppland och Gästrikland och som kan 
tolkas som "gravfynd". Huvuddelen av materialet kommer från 
Upplands södra delar, som ett direkt resultat av en intensiv arkeolo
gisk verksamhet kopplad till Stockholms- och Uppsala-regionens 
expansion11. Den höga andelen myntförande gravar i söder skall 
därmed i första hand ses som ett spegling av ett mycket stort antal 
undersökta gravar i området. Omfattningen av grävningsverksamhe- 
ten samt den volymmässiga tyndpunkten till södra och centrala 
Uppland kan illustreras av att uppskattningsvis 4 500 gravar under

52



söktes i Gästrikland och Uppland under perioden 1960—80. Av 
dessa torde drygt 90 % ha legat i centrala och södra Uppland (fig 3). 
Den relativa frekvensen myntförande gravar tycks vara likartad över 
hela området. Däremot finns andra tydliga kronologiska och kvalita
tiva skillnader mellan de myntförande gravarna i söder respektive 
norr.

9 Wiséhn 1987.
10 Till 1000-talet myntdaterade gravar i Uppland och Gästrikland.

Brandgravar:
Hållnäs sn Barknåre tpq 1029,
Hållnäs sn Edsätra efterprägling tpq 1018,
Valbo sn Järvsta tpq 1036,
Östra Ryd sn Ulina tpq 1030,

Summa 4
Skelettgravar:
Bromma sn Glia 
Bromma sn Unta 
Börstil sn Gammelbyn 
Färentuna sn Stav
Gamla Uppsala sn Valsgärde båtgrav 9
Gamla Uppsala sn Valsgärde kistgrav 22
Gamla Uppsala sn Valsgärde kistgrav 23
Hammarby sn Väsby
Järfälla sn Viksjö gård
Lagga sn Mora äng
Lovö sn Lunda/Berga
Närtuna sn Malmby
Sigtuna
Sigtuna Hospitalsudden 
Sigtuna Hospitalsudden 
Sigtuna Kv Nunnan 
Sigtuna Kv Nunnan 
Sigtuna Kv Nunnan 
Sollentuna sn Skillinge 
Sollentuna sn Tureberg 
Sollentuna sn Nytorp 
Spånga sn Grimsta 
Spånga sn Grimsta 
Spånga sn Ärvinge 
Spånga sn Ärvinge 
Spånga sn Ärvinge 
Spånga sn St Tensta 
Spånga sn St Tensta 
Sundbyberg Kv Eken 
Täby sn Åkerby 
Västland sn Bolstan 
Östra Ryd sn Ulina 
Östra Ryd sn Ulina

tpq 1023/36, 
tpq 1000-tal,
tpq 1040, 
tpq 1027, 
tpq 1020, 
tpq 1020, 
tpq 1020, 
tpq 1080, 
tpq 1023, 
tpq 1038, 
tpq 1009, 
tpq 1046, 
tpq 1014, 
tpq 1038, 
tpq 1014, 
tpq ca 1000, 
tpq 1027, 
tpq 1042, 
tpq 1016, 
tpq 1047, 
tpq 1031,
tpq 1000-talets första hälft
tpq 1027, 
tpq 1047, 
tpq 1040, 
tpq 1035, 
tpq 1042, 
tpq 1046, 
tpq 1046, 
tpq 1038, 
tpq 1050?, 
tpq 1059, 
tpq 1050,

Summa 33
(Källa Gräslund 1967, Wiséhn 1987, 1989) 

" jfr Bennett 1987 s 148 f.
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Fig 3. Gravfältsundersökningar i Mälaromrädet under perioden 1960—80. Den 
rumsliga tyngdpunkten ligger i Stockholmsregionen och längst E 4-ans sträck
ning och speglar tydligt hur exploateringstrycket styr undersökningarna (Efter 
Bennett 1987 fig 2).
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Fig 4. Myntförande brandgravar, med tpq frän 1000-talet e. Kr, i Uppland och 
Gästrikland. 1 = Järvsta, Valbo sn, 2 = Edsätra, Hållnäs sn, 3 = Barknäre, 
Hållnäs sn, 4 = Ulina, Östra Ryd sn.

Från området finns fyra fynd av senvikingatida mynt i brandgra
var (fig 4). Av dessa stammar tre från kustbygdema i norr, från 
Järvsta i Valbo respektive Barknåre och Edsätra i Hållnäs. Materialet 
visar dock även att enstaka brandgravar avsatts i södra Uppland, i 
Ulina i Östra Ryds socken, ännu efter 1030. Samtidigt kan noteras att 
medan de södra delarna av Uppland, exklusive Birka, uppvisar ett 
stort antal myntförande skelettgravar med tpq före år 1000 finns, 
med undantag för Vendel IX (tpq 914), inte en enda sådan från 
bygderna norr om Gamla Uppsala socken. Den senare graven, från
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Fig 5. Myntförande skelettgravar, med tpq frän 1000-talet e. Kr, i Uppland och 
Gästrikland. Varje punkt markerar en grav. 1 = Bolstan, Västland sn, 2 = 
Gammelbyn, Börstil sn, 3 = Väsby, Hammarby sn, 4 = Ulina, Östra Ryd sn.

båtgravfältet vid Vendels kyrka, tillhör dessutom egentligen inte den 
kategori av kristet påverkade skelettgravar som här diskuteras.

Av det totala antalet myntförande skelettgravar från 1000-talet i 
Uppland och Gästrikland (33 st) är 6 % (2 st) från bygderna norr om 
Uppsala medan 84 % stammar från områdets södra eller centrala del 
(fig 5). Samtidigt är 2 (40 %) av 5 myntförande gravar från Nordupp
land skelettgravar medan motsvarande siffra för Upplands södra och 
centrala delar är 31 (97 %) skelettgravar av totalt 32 gravar.
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Fig 6. Dubbelhelkam av älghorn. (Efter Ros 1990 fig 4).

Ännu i tiden efter 1030 har alltså brandgravar avsatts i södra 
Uppland medan de äldsta, myntdaterade, skelettgraven från Nord
uppland, Börstil socken, kan dateras till efter 1040. På samma sätt 
kan konstateras att de traditionella gårdsgravfälten i södra delen av 
landskapet, i Hammarby socken, fortfarande nyttjats efter 1080. I 
norr har uppenbarligen religionsskiftet varit en utdragen process där 
båda gravskicken under en tid förekommit parallellt. Ett exempel på 
detta är observationen att en skelettgrav som avsatts på Järvsta- 
gravfältet i Valbo men senare kommit att överlagras av en myntfö
rande brandgrav med tpq 103612. Ett religionsskifte som karaktärise
ras av en utdragen övergångsfas bekräftas också av andra observa
tioner från det norduppländska gravmaterialet13. Hur förhållandena 
varit längre söderut avslöjas inte lika tydligt men vi kan däremot 
observera att medan brandgravskick tillämpats vid Ulina i Östra 
Ryds socken åtminstone fram till 1030 kan skelettgravar beläggas på 
samma gravfält efter 1050 respektive 1059.

En annan föremålskategori som erbjuder vissa möjligheter att be
lysa religionsskiftet och den religiösa topografin i Uppland under den

12 Baudou 1965 s 46.
13 Broberg 1990 s 70-76.
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sena vikingatiden och äldre medeltiden utgörs av de sk dubbelhel- 
kammarna av horn (fig 6). Kamtypen uppträder i Mälarlandskapen 
främst i tidiga urbana miljöer som Sigtuna men också i gravar14. 
Enbart från Uppland finns ett tjugotal exempel från såväl brand- som 
skelettgravar. Generellt dateras denna kamtyp till äldre medeltid, 
eller mer exakt uttryckt till perioden sent 1000-tal och fram mot år 
120015. I början på 1200-talet ersattes dubbelhelkammen av den 
sammansatta dubbelkamen av ben. Anmärkningsvärt är att skelett
gravar innehållande dubbelhelkammar i huvudsak förekommer i 
bygderna söder om Uppsala medan brandgravarna med samma 
innehåll framförallt uppträder i Tiundalands norra och centrala delar 
(fig 7). Dubbelhelkammama ger med andra ord ett spridningsmöns- 
ter som i grova drag överenstämmer med de till 1000-talet myntdate- 
rade gravarnas.

Ett sent religionsskifte i Norduppland belyses också av ett antal 14 
C-dateringar från gravfälten vid Barknåre i Hållnäs socken (fig 8— 
9)16. Ett exempel från den senare lokalen är grav 10 på fomlämning 
144 söder om byn: en brandgrav som förutom ett normalt föremåls- 
inventarium av pärlor samt järn- och bronsföremål även innehöll en 
dubbelhelkam. Samtidigt som gravens ytterkantsläge på gravfältet 
antydde att den tillhörde ett relativt sent skede i gravfältets uppbygg-

14 Fynd av dubbelhelkammar i uppländska gravar.

Brandgravar:
Danmark sn Nedre Säfja 
Funbo sn Tomtebo 
Hållnäs sn Barknåre 
Ramsta sn 
Gamla Uppsala sn 
Spånga sn Vällingby 
Väddö sn Älmsta foml 
Sundbyberg Kv Eken

Skelettgravar:
Danmark sn Nedre Säfja 
Alsike sn Tuna grav VIII 
Skå sn Flygfältet
Sollentuna sn Tureberg, mynt tpq 1047 
Sundbyberg stad Kv Eken 
Tierps sn Husbyborg 
Örsundsbro/Fröslunda 
Örsundsbro/Fröslunda

(SHM 13320)
(SHM 22098)
(Broberg 1990 tab 5) 
(SHM 26700:2)
(SHM 23316:83) 
(Biömstad 1967 s 37 f) 
(Rydström 1982) 
(SHM 23390)
Summa: 7

(SHM 12143) 
(Arne 1934) 
(SHM 23304:72) 
(SHM 17054) 
(SSM 848/47) 
(Kindwall 1974) 
(SHM 18158:1) 
(SHM 18158:2)

Summa: 8

Selling 1944 s 64 ff, Douglas 1978 s 76 ff, Broberg & Hasselmo 1981 s 121, Ros 1990. 
16 Broberg 1990 tab 19.
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Fig 7. Dubbelhelkammar i gravar i Uppland och Gästrikland. Brandgravar anges 
med punkt och skelettgravar med kvadrat.

nad gav en kalibrerad 14 C-bestämning dateringen 1105 +/— 115 
år17. En annan brandgrav, grav 1, från samma gravfält och med ett 
motsvarande ytterkantsläge inom gravfältet 14 C-daterades till 1195 
+/— 80 år18. Även det andra gravfältet vid Barknåre, fornlämning 
131, rymmer brandgravar med ytterkantslägen och sena dateringar, 
exempelvis grav 11 med dateringen 1080 +/— 80 år19.

17 St 8384.
18 St 8384.
19 St 7912.
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Fig 8. Barknäre by i Hållnas socken är en bebyggelseenhet med rötter i vikinga
tid. I ängsmarken omedelbart norr om byn och mellan de tvä åkergärdena i söder 
ligger tvä senvikingatida gravfält, fornlämning 131 och 144, pä kartan markera
de med R. Det nära rumsliga samband mellan gravfält och boplats som återfinns 
i Barknäre är typiskt för den äldre bebyggelsen i Mälarlandskapen. Under åren 
1980-82 har sammanlagt ett tjugotal anläggningar pä de båda gravfälten under
sökts arkeologiskt (Broberg 1990).
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Fig 9. Gravfält 144 vid Barknäre har i samband med arkeologiska undersökning
ar givit ett flertal dateringar av gravar till sen vikingatid/tidig medeltid. Sam
manlagt har nio gravar undersökts pä gravfältet. På planen har sena brandgra
var markerats med punkt och skelettgravar med kvadrat.
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I Tiundalands centrala och norra delar har uppenbarligen brand
gravskicket varit, om inte dominerande, så ändå allmänt förekom
mande en bit in i 1100-tal. Enligt Adam av Bremen skall hednatemp
let i Uppsala ha existerat ännu omkring år 1080 samtidigt som hans 
krönika visar att Sveakungen vid denna tid hade att ta hänsyn till en 
stark hednisk opposition i Uppland20. Att den nya religionen under 
1000-talet dock börjat vinna fotfäste längre norrut framgår av före
komsten av kristna symboler på enstaka runstenar. De traditionella 
gravfälten i Norduppland tycks emellertid ha utnyttjats anmärk
ningsvärt länge, kanske ännu under sent 1100-tal. Det arkeologiska 
materialet visar samtidigt att gravsättandet på gravfälten har fortgått 
i bygderna söder om Uppsala ännu fram mot år 1100, om än med ett 
gravskick som i övrigt anknöt till den nya religionen — skelettgrav
skicket21.

Sockenbildning i Norduppland speglad i det 
skriftliga, konstvetenskapliga och arkeologiska 
källmaterialet.
På samma gång som den arkeologiska forskningen framhållit ett sent 
religionsskifte i norra Uppland och Gästrikland har historiker och 
konsthistoriker påpekat att sockenbildning och kyrkobygge där in
träffat betydligt senare än i de centrala Mälardalssbygdema22.

I en uppsats i Bebyggelsehistorisk Tidskrift — Härad och socken — 
världslig och kyrklig indelning i Uppland (1983) — har Sigurd 
Rahmqvist framhållit att de norduppländska socknarna dyker upp i 
det skriftliga materialet först omkring år 1300 och att mycket talar för 
att sockenbildning i området skett strax dessförinnan23.

Med utgångspunkt från observationen att romanska kyrkoinven- 
tarier och romanska kyrkor i stort sett saknas i Uppland norr om 
Uppsala har AnnCatherine Bonnier menat att sockenbildningen i 
norra Uppland inträffat först under högmedeltid24. Dessutom före
faller huvuddelen av de nuvarande sockenkyrkorna att ha uppförts 
under hög- eller senmedeltid. Flertalet uppvisar också högmedeltida 
kyrkoinventarier, exempelvis dopfuntar.

20 Adam IV:30.
21 jfr Gräslund 1985.
22 Rahmqvist 1983, Bonnier 1987.
23 jfr Broberg 1990 s 129.
24 Bonnier 1987 s 217.
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Fig 10. Den medeltida prästgården Vall och Valbo kyrka, strax väster om Gävle. 
1984 års undersökning har markerats liksom läget för 1700-talets kungsladugård.

Den samstämmighet i dateringen av sockenbildningen som det 
skriftliga och konstvetenskapliga materialet ger har i några fall kun
nat prövas mot arkeologiskt material från de norra delarna av den 
uppländska lagsagan25.

I samband med en breddning av Riksväg 80 väster om Gävle 
undersöktes sommaren 1984 den medeltida prästgården Vall i Valbo 
(fig 10)26. Undersökningen utfördes av Riksantikvarieämbetets upp
dragsverksamhet (UV). Prästhemmanet Vall omnämns skriftligt förs
ta gången år 1443 och omfattande då 4 markland jord. Därtill kom 
ytterligare betydande jordegendommar samt fiske- och kvarnrättig
heter på andra håll i socknen27. Totalt omfattade prästbordet i Valbo 
år 1443 mer än 8 markland och 3 öresland. Sockenkyrkan ligger 
inom prästgårdens ägofigur, drygt 500 meter väster om det medelti
da bebyggelseläget. Det skriftliga materialet visar att Vall förblev 
prästgård fram till 1550-talet då det drogs in till kronan och lades

25 Broberg 1990 s 43 t, 129.
26 Broberg 1987.
27 Thulin 1901 s 5.
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som avelsgård under Gävle slott. Att den 1984 undersökta lokalen 
också är identisk med det medeltida prästhemmanet är otvetydigt 
mot bakgrund av det särpräglade fyndmaterialet från undersökning
en. Såväl artefakter som det osteologiska materialet avviker från vad 
som normalt påträffas vid undersökningar av samtida agrarbebyg
gelse och är närmast av högreståndskaraktär28. Som exempel på 
föremål med en koppling till en kyrklig miljö kan nämnas skrivdon, 
radbandspärlor och bokbeslag (figli). Den arkeologiska undersök
ningen visade att bebyggelsen och prästgården vid Vall etablerats vid 
slutet på 1200-talet, en datering som främst vilade på förekomsten av 
äldre rödgods i det äldsta bebyggelseskedet.

Fig 11. Fynd frän den arkeologiska undersökningen av den medeltida prästgår
den vid Vall. Överst ett bokspänne i brons frän 1400-talet, sannolikt till missale 
eller mässordning. Därunder en stylus av älghorn. Teckning: Emilia Lauer- 
Andersson.

En annan arkeologisk undersökningslokal, av betydelse vid ett 
försök att närmare datera sockenbildningen i Norduppland, är fom- 
lämning 141 i Forsåter i Österlövsta29. Den senare utgörs av resterna 
av en äldre kyrkobyggnad med tillhörande kyrkogård. Lokalen kom 
att uppmärksammas i samband med Barknåre-projektets fältarbeten 
i Hållnäs i början på 1980-talet. Österlövsta socken omnämns i det

28 Broberg & Svensson 1987.
29 Broberg 1990 s 77 ff.
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Fig 12. Löst lagd grundmur till den äldre träkyrkan i Försäter i Österlövsta 
socken. Länghusmur i schakt C. Foto från norr.

skriftliga materialet första gången år 1312 medan den nuvarande 
kyrkan enligt en äldre inskrift skall ha invigts år först år 1453 eller — 
5430. Samtidigt anger Rhezelius i sin Monumenta Uplandica att 
ruinerna från föregångaren till den senmedeltida sockenkyrkan ännu 
år 1638 var synliga i prästgårdens trädgård31. En provundersökning i 
"Pastoris hage" avslöjade 1981 grundmurar till en träkyrka med en 
sekundärt tillfogad sakristia av gråsten och tegel (fig 12). I kyrkans 
korparti påträffades ett hopat myntmaterial om 15 bestämbara mynt 
av vilka 12 är svenska och låter sig dateras till perioden 1290— 
13 8 0 32. Dessutom påträffades ett gotländskt och revalskt 1200-tals-

30 DMS 1:1 s 68.
31 Rhezelius 1915—17.
32 Broberg 1990 s 81 f.
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mynt samt en till 1400-tal daterad mecklenburgsk sk Tjurhuvud- 
brakteat. Myntmaterialet antyder en datering av kyrkobyggnaden till 
sent 1200-tal, något som inte heller motsäges av exempelvis armställ
ningarna på de på kyrkogården gravsatta individerna och som ger en 
grov datering av kyrkogården till högmedeltid. Att den av Rhezelius 
uppmärksammade kyrkoruinen utgör den sockenkyrka som omnäms 
redan 1312 torde vara högst sannolikt och med utgångspunkt från 
provundersökningens resultat låter sig denna dateras till sent 1200- 
tal.

Både prästgården i Valbo och den äldre sockenkyrkan i Österlövsta 
ger därmed en kronologisk bild som ligger nära den som redan det 
skriftliga och det konstvetenskapliga materialet givit. Huvuddelen av 
Nordupplands nu stående sockenkyrkor är uppenbarligen hög- eller 
senmedeltida medan sockenbildning tycks ha inträffat under decen
nierna strax före år 130033. I flera fall har den äldsta sockenkyrkan 
visat sig vara en träkyrka, vilken efter en tid ersatts av en stenkyrka. 
Enbart från Norra Roden finns indikationer på att detta varit fallet i 
hälften av områdets socknar34.

Gårdsgravfält och sockenkyrkogård —
Ett kronologiskt problem
Av ovanstående framgår att religionsskiftet i Norduppland sannolikt 
inträffat under en period från mitten på 1000-talet och uppskatt
ningsvis fram mot mitten på 1100-talet. Arkeologiska undersökning
ar på gårdsgravfälten visar samtidigt att övergången från det traditio
nella brandgravskicket till en obränd gravsättning inte omedelbart 
inneburit att gravsättandet upphört på gravfälten. Tvärtom visar det 
arkeologiska materialet att gravsättandet fortsatt flera generationer 
efter religionsskiftet. En myntdaterad skelettgrav från Väsby-gravfäl
tet i Hammarby socken i södra Uppland, vilken innehåller ett danskt 
mynt, präglat tidigast 1080, ger också en tydlig illustration av detta 
(fig 5). Med reservation för att skelettgravarna genom sin avsaknad 
av artefakter är svårdaterade kan gårdsgravfälten i Norduppland 
antas ha nyttjats ännu under senare delen av 1100-talet. Denna 
datering skall samtidigt ställas mot den entydiga dateringen av kyr- 
kobygge och sockenbildning till sent 1200-tal eller tiden strax före 
1300. Om dessa dateringar accepteras innebär detta att vi får en

33 Rahmqvist 1983, Bonnier 1987.
34 Broberg 1990 s 129.
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kronologisk lucka om hundra till hundrafemtio år mellan de yngsta 
gravarna på gårdsgravfälten och de äldsta gravarna på de gemen
samma sockenkyrkogårdarna.

En, omedelbar och närliggande, förklaring till fenomenet är att 
gravfälten och religionsskiftet är feldaterade. Detta har nyligen häv
dats för gotländska förhållanden av Lena Thunmark-Nylén som 
menar att sen vikingatidens formvärld sannolikt sträcker sig in i äldre 
medeltid35. Till en del kan detta säkert äga sin riktighet även på 
fastlandet. Fyndmaterialet i gravarna, främst då mynten, antyder 
dock att övergången från brand- till skelettgravskick i Norduppland 
bör ligga under 1000-talets senare hälft eller möjligen något senare. 
Samtidigt visar mynten i gravarna i södra Uppland att motsvarande 
process där skedde under århundradets första hälft. Dubbelhel- 
kammar i norduppländska brandgravar daterar dessa till 1000- eller 
1100-tal36. Om gårdsgravfälten utnyttjats in i 1200-tal borde gravar
na rimligen också ha rymt åtminstone enstaka till högmedeltid date
rade artefakter. Dessa saknas dock helt på gravfälten, undantag 
utgörs då av någon enstaka uppgift om fynd av sammansatta dub
belkammar37. Beträffande framväxten av den sockenstruktur som vi 
möter i området i början på 1500-talet är det skriftliga, konsthisto
riska och arkeologiska dateringsunderlaget samtidigt så omfattande 
och entydigt att en datering av processen till perioden före sent 1200- 
tal knappast är möjlig. Under förutsättning att de ovan diskuterade 
dateringarna av gravar, gravfält, kyrkor och kyrkogårdar är korrekta 
tycks kunskap om ett led i utvecklingen från gravfält till sockenkyr
kogård uppenbarligen saknas. Denna kunskapslucka omfattar kro
nologiskt en hundraårsperiod från mitten eller senare delen av 1100- 
talet och fram mot år 1300.

Hundareskyrkor och storsocknar i den äldre 
medeltidens Norduppland?
Sockenbildningsprocessen har nyligen kommit att belysas i två stu
dier, vilka behandlar geografiskt, socialt och ekonomiskt, mycket 
olikartade områden i Skandinavien38. Inom ramen för det tvärveten
skapliga Ystads-projektets arbete har framväxten av senmedeltidens

35 Thunmark-Nylén 1988.
36 jfr Ros 1990 s 81 f.
37 exempelvis SHM 23316:83, en brandgrav på gravfältet vid Gamla Uppsala, jfr dock Ambrosiani 

1981.
38 Angiert 1989, Brink 1990.
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kyrksocknar i häraderna runt Ystad rekonstruerats av medeltids- 
arkeologen Mats Anglert medan språkvetaren Stefan Brink i en 
avhandling diskuterat sockennamn och sockenbildning i Hälsing
land. Trots stora skillnader mellan Sydskandinavien och Norrland är 
tolkningen av processens grundläggande drag ändå likartad i båda 
studierna.

Hälsingland, eller bygderna norr om Ödmården, låg sannolikt 
ännu under tidig medeltid i utkanten av Sveakungens maktsfär39. 
Troligen dominerades området under den aktuella perioden av en 
"fri" bondeklass, även om spår av en social stratifiering tidigt kan 
skönjas i det arkeologiska materialet40. Religionsskiftet förefaller i 
Hälsingland, enligt indirekta uppgifter i de skriftliga källorna, ha 
inträffat strax före 1170-talet41. Vid denna tid tycks också kungamak
ten och möjligen biskopen i Uppsala, som en maktmanifestation, ha 
låtit uppföra stenkyrkor vid de gamla kungsgårdarna i Norrala, Tuna 
och Söderala. De tre kyrkorna antas i ett äldsta skede ha fungerat 
som centrala dop- och missionsskyrkor. Den egentliga sockenbild
ningen, framväxten av senmedeltidens struktur av kyrksocknar, för
läggs däremot av Brink i huvudsak till 1200-tal, då ett 20-tal roman
ska stenkyrkor uppfördes. Dessa sockenkyrkor tycks dock genomgå
ende ha varit menighetskyrkor och tillkomna på initiativ av bönder
na. Det senare antyds även av Hälsingelagens stadganden om kyrko- 
bygge.

I mycket kan Sydskåne uppfattas som en motpol till Hälsingland. 
Till skillnad mot de norrländska bygderna uppvisar Ystad-området 
under vikingatid och medeltid tecken på ett starkt kungligt inflytan
de och en högst påtaglig närvaro av en stormannaklass42 43. Religions
skiftet förefaller i denna del av Skåne ha inträffat redan under mitten 
på 1000-talet42. Med utgångspunkt i sockenbildningsprocessen i 
Danmark och Västereuropa låter sig en äldsta, missionsstida, kyrko- 
topografi med ett antal regionala dop-eller huvudkyrkor i Ystad- 
området rekonstrueras. Huvudkyrkorna har i sin tur bildat centrum i 
en struktur, "storsocknar", bestående av ett flertal, underordnade, 
huvudgårdskapell, med begränsade rättigheter. Medan den senare 
kategorin i huvudsak tycks ha utgjorts av privata egenkyrkor förefal
ler "huvudkyrkorna" ha uppförts på direkt initiativ av centralmak
ten, kung och biskop. "Huvudkyrkorna" antas också ha spelat en

39 jfr Fritz 1972 s 53 ff.
40 Isaksson mfl 1977, Broberg 1990 s 124 ff.
41 Brink 1990 s 170 f.
42 Skansjö, Riddersporre & Reisnert 1989.
43 Anglert 1989.
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viktig roll i missionsskedet och utgör de äldsta stenkyrkorna i områ
det, uppförda mot slutet på 1000-talet. Mönstret med "storsocknar" 
tycks i Skåne ha ägt bestånd fram mot början på 1100-talet då det 
succesivt bröts upp samtidigt som de privata huvudgårdskyrkoma 
och kapellen i många fall utvecklades till självständiga sockenkyrkor. 
Denna sockenbildningens andra fas tycks i Ystad-området vara av
slutad redan i början på 1200-talet. Bakom processen anas i första 
hand en styrning från ärkebiskopen i Lund men också initiativ från 
en lokal stormannaklass.

I båda fallen förefaller det att vara kungamakten som, under 
missionsprocessen, tar initiativ till uppförandet av en grupp kyrkor 
vilka primärt utgjort centra i en "storsockenstruktur" omfattande ett 
större område. I Skåne har detta rumsligt betytt ett par härader och i 
Hälsingland ett eller flera folkland. Dessa tidiga huvudkyrkor tycks i 
båda fallen vara områdets äldsta stenkyrkor, anlagda på eller invid 
äldre kungsgårdar. Intressant är kopplingen mellan denna typ av 
tidiga, manifesta, monument och begreppet härads- eller hundares- 
kyrka som uppträder i några av landskapslagarna, exempelvis Upp
landslagen44. Denna uppfattning återfinns förövrigt redan hos Olaus 
Petri i hans En Swensk Cröneka45. "Och skal man här merkia at i 
förstonne wore icke monga kyrkior aff steen här i rikit, vtan alla 
haffua the jw mest warit bygda aff trää, icke haffua heller kyrkionar 
want så monga som the nw äro, vtan itt heelt herade haffuer icke 
hafft meer än ena kyrkio, Och ther fore warder berördt i laghboken- 
ne om heredzkyrkior".

För Nordupplands vidkommande skulle en utvecklingsgång mot
svarande den som föreslagits för Hälsingland och Skåne innebära att 
området i ett tidigt skede rymt en gles struktur av huvudkyrkor, 
uppförda i anslutning till kungsgårdar. Denna äldsta struktur har i en 
senare fas, den egentliga sockenbildningen, avlösts av ett tätare 
mönster av sockenkyrkor. I Norduppland finns emellertid belägg för 
såväl menighets- som egenkyrkor och initiativet till fas två bör där
med ha kunnat tas av både ett bondekollektiv och enskilda stor
män46. Frågan är om det uppländska källmaterialet också antyder 
förekomsten av olikåldriga skikt i kyrko- och sockenstrukturen?

I längden för sexårsgärden från Uppland år 1314 redovisas för 
Tiundaland sammanlagt 73 pastorat eller socknar fördelade på 10

44 Bonnier 1987 s 231, 252, Anglert 1989 s 230, Brink 1990 s 116 ff.
45 Holmbäck & Wessen 1933 s 34.
46 Ferm & Rahmqvist 1985, Bonnier 1987 s 161—216.
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hundaren (prouinciæ) samt Roden och Gästrikland46.1 norr är dessa, 
vid sidan om Roden och Gästrikland, Olands, Norunda och Vendeis 
hundaren. Vendel inkluderar 1314 även Tierp. Möjligen går denna 
indelning tillbaka på en äldre struktur, representerande tiden före 
1280-talet48. I en senare längd för lösen av pallium åt ärkebiskop 
Hemming år 1343 anges däremot Tierp som en egen "prouincia". 
Enligt Åke Holmbäck och Elias Wessen utgörs de i Upplandslagen 
omnämnda hundareskyrkoma de förnämsta kyrkorna, huvudkyr
korna, i varje hundare och tillika spår av en äldre politisk indelning49. 
Som ett exempel på hundareskyrkor från norra Uppland föreslås bl a 
Alunda kyrka i Olands hundare.

Mot bakgrund av att dessa, det tidiga 1300-talets, "prouinciæ" 
finns belagda endast något tiotal år efter Upplandslagens (1296) 
omnämnande av begreppet hundareskyrka förefaller det inte orim
ligt att de senare skulle kunna representera primära dop- och miss
ionskyrkor i en äldre storsockenstruktur. I den norra delen av lagsa
gan skulle dessa storsocknar och huvud- eller hundareskyrkor där
med hypotetiskt kunna utgöras av Olands med Alunda eller möjligen 
Tuna kyrka, Norunda med Lena eller Tens ta kyrka, Vendel med 
Vendels kyrka, Tierp med Tierps eller Husbyborg, Gästrikland med 
Valbo kyrka samt Roden med okänd huvudkyrka (fig 1). Flera av 
dessa 1300-talets "prouinciæ", motsvarar dessutom 1500-talets 
prosterier och ett par, som Alunda och Tierp, kan dessutom kopplas 
till kanonikat vid Uppsala domkyrka50.

Som ovan framhållits saknas med några få undantag romanska 
kyrkoinventarier i området norr om Uppsala51. Några av de mer 
anmärkningsvärda undantagen utgörs av en dopfunt från Skäftham- 
mars kyrka i Olands hundare samt en dopfunt och en järnbeslagen 
dörr i Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle i Gästrikland. Med all 
sannolikhet har de senare tidigare hört till Valbo kyrka under vilken 
Heliga Trefaldighet i Gävle låg ännu under 1600-talet. Huruvida 
Skäfthammar tidigare varit annexförsamling under exempelvis 
Alunda eller Tuna är däremot okänt.

Valbo är en av Gästriklands tidiga centralbygder och socknen kan 
från mitten på 1300-talet beläggas som säte för landskapets prost. Av 
intresse är vidare två, synnerligen ovanliga, skattfynd innehållande 
Knut Eriksson mynt, vilka påträffats på Ön (Gaddö) i Valbo, en
46 Lundberg 1972 s 26, 78.
47 aa s 29.
48 Holmbäck & Wessen 1933 s 34 f.
49 jfr DMS 1:4 s 28.
50 DMS 1:1 s 40-43, 1:3 s 24-27, 1:4 s 26-30, Dahlbäck 1977 s 82, 88, 89 f.
51 Källström 1956, Bonnier 1987 s 224—230, 235, 259—294, Broberg 1990 s 129.
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Fig 13. Plan över del av den romanska absidkyrkan i Valbo och fundamenten till 
1300-talskyrkans högaltare. (Efter O. Källström 1956 fig 9).

egendom som omkring år 1300 ägdes av marsken Tyrgils Knutsson52. 
Att Valbo kyrka har en betydande ålder avslöjades i samband med 
en arkeologisk undersökning år 1956, vilken delvis friläde två äldre 
byggnadsfaser och där den äldsta utgjordes av grundmurarna till en 
romansk absidkyrka i sten (fig 13)53. En grov datering placerar denna 
stenkyrka i tiden före 1200.

En, i detta sammanhang betydelsefull, uppgift återfinns i 1684 års 
rannsakningar från Gästrikland54. "Wahlbo Kyrckia, som synnes 
offta wara påbygd, skall wara den äldste, eller modren för alle andre 
Kyrckior här i Landet". Kyrkan har vidare ett anmärkningsvärt stort 
prästbol, Vall, om fyra markland55. Den romanska stenkyrkan är

52 Broberg 1990 s 120, 123.
53 Källström 1956.
54 Olsson mfl 1960 s 190.
55 Broberg 1987.
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dessutom uppförd på Valls ägor. Prästgården, som vid reformatio
nen drogs in till kronan och lades som kungsladugård, har av tidigare 
forskning också uppfattats som en äldre kungsgård eller stormanna- 
egendom56. Arkeologiskt har däremot prästgårdsbebyggelsen vid 
Kungsbäcken, drygt 500 meter öster om kyrkan, inte kunnat beläg
gas före sent 1200-tal. Värt att notera är dock att smide av vapende
taljer i form av pilspetsar, av medeltida typ, förekommit på platsen 
före prästgårdens etablering57.

Söder om Valbo och på andra sidan Dalälven ligger Tierps hunda- 
re, som 1343, vid sidan om Tierps socken, tycks ha omfattat Tolfta 
socken samt Älvkarleby med dess kapell58. I den centrala bygden i 
Tierps socken fanns vid denna tid två kyrkor, den stora sockenkyr
kan med prästbolet Tuna samt kungsgårdskyrkan vid Husby—Hus
byborg59. Avståndet dem emellan har inte varit mer än knappt 2,5 
kilometer. Sockenkyrkan har av Ann-Catherine Bonnier daterats till 
folkungatid. En arkeologisk undersökning av Husbyborg i början på 
1970-talet gav bland annat ett hopat myntmaterial om 26 mynt, vilka 
spänner över ett tidsintervall från 1300 och fram i tidigt 1600-tal60. 
Myntmassans tyngdpunkt ligger i 1300- och 1400-tal men rymmer 
dessutom flera tidiga 1300-talsmynt. Mot bakgrund av detta är en 
datering av den nu stående anläggningen vid Husby till tiden om
kring år 1300 högst sannolik. Vad som däremot är synnerligen an
märkningsvärt är att ett flertal äldre, öst-västligt orienterade, ske
lettgravar påträffades under ruinerna av Husbyborg (fig 14). Dessa 
hade en i förhållande till det nu stående murverket avvikande orien
tering och överlagrades i ett par fall av grundmurarna. De dödas 
armställningar, med nederarmarna lätt vinklade (Redins grupp B), 
antyder en grov datering av gravläggningarna till äldre medeltid61. 
Denna datering bekräftas också av ett fynd av en tidigmedeltida 
dubbelhelkam i en av gravarna62.

Utan tillgång till motsvarande arkeologiska observationer från Ti
erps kyrka kan vi endast konstatera att den gamla kungsgården vid 
Husby under äldre medeltid rymt en kristen begravningsplats och att 
man i tiden omkring år 1300 i anslutning till denna uppförde en 
stenkyrka — Husbyborg. Hurvida denna enbart fungerat som gårds-

56 Om Gestriklands äldsta bygder och dess forna Wibol eller Kungsgårdar. Meddelande af Gest- 
riklands Fornminnesförening 1890, Hedblom 1958 s 82 f.

57 Broberg 1987.
58 DMS 1:4 s 79.
s4 Bonnier 1987 s 286.
60 Kindwall 1975, Wiséhn 1989 s 212.
61 Redin 1976, Jacobzon & Sjögren 1982, Carlsson 1987 s s 35 ff.
62 Kindwall 1975 bild 5.
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Fig 14. Plan över undersökningen av Husbyborg i Tierp (Efter Kindwall 1974 fig 
3). Notera att skeletten har en riktning som avviker från ruinens murverk liksom
att denna delvis täcker gravarna. Uppenbarligen tillhör gravarna en äldre fas än 
högmedeltidens kyrkobyggnad, något som också framgår av de dödas armställ
ningar (typ B). Överst syns Redins (1976) schema över armställningar, där typ A 
och B grovt sett torde representera vikingatid och äldre medeltid (jfr Jacobzon & 
Sjögren 1982 och Carlsson 1986).

kapell eller under en tid även nyttjats som sockenkyrka kan inte 
avgöras utan ytterligare arkeologiska insatser vid Husby och i Tierps 
kyrka. Däremot kan vi notera att det mönster som iattagits i Valbo 
med en tidigmedeltida kyrka i anslutning till en kungsgård eller 
stormannagård även tycks kunna beläggas i Tierp. Tierp är dessutom 
den socken i Mälarlandskapen som rymmer det största antalet stor
högar, något som ytterligare förstärker intrycket av en tidig närvaro 
av en stormannaklass63.

63 Svensson 1983 s 25.
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Detta gäller i hög grad också Vendels socken. Kyrkan i Vendel var 
under senmedeltiden egenkyrka under Örby64. Vid tiden för den 
nuvarande tegelkyrkans uppförande tycks dock sätesgården, som 
tidigare sannolikt hette Tuna, ha legat i anslutning till kyrkan och 
invid det rika båtgravfältet. Gravfältet, sätesgården och stormanna- 
kyrkan antyder sammantaget att Vendel- eller Örbygodset har rötter 
ner i folkvandringstidstid65. Den yngsta graven på båtgravfältet, 
Vendel V, torde kunna dateras till 1000-talets första hälft medan 
tegelkyrkan troligen uppförts omkring år 130066. Vid en arkeologisk 
undersökning i samband med en restaurering av kyrkan år 1930 
påträffades dock ett antal gravar under kyrkans golv67. Anmärk
ningsvärt är att en av gravarna innehöll ett silvermynt, präglat för 
Valdemar Birgersson (typ LL XI) med tpq 125068. Att tegelkyrkan kan 
ha haft en föregångare, sannolikt av trä, är inte särskilt förvånande 
men ger samtidigt en antydan om att en kyrka och kyrkogård troli
gen legat på platsen redan vid mitten på 1200-talet. Detta innebär 
också att det tidsmässiga avståndet mellan de yngsta gravarna på 
båtgravfältet och kyrkogården i detta fall uppgår till drygt 200 år.

Ytterligare undersökningar inne och i anslutning till Vendels kyrka 
skulle inte bara kunna avslöja om tegelkyrkan haft en föregångare på 
platsen utan även belysa övergången från båtgravfält till kyrkogård. 
Även Vendels kyrka tycks därmed kunna kopplas till ett gammalt 
stormannagods och en kyrka bör ha existerat här redan vid mitten på 
1200-talet69.

En motsvarande koppling mellan kyrka, lokala stormän och för
historiska gravar finns i Lena kyrka i Norunda hundare. Kyrkan som 
utgörs av en gotisk salkyrka av tegel har av Ann Chaterine Bonnier 
daterats till omkring 1300 och ligger i direkt anslutning till ett hög- 
gravfält70. En annan kyrka, dock utan samma närhet till iögonfallan
de fornlämningar, men med liknande spår av ett stormannainflytan
de är Tensta kyrka, även den i Norunda hundare. Kyrkan torde 
kunna dateras till sent 1200-tal71. I häradet finns dessutom en tredje 
kyrka av sannolik privatkyrkokaraktär, Viksta, daterad till sent 1200- 
tal72.

64 Ferm & Rahmqvist 1985 s 77—80, Bonnier 1987 s 160—172, 197—206.
65 Eriksson 1938.
66 Arbman 1938 s 21, Bonnier 1987 s 206.
67 ATA. Up. Vendel.
68 Wiséhn 1989 s 241.
69 jfr Bonnier 1987 s 252.
70 a a 1987 s 182.
71 aa 1987 s 182-193.
72 Ferm & Rahmqvist 1985 s 80 f.
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I Olands hundare ligger Tuna kyrka, en påkostad tegelkyrka, som 
troligen även den utgör en privatkyrka73. Dateringen är sannolikt 
sent 1200-tal. Vidare finns i Olands hundare Alunda kyrka med dess 
särpräglade arkitektoniska drag och en koppling till Uppsala dom
kyrka och ett av kanonikaten, även den sannolikt en stormannakyr- 
ka74. Dessutom finns i den närliggande Skäfthammars kyrka en 
romansk dopfunt, daterad till tiden omkring 1200, vilken som ovan 
föreslagits tidigare möjligen kan ha funnits i en äldre moderkyrka.

Beträffande en eventuell hundareskyrka i Norra Roden ger varken 
det skriftliga eller konstvetenskapliga materialet någon egentlig 
ledtråd. En möjlig sådan lokal kunde vara Börstil75. Området vid Ed 
och Gammelbyn, längst in i Östhammarsviken, förefaller tidigt ha 
hyst en lokal handelsplats, en föregångare till senmedeltidens Öst
hammar76. I Norra Roden finns förövrigt flera exempel på större 
ansamlingar av "kristna" skelettgravar, av vilka åtminstone två, i 
Skärplinge och Valö, möjligen skulle kunna rymma tidiga begrav
ningsplatser77.

I Skärplinge har tätt liggande skelettgravar påträffats i ett lågt 
liggande område vid Strömarån, söder om byn och invid ägogränsen 
mot, den sannolikt avgärda byn, Salberga78. Gravarna ligger på 
västsluttningen av ett höjdstråk som tidigare rymt ett höggravfält. 
Mot denna bakgrund skulle gravarna kunna uppfattas som ingående 
i gravfältet men gravtätheten och höjden över havet talar mot detta. 
Skärplinge kan beläggas som en av de få medeltida sätesgårdarna i 
Norra Roden och platsen har dessutom troligen rymt en mindre 
handelsplats - Köpstaden79. Både Skärplinge och det intilliggande 
Salberga var vid mitten och senare delen på 1300-talet säte för en 
lokal frälsefamilj, i litteraturen benämnd "Spets från vänster" eller 
Skärplinge-ätten. Om Skärplinge redan tidigare hyst en lokal stor- 
mannafamilj är okänt men noteras kan att i byn finns en av områdets 
mycket få runstenar80. Skelettgravama i Skärplinge skulle därmed 
hypotetiskt kunna uppfattas som spår av en tidig kristen begrav
ningsplats, eventuellt i anslutning till ett privat gårdskapell. Platsen 
för en hundareskyrka är det dock knappast.

73 Bonnier 1987 s 193-197.
74 aas 71, 141 f, 153-156, 234, 239 f, 250.
75 Söderberg 1985.
76 Broberg 1990 s 116 f.
77 a a s 35.
78 ATA. Up. Österlövsta.
79 DMS 1:1 s 76 f, Broberg 1990 s 116.
80 Broberg 1990 s 118-124.
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Fig 15. Rhezelius skiss i Monumenta Uplandica över kapellruin i Valö. "Sönan 
Kiyrkian) äe ett gammalt Capel huilket har kalladz S. Kängels Capel. Grundualen 
är så fatt. der äre och fult jatne griffter, här har varit Rödkyrka eler Anexa til 
gamble Upsala seya dhe". Aläggningens form och läget invid Valö kyrka antyder 
att det sannolikt rör sig om resterna av en stensakristia av den typ som bl a 
framkommit i Forsåter i Österlövsta socken.

Vid flera tillfällen har också "kristna" skelettgravar påträffats in
vid Valö kyrka, omedelbart utanför kyrkogården81. Möjligen skall 
dessa gravar kopplas till en uppgift hos Rhezelius om att ett "kapell" 
tidigare legat i närheten av kyrkan82. En skiss med måttuppgifter 
över de grundmurar som var synliga vid Rhezelius besök på 1630- 
talet antyder att det troligen rör sig om en stensakrista av den typ 
som påträffades i Forsåter i Österlövsta (fig 15). Det skulle i så fall 
innebära att en äldsta träkyrka, och sannolikt sockenkyrka, legat 
strax norr om den nu stående medeltida stenkyrkan.

Sammanfattning
Det arkeologiska materialet visar att religionsskiftet i Norduppland 
inträffat relativt sent, möjligen först en bit in i 1100-tal, och att de 
traditionella gravfälten fortsatt att nyttjas ända fram mot århundra
dets mitt eller senare del. Samtidigt tycks den sockenstruktur som 
kan beläggas i lagsagans norra del i början på 1500-talet ha etablerats 
omkring år 1300, vilket innebär att den egentliga sockenbildningen 
är ett högmedeltida fenomen. Direkta eller indirekta spår av kyrkor 
äldre än sent 1200-tal är få men finns dock. Anmärkningsvärt nog 
uppträder de i samtliga fall på platser som har en tydlig koppling till 
kungamakten eller en stormannaklass. Ett exempel är den romanska 
stenkyrkan i Valbo, ett annat Husby i Tierp och ett tredje Vendels 
kyrka. Trots att det idag tillgängliga källmaterialet är ytterst begrän
sat antyder det ändå möjligheten av att en äldre, och primär, kyrklig 
organisation med centrala dop- och missionskyrkor och storsocknar 
kan ha förekommit även i Norduppland. För att närmare kunna 
belysa och pröva detta krävs dock förnyade arkeologiska fältarbeten.
81 ATA. Up. Valö.
82 DMS 1:1 s 84.
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Gamla Uppsala — från 
hednatempel till sockenkyrka
Ann Catherine Bonnier

I den imponerande fornlämningsmiljön i Gamla Uppsala finns inte 
bara de tre mäktiga kungshögarna tillsammans med hundratals 
mindre gravhögar, en tingshög och två konstgjorda platåer för svea
kungens huvudgård. Här ligger också en av de äldsta stenkyrkorna i 
Mellansverige, en kyrka med ett märkligt och omväxlande förflutet.

Något av platsens stämning av grå forntid vilar över sockenkyr
kan, vars oputsade gråstensmurar och tunga torn tycks växa upp ur 
den uppländska leran strax norr om kungshögarna. Men före den 
ålderdomliga stenkyrkan fanns på denna plats minst en kyrkobygg
nad, fast av trä, och den kyrka som vi ser idag uppfördes i själva 
verket som domkyrka för den förste svenske ärkebiskopen. Hans 
katedral var dock dubbelt så stor som den nuvarande kyrkobyggna
den. En förödande brand på 1200-talet och ärkesätets snara flyttning 
till Östra Aros/Uppsala medförde att domkyrkan degraderades till 
sockenkyrka.

Kunskapen om ärkebiskopens kyrka och om de intressanta kultur
lagren under den vilar framför allt på utgrävningar som gjordes 1896 
och 1926. Särskilt 1926 års utgrävning har tilldragit sig forskarnas 
intresse. Ännu återstår dock många frågor att besvara om hur platsen 
utnyttjats tidigare och hur de olika kyrkobyggnaderna varit utforma
de. Min avsikt med denna artikel är att redogöra för och ta ställning 
till en del av de diskussioner som förts om hednatemplet, träkyrkan 
och domkyrkan i Gamla Uppsala. Avslutningsvis kommer jag också 
in på domkyrkans förvandling till sockenkyrka, för att på så vis 
belysa hur platsen och dess byggnader utnyttjats för olika funktioner 
under närmare tusen år.
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Gamla Uppsala kyrka frän sydväst. Foto G Ekelund 1959, ATA.

Hednatemplet
Det går knappast att skriva om kyrkorna i Gamla Uppsala utan att 
också nämna något om hednatemplet, beskrivet av Adam av Bre
men. Magister Adams Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum är 
en av de viktigaste skriftliga källorna till vår tidiga historia, framför 
allt när det gäller religionsskiftet på 1000-talet. Adam av Bremen 
skrev sin historia om ärkestiftet Hamburg-Bremen på 1070-talet, och 
bland de uppgifter han lämnar om svenska förhållanden är det 
beskrivningen av uppsalatemplet som oftast citeras. På tal om Birka 
nämner han i krönikans första bok, kapitel 60, att orten är belägen 
"inte långt från det tempel, som heter Uppsala och som svearna 
räknar som allra mest ansett när det gäller gudarnas dyrkan".1 I den 
fjärde boken, kapitel 26, sägs templet i stället ligga nära Sigtuna. Det 
är prytt med guld och mitt i dess sal sitter Tor, omgiven av Oden och 
Frej. I det följande kapitlet får man veta, att man vart nionde år firar 
en gemensam fest med deltagande av folk från svearnas alla land-

' Översättningen här och i det följande citeras - med undantag för begreppet Sueones, som här 
återgivits med "svear" - efter den senaste svenska utgåvan, utgiven av Samfundet Pro Fide et 
Christianismo, Sthlm 1984. — non longe ab eo templo, quod celeberrimum Sueones habent in cultu 
deorum, Ubsola dieto (den latinska texten följer utgåvan av Schmeidler 1917).
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skap. Kungar och folkstammar, som redan är kristna, måste köpa sig 
fria från att delta i ceremonierna, i vilka det ingår offer av djur och 
människor. De offrade kropparna hängs upp i en lund nära templet.

Redan under medeltiden började den aldrig helt avslutade diskus
sionen om var hednatemplet har legat. Adam uttrycker sig svävande 
när det gäller dess belägenhet — det ligger inte långt från Sigtuna 
(eller Birka). Vidare säger han i ett tillägg till huvudtexten, skolion 
139, att templet omges av en guldkedja, som syns på långt håll 
"därför att själva tempelområdet, beläget på slät mark, har berg 
placerade omkring sig liksom en teater".2 Denna beskrivning av 
platsen — där Adam själv aldrig hade varit — har tolkats på olika sätt.

Gamla eller nya Uppsala?
Otaliga senare krönikörer och historiker bygger i en eller annan form 
på Adam av Bremen, och intresset har vanligen riktat sig mot hedna
templet och var det kan ha legat.3 Prosaiska krönikan, skriven hos 
franciskanerna i Stockholm på 1450-talet, förlägger hednatemplet till 
domberget i det nuvarande Uppsala och den tillhörande offerlunden 
till platsen för den närbelägna Trefaldighetskyrkan, och teologipro
fessorn Ericus Olai ansluter sig till detta synsätt i sin Chronica Gotho- 
rum från 1470-talet. De båda 1400-talskrönikorna har tillkommit i en 
politisk situation, där det var lämpligt att framhäva åldern och stor
heten hos stiftsstaden Uppsala, ett syfte som understundom även 
senare tiders skriftställare haft.4

Johannes Schefferus, innehavare av den skytteanska professuren, 
utgav 1666 en bok om Uppsala, där han i likhet med 1400-talsförfat- 
tarna antog att templet legat inne i staden och nära Trefaldighetskyr
kan. Denna uppfattning delades inte av hans samtida, Olof Verelius, 
som med stöd av en nyupptäckt medeltida källa (se vidare nedan!) år 
1672 hävdade, att hednatemplet i stället var att finna ute vid Gamla 
Uppsala. Dessutom ansåg han, att den ålderdomliga kyrkan delvis 
byggts redan under förkristen tid.5 Detta blev upptakten till en lång 
polemik, i vilken Verelius anklagades för förfalskning, och till sist 
blev debatten så förbittrad att den förbjöds av den dåvarande

2 eo quod ipsum delubrum in planitie situm montes in circuitu habet positos ad instar theatri. Adam 
av Bremen hade inte själv besökt Sverige. Hans något svävande beskrivning av templets 
belägenhet kommenteras av Hallencreutz 1984 s 368 f.

3 Johannesson 1984 s 379-407 redogör för de olika historiker från medeltiden och framåt som 
använt sig av Adams uppgifter om hednatemplet.

4 Johannesson 1984 s 385 f.
5 Lindqvist 1927 s 643.
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Olof Rudbecks rekonstruktion av Uppsala hednatempel. Efter Olsen 1966.

universitetskanslern Magnus Gabriel De la Gardie.6 Ännu i modern 
tid har teorin om hednatemplet inne i det nuvarande Uppsala haft en 
förespråkare i landsantikvarie Nils Sundquist.7

Till Verelius' teori anslöt sig dock redan på 1600-talet Olof Rud- 
beck, som ansåg att Gamla Uppsalas kyrktorn med sina igenmurade 
bågöppningar var rester av templet. För att bevisa denna tes, företog 
han utgrävningar runt kyrkan på 1670-talet och påträffade då kol 
och aska, smält guld och silver samt resterna efter något som han 
tolkade som förhallar till hednatemplet.8 Först vid 1800-talets mitt 
kunde arkitekten och grekprofessorn C G Brunius avliva myten om 
att hednatemplet ingick i den nuvarande kyrkans murar.9 Rudbecks 
"förhallar" fick en naturlig förklaring 1896, då Carl M Kjellberg 
genom en omfattande utgrävning kunde visa, att domkyrkan haft en 
betydligt större utsträckning än den stående kyrkan och att dess 
grundmurar finns kvar under marken i norr, söder och väster.10

6 Kumlien 1967 s 4.
7 Sundquist utgår bl a från den topografiska beskrivningen, som han menar passar in på domber

get i Uppsala. Han anser också att hela bygden en gång hetat Uppsala och att namnförskjut
ningen är anledningen till att man velat förlägga "fornsagornas Upsala" till platsen vid högar
na. Sundquist 1953 s 147—172, 197—201.

8 Lindqvist 1927 s 643 f.
9 Brunius 1851 s417ff.

10 Utgrävningen finns redovisad i Kjellberg 1896. Se ett senare avsnitt i den löpande texten.
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Arkeologiska lämningar
Sune Lindqvist, professor i arkeologi, hade redan tidigare anslutit sig 
till uppfattningen om att hednatemplet funnits i Gamla Uppsala, då 
han i samband med en restaurering 1926 fick möjlighet att undersö
ka kulturlagren under och delvis också utanför den nuvarande kyr
kan. Han kunde då konstatera, att det försiggått aktivitet på platsen 
före byggandet av domkyrkan — där fanns dels kristna gravar och ett 
övre lerlager med en hårt tilltrampad yta, dels ett kraftigt äldre 
lerlager, också detta med en stampad yta samt med spår efter stolp- 
hål i olika dimensioner. I det äldre lerlagret påträffades en gjutform 
av 900-talstyp. Ännu längre ned, ovanpå den ursprungliga mark
ytan, fanns rester efter stora eldar.11

Det övre lerlagret och de kristna gravarna tolkade professor Lind
qvist som indikationer på en träkyrka, vars läge han dock inte kunde 
fastställa, eftersom han inte påträffade några spår efter konstruk
tioner. Det äldre lagret med dess stolphål uppfattade han däremot 
som rester efter Adams hednatempel, och han gjorde också en re
konstruktion av detta. Han föreställde sig templet som en väldig 
byggnad med över 20 meters yttre sida runt en drygt 7x7 meter stor 
inre fyrkant, buren av stolpar med en diameter av minst 70 cm.12 
Bakgrunden till rekonstruktionen var dels en tänkt urtyp för de 
nordiska stavkyrkorna samt äldre klockstaplar av torntyp, dels det 
1921 utgrävda hednatemplet i Arkona på Rügen.

Sune Lindqvists undersökningar 1926 inspirerade en rad nya fors
kare att försöka fastställa hednatemplets konstruktion och utseende. 
Alla senare rekonstruktioner av templet har utgått från såväl de 
stolphål som Lindqvist redovisar som dem han supplerat för att få sin 
egen rekonstruktion att stämma.13 Tyvärr redogjorde professor Lind
qvist aldrig för sina undersökningar i någon rapport, och senare 
forskare har därför varit tvungna att utgå från de tolkningar han 
presenterat i olika skrifter.14

11 Fakta är hämtade från Lindqvist 1927. En lättöverskådlig sammanställning av de iakttagelser 
som Lindqvist redovisat i olika skrifter finns hos Olsen 1966 s 130 f.

12 Lindqvist 1927 s 653 f, 647 ff. Senare uppgav han dock att mittkvadratens sidor varit ca 8 1/2 m 
och den yttre delen ca 22X25 m; Lindqvist 1952 s 86.

13 Olsen 1966 s 135 f. — En översikt över de olika rekonstruktionsforslagen finns hos Olsen 1966 s 
132 ff.

14 Bl a Lindqvist 1927, 1952 och 1967. — Else Nordahl, Uppsala, har sammanställt och bearbetat 
Sune Lindqvists efterlämnade ritningar och anteckningar för publicering under detta år.
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Sune Lindqvists rekonstruktion av hednatemplet. Modellen utförd av Allan 
Fridell. Foto O Lindman, Uppsala universitets Museum för fornsaker.

Hedniskt tempel eller kristen kyrka?
1951 ifrågasatte Harald Wideen om det verkligen var rester av ett 
tempel som Sune Lindqvist påträffat. I sin artikel avfärdar Wideen 
Adams hednatempel som en lärd konstruktion, baserad på Bibelns 
beskrivning av Salomos tempel och på romerska författare. Han är 
också skeptisk till värdet av utgrävningarna på borgberget i Arkona, 
som är en av utgångspunkterna för Lindqvists rekonstruktion. Enligt 
Wideen är det naturligast att tolka lämningarna under Gamla Uppsa
la kyrka som rester av en stavkyrka, eftersom det finns spår efter 
sådana under åtskilliga romanska stenkyrkor. Två varandra avlösan
de träkyrkor (en knuten till de kristna gravarna och en till stolphålen 
i det äldsta lerlagret) borde, enligt Wideen, inte vara någon orimlig
het. Vidare ligger alla av Lindqvist redovisade stolphål innanför den 
forna domkyrkans murar, och norra korsarmens skeva nordmur 
följer nära den rad med hål som finns där. Detta tyder på att 
stenkyrkan kan ha anpassats efter en träkyrka på denna plats.15

Problemet med en eventuell kontinuitet mellan hedniskt och kris
tet har senare tagits upp av den danske arkeologen Olaf Olsen, som i

15 Wideen 1951 s 127-131.
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Domkyrkans plan med de stolphäl som låg till grund för Sune Lindqvists 
rekonstruktion av hednatemplet. Efter Lindqvist 1927.

en avhandling från 1966 diskuterar uppgifterna om uppsalatemplet. 
Även om detta fortfarande fanns på 1070-talet och domkyrkan 
byggdes före 1100-talets mitt, anser Olsen att man i likhet med 
Wideen har rätt att räkna med två träkyrkor. Förutsättningen är 
dock, att den yngre av dessa fungerat som ett provisorium medan 
stenkyrkan byggdes. Hednatemplet skulle i så fall inte vara att finna i 
Lindqvists understa lerlager — som alltså borde vara rester av en 
första träkyrka — utan i de spår av eldar mm som utgör den äldsta 
aktiviteten på platsen.16

Olsen anser dock, att stolpraden i norra korsarmen inte kan vara 
spår efter den yngsta träkyrkan, eftersom hålen enligt Lindqvists 
uppgifter täcktes av det översta lerlagret. Stolphålen hade alltså inte 
längre någon funktion då stenkyrkan byggdes, varför det är osanno
likt att dess plan anpassats efter en stående träkyrka.17 Olsen avvisar 
inte möjligheten att man kan ha byggt den första kyrkan direkt på 
kultplatsen, vilket i så fall skulle vara det enda exemplet på detta i 
Norden som kunnat påvisas på rent arkeologiska grunder.18 Han
16 Olsen 1966 s 137 f.
17 Olsen 1966 s 138. 1 Lindqvist 1952 s 87 sägs att "tempelrekonstruktionen /vilar/ uteslutande 

på sådana 'stolphål', som markera urgrävningar i den ursprungliga markytan, uppenbarligen 
för stolpar med tvärskuren bas, vilka blivit kringpackade av leran i det första fyllningslagret. 
Sedan stolparna ryckts upp — man synes här ej ha nöjt sig med att hugga av dem vid markytan 
— ha hålen efter dem fyllts av lera ur andra fyllningsskiktet". — Enligt Else Nordahl har inte alla 
stolphålen i norra korsarmen blivit igenfyllda att döma av Sune Lindqvists egna ritningar. Det 
går inte heller att fastställa om det är det yngre eller det äldre av de båda lerlagren inne i det 
gamla domkyrkokoret som fortsätter ut i tvärskeppet.

18 Olsen 1966 s 237. Se dock not 27.
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anser emellertid att det som Adam av Bremen omtalar inte har varit 
ett tempel i egentlig mening — där kultmenigheten kunnat vistas och 
där blotet ägt rum — utan en byggnad för skydd av gudabilderna, en 
horg}9

Hednatemplet blir "kristet"
En ny infallsvinkel på hednatemplet infördes 1967 i och med att 
historikern Kjell Kumlien analyserade det nu försvunna — men i 
avskrift kända — medeltida dokument, som var en av anledningarna 
till att Verelius på 1600-talet förläde templet till Gamla Uppsala. 
Titeln på aktstycket är Annotationes ex scriptis Karoli episcopi Arosien- 
sis excerptæ, dvs utdrag ur det som biskop Karl av Västerås skrivit. 
Tidigare fanns starka misstankar om att detta var en förfalskning 
som tillkommit som ett inlägg i den dåtida debatten. Kumlien kunde 
nu visa, att Annotationes innehåller en rad uppgifter, som inte var 
kända på 1600-talet men som senare visat sig riktiga.19 20

Det rör sig alltså om ett genuint dokument — enligt Kumlien utdrag 
ur en utredning från 1200-talets mitt. 1258 fick nämligen en biskop 
Karl i Västerås i uppdrag att meddela påvligt tillstånd till en flyttning 
av ärkesätet, något som han gjorde 1271. Tillståndet bör rimligtvis ha 
föregåtts av en utredning om uppsalastiftets och domkyrkans histo
ria.21

Vad har då biskop Karl att meddela när det gäller Gamla Uppsala? 
Först skall sägas, att dokumentet endast meddelar utdrag ur bisko
pens anteckningar och att dessa på några punkter troligen är felaktigt 
excerperade.22 Det intressanta för vårt vidkommande är uppgiften, 
att katedralen i Gamla Uppsala grundlagts 1138 av "Sverker I" och 
förenats med de tre gudarnas gamla hednatempel, vilket renats av 
eld och helgats av "Yggemundus" (MCXXX1IX Suerchr I jecit funda
menta templi Chathedralis Vpsalce, & cum opere vetusto III. Deorum 
paganico, ab Yggemundo igne purificato & sanctificato conjunxit).23 
Författaren till dokumentet skiljer klart mellan Gamla Uppsala 
(Vpsala) och Östra Aros/Uppsala (Estraaroos).

19 Olsen 1966 s 165.
20 Kumlien 1967 s 59-67.
21 DS 451, 555. Kumlien 1967 s 67.
22 Johan Peringskiöld uppmärksammade bl a, att domkyrkan sades vara invigd åt B.V. Marice 

(“jungfru Maria), trots att den enligt andra dokument var helgad åt S:t Lars, och ansåg att texten 
ursprungligen varit B.L. Mart. (=S:t Lars Martyren). Vidare påstås att S:t Erik begravdes i kyrkan 
år MCUIl (=1153), vilket torde ha varit en felskrivning för MCLXI (=1161). Kumlien 1967 s 40 f.

23 Citerat efter Verelius' utgåva av texten 1678, fotografiskt återgiven i Kumlien 1967 s 3.
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Kumliens analys föranledde Sune Lindqvist att 1967 revidera sin 
tidigare uppfattning. Han påpekar för det första, att man nu fått 
bekräftat att hednatemplet verkligen legat i Gamla Uppsala på den 
nuvarande kyrkans plats. För det andra menar han, att de påträffade 
stolphålen inte kan tillhöra Adams hednatempel, även om en del av 
dem kanske härrör från ett tidigare, avbränt tempel. Han beskriver 
nu i stället ett annat av sina fynd: ett stort, cirkelrunt kolskikt, i vars 
mitt han påträffat den nedgrävda basen till en ganska grov trästolpe. 
Lindqvist tolkar detta som "ryggraden i ett av de bål, varmed Ygge- 
mundus eller någon annan 'renat' denna del av tempeltomten".24 
Det sålunda renade och invigda f d hednatemplet måste ha befunnit 
sig väster om domkyrkans kor, som han betraktar som stenkyrkans 
äldsta del (varom mera nedan).

Det är alltså fortfarande osäkert om det finns några rester i Gamla 
Uppsala efter det hednatempel som Adam av Bremen så målande 
har beskrivit. Innan alla fakta redovisats från Sune Lindqvists ut
grävning (se not 14), går det inte att ta ställning till hur många 
byggnader och konstruktioner som funnits på platsen, från vilken tid 
de härrör och vilken funktion de haft. I sina skrifter har Lindqvist t ex 
inte omtalat, att det finns betydligt fler stolphål än dem han använde 
sig av vid sin rekonstruktion av hednatemplet25, och på senare år har 
det framkommit ytterligare ett stolphål väster om kyrkan samt spår 
av en träkonstruktion i hans äldsta lerlager.26

Efter Olaf Olsen har frågan om kultkontinuitet på platsen för en 
kyrka fått ny aktualitet efter utgrävningar i både Norge och Sverige, 
och diskussionen kommer sannolikt att fortsätta länge än.27

24 Lindqvist 1967 s 238 f.
25 Sune Lindqvist fann stolphål även under stenkyrkans absid och sakristia — enligt muntlig 

uppgift av Else Nordahl — och dessa har uppenbarligen inte heller varit kända för Olaf Olsen.
26 Det nya stora stolphål som påträffades 1982 har dokumenterats av Lars Gezelius, Upplandsmu

seet, samt av Else Nordahl. Rester av liggande trä upptäcktes och dokumenterades hösten 1990 
i samband med att Lars Redin, Stockholm, och förf gjorde en undersökning av lämningarna 
under kyrkan.

27 Under Mære kyrka i Norra Tröndelag grävde Hans-Emil Liden under 1966—67 fram svårtolka
de kulturlager från folkvandringstid och framåt. Här påträffade han en stavkyrka samt ännu 
äldre kristna gravar, spår av åtminstone två tidiga byggnader samt 19 guldgubbar (små 
präglade guldbleck som brukar tolkas som hedniska offergåvor). Enligt Liden måste detta vara 
den kultplats i Mære som är känd från skriftliga källor (Liden 1969 s 15). Vidare fanns det skäl 
att anta, att den byggnad, som guldgubbarna påträffades i, fortfarande användes när de första 
kristna gravarna anlades. Följaktligen skulle den hedniska byggnaden ha övergått till att 
fungera som kyrka, på samma sätt som i Gamla Uppsala (aa s 21). I en kommentar till Lidén 
instämmer Olaf Olsen i att en kultplats funnits i Mære, men han anser det inte arkeologiskt 
bevisat att guldgubbehuset fungerat tillsammans med de kristna gravarna. Gravarna måste höra 
till en äldre träkyrka, som haft en annan placering än den nuvarande stenkyrkan och dess 
föregångare stavkyrkan (Olsen 1969 s 25 ff). Olsen slår fast, att det är en enda sorts byggnad 
som kan komma i fråga när det gäller verklig kultkontinuitet, nämligen det hus som byggts som

89



Kan man lita på biskop Karl?
Kumliens argumentering för att det förlorade dokumentet återgår på 
biskop Karls anteckningar är mycket övertygande, men såvitt jag vet 
har ingen senare ifrågasatt själva innehållet i uppgifterna. Där finns 
flera egendomliga upplysningar, som dock inte alla kan diskuteras 
här.28 Märkligast är naturligtvis påståendet att hednatemplet krist
nats och byggts ihop med domkyrkan.

Svårigheten att bedöma uppgifterna i Annotationes är påfallande. 
Dokumentet utger sig visserligen för att återge utdrag ur biskop Karls 
utredning — vilken måste ha gjorts under perioden 1258—1271 (jfr 
ovan) — men anledningen till dess tillkomst är inte känd. Följaktligen 
kan excerpisten ha inskjutit egna slutsatser och möjligen också upp
gifter från annat håll, om det passat hans syfte.

Får man tro Annotationes, ansåg man sig vid 1200-talets mitt veta 
att hednatemplet funnits och att det legat i Gamla Uppsala. Källan 
för denna kunskap kan mycket väl ha varit Adam av Bremen, som ju 
också talar om tre gudar. Vidare mindes man att en äldre byggnad 
funnits på platsen och att denna sammanfogats med domkyrkan vid 
dess uppförande. Att byggnaden i fråga skulle vara just hednatemp
let kan vara en lärd slutsats, som också den bygger på Adam av 
Bremen. I biskopskrönikans fjärde bok, kapitel 28, berättar han 
nämligen om en hednapräst vid uppsalatemplet, som nyligen blivit 
botad från sin blindhet av jungfru Maria. Hon spådde honom då att 
platsen, där så mycket oskyldigt blod nu utgöts, snart skulle helgas 
till hennes ära. 29 Om uppgiften om hednatemplet härrör från Adam, 
bör även spådomen ha varit känd för biskop Karl eller för den som 
skrivit av honom. Att visa att spådomen gått i uppfyllelse kan ha

skydd för gudabilderna. Det är denna typ av byggnad som Adam av Bremen beskriver i Gamla 
Uppsala, inte en festhall — hov — som Liden anser sig ha funnit i Mære (aa s 27). — Även 
Wilhelm Holmqvist har kommenterat Lidéns artikel och påpekat, att guldgubbar påträffats på 
flera platser i Sverige, där en hednisk kult kan ha ägt rum, bl a under en romansk kyrka i 
Eskilstuna (Holmqvist 1969 s 22). — Problemet med kultkontinuitet har nyligen tagits upp igen 
av Barbro Bergner med utgångspunkt från ortnamn, gravar och utgrävda kyrkor i Storsjöbyg- 
den. Hon tar bl a upp Frösö kyrka, där man 1984 påträffade en vikingatida offerplats under 
korgolvet (Bergner 1990 s 106 f). Se även Hildebrandt 1985 och Iregren 1989.

28 Så t ex sägs det renade hednatemplet ha renats och invigts (opere vetusto ... purificato et 
sanctificato) av "Ingemund" (Yggemundo), av Kundien tolkat som kung Inge. Denna akt, om den 
överhuvudtaget ägt rum, måste ha utförts av en biskop. Även om dokumentet i övrigt uttrycker 
sig slarvigt — Sverker får grundlägga kyrkan och förena den med den äldre byggnaden — är det 
märkligt att en kyrkans man underlåter att nämna vilken biskop som förvandlat en hednisk 
byggnad till en kristen. Vidare sägs S:t Erik ha begravts i kyrkan 1153, vilket enligt Peringskiöld 
måste vara en felläsning för 1161. Dock har uppgiften placerats mellan årtalen 1150 och 1155.

29 hunc locum, ubi nunc tantus innocentum sanguis effunditur, in meo proxime dedicandum honore 
(Schmeidler 1917 s 261).
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varit ett sätt att uttrycka Kyrkans seger över hedendomen. Kanske 
har man helt enkelt dragit slutsatsen, att det var hednatemplet som 
stod kvar på platsen då stenkyrkan byggdes.30

Bara ett tjugotal år yngre än biskop Karls utredning är Erikslegen- 
den, som i sin tur bygger på en äldre källa, troligen från Knut 
Erikssons tid, dvs senare delen av 1100-talet.31 Med tanke på att den 
nedtecknade legenden omtalar både äldre (ej namngivna) kungars 
samt S:t Eriks medverkan vid byggandet av en domkyrka i Gamla 
Uppsala, är det märkligt att uppgiften om hednatemplet inte finns 
där. Det borde logiskt sett vara en förtjänst för helgonkonungen att 
ha bidragit till att etablera en kyrka på den hedniska kultplatsen. 
Man kan emellertid inte bortse från att domkapitlet i Uppsala — som 
stod bakom utformningen av Erikslegenden — kan ha haft en annan 
inställning till sin äldre historia än västeråsbiskopen, om vars person 
och kulturella förankring mycket litet är känt.32

Var låg hednatemplet — om det fanns?
I Adams krönika sägs uttryckligen att templet heter Uppsala — 
templum ... quod Ubsola dicitur — vilket är svårt att bortse ifrån när 
det gäller dess belägenhet. Staden Uppsala fick ju som bekant sitt 
namn först i samband med ärkesätets flyttning på 1270-talet och 
kallades tidigare (Östra) Aros.

Adam av Bremen utpekar i sin krönika uppsalatemplet som en 
centralhelgedom, och från andra källor vet vi att kungen under 
hednisk tid fungerade som överstepräst.33 Gamla Uppsalas kungs
gård med anor från 500-talet (kungshögarnas datering) liksom de 
hundratals järnåldersgravarna vittnar om platsens betydelse. Här 
fanns en stor kronodomän, som sannolikt var kärnan i Uppsala öd 34, 
och hit förlädes också den svenska kyrkoprovinsens första ärkesäte. 
Det är därför svårt att tänka sig att svearnas gemensamma blot skulle 
ha ägt rum på någon annan plats än denna.

Om hednatemplet alltså funnits och varit förlagt till Gamla Uppsa
la, så är det för den skull inte sagt att det uppförts just där kyrkan nu 
står. Uppgifterna i det medeltida dokumentet är alldeles för osäkra 
för att man skall våga bygga på dem, och det finns åtminstone två

30 Observera att dokumentet faktiskt uppger att domkyrkan invigts åt jungfru Maria (se not 22).
31 Westman 1954 s 46.
32 Innan han blev biskop i Västerås hade han varit kanik i Linköping. Västerås domkyrka invigdes 

under hans tid och han donerade en altarskiva till dess högaltare. Kumlien 1967 s 36.
33 Se t ex Olsen 1966 s 56.
34 Rahmqvist 1986 s 264.
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konstgjorda platåer inom området som lika väl kan ha hyst templet.35 
Diskussionen om Uppsala hednatempel är långtifrån avslutad!

Kungsgårdskyrkan 
Kyrkogård och träkyrka
Domkyrkan var alltså inte den första kyrkan på platsen. Sune Lind
qvist påträffade "flera efter kristen sed anlagda gravar, vilka blivit 
igenlagda och delvis tom hunnit sjunka samman före katedralbyg
get", vilket föranledde slutsatsen "att en oansenligare kyrka av trä, 
vilken icke lämnat några direkta spår efter sig, stått på platsen under 
viss tid".36

Träkyrkan måste ha byggts på kungsgårdens mark, belägen som 
den är mellan de två kungsgårdsplatåerna i norr och de stora gravhö
garna i söder. Omedelbart norr om den nuvarande kyrkogården 
ligger den närmaste kungsgårdsplatån, på vilken en stor vikingatida 
hallbyggnad stått. Platån har formats med hjälp av ett påfört ler
lager, som på sina håll är mer än två meter tjockt.37

Det yngre av kyrkans lerlager är det från vilket de äldsta påträffa
de gravarna har anlagts, medan det äldre och mäktigare lagret kan ha 
påförts tidigast under 900-talet (enligt den påträffade gjutformen). 
Detta äldsta lerlager har utjämnat den ursprungliga marknivåns 
sluttning mot söder. Det är anmärkningsvärt, att lera i så stor ut
sträckning använts både på kungsgårdsplatån och på kyrkplatsen. 
Sammanlagt rör det sig om enorma mängder, och det kan knappast 
ha varit någon annan än kungen, som kunnat uppbåda arbetskraft 
till ett så stort företag.

Det är naturligtvis angeläget att i framtiden försöka fastställa om 
kungsgårdsplatåns lerlager och något av lagren under kyrkan till
kommit samtidigt. Sune Lindqvists stolphål och lagerbild måste ock
så granskas på nytt och sättas in i nya sammanhang. Ett problem 
härvidlag är att det vid grävningar utanför den nuvarande kyrkan 
endast påträffats ett enda lerlager, och man kan inte avgöra om det 
utgör fortsättningen på något av de kända lagren under kyrkan.38

35 Förutom de två kungsgårdsplatåerna norr om kyrkogården finns en kulle i prästgårdens 
trädgård som sannolikt innehåller bebyggelserester. Lindqvist 1927 s 646.

36 Lindqvist 1927 s 651 f.
37 Utgrävningar har företagits på platsen 1988 och 1990. Om den äldre utgrävningen samt 

lerlagret, se Christiansson & Nordahl 1989 s 349 ff.
38 Enligt muntlig uppgift av Else Nordahl.
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Som nämnts, är uppgiften i Annotationes om att domkyrkan för
enats med en äldre byggnad trovärdig, i synnerhet om denna varit en 
träkyrka. Det finns många exempel på att stenkyrkor påbörjats öster- 
ifrån medan en ännu fungerande träkyrka stod kvar.39 På så sätt 
kunde ju gudstjänsten pågå obehindrat tills den nya kyrkan var 
färdig att tas i bruk. Med ett sådant resonemang borde träkyrkan 
vara att finna omedelbart väster om stenkyrkans kor.

Enligt planen bildar dock domkyrkokoret en relativt regelbunden 
enhet tillsammans med centraltomet (se närmare nedan), medan 
resten av kyrkan har en avvikande riktning. Träkyrkan skulle därför 
kunna ligga inte bara väster om koret utan också väster om central
tornet. Här är kulturlagren förstörda av senare gravar, men på senare 
tid har man dock som nämnts påträffat ett stolphål i vad som under 
domkyrkans tid var långhusets norra sidoskepp (se not 26). Stolphå- 
let kan vara en rest efter träkyrkan. Inte heller i detta fall är det 
möjligt att dra några slutsatser innan de stratigrafiska sammanhang
en är utredda.

Anledningen till att Lindqvist inte påträffade några spår efter den 
träkyrka som hört till de kristna gravarna torde vara att denna inte 
legat på exakt samma plats som domkyrkan. Begravningar är ovanli
ga inne i de äldsta kyrkorna40 och det är därför sannolikt att Lind
qvist stötte på gravar som varit anlagda på kyrkogården. Var träkyr
kan har legat — i norr eller väster — och hur den har sett ut, är något 
som vi fortfarande är okunniga om, mer än 60 år efter Sune 
Lindqvists utgrävning.

Äldre träkyrka?
De kristna gravarna och den ännu inte påträffade träkyrkan är — 
som jag tidigare påpekat — knutna till det yngre av lerlagren under 
kyrkan. Men hur skall man tolka stolphålen i det äldre lerlagret, det 
lager som tillkom tidigast på 900-talet? Det flerhundraåriga utnytt
jandet av platsen innan domkyrkan byggdes försvårar tolkningen av 
de lämningar som hittills påträffats, liksom förhållandet att fakta 
ännu inte publicerats (jfr dock not 14). Professor Lindqvist var lyck
ligtvis framsynt nog att lämna partier under kyrkans golv outgrävda 
och tillgängliga för framtida undersökningar.

Tre av hålen har innehållit stolpar med en diameter på minst 70 
cm och måste därför ha ingått i en kraftig träkonstruktion, äldre än

39 Kända exempel är bl a Mosjö i Närke, Silte på Gotland och S:t Stefan i Lund.
40 Mårtensson 1981 s 20.
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träkyrkan. Sedan Sune Lindqvist själv avfärdat sin ursprungliga teori 
om att detta var hednatemplets hjärta, måste man med Harald Wi- 
deen och Olaf Olsen fråga sig, om inte stolpkonstruktionen härrör 
från en föregångare till träkyrkan.

Domkyrkan 
Utgrävningen 1896
1896 ansökte landsarkivarie Carl M Kjellberg hos riksantikvarien om 
att få frilägga grundmurarna efter domkyrkan i Gamla Uppsala. Med 
ett anslag på 100 kronor från Vitterhetsakademien och med hjälp av 
tre man grävde han på drygt tre veckor fram resterna efter långhuset 
och korsarmarna. Det var inget lätt arbete, eftersom "de en gång i 
tiden nedrasade bruk- och stenmassorna hade bildat en synnerligen 
hård och kompakt massa, hvartill kom, att trädrötter erbjödo mycket 
besvär vid gräfningen på grund af sin tjocklek och seghet".41

Utgrävningens syfte var att fastställa kyrkans utsträckning och 
man grävde därför endast ned till stenkyrkans grundnivå. Kjellberg 
uppmärksammade att domkyrkans "botten" eller golv bestod av 
småsten i murbruk. Över detta fanns ett 3—4 cm tjockt kollager, ett 
minne av branden på 1200-talet. Detta var i sin tur täckt av ett 
kraftigt lager med "byggnadsgrus, dvs murbruk och gråstensskärf- 
vor samt större stenar, allt blandadt om hvartannat", vilket härrörde 
från rivningen av kyrkan. I rivningslagret och ovanpå grundmurarna 
påträffades en stor mängd eldskadade spikar av i genomsnitt 16 
centimeters längd.42

Kjellberg kunde fastställa, att domkyrkan haft absidforsedda kors- 
armar samt att dessa var oregelbundna och låg snett i förhållande till 
kyrkans längdaxel. Det visade sig att långhuset hade sträckt sig ända 
fram till den nuvarande västra kyrkogårdsmuren, som i själva verket 
lagts ovanpå resterna av långhusets västgavel. Även långhuset låg 
snett i förhållande till koret och centraltornet men med en annan 
riktning än korsarmarna. Den nuvarande kyrkan, dvs domkyrkans 
kor och centraltorn, ligger ej i rent öst-västlig riktning utan förskjuten 
mot sydost-nordväst. 43

I långhuset påträffade Kjellberg två rader pelarfundament, som 
visade att här funnits ett brett mittskepp och mycket smala sido-

41 Kjellberg 1896 s 257.
42 Aa s 259, 263.
43 Kjellberg 1896 s 260 f, 271 f.
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Domkyrkans grundmurar, framgrävda och uppmätta av Carl M Kjellberg. Den 
nuvarande kyrkan är markerad med svart. Efter Kjellberg 1896.

skepp, varav det södra på ett märkligt sätt vidgat sig mot öster. 
Längst i väster fanns inga pelarfundament utan i stället två "stöd
murar", som utgick vinkelrätt från långhusmuren — på grund av 
gravar kunde endast den södra av dessa grävas fram. Med utgångs
punkt från detta tänkte sig Kjellberg ett rektangulärt västtorn över 
mittskeppet, som möjligen i sin västligaste del hyst en "altarnisch". 
Han kunde också konstatera en nivåskillnad inne i kyrkan på cirka 
en meter mellan golvet i absiden och golvet i det nuvarande vapen
huset.44

Domkyrkan visade sig alltså ha bestått av ett absidförsett kor med 
ett centraltorn över korsmitten (båda fortfarande bevarade), absid- 
försedda korsarmar samt ett nästan kvadratiskt, treskeppigt långhus 
som möjligen kröntes av ett torn över mittskeppet i väster.45 Långhu
sets båda sidoskepp öppnade sig mot korsarmarna. Centraltornet 
hade ursprungligen dubbla arkadöppningar åt alla väderstreck och 
var högre än nu. Kyrkan kan inte ha haft stenvalv annat än över 
absiderna och möjligen också över sidoskeppen. Långhuset måste ha 
haft basilikal form med mittskeppet högre än sidoskeppen. På grund

44 Aa s 262-277.
45 Mer sannolikt är att långhuset haft två torn över sidoskeppens västligaste trave (jfr t ex

Linköpings domkyrka I).

95



av ett missförstånd tror Kjellberg, att koret haft ett högre tak än 
korsarmarna (det ursprungliga, lägre takfallet är dock ännu synligt 
från vinden). Han håller det också för troligt, att centraltomet byggts 
i försvarssyfte.46

Domkyrkans byggnadshistoria
I en analys av domkyrkans byggnadshistoria 1951 anslöt sig Sune 
Lindqvist till Carl M Kjellbergs uppfattning att kyrkan påbörjats 
österifrån. Han ansåg dock att stenkyrkan ursprungligen bestått en
dast av koret, som skulle ha byggts utan absid. I fråga om absiden 
bygger han på Olof Rudbecks undersökningar på 1600-talet samt på 
det faktum att absiden "var av dålig kvalitet" och måste rivas och 
återuppbyggas 1856.47

Lindqvist ställde sig dock själv skeptisk till Rudbecks förmåga att 
avgöra en sådan sak, och det bör betonas att inte heller Lindqvist 
var byggnadsforskare till professionen. Kyrkans plantyp med absider 
på korsarmarna förutsätter absid också på koret, och i en senare skrift 
medger Lindqvist också sannolikheten av en sådan.48 Att absiden var 
sprucken och måste tas ned på 1800-talet, beror enligt min mening 
inte på att den hade tillkommit senare än koret, utan snarare på att 
den påbyggts under senmedeltiden, då tribunbågen sannolikt också 
vidgades.49

Lindqvists teori om att koret egentligen var en äldre fristående 
byggnad utan samband med den senare domkyrkan vilar i första 
hand på en analys av tornet. Han har nämligen uppmärksammat, att 
tornets östra mur är tunnare än dess övriga murar. Detta gäller redan 
i golvnivå men blir än tydligare uppe på torn vinden. Här är den östra 
tornmuren ytterligare förtunnad i hela sitt mittparti, medan den i 
hörnen fortsätter i samma tjocklek som tidigare. Denna egendomlig
het är förvisso inte den enda i den forna domkyrkan, men Lindqvist 
ser det som ett tecken på att tornets östmur egentligen är en "monu
mental fasad" till en första stenkyrka på platsen. Denna stenkyrka 
skulle ha varit försedd med dubbla arkadöppningar i väster på grund 
av den förmodade anslutningen till en provisorisk träkyrka.50

46 Kjellberg 1896 s 278-282.
47 Kjellberg 1896 s 271; Lindqvist 1951 s 224, 242 f.
48 Lindqvist 1967 s 238.
49 På Peringskiölds avbildningar av kyrkan syns att absiden förhöjts med tegel. C G Brunius, som 

såg den ursprungliga absiden innan den revs, säger att den "fått 4 fots påbyggnad". Brunius 
1851s415.

50 Lindqvist 1951 s 224-227.
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Längdsektion av kyrkan mot norr. Efter Cornell 1920.

Även om det inte sägs rent ut, vilar Lindqvists uppfattning också 
på frånvaron av en ursprunglig öppning mellan tornets övervåning 
och korvinden.51 Sådana öppningar finns nämligen i tornets norra, 
södra och västra murar, där de har lett ut till vindarna i korsarmarna 
respektive långhuset. Underförstått borde därför tornets östra mur 
vara äldre än de övriga och egentligen utgöra korets västfasad. Om 
domkyrkokoret haft en öppen takstol — och således inte varit för
sedd med någon vind — faller dock denna invändning.

Lindqvist anser vidare sin tes bekräftad av en diagonal "gräns", 
som han menar sig ha sett uppe på tornvinden mellan "lågkyrkans 
/=korets/ ursprungliga röste och dess påbyggnad".52 Tornets östmur 
skulle alltså ha byggts ovanpå den första stenkyrkans västgavel. 
Detta är dock en synvilla, och ingen skarv kan ses i tornets murverk 
vare sig från torn vinden eller från vinden över det nuvarande lång
huset, dvs det gamla domkyrkokoret. På det senare stället syns dock
51 Aa s 226.
52 Aa s 228.

4—Kyrka och socken 97



att domkyrkokorets tak varit betydligt lägre än det nuvarande. Men 
som Lindqvist själv påpekar, har taket stött stumt mot tornets öst
mur.53 En självklar slutsats av detta är att tornmuren varit rest i 
denna höjd eller högre, innan domkyrkokoret försågs med vattentak. 
Något äldre gavelröste mot väster har koret alltså inte haft.54

Då det nu förefaller som om tornet och koret byggts samtidigt, 
återstår frågan om deras förhållande till resten av domkyrkan. Både 
Kjellberg och Lindqvist har visat, att spår efter bortrivet murverk från 
korsarmarna och långhuset finns kvar i tornets senare tillkomna 
strävpelare, liksom att vattentaken åtminstone till korsarmarna av
tecknar sig i tornfasaderna.55 Kyrkan har alltså bildat en enhet. 
Därmed inte sagt att allt byggts samtidigt. I de båda sigtunakyrkorna 
S:t Per och S:t Olov har kor, centraltom och korsarmar byggts upp 
först, trots att hela grunden lagts ut i ett enda sammanhang. Kyrkor
na har under en tid stått oavslutade med strävmurar mot väster, 
innan långhusen byggts.56 Förhållandet kan ha varit detsamma i 
Gamla Uppsala, särskilt om stenkyrkan under byggnadstiden funge
rat tillsammans med en träkyrka.

Domkyrkans oregelbundna planform vad beträffar långhuset an
ses av Sune Lindqvist vara avsiktlig. Genom att detta anlagts snett, 
skulle kungen från en läktare i väster ha fått möjlighet att se in i koret 
genom den ena av tornets arkadöppningar.57 Bortsett från att vi inte 
vet om någon kunglig läktare funnits — då domkyrkan byggdes hade 
kungen förmodligen överlåtit en del av kungsgården till ärkebisko
pen, och enligt Snorri Sturluson bodde kungarna inte längre i Gamla 
Uppsala efter kristendomens genombrott58 — förefaller förklaringen 
krystad.

Enligt min mening kan den skeva planen bero både på anpass
ningen till en träkyrka och på de topografiska förutsättningarna. 
Marken där kyrkan är byggd sluttar både mot söder och mot väster. 
Detta har gjort det nödvändigt att redan före stenkyrkans tid fylla ut
53 Aa s 229.
54 Anledningen till Lindqvists teori är förmodligen att tornets östra yttermur har en putsrand, som 

följer det forna takfallet i det romanska koret (något som är synligt från korvinden). Detta beror 
med största sannolikhet på att man tätat mellan kortaket och tornväggen för att slippa få in 
regnvatten på korvinden.

55 Kjellberg 1896 s 269; Lindqvist 1951 s 230—236.
56 Lundberg 1936 fig 3 och 9, Thordeman 1943 s 33 f samt Redelius 1975 s 39. Grunden till S:t 

Olovs långhus sträcker sig längre västerut än det nuvarande (Thordeman 1943 s 29 f), vars 
murverk också har en helt annan karaktär än resten av kyrkan. Då det nuvarande långhuset 
dessutom saknar ingång utifrån — vilket medeltida kyrkor annars alltid har — måste man enligt 
min mening ifrågasätta om det inte byggts först i samband med Johan III:s iståndsättning av 
ruinerna i Sigtuna.

57 Lindqvist 1951 s 221.
58 Rahmqvist 1986 s 263-265.

98

i



ojämnheten med kraftiga lerlager, vilket i sig kan ha medfört grund- 
läggningsproblem. Sluttningen mot väster har gjort att golvnivån 
inne i domkyrkan varit betydligt högre i öster än i väster. Det är 
möjligt att en liknande nivåskillnad funnits även mellan kyrkans 
norra och södra delar.59

Domkyrkans datering
Ett tiotal medeltida mynt påträffades vid Sune Lindqvists utgrävning 
av kyrkan, men inget av dem ger någon upplysning om kyrkans 
tillkomsttid. Det äldsta myntet, en svealändsk penning av tidigare 
okänd typ, kan dateras till tiden cirka 1200.60 I brist på annat date
ringsunderlag får man förlita sig på de historiska uppgifterna och på 
en analys av arkitekturen.

Enligt Annotationes skulle domkyrkan i Gamla Uppsala ha grund
lagts 1138 av Sverker, fullbordats av Erik den helige samt invigts 
1150 av biskop Henrik. Även erikslegenden omnämner helgonko
nungens och äldre kungars insatser för domkyrkan.61 Legenden från 
1200-talets senare hälft bygger på en äldre källa (se not 31), och det 
är möjligt att denna legat till grund även för biskop Karl. Uppgiften 
om en grundläggning år 1138 kan t ex vara en kombination av 
legendens uppgift om att Eriks föregångare grundat kyrkan och ett 
känt årtal, som omnämnt kung Sverker i något helt annat samman
hang.

Domkyrkans ovanliga storlek (cirka 64 meter lång enligt Kjellberg 
— jfr mindre än 45 meter för den något yngre domkyrkan i Linkö
ping) är förbryllande, om den inte redan vid grundläggningen avsetts 
som ärkebiskopskyrka. Liksom den danske ärkebiskopens kyrka i 
Lund var domkyrkan i Gamla Uppsala invigd åt S:t Lars (Laurenti
us). Nu fanns det planer på att bryta ut en svensk kyrkoprovins ur 
den danska redan 1152, då Norge fick sitt ärkesäte. Emellertid ville 
den påvlige legaten inte gå med på detta, eftersom svear och götar 
inte kunde ena sig om var ärkesätet skulle ligga.62 Om man ännu på 
1150-talet inte bestämt sig, förefaller det mindre sannolikt att Gamla 
Uppsala kyrka grundlagts redan 1138.

59 Enligt muntlig uppgift av Else Nordahl. — Jfr Vårfrukyrkan i Enköping, som också byggts i en 
sluttning och därigenom haft golvet i sin norra korsarm mer än en meter högre än i den södra. 
Bonnier 1984 s 84.

60 Mynten har expertgranskats av fil kand Henrik Klackenberg, Lund, för hans avhandling om 
myntfynd i kyrkor. De förvaras i Uppsala universitets Museum för fomsaker.

61 En normaliserad översättning finns hos Schmid 1954 s XVIII.
62 Uppgiften kommer från Saxo Grammaticus. Se Westman 1954 s 32—35.
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Å andra sidan bör kyrkans storlek i första hand sättas i relation till 
behovet av utrymme, inte till biskopens eller ärkebiskopens status. 
Att domkyrkan överhuvudtaget såsom den enda i det medeltida 
Sverige anlagts vid en kungsgård och inte i en stad, tyder på att 
speciella skäl förelegat. Ett sådant skäl skulle kunna vara att stora 
människomassor regelbundet samlades vid Gamla Uppsala till ting 
eller marknad.63 Om så varit fallet, speglar kyrkan den besökande 
menighetens storlek och kanske ingenting annat. Själv är jag dock 
böjd att tro, att kyrkan verkligen var tänkt att bli domkyrka för ett 
planerat ärkesäte.

Konsthistorikern Ingeborg Wilcke-Lindqvist har i sin beskrivning 
över Gamla Uppsala kyrka föreslagit en datering av domkyrkan till 
cirka 1150. Hon bygger detta på kunskapen om att den förste ärkebi
skopen 1164, Stefan, var cisterciensermunk och närmast kom från 
Alvastra. Cisterciensema har ju haft utomordentligt stor betydelse 
för utvecklingen av den svenska kyrkoarkitekturen, och Stefan borde 
med sina kontakter ha kunnat inkalla skickliga byggmästare och 
stenhuggare till Gamla Uppsala. Eftersom så inte har skett, bör 
kyrkan ha påbörjats före hans tid.64

Kyrkans klumpighet, skevhet och brist på ornamental utsmyck
ning visar otvivelaktigt en stor skillnad gentemot cisterciensemas 
eleganta bygggnadsverk i t ex Alvastra och Nydala klosterkyrkor. 
Visserligen har domkyrkan byggts av gråsten och inte av mer lättbe- 
arbetade material som sandsten och kalksten, men det är ändå förvå
nande att den gör ett så valhänt intryck. Eftersom kyrkorna i Sigtuna 
och Gamla Uppsala är de äldsta stenkyrkorna i Uppland, hade man 
väntat sig att de uppförts av specialister hämtade från kontinenten 
eller ännu hellre från Götalandskapen, där de olika kungaätterna 
hade sitt ursprung.65

Sedan länge har domkyrkan i Gamla Uppsala sammankopplats 
med ruinerna efter S:t Pers och S:t Olovs kyrkor i Sigtuna. Henrik 
Cornell, professor i konsthistoria, ansåg att sigtunakyrkorna borde 
vara något äldre än domkyrkan, eftersom de sannolikt byggts medan

63 Snorri uppger att distingen och distingsmarknaden varit knutna till ett huvudblot, där man 
offrade för fred och seger åt sveakungen. I en dunkel passus säger han, att marknaden "flyttats" 
sedan kristendomen segrat och kungarna flyttat från (Gamla) Uppsala. Distingen kan därför 
ursprungligen ha ägt rum vid Gamla Uppsala, men det är också möjligt att flyttningen syftar på 
tidpunkten för marknaden. I historisk tid har distingen varit knutna till det nuvarande Uppsala. 
Se artiklarna Diser, Disting och Distingsregeln i KL.

64 Wilcke-Lindqvist 1949 s 9 f.
65 Där uppfördes vid 1100-talets början klosterkyrkan i Vreta, med en plan liknande den i Gamla 

Uppsala men regelbundet anlagd och konstfullt utförd, samt den enbart genom sin krypta 
kända domkyrkan i Skara. Se Tuulse 1968 s 44 ff.
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ett biskopssäte ännu låg i Sigtuna (en biskop av Sigtuna omtalas ha 
dött 1134).66 Även Nils Sundquist hänvisar till sigtunakyrkoma, när 
han vill datera domkyrkan till 1050—1060-talen.67

Ett av de största problemen i svensk medeltida konsthistoria är hur 
man skall datera sigtunaruinerna, och detta är inte platsen för en 
sådan diskussion. Det bör ändå påpekas, att det både finns likheter 
och skillnader mellan kyrkorna i Sigtuna och den i Gamla Uppsala.68 
Kanske har arkitekturprofessorn Erik Lundberg sagt något väsentligt 
om alla tre kyrkorna, när han (om S:t Per) anmärker, att "ehuru 
kyrkan är byggd av synnerligen skickliga stenarbetare, byggnadsle- 
daren däremot synes hava varit betänkligt okunnig i fråga om utsta
kandet av en mera sammansatt byggnad".69

Enligt min mening är själva valhäntheten i Gamla Uppsala en 
anledning till att man inte kan datera kyrkan efter stilistiska förebil
der. Historiska skäl talar för en datering till årtiondena runt 1100- 
talets mitt, och ingenting i arkitekturen motsäger detta. På denna 
punkt kan Annotationes ha rätt.

Sockenkyrkan
Domkyrkan brinner och ärkesätet flyttas
Knappt hundra år fick domkyrkan stå innan stora delar av den 
förstördes vid en häftig brand, den brand vars spår Carl M Kjellberg 
påträffade vid sin utgrävning och som ännu i dag kan skönjas i det 
kvarstående murverket. Tidpunkten för den förödande branden 
brukar sättas till tiden strax före 1245. Detta år omtalar nämligen ett 
påvligt avlatsbrev, att ärkebiskopen börjat återuppbygga sin dom
kyrka, som tidigare (iam dudum) blivit helt förstörd av en eldsvåda

“Cornell 1920s 14 f.
67 Sundquist 1953 s 186—190.
68 S:t Per har haft ett absidförsett kor, likaledes absidförsedda korsarmar samt centraltorn över 

korsmitten. Långhuset har i motsats till Gamla Uppsala varit enskeppigt och saknat förbindelse 
med korsarmama. S:t Olov har också haft absidkor, korsarmar och centraltom, men kyrkorum
met har varit indelat i tre skepp i både långhus och kor (det senare draget återfinns inte i Gamla 
Uppsala). Den största likheten med domkyrkan är centraltornets dubbla arkadöppningar i alla 
väderstreck. Långhuset i S:t Olov har varit planerat med ett mittskepp som skulle bli mer än tre 
gånger så brett som sidoskeppen, vilket var fallet också i Gamla Uppsala. Dock är tornet i S:t 
Olov rektangulärt till sin grundplan och korsarmama saknar absider.

69 Lundberg 1936 s 219 f.
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(incendio fuit prorsus destructa). Hur mycket tidigare detta skett fram
går inte.70

1258 fick alltså biskop Karl av Västerås påvens uppdrag att lämna 
tillstånd till en flyttning av ärkestiftet, vilken sannolikt kom till stånd 
1273.71 Sedan ärkebiskopen och domkapitlet flyttat till Uppsala, 
övergick kyrkan i Gamla Uppsala till att tjäna sockenmenigheten. 
Men även efter flyttningen fanns ett band med den gamla biskops
kyrkan kvar — varje år bars skrinet med Erik den heliges reliker i 
procession till Gamla Uppsala på helgonets dag den 18 maj.

Förvandlingen till sockenkyrka
Att döma av de kyrkliga taxeringarna från 1300-talet hade Gamla 
Uppsala socken en medelgod ekonomi under medeltiden.72. Ett 
iståndsättande av den brandskadade kyrkobyggnaden i hela dess 
omfattning kan dock inte ha varit möjlig eller ens önskvärd för 
församlingen. Den radikala lösningen på problemet blev att riva en 
stor del av murverket och bevara endast det forna koret samt central
tornet. Långhuset och korsarmarna jämnades alltså med marken, och 
de arkadöppningar i tornet som ledde ut till dessa partier murades 
igen. Huvudingången förlädes i väster, där den gick via ett vapen
hus, som sannolikt är ett av de äldsta — om inte rentav det äldsta — i 
Uppland och kanske i hela Mälardalen.73

Sakristians ålder kan inte bestämmas närmare, men det faktum att 
den byggts av gråsten och inte av tegel talar för att den tillkommit 
under sockenkyrkans första tid. Ofta är det just absidkyrkorna som 
längst klarat sig utan sakristia, beroende på att de kunde använda 
utrymmet bakom högaltaret som förvaringsplats. Att sakristian i 
Gamla Uppsala byggts före medeltidens slut framgår av att den 
moderniserats i samband med valvslagningen under senmedeltiden.
70 DS 326. Stefan Söderlind har dock riktat uppmärksamheten mot ett annat påvebrev från 1204, 

riktat till ärkebiskopen i Lund, som omtalar att den svenske ärkebiskopen förlorat sitt pallium 
genom en eldsvåda (Söderlind 1952 s 255). — Naturligtvis kan palliet (ärkebiskopens ämbets- 
tecken) ha förvarats på någon annan plats än i domkyrkan, men denna upplysning tillsammans 
med det faktum att man 1215/16 fick påvligt tillstånd att flytta ärkesätet till Sigtuna — något 
som man dock inte utnyttjade (se Ferm 1986 s 44 f) — kan vara belägg på att domkyrkan redan 
då var förstörd. Någon klarhet går knappast att få utifrån de skriftliga källorna, som är 
svårtolkade.

71 Kumlien 1967 s 26-33.
72 DS 1946, 3754.
73 Ingången genom den sydligare av tornets forna västra arkadbågar är nämligen helt oartikulerad 

— här har inte funnits någon dörr eller portal, vilket enklast förklaras av att vapenhuset genast 
byggdes framför denna öppning. Detta bör alltså ha skett omkring år 1273. Det är dock inte 
omöjligt att ingången först skyddades av ett vindfång eller vapenhus av trä. Beslutet att inte 
återuppbygga den forna domkyrkan kan också ha fattats långt före 1273, och de byggnadsarbe
ten som omtalas i avlatsbrevet från 1245 kan ha gällt t ex vapenhuset.
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Gamla Uppsala kyrka sedd frän söder. H Cornells samling, ATA.

Murverket som fyllde igen tornarkaderna har bevarat en unik typ 
av fogbehandling. Murbruket har strukits ut över en del av stenen, 
och själva fogen har utformats som en mer än centimeterbred upp
höjd ås, som sedan vitmålats. Tekniken kan ännu studeras i exteri
ören. En likartad fogbehandling finns i vapenhusets gavelröste, vil
ket syns inifrån dess vind.

Det är svårt att avgöra hur man anordnade själva kyrkorummet. 
Av allt att döma har man dock använt den västra delen av den 
stående kyrkan som plats för församlingen, medan den östra delen — 
kanske bara absiden — fungerade som kor. Själva altarrummet har 
sannolikt varit avgränsat genom ett korskrank. Förutom högaltaret 
har det säkert funnits minst två sidoaltaren, som på traditionellt sätt 
varit placerade i norr och söder nära koret. Innan kyrkan försågs med 
tegelvalv under senmedeltiden, fanns förmodligen ännu tornets öst
ra arkadbågar i behåll, vilket bör ha försvårat användningen av dess 
bottenvåning som församlingsrum. 1200-talsfunten torde ha varit 
placerad nära kyrkans ingång, vilket var det vanliga i medeltidskyr
korna. På så sätt undvek man att de odöpta barnen, som kunde vara 
besatta av onda andar, kom så långt in i kyrkorummet. Dopfunten 
bör därför ha stått i tornets bottenvåning.
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Interiör av kyrkan efter restaureringen 1926. Skulpturen till vänster föreställer 
troligen S:t Erik. Triumfkrucifixet och valvens kalkmålningar härrör från senme
deltiden. Foto ATA.

Några kalkmålningar från sockenkyrkans första tid har inte påträf
fats. Märkligt nog kan den fogbehandling som beskrivits ovan ses 
också inne i tornets bottenvåning, där putsen på några ställen fallit 
bort från de igenmurade arkadöppningarna. Detta kart innebära att 
dessa murpartier inte blev putsade utan bara överdragna med en 
tunn kalkslamning, som lät fogarna framträda i relief. Det är förvisso 
inte självklart att den omsorgsfulla fogbehandlingen var avsedd att 
synas i interiören, men tillvägagångssättet är mycket likt det som 
återfinns i höggotiska tegelkyrkor, t ex i Tensta kyrka i Uppland.74 
Där har kyrkans innerväggar varit oputsade men avfärgade med röd 
slamfärg och murverkets fogar varit målade i gult och vitt.

Ännu omkring år 1700 fanns höggotiska glasmålningar bevarade i 
absidfönstren. Johan Peringskiölds avbildning visar kyrkans två 
skyddshelgon, S:t Lars och S:t Erik, av stilen att döma tillkomna 
under senare hälften av 1200-talet eller vid 1300-talets början. Skär
vor från dessa glasmålningar påträffades av Sune Lindqvist vid hans 
grävningar 1926.75
74 Bonnier 1987 s 87, 186.
75 Statens historiska museum, Sthlm, inv nr 18186.
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Kyrkans båda skyddshelgon, S:t Erik och S:t Lars. De gotiska glasmålningarna 
fanns kvar i absidfönstren ännu vid 1700-talets början och avbildades dä av 
Johan Peringskiöld. Efter Bonnier 1987.

Kyrkans äldsta inventarium är torson från ett 1100-talskrucifix, 
troligen tillverkat i ärkestiftet.76 Den illa medfarna bilden har ett hål i 
bröstet, som kan ha varit en relikgömma. På huvudet fanns ur
sprungligen en lös krona, säkerligen av förgyllt silver. Triumfkru
cifixet kan ha lämnats kvar när ärkesätet flyttade till Uppsala — 
möjligen var det skadat redan då. Från sockenkyrkans äldsta tid 
finns ett annat triumfkrucifix bevarat, som framställer Kristus med 
törnekrona och ett plågat ansiktsuttryck. Bilden har vissa likheter 
med samtida saxisk skulptur.77 Sannolikt har det anskaffats till åter- 
invigningen av kyrkan efter branden.

Vid 1300-talets början anskaffades en träskulptur föreställande en 
krönt helgonkung. Helgonet trampar på en s k underliggare i form av 
ett krönt troll, vilket är det vanliga när det gäller framställningar av 
S:t Olov. I detta fall kan man dock misstänka att det rör sig om ett av 
kyrkans skyddshelgon, nämligen S:t Erik, som mera sällan är försedd

76 Andersson 1966 s 18.
77 Aa s 87.
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Gamla Uppsala kyrka sedd frän sydost. Trappgaveln över koret är ett senmedelti
da tillägg. Foto ATA.

med en underliggare. Bilden visar likheter med den skulptur som 
tillverkades vid den nya domkyrkohyttan inne i Uppsala.78

Senmedeltida förändringar
Det är först under senmedeltiden som det sker några större föränd
ringar i Gamla Uppsala kyrka. Det gamla koret, som nu sedan länge 
även hyste församlingen, fick sin träavtäckning ersatt av tre lång
smala kryssvalv av tegel, och över det stora tomrummet spändes ett 
stjärnvalv. Även vapenhuset välvdes. Samtidigt ersattes troligen tor
nets ännu kvarstående östra arkadöppningar av en enda stor båg- 
öppning, och det är sannolikt att man nu också vidgade tribunbågen, 
dvs öppningen in mot absiden.
78 Andersson 1966 s 129.
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I det yttre pryddes kyrkans östgavel samt sakristian med trapp
gavlar av tegel, ornerade av blinderingar, och en tegelgesims avsluta
de murkrönen uppåt. Blinderingarna i östgaveln innehåller bl a två 
rektangulära fält, som vardera visar en vapensköld och ett rombfor- 
mat emblem. Sköldarna kan ha innehållit samma vapenbilder som 
finns i kalkmålningarna (se nedan), medan emblemet skulle kunna 
vara ett stiliserat halster, dvs det attribut som var kännetecken för 
skyddshelgonet S:t Lars.

På 1400-talet försågs också väggar och valv med sviter av kalkmål
ningar. Målningarna är tyvärr dåligt bevarade och endast delvis 
möjliga att tolka. Klart är dock att de utförts i en stil som nära 
ansluter till den uppländska målarskola, som brukar kallas Tierp- 
skolan, och att de tillkommit vid 1400-talets mitt. 79

I det forna koret har väggarna prytts med scener ur Erik den 
heliges legend (inte längre synliga) samt ur Kristi historia. På väggen 
mot tornet, i tornbågen, på tornets väggar och trapphus samt i 
vapenhusvalvet har olika helgon framställts liksom motiv av morali
serande karaktär80, de flesta nu svåra att urskilja. Enligt den flitige 
fornforskaren Johan Peringskiöld fanns ursprungligen två vapen
sköldar med det svenska riksvapnet målade "över korskranket", dvs 
troligen över tribunbågen.81 I de tre valven över det forna koret syns 
ännu bladornamentik och sex vapensköldar, två i varje valv. Enligt 
Peringskiöld har de alla innehållit vapenbilder för ätten Oxenstierna 
samt "Kyrkians wapn" (troligen ärkestiftets vapen, ett kors). Oxen- 
stiernavapnet (en oxpanna med horn) torde syfta på ärkebiskop Jöns 
Bengtsson 1448—1467, och även om Peringskiöld inte nämner det, är 
det sannolikt att också den dåvarande regentens vapen, Karl Knuts
son Bondes båt, funnits målat i kyrkan.82 Detta sätt att "datera" 
kalkmålningar var vanligt under medeltiden. Med tanke på Gamla 
Uppsalas ärevördiga förflutna är det möjligt att kalkmålningama och 
moderniseringen av kyrkan utförts till 300-årsjubileet av ärkestiftets 
inrättande år 1164.

79 Nilsén 1986 s 18.
80 Aa s 82-84.
81 Wilcke-Lindqvist 1949 s 14.
82 Ibidem. Karl Knutsson dog 1470.
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Från hednatemplet till sockenkyrkan — 
kort resumé
Vi har sett hur Adams hednatempel talat till fantasin under många 
hundra år och hur det genom Sune Lindqvist och Kjell Kumlien allt 
starkare knutits till Gamla Uppsala och platsen för kyrkan. 
Lindqvists rekonstruktion av templet har visserligen inte stått oemot
sagd, men ingen har ifrågasatt hans urval av stolphål. Det visar sig 
dock att kulturlagren under kyrkan är betydligt mer omfattande och 
komplicerade än vad som tidigare framgått. Att Sune Lindqvist själv 
senare medgav, att stolphålen inte kan ha ingått i 1000-talstemplet, 
har knappast trängt in i det allmänna medvetandet. Nu är det dags 
att publicera det arkeologiska materialet i sin helhet och med ut
gångspunkt från detta ta upp en ny diskussion om uppsalatemplet.

Det finns också anledning att granska uppgifterna i Annotationes. 
Visserligen är dokumentet enligt Kumlien äkta, men innehållet ter sig 
på flera väsentliga punkter dubiöst. Var det verkligen hednatemplet 
som förenades med den under byggnad varande domkyrkan? Var 
det inte i stället en träkyrka? Förhoppningsvis finns det fortfarande 
orörda lager på kyrkogården som kan ge arkeologiska svar på dessa 
frågor.

Vi har också sett att domkyrkan med största sannolikhet grund
lagts i sin fulla utsträckning och inte föregåtts av någon mindre 
stenkyrka. Den skeva planen kan bero på anpassningen till en äldre 
träbyggnad och på besvärliga grundförhållanden, men kyrkans all
männa brist på elegans är ett svårförklarligt faktum. Som domkyrka 
— och som sådan troligen avsedd för ärkebiskopen — borde den ha 
byggts av särskilt inkallade specialister. Att så inte blivit fallet är en 
intressant iakttagelse, som också äger sin giltighet när det gäller att 
försöka förstå de ungefär samtida kyrkorna S:t Per och S:t Olov i 
Sigtuna.

Efter branden på 1200-talet och ärkesätets flyttning fick den halvt 
nedrivna domkyrkan en ny funktion — sockenkyrkans. 300 år efter 
ärkestiftets inrättande moderniserades kyrkobyggnaden och försågs 
med kalkmålningar. Jubileet bör inte ha passerat obemärkt vid plat
sen för kungsgården och kungshögarna — det var ju här som allting 
började!
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Sockenbildningen i Sverige
Stefan Brink

Inledning
Under det vitala skede som övergången från förhistorisk tid till 
medeltid utgör träffas Sverige av ett antal nya och omvälvande idéer 
och företeelser som kommer att styra in svensken på nya, från 
kontinenten emanerande tankebanor och omforma samhället funda
mentalt. Ingen av dessa mentala och fysiska företeelser kan natur
ligtvis studeras isolerad, utan de är sammanvävda i en mentalistisk 
och samhällelig förändringsprocess, som egentligen sträcker sig över 
flera århundraden. En sådan strukturell novation i samhället skall 
diskuteras här, nämligen den territoriella indelningen i kyrkliga 
socknar.

Undersökningar rörande denna parochiala organisation har tidiga
re kanske inte haft ett sådant övergripande strukturellt angreppssätt 
som man uppenbarligen måste anlägga för att rätt förstå sockenbild
ningens bakomliggande orsaker och fysiska manifestation i de nor
diska landskapen. Detta har gjort att åtskilliga studier fått en provin
siell färgning och en alltför isolerad funktionell syn på tillskapandet 
av socknar. Trots detta har man inte dragit sig för att ge generalitet åt 
de härvid vunna iakttagelserna, vilket bidragit till att debatten hittills 
stundom kommit att bli både het och motsägelsefull. Vid ett närmare 
studium av sockenbildningsproblematiken kommer man att finna 
som ett av de vitala resultaten en regional variation inom såväl 
Sverige som övriga Norden,1 vilket gör att generaliseringar utifrån 
undersökningar i en region blir missvisande. Detta ger sig tillkänna i 
form av socknarnas areella konfiguration och storlek, i olikheter i 
kyrkobeståndet och dess genes samt i olikheter i sockennamnens 
ursprung.

Den stora stridsfrågan har hittills varit huruvida socknen haft en 
förkristen föregångare, eller om den är en kyrklig novation. Redan

1 Brink 1990 passim.
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här kan man skönja en definitionsmässig oklarhet om vad som skall 
studeras, vilket bidragit till en i vissa fall förvirrad debatt. Man måste 
göra klart för sig vad det är man vill påvisa. Är det att socknen som 
territoriellt, administrativt distrikt har haft en förkristen motsvarig
het? Är det att socknen kan ha haft en mera allmän förhistorisk 
territoriell eller personell funktion? Är det om termen socken är en 
kyrklig novation, eller om endast dess betydelse är kommen utifrån? 
Med andra ord kommer vitala frågeställningar att bli ordet sockens 
terminologiska och semantiska ställning samt graden av inhemskt 
ursprung eller utifrån kommande impulser vad gäller socknen som 
funktionell samhällsföreteelse, dvs har socknen haft någon administ
rativ, areell eller personell funktion i det förkristna Norden eller är 
denna funktionella innebörd kommen utifrån.

Innan vi övergår till att söka fånga det svenska sockenbildnings- 
skeendet, låt oss översiktligt granska den kontinentala bakgrunden 
för socknen. Som påpekades ovan kan naturligtvis den svenska 
sockenbildningen inte ses isolerad, utan måste ställas i relief mot den 
kontinentaleuropeiska situationen.

Den europeiska bakgrunden
Kristendomen var från början en stadsreligion inom det romerska 
imperiet. En centralgestalt i den unga kyrkan blev biskopen med 
placering i en större stad, lat civitas. Denne hade kring sig ett presby- 
terium bestående av församlingens präster samt andra kyrkliga funk
tionärer. Den kristna församlingen i en sådan stad kallades för eccle- 
sia, medan det obestämda område för en biskops jurisdiktion be
nämndes parochia.

För att reglera den ekonomiska grunden för en dylik församlig, 
meddelades mot slutet av 400-talet en påvlig bestämmelse att varje 
biskop skulle dela sin kyrkas intäkter i fyra lika delar, en var avsedd 
för biskopens egna utgifter, medan de övriga tre var avsedda för 
prästerna, de fattiga och kyrkans byggnader.

Vid mitten av det första årtusendet började den nya religionen att 
spridas även på landsbygden i Väst-Europa.2 Men lång tid framgent 
var den nya kyrkan alltjämt en stadsreligion och landsortskyrkorna 
handhades av präster som utsändes från biskopsstäderna. Först från 
500-talet finns indikationer i Gallien på att kyrkor som ej var säte för 
någon biskop erhållit fast prästerskap. Dessa kyrkor hade inte något

2 Av naturliga skäl har man att räkna med att det inte var på rena landsbygden dessa nya kyrkor 
uppfördes, utan i samhällen och tätorter, väl något mindre än de städer där biskopar residerade.
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bestämt område att verka inom, utan var mera att se som ett slags 
missionsstationer för den omgivande landsbygden och närliggande 
samhällen. De ekonomiska grundvalarna för denna typ av kyrka var 
ofta ett jordbruk med slavar samt offergåvor in natura eller i reda 
pengar, allt dock underställt en biskop.

Vid denna tid tycks termen parochia börja spridas för att beteckna 
inte enbart en biskops stadskyrkodomän, utan även enskilda lands- 
ortskyrkor eller alla kyrkor på landet som hörde under en biskop. Det 
är av intresse att lat parochia, av grek napå 'bredvid' od och oikoq 
'boning' mm i napoucia, från början tycks ha varit en världslig 
indelningsterm som vunnit insteg i den kyrkliga terminologin. Sam
ma ursprung har även lat diocesis, som ursprungligen var en teknisk 
term inom den civila romerska förvaltningen och som efterhand kom 
att vara en alternativ term till parochia. I England kallades dock ännu 
på 600-talet det område, som en enskild biskop hade ansvar för, för 
parochia. Först från och med 800-talet erhåller termerna parochia och 
diocesis den innebörd vi känner idag.

Om vi återvänder till årtusendets mitt kan vi konstatera uppkoms
ten av en helt ny typ av kyrka på kontinenten. Vid denna tid börjar 
man uppföra små privatbyggda kyrkor vid storgods, lat villa, avsed
da för godsägaren samt dennes landbor och arbetsfolk. Denna ut
veckling kom att leda till senare problem för den kyrkliga administra
tionen. Ett storgods, villa, låg nämligen utanför den civila jurisdiktio
nen. En biskop i en närbelägen stad hade i princip ingen möjlighet att 
här utöva kontroll. Godsägaren kunde tillsätta en präst helt efter eget 
bevåg och egna önskemål, exv en landbo eller slav, han kunde få 
denne ordinerad härtill av valfri biskop och han kunde helt 
självsvådligt besluta om prästens sold efter eget gottfinnande.

Detta nya slags kyrka, vars embryonala stadium kan skönjas under 
400- och 500-talen, utgjorde endast ett obetydligt antal av kristna 
kyrkor, men de visade sig ha en viktig framtid. Det var nämligen 
dessa privata kyrkor, och inte biskopskyrkan i staden med sin "paro
chia", som kom att utgöra fundamentet till det sockenkyrkosystem 
som vi äger idag på kontinenten. I det feodala Europa visar det sig att 
i princip varje huvudgård hade sin privata kyrka; man kan härvidlag 
uppmärksamma att omkr 850 fanns i västra Tyskland redan 3 500 
sådana kyrkor.

Detta kontinentala mönster möter vi något senare i det anglosach- 
siska England. Omkr år 700 delade ärkebiskopen i Canterbury, 
Theodore från Tarsus, in England i stift, på basis av kungadömen 
eller olika stamområden. Centrum i varje stift utgjordes av en mins
ter, en biskopskyrka, vilken ofta uppförts av en kung på ett krono-
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Fig 1. Knut den store, här avbildad pä tre mynt (fram- och baksida) frän Skåne, 
samt ett frän Sigtuna (ned th).

gods. Under sig hade biskopen ett antal präster av olika art och 
dignitet, och verksamhetsområdet var vanligtvis mycket stort, utan 
bestämda gränser. Ett sådant stift kallades normalt för parochia. 
Ekonomin var baserad på dels intäkter från underlydande lantgods, 
dels offergärder och avgifter för utförda sakrament. Vid sidan av 
dessa minsters växte det efterhand fram kyrkor, byggda av biskopar, 
kloster och världsliga stormän på deras storgods, vilka, på samma 
sätt som på kontinenten, kom att utgöra basen för de senare socknar
na.

En konsolidering och inre organisation rörande den engelska kyr
kan ägde uppenbarligen rum under Knut den stores regim under 
första halvan av 1000-talet.3 Knut hade flera engelska kyrkomän 
som nära rådgivare,4 däribland framförallt ärkebiskop Wulfstan av 
York, vilken också var med och utarbetade Knuts lagkodex.5 Knut 
utfärdade även en mängd kyrkliga regler och föreskrifter, så bl a år 
1027 en bestämmelse om att tionde och andra kyrkliga avgifter 
skulle inbetalas punktligt. Knut hade kontakter med kungar på konti
nenten liksom med påvestolen i Rom, som han också besökte. Det 
vore märkligt om Knut, som alltså varit direkt involverad i den 
engelska kyrkans organisering, skulle ha ignorerat att på liknande 
sätt bidra till att även organisera den unga kyrkan i Norden, utifrån 
de erfarenheter han hade från bl a England.

3 Stenton 1971 s 394 ff.
4 Barlow 1963 s 75.
5 Stenton 1971 s 409, Whitelock 1981 s 187.
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Jag tror överhuvud att man måste överväga ett större kulturellt 
inflytande från kontinenten och särskilt England under denna period 
än vad man normalt är böjd att göra. Många exempel kan påvisas,6 
ett illustrativt sådant kan vara den influens som rör jordskifte och 
byreglering. Sölve Göransson har med önskvärd tydlighet bl a visat 
att den sk solskiftesprincipen har införts till först Danmark sedan 
Sverige från England.7 Denna kulturella novation bör ha nått Nor
den, skriver Göransson, "during the period of close political, eccle
siastical and cultural contact between these countries (10th to 12th 
centuries)".8

Under 900-talet växer huvudgods, manors, fram i England under 
olika lorder. Dessa erhåller efterhand även privat jurisdiktion.9 Detta 
abstrakta begrepp omnämns i på latin skrivna lagar och bestämmel
ser med det allittererande feng sacu et socn, det första ordet betydan
de 'sak', det senare 'sökande av en lord, ett ting'. Detta stående 
uttryck sacu et socn förekommer i källorna första gången år 956. 
Uttrycket, som senare heter sake and soke, förekommer ofta för att 
beteckna privat jurisdiktion, och efterhand uppträder även bara soke 
härför.10 Så bl a omtalar ärkebiskop Oswald av York i ett memoran
dum från ca 975 att hans gods Sherbourne hade förlorat halva sitt 
"soke".11 Detta skall förstås så, att hälften av de byar eller underly
dande män som hade hört till ärkebiskopens ting i Sherbourne hade 
återgått under allmän jurisdiktion. Vi finner således att under 900- 
talet och i början av 1000-talet förekommer feng socn, en direkt

6 För kyrklig påverkan, jfr exv Taranger 1890, Jørgensen 1908, Toy 1983, Sawyer 1988 s 38.
7 Göransson 1962, 1976, 1985 s 77; jfr Roberts 1977 s 141 ff.
8 Göransson 1962 s 101.
9 För detta avsnitt, se allmänt Vinogradoff 1892 s 391 f, Vinogradoff 1905 s 214 ff, Maitland 1907 s 

80 ff, Vinogradoff 1908 s 120 ff, Aakjær 1927 s 25 ff, Stephenson 1944 s 305 ff. Cam 1957 s 50 ff, 
Thors 1957 s 85 ff, Stenton 1971 s 494, 518, Kristensen 1975, Miller & Hatcher 1978 s 21, Loyn 
1984 s 162.

10 Sote-institutionen är alltså svårgripbar; den tycks för det första utgöras av en av kungen åt en 
lord, biskop ed tilldelad privat jurisdiktion, för det andra en lords allmänt feodala rätt över sitt 
gods, med underlydande. I det förra fallet har även andra personer, som ej hörde till lordens 
gods, kunnat lyda under dennes soke-jurisdiktion. När sedan kyrka byggts vid en manor, har 
även församlingen till denna privata kyrka kunnat benämnas för en soke, där, att märka, inte 
enkom till godset underlydande kunde medräknas, utan även andra som ansågs höra till 
kyrkan. Dessa betydelser flyter i varandra och gör problemet synnerligen svåråtkomligt. Här 
kan endast antydas huvudlinjerna. — Nära samhörigt med soke är också beteckningen sokeman, 
sochemanni, som förekommer i Danelagen.

11 Stenton 1971 s 496.
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ekvivalent till nordiskans sokn,12 för att beteckna ett personellt och 
väl tämligen omgående ett territoriellt, privat rättsdistrikt under en 
lord.13

Kyrkobeståndets tillväxt i England beror till stor del på att privat
kyrkor i stort antal kom att uppföras vid dessa huvudgods, manors, 
särskilt under 900-talet. Detta har lett till att den församling, som 
kom att höra till huvudgodsets kyrka, efterhand kom att benämnas 
med beteckningen för det rättsliga distriktet, nämligen socn. Med 
andra ord förekom på engelsk botten en territoriell term socn för att 
dels beteckna ett område avseende en lords jurisdiktion, dels en 
kyrkförsamling. Det ligger nära till hands att — i ljuset av vad som 
ovan framhölls om möjligheter till engelsk organisatorisk påverkan i 
Norden under särskilt 1000-talet — överväga att ordet feng socn 
inkommit såsom ett lån till Norden från England och Danelagen, 
eller åtminstone att betydelsen 'kyrkförsamling' inkommit för det 
likalydande nord sokn.

Med Domesday Book (1086) möter vi i princip den nya sockenin
delningen i England, och inte den gamla uppdelningen i minsters. 
Detta parochialsystem var mera utvecklat i öst än i väst, och tycks ha 
varit mest konsekvent genomfört i Danelagen. Majoriteten socken
kyrkor var uppförda under 900- och 1000-talen och samtliga hade 
sin patronus, som kunde vara godsherre eller en eller flera jordägare, 
dvs bönder. Den ekonomiska grunden bestod av en jordbruksgård, 
glebe, tionden samt offergåvor och avgifter för utförda sakrament. 
Tionden, som var obligatoriskt genomförd och knäsatt med kungligt 
dekret såväl av Edmund (939—946) som av Edgar (959—975), var 
tredelad enligt bestämmelse utfärdad av Ethelred (979—1016), där en 
del skulle gå till kyrkans underhåll, en till prästen och en till fattiga. 
Det framstår vidare som klart att danske Knut gav många lagar och 
bestämmelser som reglerade kyrkans förhållande till samhället i 
övrigt, och han torde överhuvud ha haft stor betydelse vid socken
bildningen i England.

12 Ett av de stora stridspörsmålen under detta sekel har varit om soke och sokeman varit inhemska 
eller lån från Skandinavien. Under perioder när man gärna velat inläsa dansk påverkan under 
anglosaxisk tid i England har följaktligen möjligheten av ett lån framhållits, medan strömningar 
idag, med en på många händer mera reserverad hållning till skandinavisk influens i England, 
löper i riktning mot att se ett inhemskt ursprung av den judiciella termen soke och yrkes- eller 
klasstillhörighetsbeteckningen sokeman. Argument finns som talar till förmån för båda stånd
punkterna. En närmare utredning om dessa förhållanden kan inte presenteras i detta samman
hang.

13 Detta har en intressant parallell i en lettisk-kurisk indelningsterm borchsukinge, burchsukunge, 
som avsåg ett distrikt vari bönder stod under en borgs rättsliga och ekonomiska dom värj o 
(Aakjær 1927 s 26).
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Det förefaller svårt att följa några bestämda linjer rörande socknens 
ursprung och framväxt i det existerande materialet. Problemet är 
onekligen komplext, naturligtvis en följd av det på vitala punkter 
sviktande källmaterialet. Måhända går det dock att på ett mera 
generellt plan finna ett mönster som gör att socknens uppkomst och 
snabba genomslag blir förståeligt. Jag vill gärna pröva en sådan 
generell syntes.

En första kyrklig organisation fanns i Europa under det första 
årtusendet bestående av vissa större städers "parochiae", dvs för
samlingar under ledning av en biskop. Detta var knappast någon 
reell eller genomtänkt organisation, utan mera vissa urbana noder 
som hade en större eller mindre influens på sina omland. Det är 
strukturen från dessa "civitates" som sedan i stor grad uppenbarli
gen ligger till grund för den stiftsbildning som äger rum.

Med det feodala samhällets framväxt uppstod ett kollosalt kyrk- 
bestånd, i form av privata kyrkor som godsägare lät bygga på sina 
huvudgårdar. Dessa kom att utgöra grunden för de socknar, paro
chie, Kirchspiels, Pfarren, parishes etc, som vi möter under medelti
den. Problemet var dock, ur kyrkans synpunkt, att kontrollen över 
detta stora kyrkbestånd, liksom över dessa kyrkors präster, låg i 
händerna på världsliga stormän.

För de feodala stormännen var en kyrka ytterligare ett slags "pro
duktionsmedel", varigenom man kunde tillvinna sig makt, pengar, 
nådegåvor och glans. För särskilt den påveliga makten måste där
emot situationen naturligtvis ha varit besvärlig och okontrollerbar. 
Vissa reformer och kompromisser genomfördes under 700- och 800- 
talen, särskilt i form av frankiska kapitularier, utfärdade av Pippin 
den lille, Karl den store, Ludvig den fromme etc, vilket återbördade 
viss kontroll över kyrkor och prästtillsättningar till kyrkan. Den reella 
makten och den drivande kraften i kyrkbeståndets tillväxt låg allt
jämt hos de världsliga stormännen in på 1000-talet.

Nya kyrkligt ideologiska strömningar framkom dock under 900- 
talet, i form av den cluniacensiska (och senare den gregorianska) 
reformrörelsen, till att börja med inriktad mot en revision av kloster
livet, men efterhand med en alltmer kyrkopolitisk inriktning. Måttot 
var libertas ecclesiae 'kyrkans frihet'. Särskilt utrerat blev detta kyrko- 
politiska reformkrav under påve Gregorius VII:s sekulärt offensiva 
maktutövande. De ledande europeiska "kyrkoideologerna" måste ha 
hamnat i något slags rävsax, då man dels önskade få kontroll över 
vad man ansåg hörde kyrkan till ute i samhället, som kyrkor, präster 
osv, dels var i sann symbios med världsliga furstar och kungar i sin 
strävan efter nya proselyter, särskilt ute i Europas periferi. Alltnog,
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tankar om en självständigare kyrka, där såväl kyrkor som deras 
präster skulle vara oavhängiga och oberoende från världslig makt
myndighet, och under endast biskopars överinseende, växte sig allt 
starkare. Man hade också ett verktyg för att kunna genomföra en 
sådan frigörelseprocess, i form av den sedan tidigare införda tionde
institutionen.

Den slutgiltiga kyrkliga organisationen på gräsrotsnivå erhölls så
ledes med socknarna, dock tryggad med påvligt primat och med full 
kontroll genom dennes ärkebiskopar. På detta sätt erhöll påvemak
ten och kyrkan en i många avseenden starkare möjlighet att utöva 
kontroll över kyrkor och prästerskap. Socknen växte således fram 
efter ett behov, och med en medveten "ideologisk" baktanke, en 
kyrklig strategi. Genom att hävda att det var biskopen som skulle 
utöva kontroll över de enskilda kyrkorna — även om de var ägda av 
världsliga — och prästerskapet, kunde grunden läggas för en förhål
landevis snabb och enhetlig sockenindelning av stora områden. De 
ekonomiska förutsättningarna ändrades också genom det "system
skifte" som ägde rum; man övergick från att basera sin ekonomi på 
offergåvor och inkomster för utförda tjänster till en, utöver detta, 
direkt och kontinuerlig beskattning av församlingen.

T iondeinstitutionen
En vitalt bidragande orsak till sockenbildningen — om än inte för 
uppförandet av kyrkor — måste ha varit ett generellt införande av 
tionde.14 För stora delar av Sverige torde den ha bidragit till att ett 
mera allmänt kyrkobyggande har kunnat äga rum under 1100-talets 
slut och 1200-talet, särskilt på kyrkans premisser, men även av 
menigheter och bondekorporationer. I annat fall skulle vi möta kyr
kor enkom vid stormäns gårdar. Måhända har vi här också orsaken 
till att socknen kom att bli tämligen konform, en församling — i det 
agrara Sverige, en bygd, ett antal gårdar — knöts till en befintlig eller 
nyuppförd kyrka. Medan högre enheter inom den ecklesiastika orga
nisationen, som stift och prosterier, närmast systematiskt anknöt till 
äldre territoriella indelningsenheter,15 bildades socknen kring ett an
tal gårdar som kunde leverera åtminstone ett minimum av tionden

14 Jfr Stenton 1971 s 152 ff, Watt 1988 s 27, Helle 1988 s 53.
15 Hellström 1971 s 2 f, 99 ff, 132 ff.
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för kyrkans och prästens underhåll.16 Som vidare G W O Addleshaw 
framhållit, bidrog tionden till fasta gränser för socknarna, då en 
socken i och med detta kom att bestå av den totala summan av 
gårdar som lämnade tionde.17

När tionden införs i Norden är inte helt klarlagt. Allt tycks dock 
tala för att beslut om tiondens införande har tagits i de nordiska 
länderna under den första halvan av 1100-talet.18 Island är synbar
ligen tidigare ute, år 1096 eller 1097, men indicier i det danska 
källmaterialet tyder på försök att införa tionde redan på 1080-talet. 
Om tionden i Norden är en 1100-talsföreteelse, eller om källmateria
let sviker oss här, är ovisst. Att döma av bevarade brev har dock 
acceptansen av tionde varit olika inom olika regioner.19 Detta utgör 
ytterligare en indikation på att vi måste räkna med olika regionala 
skillnader vad beträffar den parochiala indelningen.

Ordet sockens äldre betydelser
Det står helt klart att den term som använts för att beteckna en 
'socken' gömmer ett semantiskt innehåll, som — rätt tolkat — kan 
lämna vital information om sockenbildningen. Den latinska benäm
ningen var alltså parochia. Vad som är påfallande är att i Norden kom 
ordet sokn att bli helt allenarådande för att beteckna den nya parochi
ala enheten, avviker gör härvidlag endast Island (se nedan). Man kan 
fråga sig varför denna term så snabbt och så generellt vunnit insteg i 
såväl Danmark, Norge som Sverige.

Ordet socken har en långt äldre historia än som beteckning för en 
kyrklig indelningsenhet. Det är ett gammalt germanskt verbal
abstrakt, bildat till verbet söka, som ägt en äldre betydelse 'sökande'. 
I de nordiska språken uppträder vissa betydelser och komposita med 
sökn, vilka låter oss ana konturerna av det äldre semantiska innehåll 
ordet har haft innan dagens kyrkliga betydelseinnehåll kom att bli i

I detta sammanhang bör en annan parochial indelningsterm uppmärksammas, nämligen gäll, 
fsv giceld 'betalning' till giielda 'betala, ge', som har sitt ursprung i inbetalandet av just tionde till 
prästen och kyrkan. Denna term kom särskilt mot slutet av medeltiden att avse en samman
slagen socken med sitt annex.

17 Addelshaw 1970b s 4, Watt 1988 s 27, Sawyer 1988 s 41.
18 Se KL 18 sp 280 ff, Schuck 1959 s 234 ff, Helle 1988 s 53, Brink 1990 s 73.
19 Särskilt Sawyer 1988 s 40 har framhållit motståndet till att inbetala tionde, något som kan 

utläsas av flera tidiga brev från påvar och biskopar till olika menigheter; måhända är det 
biskops tionden som särskilt mött motstånd ute i bygderna, medan sockenprästens tionde tidigt 
har blivit en någorlunda accepterad realitet, allt enligt ett plausibelt förslag av L-O. Larsson 
1966 s 269 f.
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princip allenarådande. Fornvästnordiskan uppvisar skiftande bety
delser som 'redskap till att ta upp (söka) saker från havets/sjöns 
botten',20 'anmodan', 'angrepp, kamp, strid', 'rättsak; vara berätti
gad, ha lagligt berättigande till att föra rättsak i ett mål', 'tillström
ning av folk', 'folksamling',21 'hop, skara' och 'kyrksocken, menig
het, som besöker en viss kyrka'.22 Till dessa kan anföras en mängd 
sammansättningar, som yfirsókn f 'juridisk rättighet för en ombuds
man för kung eller biskop att resa rättsak i ett distrikt; styrelse, 
överhöghet',23 yfirsóknarmadr m 'överhetsperson, styresman (mest 
om årmann och syssloman)', soknaraöili m 'huvudman i en rättsak', 
sóknardagr m 'dag då rättsak lagligen kan pålysas eller föras', sóknar- 
gagn n 'bevisning varpå en rättsak grundas', soknarmål n 'rättsak', 
soknarvitni n 'vittnesbörd i rättsak', sóknartimi m '(laglig) tid för 
målsökning, rättsak', sóknarfing n 'ting för att döma i vanliga rätts- 
mål', vidare söknarmaör m bl a 'ett slags offentlig sakförare, en som 
har ansvar för lag och rätt' och det avledda sóknari m 'sakförare'. Det 
sistnämnda ordet är intressant i sammanhanget. I fornsvenskt lag
språk uppvisar soknare betydelser som 'åklagare; offentlig tjänste
man, sändebud'. Det förekommer här ofta med attribut, som konungs 
soknare eller biskops soknare.

Det är uppenbart i ljuset av ovanstående, att ordet sokn haft hävd 
inom fornnordiskt lagspråk. Denna term sokn och sammansättningar 
härtill har med andra ord ett klart samband med judiciella förhållan
den och har haft en central plats inom det förkristna s k tingssamhäl- 
let.24

Av stor betydelse i detta sammanhang blir då termen fvn fingsókn 
'tingslag', belagd i Gulatingslagen: i feirri fingsókn er hann byr i, och 
på ett ställe i Flateyjarbök: l)å var landinu skift i fjöröunga, ok skyldu 
vera 3 ping i fjoröungi hverjum en frjü höfuöhof i pingsókn hverri.25 
Denna term har alltså en territoriell eller åtminstone en personell 
innebörd och en betydelse 'tingslag' finner helt klart stöd i att senare 
leden i sammansättningen således har ett uppenbart samband med

20 Jfr sv socknar pl 'redskap för sökande efter borttappat gods på sjöbotten, dragg' och det härmed 
sammanhörande verbet sockna (SAOB).

21 Denna och följande betydelse möter vi uppenbarligen i sammansättningen fvn skipsókn 
'skeppsmanskap' (Fritzner).

22 Se Fritzner och Norrøn ordbok; jfr Thors 1957 s 84 ff.
23 Exv hann gaf Guöraöi yfirsókn, par sem kallat er Raumariki och Sveinn konungr gaf honum jarldóm 

ok fékk honum Halland til yfirsöknar (Fritzner).
24 Se Andersson 1988 s 65 ff.
25 Fritzner. Termen förekommer även i de sk Ulfljöts lagar, vilka dock har ett något dubiöst 

ursprung, varför detta belägg inte bör användas i första hand (Olsen 1966 s 34 ff, J. Benedikts- 
son i KL 19 sp 274 f, Andersson 1988 s 67).
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det förhistoriska tingssamhället. Vi kan dock inte veta om denna 
funna betydelse 'tingslag' har förkristen hävd. Det kan inte anses 
uteslutet att denna sammansättning har kunnat uppstå under påver
kan och i anslutning till den kyrkliga innebörden i kirkiusókn och sókn 
'kyrkförsamling'. Med andra ord torde det vara ovisst om pingsókn 
kan användas som ett argument för att påstå att en territoriell eller 
personell betydelse har kunnat finnas under förkristen tid för ordet 
sókn. Möjligheten, att så kan ha varit fallet, måste naturligtvis över
vägas, men det förefaller något vågat att bygga en hypotes, om en 
äldre betydelse 'distrikt; område' för sókn, på en sådan förmodan.

Detta vunna samband mellan termen sokn och det s k tingssamhäl
let finner ett starkt stöd i isländska förhållanden. Som framhölls 
ovan har socknen här inte kommit att betecknas med termen sokn, 
som i övriga Norden. Istället har man övertagit den gamla termen 
ping 'ting, tingssammankomst; tingslag'. Som senast uppmärksam
mats av Thorsten Andersson fick den isländska ping-institutionen 
terminologiskt tjäna som mönster för den nya sockenindelningen; ett 
samband som han bedömer vara av snarast rent allmän natur, med 
vilket han vill poängtera att det inte skulle råda något territoriellt 
eller personellt sammanfall mellan de gamla />mg-tingslaget och de 
nya />mg-socknama.26

Socknens uppkomst
Den traditionella översättningen av ordet socken är 'folk som söker 
sig till samma kyrka'. En sådan äldre betydelse är dock osäker, men 
upprepas alltjämt i handböcker och populära framställningar. Ovan
stående utredning visar att ett annat, äldre ursprung av termen måste 
sökas.

Ett första förslag att förstå den nordiska socknens uppkomst kan 
vara Gerhard Hafströms hypotes om att den äldst avsett en hednisk 
motsvarighet till de senare kyrksocknarna, avseende ett distrikt vars 
invånare sökt sig till samma kultplats. Han framställer en hypotes 
som går ut på att socknarna i Sverige i princip anslöt sig till en äldre 
indelning, som hade sitt ursprung i ledungsorganisationen. Denna 
indelning skulle i sin tur återgå på ett förhistoriskt "kultförbund", så 
att varje administrativt-rättsligt distrikt också hade en gemensam 
kultplats dit distriktets invånare sökt sig. Det distrikt, som tjänstgjort 
som "modul" för de senare tillskapade socknarna, skulle enligt

26 Andersson 1988 s 66.
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Hafström ha varit ledungsorganisationens åtting. En "kultsocken" 
skulle således ha blivit en kyrksocken.27

Grundtanken hos Hafström är äldre än så och hypotesen har fått 
många vapendragare. Det kan dock konstateras att en överensstäm
melse mellan åttingen och socknen i Uppland på intet sätt är gene
rell,28 även om den tycks kunna hävdas i enstaka fall.29 Helt klart kan 
denna hypotes, åtting -> socken, inte vara den generella förklaringen 
för att förstå socknens uppkomst. Att vidare hävda att socknen skulle 
ha kunnat vara ett förhistoriskt kultförbund, åsyftande dem som 
sökte sig till samma kultplats, blir en e silentio-hypotes, som saknar 
stöd i källorna och blir mer tro än vetande.

En andra möjlighet att förstå socknens uppkomst har presenterats 
av Thorsten Andersson.30 Han fäster avgörande uppmärksamhet på 
termen pingsokn 'tingslag' och antar att även sokn kan inrangeras i 
den kategori distriktsbeteckningar, som utgår från ting och samman
komst i det gamla tingssamhället. Hypotesen går ut på att i Norden 
skulle ha funnits ett förhistoriskt mindre bygdelag, med gemensam 
tingsplats, som kallats för sokn. Som parallell till detta, och som ett 
talande bevis för att en motsvarande betydelseförskjutning hos ter
men har kunnat äga rum, anför han termen ping på Island, vilken 
upptogs för att beteckna de nyinrättade kyrkförsamlingarna här. 
"Tingslaget med dess samlingsplats", skriver Andersson,31 "fick ter
minologiskt sett tjäna som mönster för socknen med dess samlings
plats, kyrkan." Av missionshistoriska skäl räknar han med att denna 
specialbetydelse för sokn uppstått på dansk botten, och sedan spritts 
över övriga Norden.

Denna hypotes ligger ganska nära Hafströms, men istället för att 
räkna med en förkristen sockenindelning, skulle grunden vara för
historiska bygdelag med gemensamt ting.32 Hypotesen är, som jag 
ser det, behäftad med tre osäkerhetsmoment: För det första, har 
termen pingsokn 'tingslag' förhistoriska anor med denna betydelse, är 
detta ett utmärkt stöd för den anförda tolkningen. Det finns dock risk 
för att så inte behöver vara fallet, som framhölls ovan, varför termen 
dessvärre inte kan utgöra ett evident bevis för hypotesen. För det 
andra utgör konceptionen rörande uppkomsten och spridningen av

27 Se Hafström 1949, 1964.
28 För kritik mot Hafströms tes, se Lundberg 1972 s 87 och Rahmqvist 1982 s 89 ff.
29 Se exv Stähle 1948 s 137, Larsson 1989 s 49, 55, 61, 73.
”Andersson 1988.
31 Andersson 1988 s 66.
32 Ovisst är om dessa skulle ha ingått i någon övergripande hierarkisk organisation eller om 

bygdelagen varit av mera arbiträr natur.

124



termen ett osäkerhetsmoment. Danmark torde vara det land som sett 
flest privat uppförda kyrkor i Norden, vilket gör det påfallande att 
här räkna med att bygdelag skulle ha uppfört kyrkor. Vidare är det 
diskutabelt om termen skulle ha spritts härifrån så snabbt och gene
rellt, som man i så fall måste anta. I Norge har vi exv uppenbarligen 
haft direkt influens från England vid kyrkans organisation,33 vilket 
skulle ha kunnat ge plats för en annan term för 'kyrkförsamling', 
något som dock ej har skett. Ett tredje osäkerhetsmoment är att en 
förhistorisk konstruktion *sokn 'bygdelag med gemensamt ting' alltså 
ej är belagd.

En tredje möjlighet att förklara uppkomsten av sokn 'kyrkförsam
ling' har antytts tidigare av flera forskare.34 Som ovan framhållits har 
ordet sokn såväl i Norden som i England haft en betygad hemvist 
inom juridisk terminologi i det förhistoriska samhället. Eftersom den 
nordiska termen pingsokn inte självklart kan anses ha ett förkristet 
ursprung, finns egentligen ingen positiv indikation för att termen kan 
ha ägt någon personell eller territoriell betydelse 'distrikt; område' på 
nordisk botten. En hypotes utifrån en sådan ståndpunkt blir med 
andra ord en e silentio-slutsats. I England vet vi dock att en territo
riell betydelse, efterhand även 'kyrkförsamling', vuxit fram för ter
men feng socn. Vi är vidare i stånd att våga räkna med en tämligen 
stark kyrklig organisatorisk påverkan på Norden från England. Med 
andra ord låge det nära till hands att räkna med det nordiska sokn 
'kyrkförsamling' såsom inkommet från England och Danelagen, för
medlat av engelska kyrkomän, organisatörer av den nordiska kyrko- 
organisationen under framförallt 1000-talet. Detta skulle förklara 
varför sokn blir den generella termen för 'kyrkförsamling' i hela 
Norden, utom på Island.

Vilken av ovanstående hypoteser man ansluter sig till för att förstå 
socknens uppkomst blir naturligtvis beroende på tycke och smak; 
personligen lutar jag åt den tredje. Som jag ser det kan nyckeln till 
hela konceptionen vara just termen pingsokn. Om den har förhistoris
ka anor, ligger det mycket nära till hands att räkna med att även ett 
simplex *sokn 'bygdelag; distrikt' har funnits, på samma sätt som 
feng scipsocn och socn påträffas bredvid varandra i England. Måhän
da har vi haft en både tids- och innehållsmässigt parallell utveckling i 
Norden, med den som vi finner i England, men källäget hos oss gör 
att vi inte kan följa utvecklingen på samma sätt.

33 Se exv Taranger 1890, Birkeli 1982 24 fif, 49 ff, Helle 1988 s 46 f.
34 Se Brink 1990 s 70 för hänv.
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SOCKENNAMN

Sekundära Primära
bygde- distrikts- by-/gård- kyrkplats-
namn namn namn namn

A A A

SOCKENBILDNINGEN

Fig 2. Typologiskt schema för våra sockennamn.

Sockennamnens vittnesbörd
Ovan har företrädesvis historiskt urkundsmaterial använts för att 
erhålla en bakgrundsteckning för sockenbildningsproblematiken. 
Som dock konstaterats av åtskilliga författare, lämnar det skriftliga 
materialet oss i sticket för att belysa själva sockenbildningsfasen. 
Även andra källkategorier måste därför indras för att belysa sock
nens uppkomst. En väsentlig sådan, nämligen de första fysiska mani
festationerna, sockenkyrkorna, skall dock lämnas utanför denna dis
kussion. Istället skall det onomastiska materialet, i form av socken
namnen, uppmärksammas. I vilken utsträckning dessa källor kan 
lämna bidrag till den aktuella problemställningen har jag försökt 
evaluera i min avhandling, vilken kompletterar den följande fram
ställningen.35

55 Brink 1990.
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Målet för den onomastiska analysen är att försöka komma åt vad 
sockennamnet denoterade, dvs åsyftade, just vid själva sockenbild
ningen. Om man således kan klarlägga vad namnet åsyftat vid denna 
tidpunkt, erhåller vi förstås information av betydelse för att förstå 
själva processen.

Rent metodiskt innebär det att man vid den språkliga analysen inte 
enkom underkastar namnet en ordsemantisk tolkning, dvs studerar 
vilka element den språkliga storheten innehåller och eventuella se
mantiska relationer dem emellan, utan även en namnsemantisk tolk
ning, innebärande att man även beaktar extralingvistiska semantiska 
relationer.

Vid en undersökning av sockennamn visar det sig att dessa kan 
bearbetas med denna namnsemantiska metod och med hjälp av ett 
typologiskt schema. Den övergripande analysgången är att försöka 
avgöra huruvida namnen är primära eller sekundära som socken
namn, dvs om de är toponymiska nybildningar vid tiden för sock
nens uppkomst, eller om namnen är övertagna, och således har en 
äldre onomastisk historia än så.

De primära sockennamnen, dvs nybildningarna, är i jämförelse 
med de sekundära en försvinnande liten grupp, men icke desto 
mindre av stort intresse. De namn som är aktuella är för det första 
vad man skulle kunna kalla "fromma namn", myntade inom det nya 
kristna samhället, som hämtade sina föreställningar och begrepp ur 
en religiös föreställningsvärld, resulterande i namn som Kristdala i 
Småland, Kristberga i Östergötland och kanske Marieby (och ev Mar
by) i Jämtland, som antagits innehålla jungfru Marias namn i förle
den.

För det andra har vi kyrkbyggnademas namn, vilka i några fall kan 
ha övergått till att ge hela socknen namn. Vanligast är en handfull 
namn som omtalar att kyrkan var ny, väl ekvivalent med ung, som 
Nykyrka i Jönåkers hd, Södm (ecclesie Nyakyrkio, parochia Nyakirkio 
1352, j nyokirkio socn 1367), Nye i Östra hd, Smål (Nykirkio sokn 
1402, ... Nya sokn 1413), Västra Ny i Aska hd, Ögl (nyakirkio sokn 
1369) och Östra Ny i Björkekinds hd, Ögl (parochie Nyakirkio 1352). 
Andra exempel på dessa fåtaliga sockennamn är Bondkyrka i Uppsala 
stad, med församlingsnamnet Helga Trefaldighet (in parochia ecclesie 
sancte trinitatis 1316,... ii bonda kyrkio soknene 1384), dvs 'bönder
nas kyrka' till skillnad från domkyrkan,36 Brännkyrka i Stockholm (de 
Brænnekirkio 1454), ett namn som kyrkan väl fått för att den brunnit

36 Ett annat exempel är Bondkyrka i Vadstena (ij bonda kirkionne ij Watzstenom 1395).

127



eller varit brännskadad,37 Stenkyrka på Gotland (Steinkirki 1430) och 
Stenkyrka på Tjörn (a stæin kirkinu 1325), troligen att förstå som 
tidiga stenkyrkor, Skog (y fsv Skoghskirkia) 'kyrkan på skogen (Öd- 
morden)' i Hälsingland, Heda (de Hedeskyrke 1294) 'kyrkan på 
heden' och Rök (røskyrc 1282; < fsv Røkskirkia) sannolikt att förstå 
som 'kyrkan som uppförts vid *Røk/en rök (dvs Rökstenen)' i Öster
götland samt ett antal Lillkyrka, bl a i Trögd, Uppland (litlakirkiu 
1314, parochie Litlakirkio 1349).

En särskild grupp är de sockennamn som innehåller kyrknamn 
med ett helgonnamn i förleden, sk patrocinienamn, avseende det 
helgon som kyrkan var vigd åt. Denna, den största primära socken- 
namnsgruppen, har varit tämligen produktiv under senare skeden 
för att bilda namn på särskilt stadsförsamlingar. Som exempel kan 
anföras S:t Klemens i Lund (ecclesie sancti Clementis 1330—34), S:t 
Ilian i Enköping (j sancte ylyans sokn i Enekøpwngh 1491), S:t Olof i 
Sigtuna (Ecclesiam beati Olaui regis et Martiris 1311), S:t Drotten i 
Visby (ecclesie sancte Trinitatis 1347, ecclesie Sancti Drochtini 1353) 
och Drothem (sancta drotens kyrkio 1359) i Hammarkinds hd, Ögl, 
innehållande fsv drotin 'hövding, furste; Gud' och Allhelgona, nu 
Helgona, Rönö hd, Södm (parochia omnium sanctorum nycopie 
1320). Totalt har uppskattningsvis ett trettiotal sockennamn under 
medeltiden varit av denna typ i Sverige, där S:t Olof förefaller att ha 
varit det vanligaste.

I vissa fall vittnar några hithörande sockennamn om lokalhelgon. 
Botkyrka i Stockholm (in ecclesia beati Botwidi 1283, parochie botuid- 
he kirkiu 1298, in parochia bothwidakyrkyu 1317) antas innehålla 
namnet på ett lokalhelgon Sankt Botvid, som skall ha lidit martyrdö
den när han försökte sprida den kristna läran i trakten. Vidare enligt 
Botvidslegenden byggdes här år 1176 en ny kyrka över den äldre 
träkyrka, som Botvids bror Björn år 1129 låtit uppföra, innehållande 
martyrens kvarlevor.38

Det kan vara svårt att avgöra om ett sockennamn, återgående på 
ett kyrknamn, verkligen innehåller namnet på ett historiskt (lokal) 
helgon och inte namnet på den som först lät uppföra kyrkan, dvs 
dess patronus. Ett kyrknamn, innehållande ett personnamn, kan 
nämligen ha gett upphov till en legend om ett lokalhelgon, en 
namnförklaringssägen.39 Så förefaller det kunna vara med Karlungs-

37 So.cknens äldre namn var Vantør (Stähle 1950 s 101). Måhända är namnet Brännkyra uppkom- 
met först mot medeltidens slut.

38 Schmid 1931, Stähle 1950 s 101, Andersson 1986 s 111 f.
39 Allmänt om hur ohistoriska lokalhelgon uppstått utifrån en namnförklaringssägen eller annan 

namnlikhet, se Linde 1986 s 138 ff.
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kirkia (Karlungskirkiu 1287, ecclesia karlunge 1331, parochia karl- 
ungx kirkia 1339) i Roslagen, idag ingående i den sammanslagna 
socknen Söderby-Karl. Här finns en sägen om en Sankt Karlung, som 
uppenbarligen är ohistorisk. Jöran Sahlgren antar istället att i kyrk- 
namnet ingår en personbeteckning Karlung 'ägaren av Karlösa' e d.40 
Andra exempel på dessa intressanta men fåtaliga sockennamn är fsv. 
■f Ulßildakirkia (wluildækirkyo 1327), som varit det äldre namnet på 
Överselö sn, Södm, samt fSighridhakirkia (sigredakyrkyu 1317) som 
enligt Mats Wahlberg kan ha avsett Yttre Hölö sn, Södm.41 Wahlberg 
menar att det finns grund för att anta att dessa två medeltida kvinno
gestalter, Ulfhild och Sighridh, har varit historiska och av kunglig 
eller frälsesläkt, och kan ha legat bakom tillkomsten av dessa kyr
kor.42 Ytterligare ett exempel kan vara Fasta (ecclesie fastakirkyu 
1317, parrochie fasta 1390, j fasta kirkio sokn 1462), nu ingående i 
den sammanslagna socknen Fasterna, Sjuhundra hd, Uppl,43 som 
kan innehålla namnet på en kyrkans patronus, Faste.44 Denna kate
gori är således synnerligen liten i Sverige. De få och i flera fall relativt 
osäkra exempel man kan uppleta är intressant nog att knyta till 
Mälardalen. På kontinenten och de brittiska öarna är däremot dessa 
kyrknamn mera allmänna, vilket också är att vänta i egenkyrkodomi- 
nerat område.45

Ett typologisk sett svårbedömt specialfall är sådana — visserligen 
mycket fåtaliga — sockennamn vilka av gammalt ändade på -sokn. 
Hur man skall klassificera dessa beror naturligtvis på hur man bedö
mer ortnamnselementet -sokn. Om man är böjd att räkna med att 
sokn kunnat ingå i ortnamn redan innan kyrkan påbörjar sin parochi- 
ala indelning, snarast då med en betydelse 'bygd, gränd', blir socken
namn på -sokn naturligtvis möjliga att hänföra till den sekundära 
kategorin (men vissa namn på -sokn kan naturligtvis med detta 
synsätt också vara bildade vid den kyrkliga socknens uppkomst). Om 
man däremot anser att ordet sokn erhåller en onomastisk funktion 
först med den kyrkliga parochiala indelningen, blir denna kategori 
att hänföra till de primära sockennamnen.

40 Sahlgren 1941, jfr Andersson 1986 s 113, Andersson 1988 s 75 f.
41 Wahlberg 1975, jfr Andersson 1986 s 112, f, Andersson 1988 s 75.
42 En närliggande parallell erbjuds här förstås av Pjódildarkirkia på Grönland, som skulle ha 

uppförts av Erik den rödes hustru Pjódildr.
43 Fasterna är en namnform som konstruerades av sockennamnen Fasta och Esterna, när dessa 

socknar sammanslogs 1797.
44 Kyrknamnet har tidigare även tolkats som 'den befästa kyrkan' (Sahlgren 1941 s 19), innehål

lande adj fast, vilket med tanke på den aktuella kyrkobyggnaden inte förefaller direkt överty
gande.

45 Se exv Bach 1954 s 193, Puchner 1960—61, Andersson 1986 s 114, Fellows-Jensen 1987, 
Andersson 1988 s 74.
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Under medeltiden var det mycket vanligt att som alternativ till ett 
ortnamn använda sig av en inbyggarbeteckning bildad härtill samt 
en huvudled.46 Detta, att inbyggarbeteckningar kommit till använd
ning istället för ortnamn, var något synnerligen vanligt inom hela det 
gamla indoeuropeiska språkområdet,47 och som ständigt möter oss 
hos de klassiska författarna under det första årtusendet. Ett äldre 
bynamn Bærgh kunde således vid sin sida ha ett Bcerghboa by, vilket i 
sin tur ofta gav upphov till ett nytt, sekundärt bynamn Bergby. Å 
andra sidan hade ett gammalt Næsby regelmässigt vid sin sida en 
inbyggarbeteckning Næsboar.

Detta skick ligger till grund för att vi under medeltiden ibland 
möter alternativa namn på socknar; måhända är ettdera namn äldre 
än det andra, men idag är det vanligtvis ogörligt att få vetskap om 
vilket. Man kan exemplifiera med Kuddby på Vikbolandet i Östergöt
land. Det skrivs under medeltiden dels j kwtum, apud ecclesiam kwta 
1386, dels kutbosokn 1377, senare Kutby (sokn). På samma sätt är det 
med grannsocknen Stenby, som uppvisar skrivningar som innan Ste
ene 1377, stenbo sokn 1377, stenbosokn 1383, j stene, j steen 1409. I 
dessa två fall anser Gösta Franzén, sannolikt på goda grunder, att 
äldre namn på socknarna varit de osammansatta Kuta resp Sten.48 
Andra fall är dock inte lika enkla att tolka.

När vi först möter socknarna och deras namn i vårt skriftliga 
källmaterial, framgår det klart vilken labil situation som rått under 
denna etableringsfas.49 Såväl socknarna, med deras gränser, som 
sockennamnen kunde ändras, och vad beträffar de senare är det helt 
klart att vi ofta möter två, ibland flera, alternativa namn på socknen. 
Efterhand etableras dock en någorlunda fast norm, vilket gör att 
under senmedeltid är socknarnas antal, utseende och namn tämligen 
stabila.

Vi kan antagligen bäst studera denna tidiga fas i vår äldsta jorde- 
bok, Vårfruberga klosters godsförteckning, vars äldsta partier härrör 
från 1100-talets slut. Här förtecknas bl a en "par: Kitlingj", vilket 
visar att en kyrka har stått i byn Killinge, kring vilken en liten socken 
har bildats. Sedermera har denna uppgått i S:t Pers sn, Ärlinghundra 
hd, Uppl. På samma sätt har Tuna (fsv Alatuna) i Hjälsta sn, Lagunda 
hd, Uppl, utgjort en egen socken under äldre medeltid. Godsförteck
ningen upptar även en "parrochia Digglingj", vilket visar att en 
socken funnits kring en kyrka som stått i byn Deglinge i V Ryds sn,

46 Wessen 1932, Lundahl 1937.
47 Lundahl 1937.
48 Franzén 1937 s 137 ff.
49 Jfr Brink 1990 s 130.
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Åkers sklg, Uppl. En "parrochia quemestum" utgår från bynamnet 
Kvarsta, men här har socknen kommit att byta namn, varvid kyrkby
namnet har fått ge plats för bygdenamnet Tveta.

En senare sammansättningsled -sokn kan även ingå i några socken
namn som idag vanligtvis kallas Ny. Dessa förefaller att återgå på ett 
äldre Nyasokn, ev Nyakirkiu sokn, såsom fallet tycks vara med Nye i 
Småland (se nedan). I första hand har man att överväga tre värm
ländska Ny, Södra Ny och Norra Ny. Överhuvud synes det som om 
sockennamn på -sokn är tämligen unga. Måhända kan sådana med 
inbyggarbetecknande förled gå tillbaka till det äldsta parochiala ske
det, men även dessa tycks i många fall ha efterträtt eller varit alterna
tiva namn till sockennamn av annan typ.

Andra exempel är Nye, Östra hd, Smål, tidigare uppenbarligen fsv 
Myrisbodha,50 men som i brev från 1402 och senare kallas för Nyokir- 
kio sokn, med senare varianter som Nya sokn 1413 och nyasokin 1424. 
Vidare hade Almundsryd, sn i Kinnevalds hd, Smål, en avsöndring 
från det gamla fsv Hvcembo sokn, under medeltiden det alternativa 
namnet Nykyrkio (1423) och senare även Ytra sokn (1530), dvs 'yttre 
socknen'.51

Särpräglade i sin konformitet är de bomholmska sockennamnen, 
vilka samtliga ändar på -sogn. Dessa återgår i sin tur på kyrknamn, 
vilka samtliga har eller har haft namnet på ett skyddshelgon i förle
den, exv Knudsker sogn (< Knudskirkiu sogn), Larsker sogn (< Lauren
tius kirkiu sogn), Åker sogn (< Aakirkiu sogn äv S:t Hans sogn), Bodil
sker sogn (< Botulfskirkiu sogn), Ibbsker sogn (< Jakobskirkiu sogn) 
etc.52

Även om åtskilliga rader ägnats åt de sk primära sockennamnen 
ovan, är dessa försvinnande få i den samlade sockennamnsfloran. 
De sekundära sockennamnen är i klar majoritet och är således de 
väsentliga att analysera och avlocka information. Vi har här alltså att 
göra med övertagna namn, dvs ortnamn som har haft en förkristen 
historia. Dessa sekundära sockennamn kan ur namn typologisk syn
punkt med fördel indelas i fyra underavdelningar, vilka ger upplys
ningar om framförallt bakomliggande förhistoriska samhällsstruktu
rer och -företeelser.

Den första kategorin av sekundära sockennamn är sådana som 
återgår på äldre by- och gårdnamn. Dessa berättar vanligtvis att en 
kyrka byggts i en by eller vid en gård. De säger dessvärre inget om 
vem som uppfört kyrkan, men om vi kan konstatera ett ursprungligt
50 Styffe 1911 s 211.
51 Styffe 1911 s 203, Öberg 1979 s 37 f, Larsson 1979 s 86.
52 Ericson 1962, Brink 1990 s 131.
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gårdnamn, finns naturligtvis möjligheten att kyrkan tillkommit på 
privat initiativ. Detta är den helt övervägande majoriteten socken
namn i södra Skandinavien, vilket således speglar det stora antal 
privat uppförda kyrkor som måste ha funnits här. En sådan genetisk 
slutsats kan dock ej dras av längre norrut funna fall.53 Exempel på 
sockennamn av denna typ är Annelöv i Onsjö hd, Skåne, Rolfstorp i 
Halland och Aspeboda i Dalarna.

Den andra kategorin sekundära sockennamn är sådana som åter
går på äldre bygdenamn. Dessa namn erbjuder oss möjligheter att i 
många stycken rekonstruera gamla bygdegrupperingar, vilka således 
har kunnat läggas till grund för den nya kyrkliga enheten. Vilka 
beslutsmässiga grunder som kan ha legat bakom valet att låta en hel 
bygd bli en kyrksocken är naturligtvis svårgripbara, men ofta har 
man i diskussionen räknat med att ett bygdelag, en tingsmeninghet, 
tagit ett gemensamt beslut på sitt ting om att uppföra kyrka för 
bygden och sedermera att inleverera tionde för att tillförsäkra soc
kenprästen underhåll. Bl a för denna kategori kommer de intressanta 
frågorna då att uppstå: På vilken plats och på vems mark uppförde 
man kyrkan samt hur tillskapades prästbordet? Det ligger förstås 
nära till hands att bygdelaget, efter ett gemensamt beslut på tinget, 
byggde kyrkan på den gemensamma samlingsplatsen för bygden. 
Detta är en viktig iakttagelse, som visar sig vara betydelsefull vid en 
analys av sockennamns namnsemantiska status. Exempel på socken
namn av denna typ är Orust i Bohuslän, Funbo (fsv Funbohceradh) i 
Uppland, Ockelbo i Gästrikland, Arbrä i Hälsingland och Indal i 
Medelpad.

Den tredje kategorin sekundära sockennamn är sådana som funge
rat som förkristna distriktsnamn. Denna grupp är vital, i ljuset av den 
synnerligen livaktiga diskussionen huruvida våra socknar återgår på 
äldre territoriella enheter eller ej. Det kan redan här konstateras att 
denna grupp är försvinnande liten för Sveriges del. Icke desto mind
re antyder ett par exempel från Uppland att kyrksocknar övertagit 
eller anpassats till förkristna distrikt. Dessa är sådana namn som 
innehåller den svårgripbara distriktsbeteckningen tolft, som Frösthult 
(< Frøstolft) och fsv Lundatolft; jfr även sockennamnen fsv Tolftakir- 
kia och Husby-Sjutolft. Ett annat ursprungligen distriktsbetecknande 
namn möter oss i det äldre namnet på Rasbo sn, likaledes i Uppland. 
Denna socken kunde under medeltiden kallas för Rasbohundare (in 
parochia Rasbohundari 1291), således uppvisande samma namn som 
det medeltida hundaret. Dessa fåtaliga exempel utgör på intet vis

53 Jfr Brink 1990 s 138, 352 f.
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någon indikation på att medeltidens sockenstruktur kan återföras på 
en äldre distriktsindelning, som skulle ha haft sin grund i ledungens 
organisation och skatteadminstration, något som särskilt Gerhard 
Hafström förespråkade, men icke desto mindre visar de att kyrk
socknar kunnat anpassas till äldre indelningsstrukturer, något som 
den ecklesiastika indelningen regelmässigt alltså gjorde på högre 
nivåer i organisationshierarkin.

Den fjärde kategorin sekundära sockennamn är de som återgår på 
namnet på den plats där kyrkan kom att uppföras. De har ur namn- 
typologisk synpunkt följaktligen kommit att kallas kyrkplatsnamn. 
Denna namngrupp är, tillsammans med bygdenamnen, den som kan 
lämna mest information om förhistoriska samhällsförhållanden. Den 
vitala frågan i sammanhanget är förstås, varför har kyrka byggts just 
här? Någon bakomliggande orsak har naturligtvis funnits i samtliga 
fall. Man kan då söka att finna mönster i kyrkornas placering för de 
socknar som är benämnda efter kyrkplatsens namn. Särskilt mina 
egna analyser har visat att dessa namn har åsyftat platser som varit 
av betydelse för den förkristna bygden, vanligtvis såsom en bygdens 
samlingsplats ed.54 Exempel på sockennamn av denna typ är Torsång 
i Dalarna, Torsåkers i Gästrikland, Bollnäs i Hälsingland, Brunflo i 
Jämtland och Nora i Ångermanland.

Vad man sedan har att göra ur onomastisk synpunkt är att grund
ligt analysera sockennamnen inom en region på det sätt som beskri
vits ovan, dvs med en namnsemantisk metod. Problemet idag är att 
så få undersökningar har gjorts med hjälp av denna metod och med 
de här aktuella problemställningarna för ögonen. I tabell 1 har jag 
dock försökt att visa sockennamnens typologiska fördelning i ett

Tabell 1: Vissa svenska regioners sockennamn, med avseende på deras typo- 
logiska tillhörighet.

Sekundära sockennamn Primära
sockennamnbygde-

namn
kyrkplats
namn

distrikts-
namn

by-/gärd-
namn

Onsjö hd, Skåne — - — 6 —

Halland 1 i — 80 —

Västergötland 2 - - 440 -
Östergötland 3 10 — 125 8
Dalsland 2 — — 44 —
Gästrikland 7 1 — 1 —
Hälsingland 13 9 - 10 1
Medelpad 14 1 - 3 —
Jämtland 23 3 — 6 2

Källa: Brink 1990 tabell 1 s 135. 

54 Se Brink 1990 passim.

133



antal förhoppningsvis typrepresentativa regioner i Sverige.
En första viktig iakttagelse man härvidlag kan göra är att en 

påfallande regional olikhet gör sig gällande, så att i söder dominerar 
sockennamn av by- och gårdnamn tämligen totalt, medan andelen 
bygdenamn (och kyrkplatsnamn) dominerar i norr. Detta resultat bör 
man se i ljuset av det tidiga privatkyrkobyggandet som måste ha ägt 
rum i södra Sverige. I norr torde däremot många kyrkor ha tillkom
mit genom gemensamma beslut. Måhända har också en central 
kyrklig ledning kunnat ha haft större inflytande på kyrkobyggandet i 
norr. Det är helt klart att ur denna forskningsaspekt finns ännu 
mycket ogjort. Ett försök att genomföra en sådan här påkallad forsk
ningsinsats inom en region har jag företagit i min avhandling.55 
Huvudresultaten från specialundersökningen om Hälsinglands 
socknar och sockennamn presenteras här.

I det hälsingska sockenkyrkobeståndet urskiljer sig fyra kyrkor på ett 
markant sätt. Dessa är korskyrkan i Söderala, klövsadelskyrkan i 
Norrala, med såväl väst- som östtorn, samt Tuna och Jättendals 
kyrkor med sina västtorn, samtliga daterade till perioden 1150— 
1200. Söderala kyrka är svår att förstå ur flera aspekter, och lämnas 
därför utanför denna diskussion. De övriga tre är alla placerade i 
lägen som är de mest centrala i de tre förhistoriska centralhälsinge
bygderna, vilka sannolikt också legat till grund för tredingarna fsv 
Alir, Sunded och Nordans t ig. Jag har tidigare uppfattat dessa tre 
kyrkor såsom ett slags manifest i bygderna, för att av den gryende 
kungamakten, i samarbete med den kristna kyrkan, påtala och fram
häva centralmaktens och kyrkans intressen i landskapet. Dessa tre 
fortifikatoriska kyrkor är sannolikt ett slags arvtagare till de tre 
kungsgårdarna, vilka i Hälsingelagen kallas Uppsala öd, som också 
ligger alldeles i närheten av kyrkorna. Utöver dessa kyrkor finner vi 
de övriga sockenkyrkorna, som är av en enkel planlösning, sk ro
manska kyrkor med eller utan rakslutet kor, uppförda i de flesta fall 
under 1200-talet. I några enstaka fall har vi vittnesbörd om kvarstå
ende träkyrkor ännu relativt sent under medeltiden, men en närmare 
vetskap om dessa kräver ny kunskap på området.

Namnens vittnesbörd är som framgår av tabell 1 att en majoritet 
av sockennamnen är gamla bygdenamn; andelen ursprungliga 
kyrkplatsnamn är också stor. Den första grupp man kan analysera är 
dock de ursprungliga by- och gårdnamnen, vilka uppgår till ett 
ungefärligt antal av 10. En närmare undersökning av dessa namn

55 Brink 1990.
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visar att i princip samtliga är eller med stor säkerhet kan antas vara 
annex eller sekundära till andra modersocknar. Denna iakttagelse, att 
sockennamn som återgår på by- och gårdnamn i Hälsingland har 
burits av annex- och sekundärsocknar, är av stor betydelse regionalt 
sett; den har dock inte någon signifikans för att förstå samma kate
gori i exv södra Sverige. På detta sätt kan vi bortföra senare avsönd
rade socknar och kvar får vi ett antal socknar vars namn återgår på 
bygde- eller kyrkplatsnamn.

En analys av de sockennamn som tycks återgå på kyrkplatsnamn 
visar i fall efter fall att det inte tycks ha varit någon slump att kyrkan 
byggts på den plats som gett namn åt socknen. Dessa platser har 
uppenbarligen varit av stor betydelse för en omkringliggande bygd. 
De kan antas ha varit denna bygds samlingsplats, för ändamål som vi 
idag endast kan spekulera om. Tillsammans med bygdenamnen läm
nar dock dessa sockennamn vital information åt oss vid ett försök att 
rekonstruera en förhistorisk samhällsorganisation i Hälsingland på 
ett bygdeplan. De "urbygder" som kan rekonstrueras har uppenbar
ligen varit små enklaver i ett stort skogshav, och det är dessa små 
"urbygder" som utgjort byggstenarna vid bildandet av de senare 
socknarna i landskapet. (Fig 3.)

För att sammanfatta djupanalysen av de hälsingska socken
namnen visar oss dessa — tillsammans med kyrkornas information — 
att 3—4 fortifikatoriska kyrkor byggs under senare delen av 1100- 
talet. Måhända har även träkyrkor kunnat uppföras under denna tid 
ute i bygderna. Enklare kyrkor av sten uppförs dock uppenbarligen 
snabbt och generellt under 1200-talet. En sockenbildning i Hälsing
land torde således kunna antas ha ägt rum under 1200-talet, med en 
brasklapp infogad om möjligheten av en gryende sockenbildning 
kring träkyrkor redan under 1100-talet (något som dock blir en ren e 
silentio-hypotes). De äldsta socknarna övertog eller anpassades till 
befintliga bygder. Man kan anta att gemensamma beslut om att 
uppföra kyrkor för bygden har tagits genom ett tingsbeslut; vilken 
omfattning påtryckningar från kungamakt/kyrka har inverkat på 
beslutet torde vara omöjligt att avgöra. Dessa äldsta socknar hade 
naturligt avgränsade bygder som grund och kyrkan blev vanligtvis 
uppförd på en för bygden central samlingsplats. Relativt tidigt måste 
också några sekundärsocknar ha tillkommit, vilka sedan under me
deltiden antingen blir självständiga eller kvarstår som annex. Några 
bevis för att kyrkor uppförts på privat initiativ — såsom fallet varit 
söderut i landet — finns ej, även om inte möjligheten, att vissa 
bönder eller en större eller mindre bondekorporation i en bygd kan 
ha byggt kyrka, kan uteslutas.
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Fig 3. De vikingatida-/tidigmedeltida bygderna i Hälsingland (ovan), resp det 
medeltida sockenmönster som lagts över landskapet (nedan). Man ser att i 
princip varje "urbygd" kommit att tjänstgöra som en egen socken. Intressant nog 
avviker några små bygder i nordöst (om orsaken härtill, se Brink 1990 s 354 f).
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Sammanfattning
Efter den här företagna diskussionen vill jag så samla mig och pröva 
en övergripande syntes på hur sockenbildningen i Sverige kan ha 
gått till, vilka krafter som kan ha legat bakom, eventuell förankring i 
en förkristen administrativ indelnings- eller bygdelagsstruktur, soc- 
kenbildningsskedets tidsutsträckning och regionala likheter eller 
skillnader. Med tanke på källmaterialsituationen torde en sådan syn
tes kunna komma att variera ganska kraftigt även på vitala punkter, 
beroende på vem som för pennan, dennes utgångspunkt och person
liga preferenser.

Sockeninstitutionen har inte naturligt vuxit fram i Norden, utan 
utgör utifrån kommande kulturgods baserat på en helt ny "ideologi" 
som träffar Norden omkring det första millennieskiftet. Termen soc
ken har dock en trygg hemul i nordiska språk, ehuru någon förhisto
risk sockenindelning, vars existens Gerhard Hafström stridit för, eller 
någon mera allmän territoriell innebörd i termen, åsyftande na
turvuxna bygdelag, vilket föreslagits av Thorsten Andersson, ej finns 
belagda. En viss anslutning och anpassning till förkristen territoriell 
indelning kan dock konstateras, och en möjlighet att sokn har kun
nat beteckna ett bygdelag under äldre tid måste alltjämt övervägas 
framgent. I ljuset av att företeelsen är kommen utifrån vill jag pröva 
möjligheten av att den kyrkligt parochiala betydelsen 'kyrkförsam- 
ling' ävenledes inkommit utifrån, i samband med den första organi
seringen av kyrkan i Norden. Det ligger då närmast till hands att 
ljuset riktas mot England och framförallt Danelagen under 900- och 
särskilt 1000-talen. Här har en territoriell innebörd vuxit fram för en 
term sócn, senare soke, samma ord som det nordiska sökn. Under 900- 
talet kom den att beteckna den privata jurisdiktionen för en lord över 
bl a dennes manor; inbegripande dem som omfattades av denne 
lords "sake and soke". Mot bakgrund av att ett stort antal kyrkor, 
vilka sedermera kom att utgöra fundamentet till det senare socken- 
kyrkobeståndet i England, uppfördes vid dessa manors, är det inte 
märkligt att vi i början av 1000-talet möter en betydelse 'kyrkförsam- 
ling' för detta socn. Att vidare Knut den store hade vital betydelse vid 
sockenorganisationens införande i England, tycks vara obestridligt. 
Vi vet att Knut och även senare danska och norska kungar överförde 
högt utbildade engelska kyrkomän i ledande befattningar, bl a som 
biskopar till Norden, vilka hade att leda organiseringen av kyrkan, 
som exv Grimkel i Norge och Godebald i Skåne. Överhuvud måste 
man antagligen räkna med att ett nordiskt socialt superstratum i 
samhället, i starkare grad än som tidigare antagits, influerats av idéer
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och ideologiska mönster från särskilt Danelagen och England, kan
ske speciellt under Knut den stores regim. En god parallell härvidlag 
torde vara de regler för landskifte och byorganisation som senare 
kodifieras i våra tidiga lagar. En i ljuset härav trolig tolkning förefal
ler att vara att betydelsen 'kyrkförsamling' övertagits från den eng
elska kyrkoorganisationen, eller mildare uttryckt från social organi
sation i Danelagen. Det engelska soen var till yttermera visso (etymo
logiskt) samma ord som det nordiska sökn och vid denna tid sanno
likt någorlunda homonymt härmed. Detta skulle förklara varför ter
men sokn så snabbt och så allmänt kom att bli beteckningen för den 
nya parochiala enheten; endast Island avvek härvidlag, vilket då 
sannolikt kunde tas till intäkt för att det parochiala mönstret här inte 
hämtats från England. Om man överväger att pröva en endogen 
framväxt för den kyrkliga termen socken, blir det, vad jag förstår, 
synnerligen svårt att förstå denna terminologiska konformitet som 
från äldsta tid rått i Norden avseende den nya parochiala enheten.

Två företeelser tycks ha utgjort fundament för en reell sockenbild
ning, dels förstås kyrkobyggnaden, dels tiondeinstitutionen. En gry
ende sockenbildning kan säkerligen antas även om inte tionden varit 
för handen, men dessa tidiga församlingar kring enstaka kyrkor kan 
endast ha varit av sporadisk och osystematisk natur. Kyrkor uppförs 
uppenbarligen i ett första skede av två grupper, dels stormän invid 
deras gårdar, dels av en kungamakt, vanligtvis på kronogods. De 
förra gav upphov till de många egenkyrkor vi möter i särskilt södra 
Skandinavien, medan de senare är de stora och tidiga 1100-talskyr- 
kor, oftast med fortifikatoriska inslag, som vi möter i många bygder, 
exv i Östergötland, Hälsingland och Trøndelag. Dessa senare 
"huvudkyrkor" har jag uppfattat som regelrätta manifest ute i 
bygderna, vilka uppförts för att påtala nya maktförhållanden och en 
ny religion med centralt förankrad kyrkoorganisation. Från omkr 
1100—1150 har vi tionde-institutionen säkert belagd i Norden, 
varför det ligger nära till hands att räkna med att det är från denna 
tid en mera organiserad sockenindelning äger rum. Under perioden 
1100—1300 torde således den grundläggande sockenbildningen i 
Norden ha skett, under 1100-talet i södra delen, under särskilt 1200- 
talet i den norra.

Det påfallande torde vara att denna fundamentala indelning av de 
nordiska bygderna regionalt kan ha gått förhållandevis snabbt, an
tagligen särskilt där ett befintligt kyrkobestånd varit för handen, 
även om de processer som legat bakom denna administrativa organi
sation har tagit lång tid. Sockenbildningen i Norden kan inte ses 
isolerad, utan måste förankras i den allmänna historiska processen
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under perioden och ses i ljuset av de nya idéer och impulser som 
träffar oss från England och kontinenten. Det kan knappast vara 
vågat att hävda att det aktuella skedet måste ha varit ett av de mest 
mentalt omvälvande som träffat nordbon någonsin. Införandet av 
socknar var således ett av de instrument som behövdes för att göra 
de nordiska vikingarna till européer.
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Sæbohæradh, Fastakirkia och 
Esterna
Sockenbildning i en uppländsk bygd

Thorsten Andersson

Sockennamnstyper
Vid studiet av sockenbildningen i Norden spelar sockennamnen en 
central roll. Enligt en typindelning av sockennamn som utarbetats av 
forskare i Uppsala brukar numera en första distinktion göras mellan 
primära och sekundära sockennamn. De förra har nybildats som 
sockennamn, de senare har betecknat något annat innan de blev 
sockennamn. Bland de sekundära sockennamnen kan urskiljas byg- 
denamn, distriktsnamn, by- och gårdnamn samt kyrkplatsnamn. De 
primära sockennamnen utgör relativt sett en liten grupp. Hit förs 
namn på -kirkia, som alltså från början betecknar själva kyrkan, s k 
kristna konstnamn, dvs nybildade sockennamn med kristen inne
börd, t ex Kristdala i Småland med Krist- 'Kristus' som förled, vidare 
vissa namn, i vilka sokn från början är ett fast element.1 Strängt taget 
är namn, som utgår från kyrknamn, sekundära sockennamn,2 men 
för diskussion av sockengenetiska frågor är det praktiskt lämpligt att 
hålla samman nybildade kyrknamn med nybildade sockennamn.3

Det är emellertid härvidlag viktigt att skilja på olika typer av namn 
på -kirkia,4 Vanligast är namn som innehåller helgonnamn o d, t ex 
Knudsker (-ker < -kirkia) på Bornholm, Allhelgona (innan helghona 
kyrchio sokn 1398) i Östergötland, Botkyrka, fsv Botvidhakirkia, i Sö

1 Falck-Kjällquist, Strandberg & Wahlberg 1976, Öberg 1979, 1990, Lagman 1981, Brink 1990a s 
123-138.

2 Falck-Kjällquist, Strandberg & Wahlberg 1976 s 77.
3 Öberg 1979 s 32 ff.
4 Andersson 1963 s 95 ff.
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dermanland.5 I dessa fall rör det sig entydigt om sockennamn utan 
förkristen förhistoria. Detsamma gäller för kyrk- och sockennamn 
som avser någon egenskap hos kyrkan, t ex Lillkyrka i Östergötland, 
Stenkyrka i Bohuslän och på Gotland,6 och för sådana som innehåller 
namnet på byggherren eller ägaren, varom mera nedan. En viktig 
grupp bland namnen på -kirkia knyter emellertid an till äldre topo
grafiska förhållanden, nämligen de som utgår från kyrkplatsen, t ex 
Heda, fsv Hedheskirkia, och Rök, fsv Røskirkia (< *Røks~), i Östergöt
land, två sockennamn givna efter kyrkans läge på en hed, ett morän
område, respektive sannolikt vid Rökstenen (jfr goti rauk). Namn 
som dessa kan därför lämpligen hållas samman med sockennamn 
utan tillagt -kirkia som utgår från kyrkplatsnamn.7

När det gäller att med sockennamnens hjälp belysa sockenbild
ningen och dess territoriella och sociala bakgrund, är de olika soc- 
kennamnstyperna av växlande värde.

Den vanligaste sockennamnstypen i Norden representeras av soc
kennamn som går tillbaka på by- eller gårdnamn. Sockennamn av 
denna typ ger endast ringa information om sockenbildningen; de 
utsäger endast att kyrkan har byggts på den eller den byns eller 
gårdens mark. De ger däremot inget besked vare sig om byggherre 
eller om omfattningen av en tillhörande sockenförsamling. Det kan 
röra sig om ett bondekollektiv som gemensamt har byggt en kyrka åt 
sig, i överensstämmelse med landskapslagarnas bestämmelse att 
bönder, dvs de jordägande, bygger kyrka.8 Det kan emellertid likaväl 
från början vara fråga om en enskild storman som byggt en kyrka, 
alltså en egenkyrka, till vilken en församling har knutits.

En vanlig sockennamnstyp utgör också namn som går tillbaka på 
bygdenamn. Sådana namn visar att de sociala enheter som vi möter i 
socknarna har existerat redan före sockenbildningen och att den 
kyrkliga indelningen således knyter an till gammal bygdestruktur. 
Gamla bygdelag lever vidare som socknar.

Samma beroende av gammal bygdelagsorganisation visar den 
äldsta isländska termen för 'kyrksocken', nämligen ping n pl , som 
just avser tingslag eller med andra ord bygdelag med gemensamt 
ting; den plurala formen torde ha sin förklaring i att en och samme 
präst betjänat två eller flera kyrkor och således två eller flera "ting" 
eller församlingar.9 På liknande sätt har enligt min mening den

5 Andersson 1963 s 95, 1986 s 111 f, 1988 s 73 f.
6 Andersson 1963 s 96, 1988 s 74.
7 Andersson 1962 s 21, 1963, Lagman 1981 s 10.
8 Andersson 1988 s 69 f.
9 Andersson 1988 s 66 med n 1 (s 79).
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vanliga termen socken 'kyrksocken' sina rötter i det gamla tingssam- 
hället.10 111 litteraturen övervägs ibland lån från England för att förkla
ra specialbetydelsen 'kyrksocken' hos ordet socken." Några bärande 
skäl för ett sådant inflytande har emellertid inte förebragts, och 
möjligheten av påverkan i motsatt riktning, från Norden till Dane- 
lagen, har också framförts. Det vore onekligen en angelägen uppgift 
för en anglistiskt och nordis tiskt skolad forskare att närmare granska 
frågan om ett eventuellt samband och möjlig påverkan i den ena eller 
andra riktningen. Att det föreligger ett ursprungligt samband mellan 
ett tingslags- och bygdelagsbetecknande socken och socken i betydel
sen 'kyrksocken' förefaller, särskilt i ljuset av det isländska ping med 
båda dessa innebörder, närmast ofrånkomligt.

Medan naturvuxna bygder ofta ligger till grund för socknar, hän
der detta ytterst sällan med förkristna distrikt, alltså territoriella 
enheter som ingått i någon förhistorisk organisation. Välkända exem
pel på sockennamn som speglar ett sådant ursprung för socknarna 
utgör de uppländska — i fomsvensk form — Frøstolpt och Lundatolpt, 
idag Frösthult respektive Lunda, namn på gamla tolft-distrikt, som i 
de medeltida källorna är kända som socknar.12 Namn av detta slag 
framstår som rena undantag.

Betydligt talrikare är sockennamn som — med eller utan tillagt 
-kirkia — utgår från kyrkplatsnamn; den närmare omfattningen av 
denna sockennamnstyp har vi dock ännu inte något riktigt grepp om. 
Inte heller kan vi ge något generellt svar på vad som kan ha betingat 
denna namntyp. En tanke som kan ligga nära till hands är att 
kyrkplatserna tidigare varit samlingsplatser för bygdelag, som alltså 
byggt kyrka på sin gamla samlingsplats. Den tanken har för vissa 
socknar i Hälsingland nyligen hävdats av Stefan Brink.13 Denna 
hypotes, som stämmer väl överens med Gunnar Smedbergs uppfatt
ning om hur förhistoriska bygdelag på sin hävdvunna tingsplats 
beslutat om gemensamt kyrkbygge,14 har onekligen ett visst fog för 
sig. Såsom Jørn Sandnes framhåller, drivs den emellertid säkerligen 
för långt av Brink.15 Det är också helt uppenbart att andra, rent 
praktiska skäl kan ge förklaring till att sockennamn bildats utifrån 
kyrkplatsnamn. Perifert läge i förhållande till de byar på vilkas mark 
kyrkan byggts ligger uppenbarligen till grund för namnen på tre

10 Andersson 1988 s 66 f.
11 Andersson 1988 s 79 n 2, Brink 1990a s 70 ff.
12 Andersson 1990.
13 Brink 1990a s 349-358.
14 Smedberg 1982 s 48 f, Andersson 1988 s 71 f.
15 Sandnes 1990 s 174, 1991 s 56.
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närbelägna socknar i Östergötland, de redan nämnda Heda och Rök 
samt Kumla, som har namn efter kummel, gravminnesmärken, och 
anledningen till kyrkornas placering har här otvivelaktigt varit deras 
förträffliga kommunikationsläge vid den gamla öst-västliga 
huvudvägen genom landskapet.16 Inget tyder på att de tre kyrkorna 
skulle ha lagts på gamla samlingsplatser för bygdelag, som mer eller 
mindre svarat mot de medeltida socknarna. Dessa östgötska exempel 
på sockennamn representerar med all säkerhet en betydande grupp 
inom denna namntyp. Sockennamn som utgår från kyrkplatsnamn 
skulle förtjäna en närmare undersökning.

Bland sockennamn utan något förkristet förflutet, som utgår från 
kyrknamn, tilldrar sig särskilt de intresse som lämnar besked om 
namnet på kyrkans byggherre eller ägare. Utanför Norden, särskilt 
på kontinenten, är denna namntyp väl företrädd. I Norden är den 
däremot ytterst sparsamt representerad, dock efter vad det förefaller 
med flera exempel just i Mälarlandskapen.17 Namn av detta slag 
styrker den roll som enskilda personer kan ha spelat för sockenbild
ningen genom bygge av egenkyrkor eller stormannakyrkor, som de 
också kallas.

Ännu återstår mycket arbete i utforskandet av de nordiska socken
namnen och deras vittnesbörd om sockenbildningen. I stora drag är 
emellertid vid det här laget sockennamnsstrukturen ganska välkänd. 
Vad som nu framför allt behövs är dels översikter av namnskicket i 
olika landskap, dels studier rörande enskilda namn och namn
komplex som kan belysa sockenbildningsproblematiken. Denna 
uppsats är exempel på en undersökning av det senare slaget.

Sockennamnen i Sæbohæradh
I en uppländsk bygd, Sæbohæradh i Attundaland, belägen i sydöstra 
delen av landskapet och i modern tid i stort svarande mot Fasterna 
socken (se fig 1), ger själva sockennamnen en väl inte unik men ändå 
ovanligt informativ inblick i sockenbildningsprocessen.

Sæbohæradh hör till en i Uppland och överhuvudtaget i Mälarland
skapen rikt företrädd grupp av sockennamn, nämligen namn sam
mansatta med -härad i betydelsen 'bygd'.18 Namnet är tidigast belagt 
i förteckningen över den 1314 beslutade och 1315—19 insamlade

16 Andersson 1962, 1963; jfr Brink 1990b s 35 f.
17 Andersson 1986 s 112 E, 1988 s 74 E.
18 Andersson 1982 s 57.
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Fig 1. De två medeltida socknarna i den gamla bygden Scebohæradh, Esterna 
socken i väster och Fasta socken i öster. Sockengränsen löper mellan Medevi i 
Esterna och Rånäs i Fasta. — Konnekterade kartor ur DMS 1:5 s 108 och 119. 
(Renritning Annica Boklund.)

sexårsgärden: De sæbohæred.19 Sockennamnet nämns också i anteck
ningar om ärkebiskopens visitationsresor 1302—19: Deinde sæbohæ
red,20 och 1328 uppträder sockenprästen, Domini Lintorm in Sebohæ- 
rid, som sigill vittne.21

Ett diplom 1388 11/8 handlar om försäljning till ärkebiskopen i 
Uppsala av garden i Raanæs mædh qwærninne oc allom them landbo

19 REU f 144r, APS 160 (s 159), DS 1946 (s 149).
20 REU f 148r, DS 2218 (s 430).
21 DS 2683.
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godzom ther vnder liggia i them twem soknomen sæbo hærædhe oc 
æstarna.22 Det rör sig alltså om Rånäs med kvam samt underlydande 
landbogods i socknarna Sæbohæradh och Estema. Ett diplom 1390 
25/1 innehåller befullmäktigande att lämna ärkebiskopen fasta på 
Rånäs. På brevets baksida står antecknat: parrochie fasta;23 Rånäs 
ligger i Fasta socken, samma socken som 1388 kallas Sæbohæradh.

Sockennamnet Esterna är tidigast belagt 1303 21/6: parochie estar- 
num.24 Esterna socken, annex till Fasta socken,25 26 är sedan väl betygad 
medeltiden igenom. Sockennamnet Fasta är en förkortning av Fasta- 
kirkia, äldst känt genom ett diplom 1317 21/1: ecclesie fastakirkyu.16 
Den förkortade formen, fasta sokn, möter tidigast 1384 1/3 och 
16/3,27 och de båda formerna växlar sedan ännu under 1400-talets 
senare hälft.28 Samma socken avses som sagt med Sæbohæradh. Ännu 
enligt det nämnda brevet 1388 konkurrerar detta namn med Fasta- 
(kirkia), men därefter är namnet inte längre betygat.29 Fastakirkia och 
så småningom Fasta har därmed helt undanträngt Sæbohæradh.

Sæbohæradh uppträder emellertid inte bara som namn på Fasta 
socken utan har dessutom vidare syftning. Tydligt framgår detta av 
ett diplom 1383. I ett jordbyte ingår bl a jord i Gilbergum i Esterne i 
Säbo härädhe.30 Esterna socken, där Gillberga är beläget, sägs alltså 
ligga i Sæbohæradh.31 Bygden Sæbohæradh har således omfattat 
både Fasta och Esterna socknar. Också i redogörelsen för sexårsgär- 
den 1314 står Sæbohæradh uppenbarligen inte bara för modersocknen 
Fasta utan inkluderar också, trots att så inte explicit anges, annex
socknen Esterna.32 Däremot används namnet Sæbohæradh aldrig med 
syftning enbart på Esterna, och socknarna Esterna i väster och Fasta i 
öster hålls genomgående isär i urkundsmaterialet. Om moderförsam
ling med annexförsamling avses, anges detta uttryckligen, så i taxan 
till lösen av pallium åt ärkebiskop Hemming 1343: De fastakirkiu cum 
annexa.33

22 RAp or, SRP 2376.
23 RAp or, SRP 2451.
24 RAp or, DS 1400.
25 DMS 1:5 s 118.
26 RAp or, DS 2085.
27 UUBp or.
28 OAU.
29 OAU.
30 Hadorphs kopiebok (Vitterhetsakademiens deposition i RA) s 124; något avvikande läsning i 

Ömhielms diplomatarium (Vitterhetsakademiens deposition i RA) XII f 116r, CIM s 55.
31 Styffe 1911 s 374 n 3, Gillingstam 1947 s 9, DMS 1:5 s 118; jfr Radloff 1805 s 52.
32 Styffe 1911 s 374 n 3, DMS 1:5 s 118.
33 REU f 145r, DS 3754 (s 237).
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Det kan inte råda någon tvekan om tolkningen av bygdenamnet 
Sæbohæradh. Det betyder 'sjöbomas bygd' och avser den väl 
sammanhållna bygd som i hästskoform breder ut sig mnt sjön 
Skedviken (se fig l).34

Inom den naturligt framvuxna bygden Sæbohæradh möter således 
under medeltiden två socknar, Esterna och Fasta(kirkia), och det 
gamla bygdenamnet uppträder som konkurrent till namnet på den 
senare socknen. Hur skall förhållandet mellan de tre namnen tolkas?

Av allt att döma har bygden Sæbohæradh liksom t ex den angrän
sande bygden Ringbohæradh (ecclesie ringboheredhi 1303 21/635), 
idag Rimbo, genom kyrkbygge etablerats som socken. Kyrkan bygg
des på östra stranden av Skedviken. Socknen Sæbohæradh var emel
lertid ganska stor med lång kyrkväg för invånarna i den västra 
sockendelen, och uppenbarligen därför har en ny socken med kyrka 
på västra stranden bildats och skilts ut ur Sæbohæradh, varigenom 
den urspmngliga bygdegemenskapen brutits. Det gamla sockennam
net, Sæbohæradh, har därmed kommit att begränsas till att avse den 
återstående östra delen av den stora socknen, ehuru, som vi sett, den 
äldre, mer omfattande betydelsen också efter delningen ibland slår 
igenom i användningen av namnet.

Esterna hör som sockennamn till den också i Uppland vanligaste 
typen av namn, nämligen sådana som går tillbaka på by- eller 
gårdnamn. Socknen har namn efter byn där kyrkan byggdes, idag 
Kyrkbyn.36 Esterna socken var, som nämnts, annexsocken till Sæbo
hæradh eller — med det segrande namnet — Fasta socken, vilket 
svarar väl mot dess sekundära uppkomst.

Det sockennamn som Sæbohæradh under en stor del av medeltiden 
konkurrerar med, Fastakirkia, är som synes givet efter själva kyrkan. 
Tyvärr har vi ingen möjlighet att säkert bedöma detta kyrk- och 
sockennamns ålder. Vi vet inte om Fastakirkia är namn på den första 
kyrkan i Sæbohæradh. Namnet kan ha avsett den stenkyrka invid ett 
kapell på den gamla kyrkplatsen, varav endast rester av grundmurar
na återstår, eller också en äldre kyrka, i så fall rimligen en träkyrka, 
på samma plats. Det är mot denna bakgrund ovisst, huruvida nam
net Fastakirkia alltifrån sockenbildningen i "sjöbygden" har konkur
rerat med Sæbohæradh. Snarare har kanske Fastakirkia till att börja 
med bara brukats om själva kyrkan och inte förrän senare överförts 
på socknen, medan bygdenamnet på vanligt sätt brukats som soc
kennamn. Det är möjligt att Fastakirkia först kommit att användas

34 Gustavsson 1944 s 8, Gillingstam 1947 s 9.
35 RAp or, DS 1400.
36 DMS 1:5 s 107, 112.
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som sockennamn, efter det att Esterna brutits ut och därmed behovet 
aktualiserats att tydligt särskilja den östra socknen. Att kyrknamnet 
Fastakirkia skulle ha bildats först efter delningen av socknen Sæbo- 
hæradh, finns det inte någon anledning att anta.

Medan sockennamnen Sæbohæradh och Esterna utan vidare kan 
bestämmas som ursprungligt bygde- respektive bynamn, låter sig 
Fastakirkia inte så lätt typologiskt inordnas. Namnet har givetvis från 
början betecknat kyrkan, men den närmare innebörden är oviss. Två 
förslag att tolka namnet har framlagts.

Redan tidigt antogs att Fastakirkia sannolikt innehåller mansnam
net Faste, och denna tolkning har sedan, också i senaste tid, haft 
förespråkare.37 Formellt kan inga invändningar riktas mot tolkning
en. Faste är ett vanligt mansnamn i fornsvenskan.38 Visserligen är 
namn typen ifråga, personnamn + kirkia, ovanlig i nordiska språk, 
men den är klart styrkt och i sockennamn betygad just från Mälar
landskapen. Eftersom Faste emellertid inte som t ex Ulfhild i Ulfhilda- 
kirkia, äldre namn på Överselö socken i Södermanland,39 entydigt 
kan identifieras som personnamn, måste prövas om namnet kan 
förstås på annat sätt.

Om vi ser till olika typer av namn på -kirkia, är då enligt ovan att 
överväga, huruvida förleden Fasta- kan ange en egenskap hos kyr
kan eller beteckna kyrkplatsen. Den senare möjligheten, dvs att 
själva platsen skulle avses, kan vi nog här bortse ifrån. Däremot har 
Jöran Sahlgren i översiktliga framställningar föreslagit att Fastakirkia 
troligen skall förstås som 'befäst kyrka'.40 Han överväger alternativt 
att räkna med ett till grund liggande appellativ med denna inne
börd.41 Sahlgrens tolkning ifrågasätts tidigt av Hans Gillingstam, 
som framhåller att det är "ovisst med vad rätt" den lanserats.42 
Tolkningen är också på flera sätt problematisk.

Det fomsvenska adjektivet faster uppvisar visserligen en specialbe
tydelse 'fast, stark, som ej lätt kan intagas'.43 Denna betydelse är 
emellertid ovanlig, och ett exempel som "ii eno fasto huse" i 
Fornsvenska legendariet leder lätt till förmodan att här liksom i 
substantivet fäste 'befästning'44 lågtysk påverkan kan föreligga; bety

37 Lundgren, Brate & Lind 1892-1934 s 52, Lundberg 1935 s 166, Gustavsson 1944 s 8, Calissen- 
dorff 1986 s 43, Andersson 1988 s 76.

38 SMP 2 sp 17 ff.
39 Andersson 1986 s 113 f, 1988 s 75 f.
40 Sahlgren 1941 s 19, 1952 s 84, 1953 s 57 i.
41 Sahlgren 1952 s 84.
42 Gillingstam 1947 s 8.
43 Söderwall 1884-1918, 1 s 245.
44 Hellquist 1948 s 255.
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delsen 'befäst hus, slott' av ordet hus beror som bekant på tyskt 
inflytande.45

Vidare är den konsekventa formen Fasta- i Fastakirkia och Fasta 
sokn påfallande. Ett gammalt appellativ med betydelsen 'befäst kyr
ka' borde snarare ha lytt *fastkirkia; jfr fsv fastgarper 'fast gärdsgård' 
och fastvirke 'en vid marken fästad inrättning till villdjurs fångande 1. 
dödande', 'anläggning i en ström till fisks fångande'.461 stället finge 
vi i första hand räkna med ett namn bildat av adjektivet i svag form 
och kirkia. Snarast skulle vi då åtminstone någon gång ha väntat 
formen *Fasto- i oblik form av namnet, men en tidig normalisering av 
Fasta- är inte utesluten.47

Det starkaste argumentet mot Sahlgrens tolkningsforslag är de 
reala förhållandena. Stenkyrkan i Fasta socken, varav endast en 
obetydlig rest återstår, har varit ovanligt liten, och inget tyder på att 
det rör sig om en försvarskyrka,48 en synpunkt som avdelningsdirek
tör Klas-Göran Selinge vid Riksantikvarieämbetet anslöt sig till vid 
en exkursion, anordnad i samband med en nordisk kurs i ortnamn 
och bebyggelsehistoria vid Uppsala universitet 1989. Ännu osannoli
kare är det att en tidigare kyrka skulle ha haft funktionen av för
svarskyrka.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att såväl språkliga — 
semantiska och formella — som framför allt sakliga skäl talar emot 
Sahlgrens förslag att tolka Fastakirkia som 'befäst kyrka'. Däremot 
finns från språkligt håll inga invändningar att rikta mot tolkningen 
av Fastakirkia som 'Fastes kyrka'. Sakligt kan en tolkning av detta 
slag sällan underbyggas, eftersom de historiska källorna normalt inte 
sträcker sig tillräckligt långt tillbaka i tiden. Kyrkby i Fasta socken är 
av allt att döma Svärlinge; Prästgårdens jord, varpå kyrkan ligger, är 
utbruten ur Svärlinge.49 Om Fastakirkia innehåller mansnamnet Fas
te, får vi alltså snarast tänka oss att kyrkan från början varit egenkyr
ka åt en storman med detta namn i Svärlinge. Hur därmed förhåller 
sig måste förbli höljt i dunkel. Svärlinges äldsta godshistoria ger inte 
någon fingervisning om tidigmedeltida förhållanden; det är just bris-

45 Mattisson 1982 s 23 fl, särskilt s 33 E.
46 Schlyter 1877 s 153 f.
47 Brylla 1987 s 152 f, Andersson 1988 s 76. Som en parallell till Fastakirkia anför Sahlgren (1953 s 

57) Fægrasokn och Faryrakirke (1397), avseende Fägre socken i Västergötland och dess kyrka. 
Såsom han själv framhåller, uppträder emellertid inte sockennamnet med tillagt -kirkia. Om 
Fägre se för övrigt Ivar Lundahl i SOSk 11:2 s 51.

48 Wilcke-Lindqvist 1958 s 366 med n 3, CalissendorE 1986 s 43.
49 EK, Sjuhundra härad 1904, Stähle 1946 s 386, DMS 1:5 s 118 ("Kyrkby: ? Svärlinge"), 122. - En 

sen uppgift i geometriska jordeboken 1641, att Prästgården tidigare hetat Säby (Stähle 1946 s 
386, DMS 1:5 s 122), torde få bedömas som osäker.
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ten på historiskt källmaterial som är dilemmat, när det gäller diskus
sionen om egenkyrkor och deras roll i sockenbildningsprocessen.50 
Det bör emellertid påpekas att Olle Ferm och Sigurd Rahmqvist i en 
uppmärksammad studie över stormannakyrkor i Uppland avslut
ningsvis nämner bl a just Fasta bland de socknar, där lokala stormän 
kan tänkas ha haft inflytande på tidigt kyrkbygge.51 Granskningen 
av namnet Fastakirkia talar för att det är en sådan storman som fått 
sitt namn förevigat i sockennamnet.

Sockenbildningen i Sæbohæradh
De tre sockennamnen Sæbohæradh, Esterna och Fastakirkia kastar ljus 
över sockenbildningen i den gamla bygd det här är fråga om. På ett 
för Uppland relativt vanligt sätt har den gamla bygden Sæbohæradh 
med bibehållet namn etablerats som socken. Kyrkan har byggts i 
östra delen av bygden, på byn Svärlinges mark. Hur kyrkbygget 
beslutats och genomförts kan vi inte säkert komma åt. Namnet 
Fastakirkia, tolkat som 'Fastes kyrka', talar emellertid för att en stor
man i trakten i något skede spelat en avgörande roll. Ett kyrknamn 
som detta tyder således på att stormän eller bygdehövdingar myc
ket väl kan ha haft ett bestämmande inflytande på kyrkbygge och 
sockenbildning också i gamla, naturligt framvuxna bygder.52 
Namnen Sæbohæradh och Fastakirkia kan sägas spegla spänningen 
mellan bygdelag och stormän och samtidigt samspelet mellan dessa 
krafter. Ett fall som detta understryker komplexiteten i sockenbild
ningsprocessen och manar till försiktighet i tolkningen av denna.

Så småningom visade det sig att socknen Sæbohæradh var för stor 
eller kanske främst att dess kyrka låg väl långt från sockendelen 
väster om Skedviken. Då bröts en ny socken i väster ut, varvid den 
naturligen fick namn efter kyrkbyn, Esterna.

Det gamla bygdenamnet Sæbohæradh kom vid sockendelningen att 
få begränsad innebörd; det levde kvar som namn på den vid delning
en uppkomna nya socknen i öster. Behovet av ett annat, entydigt 
namn på denna socken bör emellertid tidigt ha gjort sig påmint, 
särskilt som den gamla bygdebetydelsen hos Sæbohæradh, naturligt 
nog, segt dröjde kvar. Fastakirkia erbjöd en lösning på det uppkomna 
problemet, vare sig detta namn tidigare bara brukats om kyrkan eller 
redan, vid sidan av Sæbohæradh, tjänat som namn på den odelade

50 Jfr Andersson 1988 s 71.
51 Ferm & Rahmqvist 1985 s 67 ff, särskilt s 82; se också Bonnier 1987 s 216 n 113, 246.
52 Jfr Andersson 1988 s 78 f.
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socknen. Det är mot denna bakgrund naturligt att Fastakirkia och 
Fasta så småningom helt undanträngt det gamla bygdenamnet med 
dess reducerade syftning.

De båda socknarna Esterna och Fasta existerade till 1797, då de 
åter slogs ihop till en enda socken. Åren 1797—1806 byggdes Esterna 
kyrka om till gemensam kyrka. Fasta kyrka revs, men dess grund
murar har senare påträffats och kan ännu idag ses invid det kapell 
som nu finns på platsen. Genom sammanslagningen förenades på 
nytt den gamla bygden vid Skedviken, Sæbohæradh. Det gamla 
bygdenamnet hade emellertid för länge sedan fallit i glömska, och 
namnfrågan för den återskapade socknen löstes på ett modernt 
artificiellt — och ganska finurligt — sätt: av Fasta och Esterna skapa
des Pasternak
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Den "materiella" och den 
"andliga" kyrkan
Om kyrkobyggnadens funktioner enligt några 
svenska kyrkmässopredikningar

Av Alf Här delin

Om man ställer frågan, varför man under medeltiden byggde alla 
dessa kyrkor som vi fortfarande kan se så många av överallt i det 
svenska landskapet, kan man med den frågan mena: vilka var de 
personliga bevekelsegrunderna hos dem som upplät marken och som 
reste kyrkorna? Utan att vilja förneka att somliga av dem verkligen 
kan ha byggts — som det ibland heter i testamentena — till Guds och 
hans heligas ära, kan man anta att människors handlingar då liksom 
nu styrts av blandade och inte alltid enbart ädla motiv. Och därför 
ville man, också beträffande de medeltida kyrkorna, misstänka att de 
nog ibland kan ha rests av rika jorddrottar främst som skrytsamma 
äreminnen över dem själva. Att så var fallet har man påstått, men då 
måste man samtidigt erkänna att man knappast har några möjlighe
ter att vare sig verifiera eller falsifiera sådana förmodanden och 
avgöra vilka som i de enskilda fallen var de drivande motiven. Det är 
en okunskap som vi får leva med.

Men man kan med min utgångsfråga mena något annat, nämligen 
detta: vilka var de andliga funktioner för vilka kyrkorna byggdes? Då 
är det inte längre de — i de enskilda fallen för oss i allmänhet 
oåtkomliga — personliga bevekelsegrunderna hos byggherrarna vi 
intresserar oss för, utan det är den medeltida kyrkans väl dokumen
terade uppfattning om en kyrkobyggnads andliga och av dess tro och 
teologi bestämda funktioner som vi söker efter. Det är det vi skall 
göra i denna uppsats. Med preciseringen "andliga och av dess tro och 
teologi bestämda" funktioner, är det sagt att det inte skall bli fråga 
om olika typer av praktiska, och från den ena tiden och platsen till 
den andra varierande, funktioner: exempelvis att tjäna som sam
lingspunkt för avhandlandet av mer eller mindre "världsliga" ting,
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eller som tillflyktsort undan fiender under orostider. Allt sådant skall 
här lämnas åsido, hur viktigt det än kan ha varit för livet i de olika 
socknarna och hur intresssant det därför kan vara för samhällshisto- 
rikern. Vi håller oss till de andliga, i praktiken främst med gudstjänst
livet sammanhängande funktionerna. Genom att studera dem, får vi 
en kunskap om den medeltida kyrkans teologiskt motiverade syn på 
sina rum som givetvis är viktig, också när man vill förstå något av 
vad gudstjänst innebar under medeltiden, men även om man exem
pelvis söker att tolka innebörden av tidens kyrkliga konstverk och 
deras funktion i kyrkorna.

På frågan om kyrkobyggnadernas andliga funktioner är det verkli
gen möjligt att få svar, även om själva begreppet eller termen "funk
tion" inte finns i de medeltida källorna. Den grupp av källor som har 
mest att säga i frågan är, naturligt nog, de liturgiska och homiletiska 
källor som uttryckligen har kyrkobyggnaden som sitt tema: de källor, 
med andra ord, som har att göra med en kyrkas invigning och med 
den stora festdag, i Sverige kallad kyrkmässan, som populärt kan 
beskrivas som den årliga firningen av kyrkobyggnadens födelsedag 
(den kallades ibland just för natalis ecclesiæ), även om den inte alltid 
eller som regel firades på den "riktiga" invigningsdagen.

Kyrkoinvigning och kyrkmässa
Redan från den utgående fornkyrkans tid finns det berättelser om att 
nya kyrkobyggnader inte endast rätt och slätt tagits i bruk utan först 
invigts som kyrkorum, även om vi inte vet exakt hur det från början 
liturgiskt gick till.1 Men det tycks vara klart att den invigningen, där 
den förekom, alltid har betraktats som en stor högtid, som i regel 
förrättades av stiftets biskop, assisterad inte bara av den lokala 
församlingens prästerskap utan också av "utsocknes" kyrkliga digni
tärer av skilda slag och grader. Så var det, enligt kyrkohistorikern 
Eusebios' berättelse, redan vid den tidigaste kyrkoinvigning vi 
känner till: den i Tyros under Konstantins tid.2

Eftersom kyrkoinvigningen, under medeltiden vanligen kallad 
consecratio eller dedicatio ecclesiæ, så långt tillbaka som vi kan följa 
den, har en episkopal karaktär, kom ordningen för dess utförande 
under medeltidens gång att ingå i pontifikalet, den liturgiska bok 
som upptar ordningarna för de riter som alltid, eller i normala fall,

1 Chengalikavil 1989 s 70—77; Benz 1956; Benz 1961 s 303 ff.
2 Eusebius 1937 s 470—492. (Kyrkohistoria, kap X: 3—4)
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leds av biskop3. Liksom när det gäller alla andra liturgiska böcker — 
missalet, breviariet, antifonalet, gradualet, för att nu endast nämna 
några av de viktigaste med deras hög- och senmedeltida namn — så 
uppvisade emellertid också pontifikalet under äldre tid, ända fram 
till den på det Tridentinska konciliets (1545—1563) uppdrag genom
förda liturgiska reformen, i den västliga, latinska kyrkan en mängd 
variationer i sina olika detaljer4. Alltsedan karolingertiden hade vis
serligen den romerska liturgin, dvs liturgin i staden Rom, med några 
få undantag kommit att betraktas som den normerande i hela den 
västliga, latinska kyrkan, men någon absolut uniformitet var det 
ändå inte fråga om; i olika enskildheter kunde romersk rit under hela 
medeltiden uppvisa olikheter från stift till stift, om inte tom från bok 
till bok. Först med uppfinnandet av boktryckarkonsten var ju de 
tekniska förutsättningarna givna för en striktare liturgisk uniformitet.

Ordningen för kyrkoinvigning kan, för den romerska ritens del, 
med alla sina många och dramatiskt gestaltade moment, och med 
beaktande av de lokala variationer i detaljerna som jag talat om, 
sägas vara i sina grunddrag färdigutbildad såsom den föreligger i 
1100-talets pontifikalen.5 Men de flesta av de element i riten som vi 
möter under senmedeltiden finns redan i det romersk-germanska 
pontifikalet, efter sin tillkomstort ofta kallat Mainz-pontifikalet, sam
manställt vid 900-talets mitt, som innehåller två invigningsritual, ett 
kortare och ett längre.6 Därifrån kan man dra en linje över de senare 
medeltida pontifikalena fram till det Pontificate Romanum som fast
ställdes av påven Clemens VIII år 1596.

Ifrån den danska medeltidskyrkan finns ett par pontifikalen beva
rade,7 men däremot tyvärr inget i sin helhet bevarat från något enda 
av det medeltida Sveriges stift. Härifrån finns det endast några 
fragment, men de saknar intresse i vårt sammanhang.8 Det innebär 
alltså, att vi inte exakt känner kyrkoinvigningsriten för något enda 
medeltida svenskt stift. En viss hjälp kan vi dock få från predik
ningarna för kyrkmässan. De ger oss visserligen ingen större kunskap 
om ordalydelsen i de olika sångerna och bönerna, men i ganska 
många av dem kommenteras dock ett urval av momenten i invig
ningen, eller den symboliska innebörden av olika materier som där
vid kommer till användning. Eftersom emellertid allt detta är sådant

3 Härdelin 1987:1 s 82 ff.
4 Helander 1957 s 13
5 Chengalikavil 1989 s 76
6 Vogel 1963 s 82-89, 124-173
7 Strömberg 1955 har ederat två danska pontifikalen: ett Pontificale Lundense och ett Pontificale 

Roscildense
8 Strömberg 1968 s 382 ff.
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som allmänt förekommer i pontifikalena, är de fingervisningar vi får 
från kyrkmässopredikningarna om hur kyrkoinvigningsriten kan ha 
sett ut i svenska pontifikalen ändå inte särskilt värdefulla. Kyrk- 
mässan torde som liturgisk festdag vara i det närmaste lika gammal 
som själva vigningen.9 Det äldsta bevarade historiska vittnesbördet 
finns i den galliska nunnan Egerias, eller Aetherias, berättelse om sin 
pilgrimsresa till det heliga landet vid slutet av 300-talet.10 Denna 
högtid, också den ofta kallad dedicatio ecclesice, räknades under hela 
medeltiden som en av kyrkoårets stora festdagar och firades litur
giskt med mässa och tidegärd, ofta med samma böner, sånger och 
läsningar som vid den mässa och tidegärd som ingår som moment i 
själva kyrkoinvigningen.11 På grund av dagens stora betydelse, både 
kyrkligt och världsligt sett, var det på många håll uttryckligen före
skrivet att predikan skulle hållas den dagen. Enligt vanlig homiletisk 
praxis har den ibland hållits över evangelietexten, annars lika gärna 
över någon annan text ur dagens liturgi, eller till och med över en 
fritt vald text med innehållslig anknytning till dagens fimingsämne.12

En ganska stor mängd predikningar in dedicationce ecclesice finns 
bevarade från svensk medeltid, de flesta nedtecknade på latin, men 
en och annan också på forns venska. De latinska, som är de som här 
skall komma till användning, finns alla i handskriftsband från Vad
stena kloster, vilka nu ingår i Uppsala Universitetsbiblioteks C-sam- 
ling.13 Det innebär inte nödvändigtvis att dessa predikningar också är 
tillkomna i Vadstena kloster och följaktligen förutsätter den vignings- 
och kyrkmässoordning som gällde i Linköpingsstiftets liturgiska böc
ker. Som man nämligen kan se redan av handskriftskatalogen visar 
anteckningar i dem ibland, att en handskrift innehållande predik
ningar har medförts till klostret av någon församlingspräst som blivit 
upptagen som munk där.14 I andra fall kan en munk i Vadstena så 
småningom ha blivit biskop och hans predikomanuskript från 
biskopstiden senare överlämnade till vederbörandes gamla kloster; 
så tycks det förhålla sig exempelvis med somliga av de handskrifts
band som innehåller predikningar av Acho Johannis, som blev bis
kop av Västerås år 144215. Det kan sålunda i de enskilda fallen vara 
svårt att avgöra, om vi har att göra med en predikan från vederbö-

* Frank 1957 
,0 Emonds 1956 s 52 ff.
11 Andrén 1964 s 675 ff; Lindberg 1937 s 272 ff.
12 Om predikotexterna i de svenska kyrkomässopredikningarna, se uppställningen hos Borge- 

hammar 1990 s 158 f.
13 Se Härdelin 1989 s 93—105
14 Se t ex om handskriften C 318, i MHUU 4 s 129.
15 Se om handskriften C 326, i MHUU 4 s 186.
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randes tid som munk eller med en sådan från hans biskopstid. Och 
det för oss viktigare: det är just av angivna skäl inte uteslutet att 
somliga "vadstenapredikningar" avspeglar andra liturgiska förhål
landen än dem som rådde i Linköpings stift. Men i praktiken är detta 
förvisso inget större problem, ty med kännedom om hur det brukar 
förhålla sig i de medeltida liturgiska böckerna vågar man säga, att 
variationerna mellan dem oftast endast rör mindre detaljer utan 
större principiell-teologisk betydelse.

Tyvärr finns det andra och för vår frågeställning kanske mera 
besvärande svårigheter med dessa latinska predikningar från svensk 
medeltid. De är ännu praktiskt taget helt obearbetade av forskning
en; det stora och viktiga undantaget är de predikningar till den helige 
Henriks dag som år 1942 utgavs av den finländske kyrkohistorikem 
Maliniemi, som också identifierade några av de predikoförfattande 
vadstenamunkama16. Men fortfarande gäller, att man endast i vissa 
fall, och med stora reservationer, kan tala om vilka som är vadste- 
napredikningarnas "författare". Det beror inte bara på att det medel
tida författarbegreppet är ett annat än vårt17. Det finns också andra 
komplikationer. De få undersökningar som nyligen har gjorts genom 
att man exempelvis jämfört en och samma predikan i olika versioner, 
eller predikningarna för en bestämd högtid, i de olika homiletiska 
handskrifterna, visar sålunda, att man i Vadstena kloster ganska 
ogenerat har skrivit av varandra. Man har tydligen betraktat prediko- 
manuskripten i klostrets bibliotek som en gemensam tillgång, helt 
enkelt som ett råmaterial som man fritt och utan hänsyn till någon 
"upphovsmannarätt" har kunnat förändra och anpassa alltefter be
hoven.18 Det är alltså, tills vidare, endast med flera reservationer som 
man här kan tala vem som är en predikans "författare". I nuvarande 
forskningsläge är det därför också vanskligt att försöka avgöra frå
gan, om här föreligger någon "utveckling" eller förändring i tanke
gångarna under den period på ungefär hundra år som predikningar
na täcker.19

Flera av de kyrkomässopredikningar som jag här skall undersöka

16 Maliniemi 1942; Maliniemi 1926
17 Till begreppet författare när det gäller medeltida predikningar, se Härdelin 1989 s 94ff.
18 Se härom Vitalis 1991. Därtill kommer frågan om deras beroende av det rika utländska förråd 

av predikningar, som tidigt fanns i Vadstena kloster, och som de kan antas ha utnyttjat som 
källor.

19 Frågan om dessa svenska predikningars beroende av utländska förlagor hoppas jag kunna 
behandla i en kommande uppsats. Som ett studium av katalogen över C-samlingen visar, hade 
man i Vadstena tillgång till en mängd sådana kyrkmässopredikningar från olika tider och 
länder. Här behandlar jag de svenska predikningarna ur mottagarnas synpunkt, inte ur den 
genetiska.
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har redan tidigare, men då med andra frågeställningar, behandlats i 
kortare uppsatser: först av mig själv och senare av Stephan Borge- 
hammar och Ingvar Fogelqvist.20 Men också en hel del tidigare inte 
behandlat material skall här komma till användning. Den till tiden 
väl äldsta predikan är omfångsrik men anonym (C 7, fol 318 r—324 
r). Möjligen har den tillkommit redan under 1300-talets sista år. Av 
Acho Johannis, som inträdde som munk i Vadstena år 1416 och som 
lämnat efter sig många kyrkmässopredikningar — kanske härstam
mar några från hans tid som biskop av Västerås (1442—53) — har jag 
använt flera tidigare inte beaktade. Tidigare inte utnyttjade för vårt 
ändamål är också en predikan av Clemens Petri, som var munk i 
Vadstena från 1468 till 1500 och generalkonfessor åren 1488 till 
1499. Likaledes från 1400-talets senare hälft och skriven med en 
handstil som liknar Clemens Petris är en mycket innehållsrik ano
nym predikan i C 363. Så, till sist, en likaledes ganska lång predikan 
av Nicolaus Ragvaldi. Denne, som inte skall förväxlas med biskopen 
med samma namn, var munk i Vadstena från 1476 till sin död 1514 
och under ett par perioder — åren 1501—1506 och 1511—12 — 
klostrets generalkonfessor.21 Den finns bland denne flitige förkunna- 
res predikningar de sanctis i C 303, fol 38 v—45 r, och har som 
predikotext Ps 93 (Vulg 92): 5: Domum tuum, Domine, decet sanctitu- 
do. Därmed har i all korthet vårt textmaterial och dess författare 
presenterats22.

Det kan vara på sin plats att inledningsvis även nämna och helt 
kort beskriva åtminstone de moment i kyrkoinvigningsriten som våra 
medeltida predikanter oftast refererar till och som sålunda måste ha 
funnits med också i de pontifikalen som predikningarna förutsätter. 
Det är nämligen inte minst genom de utläggningar av dessa moments 
andliga innebörd som vi finner i kyrkmässopredikningama som vi 
kan få någon kunskap om den medeltida kyrkans syn på kyrkobygg
nadernas funktioner.

Av de kyrkmässopredikningar jag undersökt är det flera som räk
nar upp, beskriver och kommenterar innebörden av samma serie av 
sex moment i invigningen; kanske följer författarna här någon för

20 Härdelin 1986; Borgehammar 1990; Fogelqvist 1990. Alla här använda predikningar förtecknas 
i den avslutande bibliografin. Jag tackar Borgehammar och Fogelqvist för att de ställt sitt 
material till mitt förfogande och Monica Hedlund och Henrik Vitalis som har hjälpt mig med 
transkription och granskning av egna sådana.

21 MHUU 4 s 9.
22 För utförligare presentationer av här nämnda predikanter, se i förekommande fall Borge

hammar 1990 s 159—165 och de uppgifter om handskrifter, skrivare och "författare" som finns 
till resp band i C-samlingen i MHUU. De olika här använda predikningarna förtecknas nedan 
under "Otryckta källor".
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mig okänd homiletisk förlaga. De sex moment vi möter i dessa 
predikningar är följande:23

1) Den vigande biskopen skall tre gånger gå runt kyrkan,
2) han skall tre gånger med sin stav, kräklan, knacka på kyrkans 

stängda port,
3) han skall in- och utvändigt bestänka kyrkan med välsignat 

vatten,
4) han skall i form av ett kors, med korsarmarna gående diagonalt 

mellan kyrkans hörn, skriva det grekiska och latinska alfabetet i den 
på kyrkgolvet utströdda blandningen av aska och sand,

5) han skall måla tolv kors på kyrkans väggar — det är fråga om de 
s k konsekrationskorsen, som man fortfarande kan se på väggarna i 
så många svenska medeltidskyrkor,

6) han skall tända ljusen vid dessa kors och smörja korsen med 
krisma.

Dessa sex moment blir i de tre predikningarna föremål för ganska 
utförliga förklaringar, och till dem skall vi i olika sammanhang 
återkomma. Vadstenabrodern Olaus Petri (de Arosia) räknar i sin 
kyrkmässopredikan upp inte mindre än tolv moment, dock utan att 
göra dem till föremål för några längre kommentarer24. Men till detta 
kan läggas, att en av våra predikningar också räknar upp, beskriver 
och utlägger innebörden av vissa moment i den altarinvigning, som 
är en del av kyrkoinvigningen men som också kan förekomma som 
en särskild rit.25 I en av sina kyrkmässopredikningar kommenterar 
Acho Johannis åtta olika ting som används vid olika moment av 
invigningen, eller som då själva blir konsekrerade: vin, vatten, kris
ma, salt, aska, kors, ljus och rökelse.26 Under alla omständigheter 
måste man hålla i minnet, att vi här möter endast ett urval av alla de 
många i pontifikalena vanligen förekommande riterna, något som 
man kan se om man jämför exempelvis med kyrkoin vigningsord- 
ningen i det lätt tillgängliga Pontificate Lundense, och som de svenska 
riterna förmodligen i allt väsentligt liknade.27

23 C 7:2; C 326:3; den anonyma C 7:4, inleder den utförliga kommentaren med följande 
beskrivning: Episcopus in ipsam [consecracionem] ecclesiam ter circuit et qualibet vice veniens 
ad ianuam percutit cum baculo pastorali dicens, "aperite portas principes vestras", etc Interius 
et exterius aqua benedicta ipsa ecclesia irrigatur. In pavimento fit crux de einere et sabulo ex 
transverso angulo orientis usque ad angulum occidentis, et in litteris grecis et latinis scribitur 
alphabetum. In parietibus ecclesie cruces depinguntur et eruces illuminantur et crismate in- 
unguntur.

24 C 16:1
25 C 7:4
26 C 326: 2
27 Strömberg 1955 s 107—134
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När vi nu går över till att behandla de olika funktioner som en 
kyrkobyggnad har enligt kyrkmässopredikningarna, kan man först 
fråga sig: vad är orsaken till att ett studium just av dessa predikningar 
kan ge kunskap om hur man såg på kyrkobyggnadernas andliga 
funktioner? Det finns, preliminärt sagt, åtminstone två sådana orsa
ker, och de har redan antytts:

1) tematiken i predikotexterna, som genomgående, i konkret eller 
metaforisk mening, handlar om "tempel" eller om ett "rum" eller en 
"plats" av något slag;28 därmed är en möjlighet given för predikan
terna att tala om relationen mellan kyrkobyggnaden och den perso
nernas kyrka som, med bibliskt språkbruk, är en andlig byggnad, ett 
andligt tempel,

2) genom att i utläggningen införa hänvisningar till olika riter i 
kyrkoinvigningen eller att på annat sätt ta utgångspunkten i kyrko
byggnadens olika delar eller inventarier blir det möjligt att mera i 
detalj behandla relationen mellan, å ena sidan, kyrkobyggnaden och 
de gudstjänsthandlingar som sker/kommer att ske i den, och, å den 
andra sidan, de andliga realiteter och skeenden som dessa åter
speglar.

Redan här skymtar vi den symbolteori som för de medeltida predi
kanterna är närmast självklar och oproblematisk och som, enkelt 
uttryckt, innebär att yttre ting, händelser och personer betecknar 
inre, andliga, osynliga verkligheter och förlopp. Tillämpat på vårt 
tema innebär detta: den yttre kyrkobyggnaden och dess invigning 
framstår för predikanterna som speglingar av andliga realiteter, eller 
funktioner, eller, annorlunda uttryckt: kyrkobyggnaden själv — som 
helhet och i sina olika beståndsdelar och tillbehör — har först och 
främst en symbolisk funktion. Detta är den funktion hos kyrkobygg
naden som vi nu skall behandla.

Den symboliska funktionen
När Acho Johannis i en av sina kyrkomässopredikningar29, och som 
inledning till sin genomgång av några av invigningens riter, säger att 
här sker åtskilligt som innehåller magna sacramenta, syftar han inte 
på de olika sakrament i teologins striktare mening som i allmänhet 
firas och förvaltas i en kyrka. Vi bör snarare i fri översättning fatta 
orden så: de olika riter som utförs när en kyrka invigs har ett

28 Se översikten över predikotexterna hos Borgehammar 1990 s 158 f.
29 C 326:3
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hemlighetsfullt innehåll, i det att de betecknar olika andliga realite
ter. Därför kan han också avslutningsvis i samma predikan påminna 
om, att det som vid invigningen sker i och med det tempel som är 
gjort med händer, dvs den yttre kyrkobyggnaden, måste få sin 
fullbordan därigenom att det andliga templet byggs upp i oss30. Men 
här är det inte Acho Johannis själv som talar, ty han citerar en text 
som tillskrivs Augustinus och som anförs i många av våra predik
ningar, så exempelvis av Jacobus Laurentii31. Författarna hade den 
nära till hands, ty den finns med som nokturnläsning i linköpings- 
stiftets tidegärdsliturgi för kyrkmässan.32

Alltifrån den kristna kyrkans äldsta tid har väl den grekiska termen 
ekklesia och den latiniserade termen ecclesia varit de vanligaste för att 
beteckna kyrkobyggnaden.33 I de romanska språken är det på mot
svarade sätt: église, chiesa, etc. På de germanska språkens område 
förhåller det sig däremot, som bekant, annorlunda: termerna kyrka, 
church och Kirche har en annan etymologi. Möjligen går de termerna 
tillbaka till det grekiska "kyriakon", något Herren tillhörigt.34 Men 
det finns ändå något för de latinsk-romanska och germanska termer
na gemensamt, som är för oss betydelsefullt, och det är att de alla har 
en dubbel betydelse: de betecknar såväl kyrkan i teologisk mening, 
alltså den församling av människor som de gamla trosbekännelserna 
kallar för "de heligas samfund" eller liknande, som den byggnad där 
denna kyrka kommer samman för att fira sin gudstjänst.

Denna dubbelhet — att samma term kan beteckna såväl den kyrka 
som består av personer som kyrkobyggnaden — har under historiens 
lopp inte alltid tett sig helt oproblematisk.35 Särskilt blev detta fallet, 
när vissa manikeiskt-dualistiska strömningar gjorde sig påminta i 
Europa alltifrån 1000-talet och inte endast vände sig mot att man 
hade särskilda kyrkobyggnader utan mot hela den "yttre", sakra
mentala sidan av kyrkan. Då kunde man gripa tillbaka på den gamla 
formel som, med litet varierande formuleringar, säger: "Kyrkan" är 
inte de materiella murarna utan de troende människorna. De or
todoxa katolska teologerna medgav givetvis, att det i en bestämd 
mening förhåller sig så: det bibliska begreppet ekklesia betecknar 
primärt församlingen av människor, men de kom då också gentemot

30 C 326:3: Quocienscumque, fratres karissimi, altaris vel templi festivitatem colimus, si fideliter et 
diligenter attendimus et sancte et iuste vivimus, quidquid in templis manufactis agitur, totum in 
nobis spirituali edificacione completur.

31 C 337: 1. Även i den anonyma C 363: 1.
32 Breviarium Lincopense I, s 160; Helander 1957, s 397
33 Mohrman 1962
34 Dölger 1950
35 Se till det följande Congar 1962
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"manikeerna" att hävda, att de av detta ord härledda termerna av 
goda skäl kunde användas även för den byggnad där denna kyrka 
samlades till gudstjänst. Dessa "goda skäl" är just de funktioner som 
det här handlar om.

För Sveriges del är det intressant att notera att även den heliga 
Birgitta, såsom Ingvar Fogelqvist har påpekat, känner till den klassi
ska formeln. Det heter i en av uppenbarelserna: "Det är inte stenarna 
och väggarna som är den heliga kyrkan utan de rättfärdigas själar".36 
Hos henne har formeln givetvis inte någon "manikeisk" innebörd 
utan används av henne på sitt ursprungliga sätt endast för att inskär
pa, att det är de kristna själva som primärt är Guds kyrka — på 
samma sätt som "templet" i det nya förbundet primärt inte är en 
byggnad utan de levande lemmarna i den kyrka som bibeln beteck
nar som Kristi kropp eller de levande stenarna.37 Också för våra 
predikanter är det självfallet så, att "kyrka" primärt betecknar för
samlingen och inte byggnaden där den samlas. Generalkonfessorn 
Nicolaus Ragvaldi säger exempelvis i sin predikan, där han talar om 
de olika betydelserna hos det "Guds hus" som "höves helighet", att 
kyrkan är de troendes skara, förenad av tron och kärleken38.

I kyrkmässopredikningarna möter vi emellertid mycket ofta ter
men ecclesia med två bestämningar: kyrkobyggnaden kallas för eccle- 
sia materialis, kyrkan i materiell mening, och personernas kyrka, "de 
heligas samfund", kallas för ecclesia spiritualis, kyrkan i andlig me
ning. Men frågan blir då: hur förhåller sig dessa båda till varandra? 
Och det första svar som våra predikningar ger är att den yttre, 
materiella kyrkobyggnaden betecknar, hänvisar till, eller är det sym
boliska uttrycket för det som i egentlig mening är "kyrka", nämligen 
"församlingen", eller personernas kyrka.39

Denna kyrkobyggnadens symboliska funktion blir i våra predik
ningar knappast föremål för några djupgående utredningar utan 
kommer till uttryck genom enkla språkliga konstruktioner, exempel
vis av typen: "liksom ... så". När sålunda Nicolaus Ragvaldi i den 
nyss nämnda predikan skall tala om den universella kyrkan, gör han 
det genom en serie parallellismer mellan olika sidor av den "materi
ella kyrkan" och olika element hos "personernas kyrka". Liksom den 
materiella kyrkan består av fyra väggar, så hämtar den universella 
kyrkan sin styrka ur de fyra evangelierna. Liksom kyrkobyggnaden

36 Fogelqvist 1990 s 172
37 Congar 1962 s 105 f.
38 C 302:1: Ecclesia enim katholica dicitur fidelium multitude fide et carl tatę unita.
38 För den patristiska och kontinental-medeltida bakgrunden till denna terminologi och denna

tanke, se Weckwerth 1958 s 36—55
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har ett kor för klerus och en förgård (anteriorem domum) för folket, så 
finns det i den universella kyrkan två slags livsformer: den kontemp
lativa för de "andliga" och den aktiva för människorna i "världen". 
På liknande sätt talar han om altaret, fönstren, bilderna, ljusen, 
korset, tornen, kyrkklockorna, grunden och pelarna. Ibland uttrycks 
hos honom symbolfunktionen helt enkelt med hjälp av verben "är" 
(est) eller "betecknar" (significat): så "är" det ljus som lyser i kyrkan 
den helige Andes strålande nåd. Och korset "betecknar", säger han, 
att vi bör följa i den Korsfästes spår. Åter ett annat sätt att i samma 
predikan uttrycka symbolfunktionen är att säga, att den fromma 
själen, dvs den enskilde kristne i den universella kyrkan, borde låta 
sig helgas på ett sätt som motsvarar det som kommer det materiella 
gudshuset till del (ad modum materialis domus Dei).

Denna dubbelhet — den materiella och den andliga byggnaden — 
gäller förstås också när man, främst föranledd av ord i den valda 
predikotexten, använder andra termer än "kyrka", såsom exempelvis 
"hus", "tempel" eller "tabernakel". Så talar vadstenamunken Hene- 
chinus i en predikan om de fyra ting som "tempel" kan betyda 
(templum est quadruplex)40. Det första av dem är Maria, i vilken Gud 
kroppsligen bodde under nio månader, det andra är människans 
samvete och hjärta, det tredje är, säger Henechinus med en i förstone 
förbryllande formulering, "den stridande eller den materiella kyr
kan". Detta "eller" (seu) betecknar emellertid inte något alternativ 
och antyder inte någon vacklan från predikantens sida. Den fortsatta 
texten gör tanken alldeles klar: kyrkobyggnaden, den materiella kyr
kan, kan kallas för ett tempel, eftersom det är den plats där den 
stridande kyrkan av människor samlas, för att där helgas och byggas 
upp till ett levande tempel. Templet betecknar för det fjärde den 
triumferande kyrkan i himlen. Också för Henechinus är alltså sym
bolfunktionen hos kyrkobyggnaden alldeles klar. Man kan se det 
utfört på flera ställen i utläggningen, så exempelvis när det talas om 
det alfabet som vid invigningen skrivs i den sand och aska som bretts 
ut på kyrkans golv: det betecknar flera ting, säger han, bl a den 
förening av judar och hedningar till en enda kyrka genom Kristi död 
på korset — det var ju två alfabeten som skrevs i korsform på golvet.

En anonym predikan, förmodligen från det utgående 1300-talets 
tid, har som sina två huvuddelar: det materiella och det andliga 
templet41. Och när det i den första delen talas om hur och varför 
altaret och kyrkan konsekreras, sker det genomgående för att klargö

40 För en närmare analys av denna predikan, se Härdelin 1986
41 C 7:4
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ra hur den andliga kyrkan helgas genom det som sker i den materiel
la kyrkobyggnaden. Andra delen av predikan, som alltså handlar om 
det andliga templets helgande och uppbyggande, klargör inte endast 
att det är "vi" som i egentlig mening är templet, utan också att det 
materiella templets konsekration ingenting annat är en en bildlig 
framställning av "vårt", de kristnas, helgande. Men man kan natur
ligtvis också vända på saken och säga, att den andliga kyrkans 
helgande får sin symboliska framställning genom kyrkoinvigningens 
ceremonier: Templum autem spirituale, quod sumus nos, ad similitudi- 
nem templi materialis consecratur. Den grundtanken genomförs så 
steg för steg i den följande utläggningen av sex vigningsmoments 
andliga innebörd. Clemens Petri anför i sin kyrkmässopredikan en 
text av Bernhard av Clairvaux, en av vadstenapredikanterna ofta 
citerad auktoritet, som just fastslår detta, att den egentliga vigningen 
inte är den som biskopen i yttre måtto företar med den materiella 
kyrkan utan den som innebär hjärtats inre konsekration.42

Predikotexterna kan tala även om "tabernakel", som ju var den 
tälthydda som israeliterna förde med sig under sin vandring mot det 
utlovade landet. I en anonym predikan i en samlingshandskrift från 
Vadstena kloster över Ps 46(Vulg 45): 5, Sanctificavit tabernaculum 
suum Altissimus, heter det att "profeten", dvs psalmisten, här med 
hjälp av en metafor talar om kyrkoin vigningen, ty i allegorisk me
ning betecknar tabernaklet kyrkan. Och det är då för predikanten 
verkligen fråga om personernas kyrka, närmare bestämt om den 
kyrka som nu är den stridande och som befinner sig på pilgrims
vandring mot den himmelska staden.43 Så handlar det i fortsättning
en om denna pilgrimskyrkas andliga vandring mot sitt mål.

Som redan har framskymtat kan den yttre, "materiella" kyrko
byggnaden i sin symboliska funktion beskrivas inte bara som en 
avbild av den "andliga" kyrkan, i betydelsen av personernas kyrka 
på jorden, utan även beteckna den himmelska kyrkan, som, om man 
så vill, kan kallas för den jordiska kyrkans slutmål. Men den "andli
ga" kyrkan betyder inte bara något kollektivt, den universella kyrkan 
på jorden och i himlen, utan kan också betyda den enskilda troende 
människan, "själen". Denna individuella aspekt kommer ofta till

« C 321:1: Bemardus: Quando eciam materialis domus per manus pontificum dedicata est 
Domino, propter nos sine dubio factum est, ut nos, desiderantes corda nostra Domino dedicare, 
ita faciamus ... Hec autem, ait Bernardus, in visibili domo faciunt pontifices, hec eciam eadem 
Christus, assistens pontifex futurorum bonorum [cf Hebr 9, 11], invisibiliter operan tur in nobis. 
Jfr Bernhards första kyrkmässopredikan, i Opera omnia II, ed Leclercq, s 372.

43 C 133:1: est enim tabernaculum locus militantium, peregrinantium & vigilantium, quoniam in 
tabernaculis habitant milites, viatores ...
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uttryck i våra kyrkmässopredikningar, ibland tillsammans med de 
tidigare nämnda. När exempelvis Henechinus predikar över Matt 21: 
13, talar han om det trefaldiga "hus" som Herren kallar för sitt: (1) 
det yttre huset, som är den materiella kyrkobyggnaden, (2) det inre 
huset, som är människans samvete, och slutligen (3) det högt belägna 
huset, som är det himmelska fäderneslandet44. Mellan dessa tre finns 
det förvisso, enligt predikanten, ett inre sammanhang. I den första 
delen klargör han varför man bör hålla också den materiella kyrkan i 
ära, och han nämner då nio olika orsaker, som alla har att göra med 
den personernas kyrka, som samlas i den. I den andra delen handlar 
det om hur de enskilda kristna formas och renas för det himmelska 
hus som det avslutningsvis är fråga om.

Den kyrkmässopredikan av Henechinus som jag just har talat om 
följer ett i Vadstena vanligt grundmönster. Som en närmare textkri
tisk prövning skulle kunna uppvisa är den nämligen ingenting annat 
än en i vissa stycken utvidgad variant av en predikodisposition som 
Acho Johannis använt i två av sina kyrkmässopredikningar.45 Även 
Clemens Petri följer, men med mycket större självständighet i utfö
rande och ordalag, i sin kyrkmässopredikan ett liknande grundmöns
ter.46 När han utlägger sin predikotext, Upp 21:3, talar han, under 
hänvisning till "Hugo", dvs Hugo de Folieto, om tre tabernakel: det 
"materiella", det "mystiska" och det "moraliska". Det första var det 
som Mose upprättade i öknen och som var en förebild av det andra, 
som är Kristi kyrka ("mystisk" har i medeltida texter ofta betydelsen 
"kyrklig") och det tredje, "moraliska" tabernaklet slutligen är den 
troende själen. Men det är i denna predikan inte bara fråga om det 
gammaltestamentliga tabernaklet som en förebild av det nya förbun
dets kyrka, ty Clemens' utläggning av de tre tabernaklen mynnar ut i 
den text av "Augustinus" som tidigare anförts och som citeras i så 
många kyrkmässopredikningar, och den avslutas med en återknyt- 
ning till kyrkobyggnaden och dess invigning genom biskopen. Även 
enligt Clemens är alltså den yttre kyrkobyggnaden och dess invig
ning symboliska framställningar av den andliga kyrkans uppbyggan
de fram emot det eskatologiska slutmålet.

Ett avslutande exempel: Olaus Petri talar i sin till innehållet rika 
men ganska komplicerade dedikationspredikan47 om tre tempel: (1) 
det materiella, som är utanför oss och som kan kallas för bönerum- 
met (oratorium), (2) det andliga, som är innanför oss och som (a) kan

44 C 7:1
45 C326:1 och C 326:2
46 C 321:1
47 C 16:1

170



beteckna den indi vidalla själen, i vilken Gud vill vila som i ett 
sovrum (dormitorium), eller (b), kollektivt, den kyrka som är de 
kristnas moder och som ger undervisning och vägledning i kapitelsa
len (capitulum), och slutligen (3) den eviga härligheten över oss, där 
de saliga skall ha sin mättnad i att skåda Gud och som därför kan 
kallas för matsalen (refectorium).48 När Olaus i den första delen talar 
om det materiella kyrkorummet tar han sin utgångspunkt i olika, till 
synes rent kyrkorättsliga frågor, men de besvaras genomgående som 
frågor rörande andliga ting. Kyrkobyggnaden och dess invigning 
visar alltså hän mot andliga realiteter. På frågan, exempelvis, om 
huruvida en kyrka kan invigas vilken dag som helst under året svarar 
Olaus jakande med hänvisning till att själen varje dag kan bli rättfär- 
diggjord, och rättssatsen att en invigd kyrka inte återigen bör använ
das för världsliga ändamål utläggs som en maning till den rättfär- 
diggjorda själen att inte återvända till den "värld" hon en gång 
lämnat.

Vid ett försök till sammanfattning av detta korta studium av den 
symboliska funktionen hos kyrkobyggnaden kan vi iaktta ett tydligt 
och välbekant teologiskt tankemönster. Utgångspunkten tas genom
gående i den materiella kyrkobyggnaden eller i dess gammaltesta
mentliga motsvarighet: templet eller tabernaklet. Utläggningen går 
sedan vidare till de "mysterier", eller "sakrament" som de yttre 
tingen betecknar: till Kristi kyrka och till den enskilda troende män
niskan i denna kyrka. Slutmålet är den himmelska kyrka, till vilken 
den jordiska är på väg. Det är alltså här, märker vi, fråga om samma 
organiska progression som får sitt uttryck i de traditionella fyra 
momenten i den medeltida bibelutläggningen.49 Mot dess historia 
svarar den materiella kyrkobyggnaden, den personernas kyrka som 
den symboliserar är bibelutläggningens allegoria och om den enskil
da själen handlar dess tropologia, och anagogia är fullkomningen i de 
himmelska boningarna.

De instrumentala funktionerna
Som vi redan har kunnat ana räcker det för våra predikanter inte 
med den symboliska hånvisningsfunktionen, ty kyrkobyggnaden är 
också den plats där kyrkan i egentlig mening, personernas kyrka,
48 De fyra latinska rumsbeteckningarna är alla, som man kan se, de traditionella termerna för olika 

rum i ett kloster. Att de används här antyder, att vi säkert har att göra med en predikan riktad 
till klosterfolk.

49 Se härom Härdelin 1987:2 s 33—43.
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kommer till stånd, växer till och bereds för att nå fram till sin slutliga 
destination: föreningen med den himmelska kyrkan. Teologiskt sett 
finns här flera olika moment, som har sin motsvarighet i olika 
funktioner hos kyrkobyggnaden. "Världen", eller människorna i 
den, blir kyrka, en Guds församling, inte genom rent mänskliga 
beslut utan genom gudomliga ingripanden. Med mera traditionell 
teologisk terminologi: återlösningen genom Kristus blir på ett verk
samt sätt närvarande i trons och sakramentens mysterier; dessa är 
nådens "medel", eller "instrument". Kyrkobyggnaden har sålunda, 
såsom den förnämsta platsen där detta sker, instrumentala funktio
ner. Men instrumenten — de didaktiskt-undervisande och de litur- 
giskt-sakramentala — har också ett syfte och ett mål, nämligen att 
återupprätta den brutna gemenskapen mellan Gud och mänsklighe
ten. Slutgiltigt sker inte det, förrän det onda och det goda definitivt 
har skilts åt i den stora världsdomen. Likafullt har den gemenskapen 
sin början här och nu, och den kommer till uttryck i bönen och 
lovsången till Gud, i gudsdyrkan, på grekiska latreia. Kyrkobyggna
den är sålunda också ett "bönens hus" och har såsom sådan en 
latreutisk funktion. Men här finns också en på olika sätt beskrivbar 
närvaro: av Gud, Kristus, den himmelska världens änglar och ande
makter (här fortfarande i ständig kamp mot de onda makterna), med 
ett enda ord: av det eviga riket. Därför skall det avslutningsvis också 
bli tal om den representativa funktionen, den som handlar om närva
ron.

Som man lätt kan förstå går de tre funktionerna in i varandra; de är 
inte tydligt avgränsbara. När sålunda Acho Johannis i en av sina 
många kyrkmässopredikningar talar om den materiella kyrkan som 
"försoningens hus" — domus reconciliacionis — inbegriper han i det 
såväl den instrumentala som den latreutiska och den representativa 
funktionen. Det handlar nämligen här om återförandet av den i synd 
fallna mänskligheten till enheten med Gud och den himmelska 
världen.50 Den försoningen kunde, säger Acho i predikans exordium, 
endast ske därigenom att Gud byggde ett för den höge Guden och 
den jordiska människan gemensamt hus. Om det huset inte vore 
kroppsligt, vore det inte för människor; om det inte vore av Gud 
helgat, kunde det inte vara en honom värdig boning51. Detta helgan-
50 C 326:4- °m denna predikans uppbyggnad, se Borgehammar 1990 s 153—157. Även C 7:3:... 

sancta ecclesia ... est specialis locus, in quo peccator Deo reconciliatur.
51 C 326:4: Karissimi, quamdiu homo in hae vita est, peccator est. Et ideo Dei reconciliacione 

mdignus est. Ideoque necesse erat, ut aliqua domus inveniretur communis Deo et hominibus, in 
qua ista reconciliacio celebraretur. Homo autem non poterat ascendere ad domum celestem, 
quia rumis erät alta. Nec Deus poterat descendere ad domum terrestrem, quia erat nimis 
immunda. Ideo Deus voluit, ut fieret domus communis, scil ecclesia dedicata, que, si non esset 
corporalis, non esset domus hominum, si non esset dedicata, non esset Dei habitaculum.
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de genom kyrkoinvigningen sker, säger författaren längre fram i 
samma predikan, bland annat för att människorna skall få del av de 
goda och nyttiga gåvor som han där ger. Där utgjuter han sin andliga 
nåd, där befriar han människor från allt ont. I andra predikningar 
talar Acho Johannis tydligare om de instrumentala funktionerna, ty 
kyrkobyggnaden är platsen där de nådeförmedlande sakramenten 
förvaltas.52 Mycket av det som sker vid invigningen antyder just 
dessa sakramentala funktioner. Att exempelvis kyrkan då utvändigt 
och invändigt bestänks med vigvatten, betecknar de andliga verk
ningar som Kristus åstadkommer i själen, men först och främst den 
pånyttfödelse som sker i dopet.

Om den instrumentala funktionen talar emellertid Acho Johannis 
allra utförligast i en predikan, som inte är rubricerad som en kyrk- 
mässopredikan, men som behandlar en av de i det sammanhanget 
vanligast anförda bibeltexterna: Matt 21:13 ("Mitt hus skall kallas ett 
bönens hus")53. Ett av skälen till att man bör hålla kyrkobyggnaden i 
ära är, säger Acho, för de många sakramentala gåvors skull som man 
där mottar54. Redan i exordiet till denna predikan utlägger han 
vältaligt den instrumentala funktionen, när han framställer Kristus 
som läkaren, som dagligen kommer till sitt hus, dvs den stridande 
kyrkan, för att där bota de troende från alla deras andliga sjukdomar.

På ett sätt som liknar Achos talar också Olaus Petri i sin kyrkmäs- 
sopredikan om de instrumentala funktionerna. Så säger han bl a att 
kyrkobyggnaden är platsen, där själen befrias från de dödliga syn
derna och där den görs levande genom den Kristi heliga lekamen, 
som där blir närvarade55. Till de goda och för själen nyttiga gåvor 
som förmedlas i kyrkan hör också avlaten, som på ett enkelt sätt och 
åskådliggjort med många exempla behandlas i en predikan av Hene- 
chinus. Kyrkobyggnaden är, säger han i anslutning till sin läromästa
re Acho Johannis, en plats särskilt ägnad syndarens försoning med 
Gud.56 Till försoningens gåvor räknar han också avlaten (indulgen- 
cie), som inte är syndernas förlåtelse utan ett efterskänkande eller en

52 C 326:1
53 C 335:1. Denna predikan har stora likheter med den nyss anförda C 326:1, och den övertas i 

något förändrat och utvidgat skick av Henechinus i C 7:1.
54 C 335:1: Tercio: (causa quare ecclesia est honoranda) propter dona & beneficia magna, que 

recipimus ibi. Ibi enim recipitur peccatorum venia Spiritus Sancti gracia, diversa Christi benefi
cia & sacrorum ordinum officia & dominica sacramenta. Ibi in baptismate facti sumus filii Dei, 
ibi suscepimus corpus Christi, confirmantur in regnum Dei, ibi per penitenciam reconciliamur 
ei. ...

55 C 16:1
56 C 7:3: Hodie habemus festum, quando sancta ecclesia est Deo dedicata ad laudem et gloriam et 

honorem, et est specialis locus, in quo peccator Deo reconciliatur.
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174



lindring av de timliga straffen för synderna. Förutsättningen för 
sådan "avlat" är att man verkligen älskar Gud och för hans skull vill 
bättra sitt leverne, något som också framgår av ett ställe ur Birgittas 
Uppenbarelser, som Henechinus citerar i sin predikan.57

Ännu utförligare än i någon av de hittills nämnda predikningarna 
behandlas de instrumentala funktionerna i den mycket intressanta 
men anonyma predikan från 1400-talets senare hälft, som ingår i en 
samling predikningar i C 363 vilka ännu inte kunnat författarbe- 
stämmas. Den "materiella kyrkan", som enligt predikanten är det 
första av de tempel som profeten Jeremia talar om i predikotexten (Jer 
7:4), är ett Herrens tempel, som invigs just för att skänka helighet åt 
de människor som besöker det58. I den meningen har Herren utvalt 
den invigda kyrkobyggnaden till sin "boning", att han är där tillsam
mans med sina heliga. Bland de många goda ting som finns och som 
sker där, till Guds ära och till vår frälsning, vill predikanten särskilt 
behandla sex funktioner, av vilka tre kan sägas tillhöra de instrumen
tala: i kyrkan förkunnas tron, där förlåts synder och där förökas de 
frommas nåd. På samma sätt som Kristus enligt Skriften (Luk 19:47) 
var dag undervisade i templet, så bör de kristna gärna gå till kyrkan 
för att höra den tro förkunnas, utan vilket det är omöjligt att behaga 
Gud. På samma sätt som synderskan som i templet i Jerusalem fick 
sina synders förlåtelse (Joh 8: 10), så bör syndaren nu skynda sig till 
det tempel, där arvssynden utplånas i dopet och dödssynderna för
låts hos alla dem som begråter dem med botfärdigt hjärta. På vilket 
sätt nåden förökas hos de fromma, så att de "går från dygd till 
dygd", utförs här inte närmare.59

Nicolaus Ragvaldi får till sist representera den utgående medelti
den. Han berör i sin, vad dispositionen beträffar, ganska svåröver
skådliga kyrkmässopredikan de instrumentala funktionerna på flera 
olika ställen. I sin predikans första del, om den universella kyrkans 
hus, talar han, som vi redan tidigare i ett annat sammanhang sett, om 
olika beståndsdelar av kyrkobyggnaden. Några av dem symboliserar, 
enligt Nicolaus, klart vad vi kallar för instrumentala funktioner. Så 
exempelvis fönstren, som syftar på lärarna, de som förmedlar det 
himmelska ljuset till folket, och kyrkklockorna, vilkas ljudande be

57 C 7:3: ... sicut enim, qui non diligit Deum toto corde, dignus est supplicio, sicqui non emendat 
peccata sua, cum potest, dignus est purgatorio.

58 C 336:1: ... primum enim templum, ie materialis ecclesia, consecratur, ut sanetitatem conferat 
ad ipsam accedentibus. — Heligheten är alltså inte en egenskap som "låder vid" själva kyrko- 
byggnaden.

59 Allt detta, som behandlas i den första delen av predikan, finns i något kortare form att läsa även 
i den likaledes anonyma C 364:1.
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tecknar predikarna. I detta sammanhang av särskilt intresse är dock 
främst Nicolaus' utläggning av de pelare som bär upp kyrkobyggna
den. De syftar på de sju sakramenten, som bevarar människor från 
att andligen falla samman till en ruin, och som ger dem kraft att resa 
sig, då de fallit. Alla sakramenten blir föremål för en ganska utförlig 
utläggning, och genomgående framhävs just deras intrumentala, 
nådeförmedlande funktion. Dopet skänker det andliga liv, utan vil
ket människan inte kan leva. Konfirmationen är ett läkemedel som 
stärker den kristne för den andliga kampen. Kristi lekamen gör de 
ofruktbara rika på frukt och skänker näring åt det andliga livet. Boten 
lyfter upp den som fallit. Sista smörjelsen tar bort kroppens och 
själens sjukdomar. Ordo, prästvigningen, syftar på det prästerliga 
uppbyggandet av Guds hus. Och äktenskapet, slutligen, framställs 
som ett läkemedel för dem som lever ett "köttsligt" liv.

Sammanfattningsvis låter det sig alltså sägas, att de olika instru
mentala funktionerna ofta avhandlas i våra kyrkmässopredikningar, 
ibland endast tämligen kort, men ibland, främst hos Acho Johannis 
och Nicolaus Ragvaldi, med ganska stor utförlighet. Att därvid de 
sakramentala funktionerna oftare omnämns än de didaktiska, beror 
knappast på att de senare skulle ha ringaktats av våra predikanter — 
redan den stora mängden ända till vår tid bevarat predikomaterial i 
C-samlingen tyder tvärtom på ett passionerat intresse för predikan
det. Förklaringen kan, gissningsvis, vara en annan och mycket bana
lare: den didaktiskt inriktade verksamheten är inte, på samma sätt 
som liturgi och sakramentsfirning, någonting som är specifikt knutet 
till kyrkobyggnaden. Predikan kunde, inte minst under medeltiden, 
lika gärna ske från någon upphöjd plats i det fria, vid någon mark
nad eller varhelst människor samlades.60 Den har, just som en verbal 
akt, heller inte, såsom fallet är med kyrkobyggnaden själv och de 
liturgiska riter som firas i den, en yttre gripbar gestaltning som 
lämpar sig för den typ av symboliskt-andlig utläggning som våra 
predikanter, som vi kan se, älskar att hänge sig åt.

Den latreutiska funktionen
Bedja kan man, även enligt medeltida uppfattning, naturligtvis också 
göra på vilken plats som helst, som en av våra predikanter säger. 
Dock är kyrkan, liksom en gång det gamla förbundets tempel, enligt

60 Se Pernler 1982 s 82-87
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samme predikant i särskild mening just ett bönens hus.61 Men det 
räcker inte med ett blott yttre bedjande; det inför Gud avgörande är 
sinnelaget. Många är visserligen till kroppen i kyrkan, men deras 
tankar är hos deras skattkista, tror sig predikanten kunna veta, och 
då gagnar inte deras bön dem.62

"Bön" är nu emellertid på svenska ett mycket vitt begrepp, som 
inte endast betyder "bön om" något, utan även innefattar förbön, 
tillbedjan, lovsång och väl till och med "andakt", och allt detta 
dessutom såväl i liturgisk form som enskilt, i kyrkan och hemma. Om 
vi också här skulle vara beredda att låta bön innefatta allt detta och 
behandla det under den latreutiska funktionen, kan man å ena sidan 
konstatera, att knappast någon av våra kyrkmässopredikningar för
summar att behandla detta tema. Det skulle dock å andra sidan föra 
mycket långt bort från sådant som i någon mera specifik mening är 
förknippat just med kyrka och kyrkobesök. I våra predikningar finns 
nämligen mycket undervisning om "andakt", eller hur man i detta 
sammanhang skall översätta ett sådant ord som devocio. Men det 
ordet har en vidare syftning och kan för senmedeltiden beteckna, 
inte bara liturgiska och privata andaktsövningar utan hela det inre, 
andliga livet. Och detta är det centrala temat i flera av våra kyrkmäs
sopredikningar.

Bara något exempel på, hur man i dem kan undervisa härom just 
utifrån kyrkobyggnaden och dess invigning. Clemens Petri be
handlar en rad av kyrkoinvigningens moment just för att, under flitig 
hänvisning till Gregorius den store och Bernhard av Clairvaux, un
dervisa om detta "inre liv". Skrivandet av de två alfabetena på 
kyrkans golv, exempelvis, är ingenting annat än att ständigt hålla 
Guds bud i minnet. Så fortsätter Clemens med att undervisa om de 
tre ting som bör vara inskrivna i hjärtat.63 Ytterligare ett exempel: 
Målandet av konsekrationskorsen på kyrkans väggar visar, säger 
han, att vi borde uppresa Herrens lidandes kors i det hjärta som vi 
helgar åt honom, ty detta kors är ett motgift mot hjärtats ondska och

61 C 363:1: ... "Domus mea domus oracionis vocabitur". Quicumque vult devote orare & in 
oracione exaudiri, veniat ad templum in contricione omnium peccatorum. Exemplum de publi- 
cano [Luc 18, 9—14]. Licet Dominus in omni loco invocandus sit, tarnen specialiter in templo 
promisit se auditu rum. Unde 3 Reg viii, etc.

62 363:1: Sed dicis: quid faciam, pauper sum, infirmus & debilis, venire non possum ad templum. 
Sed certe: si non potes venire ad templum materiale corpore, veni mente, ie desidera venire & 
ora devote, ubicumque sis, sive in horreo, sive in campo, & Dominus exaudiet te. Sed multi 
sunt, qui corpore sunt in ecclesia, corde sunt in foro, orant in ecclesia & occupantur circa 
thesaurum, qui est in cista & parum prodest eis, quod orant.

63 C 321:1: Hec autem inscripcio nihil aliud est nisi manda torum Dei frequens & continua 
memoria. Sunt autem tria, etc.
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bidrar till att man blir villig att lida med honom och undertrycka 
frestelserna, etc.64

Dessa exempel visar dock genast, att det i detta slag av undervis
ning inte primärt handlar om vårt tema, som är kyrkobyggnadernas 
andliga funktioner (möjligen om den symboliska) — även om det nu 
är så, att den undervisningen ges i kyrkmässopredikningar och med 
utgångspunkt från någon del av kyrkobyggnaden, eller från liturgi
ska handlingar som är knutna till den. Jag skall därför fortsättnings
vis hålla mig till sådan undervisning om bönen som verkligen säger 
något om kyrkobyggnadens latreutiska funktion.

Många predikanter framhåller med Acho Johannis, att ett av skä
len till att en kyrka invigs just är, att den skall bli en plats väl ägnad åt 
bönen65. Till dem hör också Nicolaus Ragvaldi, och han tillfogar 
under hänvisning till Thomas ab Aquino, att det inte är för Guds 
skull som man bör ha ett särskilt bönens hus — Gud är ju närvarande 
överallt — utan för människornas skull66 67. Det finns, enligt våra 
predikanter, bestämda skäl för att hävda att den vigda kyrkobyggna
den är ett ställe särskilt lämpat för bönen, och detta även för den bön 
som inte sker i liturgins gemenskapsform. I många av våra kyrkmäs
sopredikningar6 7 hänvisas till den berömda tempelinvigningstexten i 
1 Konungaboken 8—9, där Salomo i sin bön frågar Herren, om han 
som himlen inte kan rymma kan bo i ett jordiskt tempel (1 Kon 8:27), 
och där Gud svarar att han skall han sina ögon och öron fästa vid sitt 
tempel och höra dem som ber där, om man blott vandrar efter hans 
lag (1 Kon 9:2—9). Det är alltså till detta gudomliga löfte som våra 
predikanter hänvisar, när de säger att kyrkan är en för bönen särskild 
ägnad plats. Med hänvisning till bibelställen som det nämnda och till 
liknande i Nya Testamentet är det också som Nicolaus Ragvaldi i en 
lång utredning behandlar bönhörelsens problematik och då även 
redogör för de fyra ting som fordras för att en bön skall vara god och 
Gud välbehaglig. Till de senare hör, av skäl som han tidigare utveck
lat, även den passande platsen. Men framför allt hör naturligtvis dit 
det rätta och mot himmelens Gud riktade sinnet.68

64 C 321:1:... in parietibus crucis infixio. Sic et nos in dedicacionibus cordis nos tri crucem Domini 
erigamus, earn continua devocione memorando. Hec autem crucis ereccio, licet ad omnia bona 
impetranda & omnia mala amovenda summum sit antidotum, valet tamen ad quinque precipue, 
scil ad sui compassionem, sui imitacionem, temptacionum repressionem, ad tribulacionum 
dulcoracionem & Dei attencionem.

65 C 326:1; C 326:2; C 7:4; C 337:1;
66 C 303:1: ... locus oracionis habetur non propter Deum, sed propter oratorem.
67 Se tex C 3226:1; C 363:1: C 303:1
68 C 303:1
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Ett av skälen till att en kyrka bör hållas i vördnad är just den 
gudstjänst som firas där och den gudsdyrkan och lovprisning som 
frambärs i den. Här är människorna i den jordiska gudstjänstförsam
lingen nämligen inte ensamma, ty de himmelska änglarna förenar sig 
med dem i lovsången och tillbedjan69. Acho Johannis anför "Augu
stinus" (stället — förmodligen oäkta — har jag inte lyckats att identifi
era) för att varna för ett vanhelgande missbruk av kyrkan.70 Att 
sådana varningar kommer just i detta sammanhang är givetvis 
främst betingat av att den tempelrening som Jesus enligt evangelier
na företog skedde just med hänvisning till att templet skulle vara ett 
bönens hus och inte en rövarkula. Henechinus, som så ofta visar sig 
vara beroende av Acho, citerar samma text av "Augustinus", Hene
chinus dock utan att nämna att han citerar någon, men han utvecklar 
den till en lång uppgörelse med människor som på olika sätt använ
der kyrkobyggnaden till sådant den inte är avsedd för; att sova i 
kyrkan är ett ofog som Henechinus särskilt gisslar. Hur farligt det är, 
visas med drastiska exempel. Utdrivandet av månglarna ur templet 
är det enda tillfälle, påpekar han, då det berättas att Herren med sina 
egna händer inskred mot något ont.71 Ett annat missbruk av kyrko
byggnaden som Acho Johannis påtalar är det fåfängliga och otillbör
liga pratandet, något som han av någon anledning menar att särskilt 
kvinnor hemfaller åt72.

Ett par av våra predikningar innehåller ganska långa utläggningar 
av innebörden av dygnets olika tideböner, nokturnerna om natten 
och de sju under dagen. Detta är fallet redan med den anonyma 
predikan i C 7, som med stor sannolikhet är den äldsta av dem73. 
Tidebönerna, åtminstone i sin fulla form, är en gudstjänst för mun
kar/nunnor och klerker74, och den behandling de här får visar att vi

69 C 335:1: Quinto, officia divina, qui fiunt in ea, i e officia angelorum, ut cantare & Deum laudare. 
Augustinus: In oratorio nemo aliquid agat, nisi ad quod factum est. Unde nomen accepit. Ibi 
eciam assunt angeli coniuncta psallentibus & qui audiunt & gaudent de officiis ecclesiasticis.

70 "Augustinus" citeras även, men utan någon längre kommentar, av Nicolaus Ragvaldi, i C 
303:1.

71 C 7:2: Tercium templum est ecclesia militans, seu materialis. Hoc tenemur assidue frequentare 
cum omni devocione, Deum nostrum ibi laudando, glorificando et orando ... In templo nemo 
aliquid agat nisi illud ad quod factum est, scil ut ibi Deo serviamus, salutem anime cogitando, 
legendo et cantando, etc.

72 C 326:4: Habet eciam Deus in ecclesia aures apertas [cf 1 Kon 8: 27—29], quibus audit oraciones 
et lacrimas fidelium. Cum quibus eciam audit verba vana et detractoria multorum, et maxime 
mulierum, in ecclesia loquencium.

73 C 7:4
74 Munkarna/bröderna i Vadstena har i sitt kor förrättat sin tidegärd enligt Linköpings stifts 

ordning, under det att nunnorna på sin läktare bad en särskilt för dem sammanställd tidegärd, 
Cantus sororum. Se Helander 1974.
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knappast har att göra med en predikan för de tillströmmande skaror
na av lekmän, utan med en som vänder sig enbart till klostrets eget 
folk, om till systrarna eller till bröderna låter jag vara osagt. På ett sätt 
som har många förebilder i den tidigare liturgihistorien, sätts dygnets 
olika tideböner i relation till olika händelser i frälsningshistorien. På 
det sättet får i synnerhet det psalmreciterande som de till största 
delen består av sin andliga betydelse. Så får exempelvis de nattliga 
nokturnerna sin tydning under hänvisning till Israels räddning ut ur 
Egypten och till den påsk som firar denna befrielse. Dagens olika 
tideböner sammankopplas på ett likaledes traditionellt sätt med olika 
moment i Kristi lidandes historia. Hela det långa avsnitten om tide- 
bönerna avslutas så genom maningar att med bönens yttre ord 
förena tanken, med tanken förena hängivenheten, med hängivenhe
ten den jublande glädjen och med glädjen ödmjukheten. Predikan
ten återkommer till temat bönen i en senare del, där han behandlar 
de olika ting som sker vid altarets och kyrkans invigning. Så är 
exempelvis berökandet av altaret, rökoffret, ett tecken på den from
ma bön som stiger upp inför Gud.

Den anonyma predikan från 1400-talets senare hälft, som vi tidi
gare redan har studerat, har ett alldeles speciellt intresse i detta 
sammanhang, eftersom den förenar en utförlig utläggning av de 
olika prästerligt/monastiska tidebönerna med vägledning i bönens 
konst avsedd för de illitterata lekmännen. I predikans fjärde del 
handlar det om kyrkan som det tempel där man lovar Gud. Sedan 
författaren, med andra ord än den tidigare predikanten, men i sak på 
ett likartat sätt talat om dagens sju tideböner såsom kommemora- 
tioner av olika moment i Herrens lidande, död och begravning, 
vänder hans sig till den enkle lekmannen, som inte kan läsa några 
tideböner och över huvudtaget inte några böcker alls. Det råd denne 
får är att läsa i den lidandets bok som är uppslagen inför hans ögon: 
predikanten menar triumfkrucifixet som hänger där, högt upp i 
kyrkans mitt. Men för att med vinning kunna läsa i den bildens bok, 
ger predikanten anvisning på tre temata, låt oss kalla dem för med
itationspunkter. Man kan där, säger han, läsa beklagansvärda ting — 
lamentabilia: hur han som klädde himlavalvet med solen, månen och 
stjärnorna, själv skamligen blev upphängd naken inför hela världen. 
Man kan där också läsa fruktansvärda ting — terribilia: om hur han 
som av kärlek utgöt sitt blod för dig, på den yttersta dagen skall 
utkräva sin hämnd för den ogärning som vederfarits honom. Slutli
gen kan man i denna bok läsa trösterika ting — consolatoria: om hur 
han som för din skull ville krönas med törnen, i himlen kommer att
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kröna dig med kejsarkrona.75
Sådan praktisk undervisning för det till klostret strömmande lek

folket kan man finna mycket av i vadstenamaterialet. I det sist 
anförda exemplet ser vi, hur också bilden, i detta fall uppenbarligen 
triumkrucifixet, tilldelas en bönestimulerande, latreutisk funktion, 
och inte främst en didaktiskt-undervisande. Men när våra predikan
ter talar om den latreutiska funktionen, så ligger det ofta för dem 
nära till hands att framställa bönen och lovsången som något "him
melskt". Att kyrkan, som Acho Johannis säger, är ett "försoningens 
hus", innebär, som vi redan har kunnat se, också att den är platsen 
där den jordiska kyrkan förenar sig med änglarna och de saliga i 
himlen i lovprisningen av Gud. Goda exempel på sådana framställ
ningar finner vi särskilt hos Jacobus Laurentii, som ofta visar sig vara 
beroende av Acho Johannis, men som i sina kyrkmässopredikningar 
talar mer än de flesta andra av sina medbroder i Vadstena, och inte 
endast i kyrkmässopredikningar, just om bönen76. Vi har därmed 
letts fram till vår sista punkt:

Den representativa funktionen
Som vi erinrar oss hävdar flera av våra predikanter, inte bara att 
kyrkan är en för bönen lämpad (idoneus) plats — något som kan vara 
lätt nog att förstå även för oss i dag — utan också att den blir det 
genom att invigas. När vi söker att förstå den tanken hos de medelti
da författarna, förs vi vidare till den funktion som jag kallat för den 
representativa: kyrkan är en den gudomliga, himmelska närvarons 
särskilda plats. Men, frågar vi, närvaro av vad eller vem, och på 
vilket sätt närvarande? Vi träffar här knappast det som våra medelti
da författare menade, om vi, som vissa nordiska forskare har gjort, 
tolkar deras tro på en himmelsk eller gudomlig närvaro som om den 
katolska medeltiden omfattade vad man förgrovat och schablonartat 
har kallat "den gammaltestamentliga — eller utomkristna — tempel
ideologin". Enligt den sägs Gud/Kristus vore närvarande där som 
något slags "materiell helighet" eller liknande, som om "helighet" 
vore en "konkret egenskap" hos materiella ting, vad nu det skall

75 C 363: 1: O simplex laice, audi, qui nescis horas canonicas dicere, vel libros legere. Cum veneris 
ad ecclesiam, ora devote, lege attente passionem Christi, deplora et gracias age. Ecce, liber 
passionis Christi expanditur coram te, crux seil. Christi, que ideo ponitur in medio templi in aito, 
ut omnes possint in ea legere et quilibet intrans, videat. Hoc est primo, quod debes respicere in 
ecclesia. Ibi debes legere lamentabilia, terribila, consolatoria. ...

76 C 337:1; 337:2
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betyda.77 Som vi redan har kunnat skönja, kan man med så grovmas - 
kiga nät i varje fall inte fånga den medeltida tanken, och förmodligen 
inte heller den "gammaltestamentliga", och inte ens den "utom- 
kristna".

Låt oss då först tala om den närvaro — av moderna teologer 
vanligen kallad "realpresens" — av Kristi kropp och blod i de kon- 
sekrerade elementen, bröd och vin, som naturligtvis är självklar och 
odiskutabel för våra predikanter. Om den talas det ofta i kyrkmäs- 
sopredikningarna. Acho Johannis exempelvis säger, att Guds Son bor 
bland människorna genom altarets sakrament; också av det skälet 
kan kyrkobyggnaden kallas ett "tabernakel". Denne i sakramentet 
närvarande Kristus är, fortsätter Acho, den offergåva som ropar till 
Gud som en förebedjare för oss.78 Detta är en väldig närvaro och 
värd att frukta, inte bara av de onda makterna utan också av männi
skor79.

Denna eukaristiska närvaro får ett särskilt starkt och, såvitt jag 
förstår, originellt uttryck i den anonyma predikan från 1400-talets 
senare del som vi redan flera gånger hänvisat till. Här finns det 
nämligen en närmast ironisk polemik mot dem som med stora risker 
och med uppbjudande av många möder reser över land och vatten 
ända till Jerusalem, för att där besöka den heliga graven. Med inte så 
liten oratorisk skicklighet framhåller predikanten, att man i kyrkan 
hemmavid, vad det gäller kristusnärvaro, har mycket mer att hämta 
än i den heliga graven i Jerusalem: där låg en gång i förfluten tid den 
döda kroppen, här finns nu Kristi levande kropp, den som en gång 
var upphängd på korset, som nu regerar i himlen och som skall träda 
fram vid domen. Därför bör den kristna människan glädja sig så 
mycket hon kan, när hon i kyrkan hör de prästens ord som gör 
Herren sakramentalt närvarande mitt ibland dem.80
77 Nyman 1974 s 76ff.
78 C 326:2: ... materialis ecclesia, in qua Dei Filius habitat cum hominibus per sacramentum 

altaris, sicut ipse promittit Mt xxiii: "Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad 
consummacionem seculi". Ideo potest dici de hoc tabemaculo istud Psalmus: "Ymmolavi in 
tabemaculo eius hostiam vociferacionis", hostiam, que Deum invocat pro nobis. Utförligare i C 
326:1. — Det är av dessa och liknande ställen svårt eller omöjligt att avgöra, om man talar om 
närvaron inom själva mässfimingens ram eller (också) om den i kyrkans tabernakel eller 
sakramentsskåp närvarande Kristus.

79 C 326:1; C 326:4
80 C 363:1: luva te, homo, quantum poteris, quando sacerdos dicit illa verba: Hoc est enim corpus 

meum. In istis enim verbis cum intencionem super panem prolatis a sacerdote, verum corpus 
Christi est in altare, idem corpus, quod beata virgo portabat in utero ix mensibus. Quare ergo 
non libenter ad ecclesiam, ubi verum corpus Christi invenitur? Multi enim magno periculo 
navigant ultra mare, vadunt Ierusalem cum magnis laboribus, ut possint videre sepulchrum, in 
quo corpus Christi mortuum iacuit, et tu non vis ad ecclesiam ire, que est iuxta domum, in qua 
est corpus Christi vivum, quod suspensum fuit in cruce, quod modo regnat in celo, et apparebit 
in iudicio.
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Men nu är det inte bara fråga om denna eukaristiska närvaro, och 
inte heller bara om änglarnas osynliga närvaro bland dem som på 
jorden dyrkar och lovsjunger sin Gud. Även genom de i altaret 
nedlagda relikerna, som Acho Johannis undantagsvis och som den 
ende bland våra predikanter talar om, är det eviga rikets heliga 
närvarande bland dem som ännu är kvar på jorden.81 Det är också — 
och här är det återigen fråga om något i predikningarna allmänt 
förekommande — fråga om en vidare, men förvisso mera svårdefi- 
nierad närvaro i kyrkorummet av den himmelska världen, av him
melriket. Men det riket befinner sig, även i kyrkobyggnaden, fortfa
rande i strid med de onda makterna. Det är fråga om något drama
tiskt, som får sitt uttryck just i kyrkoinvigningens olika ceremonier. 
När sålunda Acho Johannis skall utveckla de sex orsaker, varför en 
kyrka invigs, eller helgas, nämner han först att det sker för att 
djävulen, plågaren och frestaren, och hans onda makter skall drivas 
ut därifrån. Så går han vidare till den andra orsaken, som är att de 
heliga änglarna där skall vara närvarande, och till den tredje, som är 
att de som tar sin tillflykt där skall bli frälsta undan det onda. Först 
därefter, som den fjärde orsaken, nämner Acho, att kyrkan invigs för 
att bli en för bön lämpad plats, och, som femte orsak, för att bli en 
plats där de kyrkliga sakramenten kan firas och förvaltas. Den sjätte 
och sista orsaken för invigningen är att kyrkan skall hållas i ära och 
betraktas med vördnad. Och i detta sammanhang kommer återigen 
en varning till dem som vanhelgar eller kränker kyrkorummet.82

Den serie av motiv till kyrkoin vigning som Acho Johannis här ger 
nämns i mer eller mindre modifierad form i flera andra predikningar, 
av honom själv och av andra. Den möter oss redan i den äldsta av 
våra kyrkmässopredikningar från Vadstena, men där saknas den 
orsak som hos Acho Johannis i den nyss nämnda predikan var den 
sjätte.83 Själv håller han sig dock inte i sin långa rad av kyrkmässo
predikningar alltid till de sex skälen. I två av dem nämns endast

81 C 326:1: Prima eius domus est materialis ecclesia, quia ipsa est in qua [Dominus] manet assidue 
cum sanctis suis, iuxta illud Mt xxviii [, 20]: "Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad 
consummacionem seculi". Quiescit enim ibi Christus in Sacramento altaris, ibi sunt sanctorum 
reliquie, et non est dubium quod multitudo sanctorum angelorum assistit sacramentis altaribus, 
quia omnes angeli stabant in circuitu throni et sanctorum, Apoc vi. Et ideo ad presenciam tanti 
Domini debet aomni homini incuti timor & torpor, etc.

82 C 326:1. Om den sjätte orsaken heter det: Sexto dedicatur, ut habeatur in maiori veneracione et 
reverencia, sicut dictum legitur Iosue v [, 16]: "Solve calciamenta de pedibus tuis, locus enim, in 
quo stas, sanctus est". Unde contemptores huius loci arguit Dominus, Mt xxi [, 13]: "Domus mea 
domus oracionis vocabitur, vos autem fecit illam speluncam latronum". Qui contempnant, 
violant, vel polluant sancta loca multum habent divinam ulcionem formidare.

83 C 7:4
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fyra84. Men det är kanske ingen tillfällighet, att utdrivandet av demo
nerna nämns som det första skälet i alla hans predikningar, utom i en 
av dem. Den vanliga ordningen är förstås också den mest logiska: för 
att kyrkan skall bli en plats där Gud och den himmelska världens 
makter skall kunna mötas och gemensamt fira sin liturgi, måste 
djävulen och hans anhang givetvis först drivas på flykten.

Det är här jag menar att det dramatiska element ligger, som hänger 
samman med den representativa funktionen. Med ett språkbruk som 
ligger långt borta från det som är de medeltida författarnas eget 
kunde man uttrycka deras tanke med att säga, att kyrkan är ett stycke 
av Gud återerövrad mark. Den återerövringen sker först, eller kom
mer till sina mest dramatiska uttryck, just genom kyrkans invigning. 
Men den återerövringen är inte definitiv utan måste ständigt upprätt
hållas, ty kyrkan kan, som vi tidigare sett, vanhelgas, inte minst när 
sådant sker i den som strider mot dess karaktär av att vara ett bönens 
hus. Den är ett slagfält, där kampen pågår särskilt intensivt mellan de 
onda och de goda makterna. Härför finns det många uttryck i våra 
predikningar, inte minst i Acho Johannis och hos den Henechinus 
som ofta lånar hans uttryckssätt. Här endast några få exempel. När 
biskopen stöter med sin stav mot kyrkans dörr vid dess invigning, så 
sker det, enligt Acho, för att, i anslutning till Filipperbrevets ofta 
citerade ord, uttrycka hur Kristus genom sitt lidande gör sig till herre 
över himlen, jorden och underjorden85. Genom invigningen läggs 
alltså kyrkan under hans välde. De tolv konsekrationskorsen har 
också de, enligt Acho Johannis, en demonfördrivande funktion, ty 
det är genom sitt kors, segerfanan, som Kristus upprättar sitt välde 
över världen86. Med små förändringar i ordalagen återkommer sam
ma tolkningar hos Henechinus87.

84 C 326:2; C 326:4
85 C 326:3: ... episcopus cum baculo pastorali ad ostium ecclesie clausum percutit dicens: 

"Attolite portas, principes vestras, etc. Illa autem triplex percussio et triplex clamacio signat 
triplex dominium, quod Christus merito sue passionis acquisivit, scil in celo, in terra et in 
inferno, iuxta illud quod sanctus apostolus Philippenses: "In nomine Ihesu omne genu flectatur 
celestium, terrestrium et infernorum...

86 C 326:3: Depinguntur autem 12 cruces, quia 12 apostoli hoc vexillum Christi per universum 
mundum portantes, ipsum mundum dominio Christi subdiderunt. Eciam, quia crux est baculus 
Christi, ideo cruces in ecclesia depinguntur, ut demones terreantur et statim fugiant. Se även C 
7:4.

87 C 7:2
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Sammanfattning
Det är alltså enligt våra predikanter fråga om en mångfacetterad 
gudomlig-himmelsk närvaro i kyrkorummet, en närvaro som är dra
matisk snarare än statisk, och moralisk snarare än fysisk. När Acho 
Johannis talar om kyrkan som ett "försoningens hus", talar han i sak 
för alla våra predikanter. Men då måste man komma ihåg, att förso
ning", som vi så tydligt har sett, är något mycket dramatiskt och 
universellt-kosmiskt. Det avser hela den gärning som återupprättar 
den genom syndens olydnad brutna gemenskapen mellan Gud och 
hans änglar, å ena sidan, och mänskligheten å den andra. Det hand
lar i den på medeltida sätt förstådda försoningen inte bara isolerat 
om det historiska försoningsverket på korset utan också om denna 
gärnings ständiga och aktiva närvaro, inte bara i de sakramentala 
mysterierna utan också när människor beder och lyssnar och när de 
betraktar den bok, som ligger uppslagen inför varje kyrkobesökare; 
den bok som kyrkobyggnaden och det som finns och försiggår där 
själva utgör. Den materiella kyrkan har en symbolisk funktion, i det 
att den manifesterar den andliga kyrka av himmelska och jordiska 
personer som är under uppbyggnad ända fram till domens dag, då 
några kyrkobyggnader inte längre behövs. Men för att detta uppbyg
gande skall kunna ske och ta gestalt i människorna, fullgör den också 
instrumentala — didaktiska och liturgiska — funktioner. Kyrkan är 
också platsen där den återupprättade enheten mellan himmel och 
jord kommer till uttryck i lovsång och tillbedjan och där himlens 
krafter är närvarande, fastän ännu bara preliminärt. De medeltida 
predikningarna för kyrkmässan har alltså mycket att säga, inte en
dast om den andliga betydelsen av kyrkobyggnaden, dess olika 
beståndsdelar och av det som sker i den, utan också om den dramati
ska livs- och historieuppfattning som är så karakteristisk för medelti
den.
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Sockenkyrkans liturgiska profil
Sven Helander

Sockenliturgin som fenomen och problem
Den medeltida sockenkyrkans murar omsluter det liturgiska rummet. 
Altare och funt utgör brännpunkterna för det gudstjänstliv som är 
rummets uppgift. Denna är generellt gemensam för alla kategorier av 
kyrkor. Men i sockenkyrkan har liturgin en egen profil: mässan firas 
och tidegärden beds på annat sätt än i katedralen. Totaliteten är 
också en egen. Vartdera kyrkorummet har sitt "program" och sina 
villkor. Sockenliturgin färgas av den lokala församlingens förutsätt
ningar.

För den medeltida prästen och hans sockenbor har detta varit en 
konkret erfarenhet. Den forskning som söker en realistisk föreställ
ning om den fungerande liturgin i församlingskyrkan har att ta 
ställning till brottstycksvis bevarade rester från medeltidens verklig
het.

Problemställningen kan formuleras: Vad kännetecknar medeltida 
svensk sockenliturgi och vilka faktorer har format den?

Material
Det finns material till sockenliturgin av olika art och av varierande 
informationsvärde.

Liturgiska föreskrifter från stiftsledningar och andra instanser kan 
ofta fixeras i rum och tid; innebörden är tydlig men den faktiska 
räckvidden oviss.

Liturgiska böcker har bevarats både som handskrifter (codices och
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fragment) och som tryck*. De flesta handskrifterna härrör rimligen 
från landsbygden och flera av dem kan fästas vid bestämda kyrkor. 
Men den större delen av det liturgiska innehållet (texter, musik, 
regler) är gemensamt gods för alla slag av kyrkomiljöer. Blott vissa 
partier är relevanta för vår problemställning; ibland får man snabbt 
och tydligt utslag. En svårighet är att det konkreta utförandet av 
liturgin delvis är okänt. Böckerna kan också avspegla mera av ideal 
än av faktisk praxis.

Material av annat slag — konst och litteratur — kan också belysa 
liturgisk sed. Men även om det totalt tillgängliga stoffet under senare 
år avsevärt ökat, får slutsatserna ibland formuleras med reserva
tioner.

Nordisk forskning
Tidigare forskare som Edvard Rodhe och Gustaf Lindberg konstate
rar i förbigående, att vissa källor härrör från landsbygdskyrkor men 
uppmärksammar inte sockenliturgin som fenomen.

Senare har man — vanligen ur stiftsperspektiv — noterat förekomst 
av liturgisk likformighet och av splittring. Sockenkyrkornas böcker 
och förhållanden har flerstädes dragits in i forskningen.

Aarno Maliniemi analyserar som den förste kraven på uniformitet 
inom stiften. Mot bakgrund av den kanoniska rätten studerar han 
biskopens inflytande på församlingarna såsom vid val av patroni, 
reliker och motiv i kyrklig konst. Prästutbildningens och stiftssyno
dens roll understrykes. Hinder för enhetlighet påvisas, exempelvis 
bruk av främmande böcker för gudstjänsten. 1

* Förkortningar gällande liturgiska böcker
BAr Breviarium Arosiense 1513.
BL Breviarium Lincopense 1493.
BSc Breviarium Scarense 1498.
BStr Breviarium Strengnense 1495.
BU Breviarium Upsalense 1496.
GrAr Graduale Arosiense c 1500.
MStr Missale Strengnense 1487.
MU Missale Upsalense 1484 resp 1513.
OL prior Ordinarius Lincopensis. RA Skoklostersamlingen Avd I nr 2 in 4° (E

8899).
OL posterior Ordinarius Lincopensis. UUB C 428.
Sek prov Sekundär proveniens (avser kameral beteckning vid återanvändning av

pergamentblad som omslag).

1 Maliniemi 1925 s 3 ff.
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Carl-Allan Moberg ser i musikaliskt material indicier för att lands
kyrkor kunnat tillämpa en enklare liturgisk ordning, t ex med begrän
sad hymnrepertoar.2

Hilding Johansson finner i Hemsjömanualet tendenser till förenk
lingar i sockenkyrkans liturgi: både klerikal personal, processioner 
och sång reduceras. Domkyrkans ritus som norm studeras ur flera 
aspekter också i Johanssons senare produktion.3

Eric Segelberg anser däremot, att Hemsjömanualet ej kan repre
sentera en landskyrkorit, avkortad i förhållande till domkyrkans. 
Den korta formen kan sammanhänga med en tidig tillkomst; en 
handskrift av denna typ torde ha kunnat användas också i domkyr
kan.4

Helge Fæhn ger norskt material till frågan om uniformiteten. Mål 
och medel är desamma som i Sverige—Finland. Explicit sockenkyrko- 
material åberopas ej.5

Sven Helander visar, att distinktionen domkyrka — sockenkyrka 
markeras även i utomnordiska källor. I svenskt material särskiljes de 
olika miljöerna tydligast genom texterna för tiden kring påsk. En 
sockenrit skymtar såväl för mässa som för tidegärd.6

Carl-Gösta Frithz sammanfattar i termerna conformitas — diversi- 
tas forskningens material. Dessa båda ses som krafter i en växelver
kan, som blir styrande i traditionsutvecklingen.7

Sammanfattningsvis kan konstateras, att forskningen anlagt två 
skilda aspekter på medeltida liturgisk tradition: dels uniformitet — 
splittring, dels domkyrkorit — sockenrit.

Men relationen mellan dessa aspektpar har ej klargjorts. De 
sammanfaller ej men mellan dem finns en förbindelse: domkyrkans 
officiella ordning blir med tiden föreskriven som stiftets. Faktisk 
splittring bör dock ej sättas i samband med sockenkyrkan som sådan. 
Också domkyrkan kan ge rum åt en särpräglad liturgisk tradition.8 
Sockenliturgin måste förstås i en annan kontext.

2 Moberg 1947 s 91 (betr KB A 50 samt med hänvisning till A 99 och A 100).
3 Johansson 1950 s 152 ff; 1956 s 74 ff et passim; 1986 s 447 ff, 498, 504 ff.
4 Segelberg 1950 s 265 ff.
5 Fæhn 1953 s 14.
6 Helander 1957 s 29 ff, 47 ff et passim. Se även Björkman 1957 s 297, 308.
7 Frithz 1976 s 136 ff.
8 Ett kapell i Åbo domkyrka ägde det danska Missale Hafniense [vetus], Maliniemi 1925 s 18.
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Stiftet som liturgisk enhet
Liturgin återspeglar ofta kyrkans hierarkiska struktur. En överordnad 
instans kan framträda med anspråk på att vara normerande förebild. 
En motsvarande anpassning uppåt av församlingarnas praxis för 
gudstjänst ses ibland som ett önskat uttryck för kyrkans enhet.9

Flera nivåer är aktuella som riktpunkt. Den högsta — den romerska 
kurian — eftersträvade emellertid under medeltiden ej generell en
hetlighet inom hela kyrkan, även om enstaka kulter gavs påvlig 
signatur. Påvliga beslut kunde också åberopas i svenska mässböcker.

Mellannivån var ärkebiskop och provinsialkoncilium. En ärkebi
skop hade dock ingen principiell absolut tillsyn över de enskilda 
stiftens liturgi. Om provinsialkonciliema gäller, att de fattade åtskilli
ga beslut för hela kyrkoprovinsen i liturgiska ärenden, såsom röran
de specifika festdagar, kulter och andaktsformer. Men räckvidden av 
dessa beslut var ofta ej större än att de behövde bekräftas genom 
föreskrifter stiftsvis.10

Stiftet och domkyrkan var den avgörande och dominerande nor
men för församlingarna, för Sveriges del generellt. Men upprättande 
av stift och insättande av biskop skapade inte i och för sig gemensam 
liturgi. Det är bekant, att de första generationerna av böcker för 
gudstjänsten präglades av varierande ursprung såsom England eller 
Tyskland. Förutsättningar för egen domkyrko- och stiftsliturgi till
kom först med den kanoniska rättens införande och de sekulära 
domkapitlens etablerande under 1200-talet. Domkapitlet fick en av 
sina viktigaste uppgifter som liturgisk korporation, nämligen i dom
kyrkans gudstjänstliv. Kultlivet anfördes och leddes i sin fortgående 
utveckling av domkapitlet. Dess resurser — ekonomiskt och perso
nellt — gav också förutsättningar för motsvarande utbyggnad av 
domkyrkan med altarstiftelser och kor, där kulter förankrades. Kyr
korum och liturgi utvecklades ofta parallellt.

Biskopen hade ledningsansvaret för gudstjänstlivet i hela stiftet — 
en aspekt av hans potestas ordinis enligt kanonisk rätt.11 Det nordis
ka materialet har åtskilliga av forskningen välkända belägg på 
biskopliga initiativ. Det bredaste syftet hade de föreskrifter som 
utfärdades av stiftssynoden. På detta sätt introducerades vanligen 
nya kulter och helgon. En omedelbar effekt på lokalplanet utövade

9 Sådan styrning formuleras gärna i de biskopliga förorden till breviarietrycken, exempelvis BSc, 
BU.

10 Ett exempel bland många är Arboga provinsialkoncilium 1474, som föreskrev Sveriges skydds
helgons fest för hela kyrkoprovinsen; den slog aldrig igenom i Götalandsstiften. Helander 1989 
s 181. — Till den kanoniska rättens bestämmelser se Helander 1957 s 13.

11 Inger 1961 s 108 m fl.
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biskopens invigningar av kyrkor och altaren, som förbands med 
bestämda helgon som patroni och med nedläggande av reliker. Bi- 
skoplig styrning i avlatsbrev gynnade också vissa kulter. Den konst
närliga utsmyckningen genom skulpturer och målningar saknade i 
motivvalen ej påverkan uppifrån. Biskopens visitationer i försam
lingarna omfattade också kontroll av gudstjänstliv och granskning av 
kyrkans böcker.12

Domkyrkan och sockenliturgin: idealet
I den svenska kyrkoprovinsen liksom på andra håll har stiftsled
ningarna allt tydligare engagerat sig för målsättningen om katedral
ordningen som mönstret för sockenliturgin.

Det fanns flera medel att främja domkyrkans inflytande. Ett av 
dem var sockenprästernas utbildning.

Prästens liturgiska skolning började i domkyrkoskolan och fullfölj
des efter prästvigningen med ett ä två års kortjänst i domkyrkan, 
alltmedan liturgins ord och melodier sjöngs in. Man bör räkna med 
att prästen lärde stora delar av den liturgiska stoffet utantill. Det var 
en grundlig förtrogenhet med stiftets officiella ordning, som den 
unge prästen förde med sig till sin socken.13

Det årliga prästmötet i stiftsstaden användes i samma syfte. Alla 
hade givetvis att närvara vid biskopens högmässa och vid de sjungna 
tidebönerna. Kungörelser utfärdades om förändringar i helgonlängd 
och liturgi, datum för rörliga fester, samordningen kyrkoår — hel
gonår etc. Statuterna skulle av prästerna medföras hem i avskrift. De 
skulle också refereras i prostsynoder för att nå samtliga präster. 
Åtminstone utdrag skulle meddelas församlingarna. Vid medeltidens 
slut började man trycka dessa kungörelser i form av synodalcirkulär. 
Kanske har, liksom i Norge, prästerna ibland också medfört kyrkans 
böcker till prästmotet för granskning.14

Bokanskaffningarna till församlingskyrkorna var som nyss antyd
des ett medel att genomföra konformitet med domkyrkan. Skrivare 
framställde med växlande skicklighet men teoretiskt under stiftsled
ningens tillsyn nya böcker genom avskrivning från auktoriserade

12 Synodalstatuter s 97; Inger 1961 s 450 f, 479, 481. — Biskop Brynolf Gerlaksson nämner i 
förordet till BSc erfarenheter från visitationer; "... präster och klerker ute i stiftet ... följer inte 
katedralens rit och ordning".

13 Askmark 1943 s 1—16; Sandholm 1963 passim.
14 Kroon 1948. — En annan konstant bindning till domkyrkan var det årliga avhämtandet av de 

invigda oljorna, DS 1240; Statuta synodalia s 192 f.
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förlagor. Det var här inköpen skulle göras; kontroll skulle utövas av 
prostarna.15

Först tryckpressen gav avgörande förutsättningar för den eftersträ
vade enhetligheten. Missalen trycktes under medeltidens slutskede 
men blott för Uppsala, Strängnäs och Åbo. Ett graduale utgavs för 
Västerås. Breviarier trycktes för Linköping, Strängnäs, Uppsala, Ska
ra och Västerås. Ytterligare några böcker (psalterier, manualen etc) 
gick till tryck. Redan titlarna — Missale Strengnense, Breviarium 
Arosiense — uttryckte anspråken.

Själva liturgin formulerade också tanken på enheten. I varje mässa 
erinrade kanonbönerna om gemenskapen med kyrkan, påven och 
den egne biskopen. Missalena innehöll som regel speciella mässor för 
stiftets biskop liksom själamässa för bortgången biskop. Breviarierna 
meddelade förböner för kyrka och biskop i litanian och i Preces 
maiores. Genom kommemorationerna inneslöt man sig i gemenska
pen med kyrkans helgon, också med den egna domkyrkans eller 
stiftets patronus.

Vidare innehöll domkyrkans kalendarium en grupp dagar, som 
konkretiserade det egna stiftets organiska samhörighet. Urvalet da
gar kunde variera. Ofta ingick domkyrkans invigningsdag, relikfes
ten, patronatsfesten, anniversarium för välgörare eller åminnelsedag 
för bortgångna biskopar och präster.

I flera stift genomdrevs, att åtminstone några av dessa praktisera
des i församlingarna.

Allt som är känt i ärendet ger vid handen, att det liturgiska idealet 
var konformiteten med domkyrkan. Svarade verkligheten mot idea
let?

Sockenliturgin och domkyrkan: verkligheten
Den faktiska relationen mellan sockenkyrkans liturgi och domkyrkan 
kan studeras i liturgiska böcker från respektive miljöer. Två aspekter 
kan läggas: en bibliografisk som rör bokbeståndet med dess bak
grund och en innehållslig som tar sikte på själva liturgin.16

15 Nils Allesons stadgar 1297, DS 1187. Liknande statut i Åbo 1352, FMU 624; Maliniemi 1925 s 
19 f. Granskning av bokvård omtalas vid visitation, DS 2229 (Linköping).

16 Sockenliturgin är som ovan antytts en internationell företeelse. De följande synpunkterna har 
sin motsvarighet i material från andra kyrkoprovinser. En terminologi som "infra chorum — 
extra chorum" kan särskilja katedral — sockenkyrka. Se vidare Helander 1957 s 48, 52; Collijn 
1914s 36.
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1. Bokbeståndet
Den ordinära församlingskyrkan torde under medeltiden ha ägt 3—8 
liturgiska böcker.17 Missalet med mässans texter var huvudboken och 
förvarades i kyrkan. Där fanns säkerligen också manualet med de 
olika kyrkliga handlingarna och de eventuella notböckerna för 
mässan (graduale, sekventionarium) och för tidegärden (antifonari- 
um, hymnarium). Breviariet, som var grundboken för tidegärden, 
kunde vara i kyrkans ägo eller någon gång prästens eget — ingen 
annan liturgisk bok figurerar lika ofta i testamenten.

Vi kan genom fragmentmaterialet konstatera, att vederbörande 
stiftsrit med tiden blev det normala för böckerna inom stiftets för
samlingar. Men det finns också som ett jämsides fenomen en viss 
splittring, som vittnar om bristande genomslag för domkyrkan. Man 
hade ibland "fel" böcker, exempelvis från andra stift. De kan ha 
kommit på plats genom irreguljära inköp, donationer eller flyttande 
präster. Förmodligen betydde innehav i dessa fall vanligen också 
användning. Sålunda hade prästen i Skepplanda i Skara stift tillgång 
till ett Västeråsbreviarium, Husby-Ärnevi kyrka utanför Uppsala 
ägde ett kontinentalt missale, Breviarium Upsalense fanns i den 
finländska Loppi kyrka, Psalterium Upsalense har spritts i Strängnäs 
stift, Graduale Arosiense brukades kanske också utanför Västerås. 
Sådan splittring utgör ej en faktor i utvecklingen utan är en interfe
rens, som regel marginell och i ett längre perspektiv tillfällig.

Ett annat fenomen utgör kvarvarande äldre böcker, rester efter en 
tidigare ordning. Sådana har funnits i en stor andel församlingar. 
Men de har ej i och för sig representerat främmande sed. Samtliga 
böcker, handskrifter som tryck, har så småningom blivit mer eller 
mindre föråldrade.

Nyanskaffning hämmades av ekonomiska skäl. Missalet var vanli
gen skrivet på pergament; övriga böcker var det ibland. Särskilt 
missalet användes också för officiella anteckningar om kyrkojordar 
och prästgårdsinventarier, om själamässor och votivmässor, om av
lat, invigningar och visitationer, de kunde rymma dödsnotiser och 
ägaruppgifter — allt detta stoff förankrade boken i bygdens liv.

Befintliga böcker användes därför ofta länge. Det finns exempel på 
bruk under sekler. Arnäs kyrka i Ångermanland begagnade ännu 
1492 sitt missale från 1200-talet.18 Vanligen har man sökt att hålla

17 Se Jan Brunius' undersökning i föreliggande bok.
18 RA Cod fragm mi 536. Missale ecclesie Arnäs fragm. Sec XIII. Senare marginalnotis omtalar 

ärkebiskop Jakob Ulfssons besök 1492 med utslag om prästbordet. Men redan 1484 torde ett 
tryckt missale för stiftet förelegat, MU [vetus]. Se en kommande undersökning av Uppsalatradi- 
tionen.
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sina böcker å jour genom strykningar och tillägg. Slutsidorna i miss
alen och breviarier kan rymma oordnade tillskott av olika skrivare. 
Men utvecklingen har ofta slutligen resulterat i att föråldrade böcker 
ställts åt sidan i sakristian.

Toleransen inför udda böcker förefaller också ha varierat. Det 
finns flera exempel på handskrifter, som meddelar en passus om att 
de återger Linköpings ordning ("secundum ordinem Lincopensem"). 
I andra stift tycks motsvarande intresse varit mindre; där saknas 
vanligen liknande hänvisningar till den egna domkyrkan.

Det bör också fastslås, att uniformitet varken på de handskrivna 
eller de tryckta böckernas tid innebar ett totalt införande av domkyr
kans exakta ordning för liturgin.

2. Liturgin
Den faktiska relationen domkyrka — sockenkyrka kan avläsas ur 
källor från respektive miljöer.

Exempel 1. Den kyrkoårstid, som ger tydligast utslag, är de tre dagarna 
före påsk ("triduum sacrum") samt påskdagen då det dramatiska inne
hållet uttryckes i en rik liturgi. Denna ger underlag för bedömning 
både av den generella strukturen i stort och av skiftande utformning
ar av de olika ingående elementen.

Ett första steg i undersökningen är en jämförelse domkyrkorit — 
sockenordning enligt källor från Linköpings stift. Domkyrkan företrä
des av autentisk liturgi c 1400 samt c 1450. Sockenliturgin är åtkom
lig i ett missale c 1440 troligen från Stens kyrka, Aska härad i samma 
stift.19 Linköpings stift är ensamt om att tillhandahålla en fullständig 
domkyrkoordning. Den anförda sockenliturgin har fördelen av att 
vara såväl provenienssäkrad till stiftet som komplett till innehållet. 
Jämförelsen i följande tabell begränsas till det stoff som har anknyt
ning till missalet.

19 Källorna specificeras i slutet av nedanstående tabell. Litt: Helander 1957 med s 90, 92. — Sten 
och Kälvesten sammanslogs senare till Västra Stenby.
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Liturgin från skärtorsdag till påskdag (utom tidegärden)

Domkyrkan

Skärtorsdagen

1. Fotatvagningen ("mandatum").
2. Predikan (i kyrkan).
3. Mässan.
Gloria patri, Gloria in excelsis och 
Ite missa est sjungs blott där crisma 
tillredes (= biskopsmässa).
Mässan avslutas med vesper.
Hostior reserveras för långfredagens 
kommunion ("in honesto loco").
Altarna avkläds.

Långfredagen

1. Läsningarna.
Altartjänarna ("ministri altaris") 
i albor, prästen i korkåpa.
Akolut läser texterna, 
präst läser bönerna 
diakon uppmanar till knäfall. 
Passionshistorien (blott rubrik), 
före denna läggs två dukar på altaret, 
vid "de delade mina kläder" rycker 
två diakoner bort dem.
2. Förbönerna.
Präst läser bönerna, 
diakon uppmanar till knäfall.
Kör Amen.
3. Korshyllningen.
Två präster i mässhakar håller korset. 
Improperiema: pojkar svarar, 
kören fortsätter.
4. Kommunionen.
Präster bär korset till altaret.
Högtidlig sakramentsprocession 
av sex män med olika vigningar 
(kantor och ebdomadarius nämnes) 
till altaret.
Kyrkvaktare breder ut altarduk.
Fader vår avslutat av kör. 
Kommunionen.
5. Korsets "begravning".
Korset svepes
och lägges på sin plats.
Graven beredes, corporalet lägges där. 
Procession med korset till graven.
Korset lägges ned i graven.

Påskafton

1. Välsignande av eld och ljus.
Kantor, präst, levit o klerk nämnes. 
Hymnen Inventor ru tili sjungs av "två".

Sockenkyrkan

0
0

= (Ite nämnes ej)

= (präst nämnes ej)
= (diakon nämnes ej) 
= (roller markeras)

= (två akoluter)

= (präst nämnes ej)
= (diakon nämnes ej)

= (två klerker, "clerici") 
= (två pojkar, "pueri")

= (präst)

(av präst och diakon)
0

= (ej kyrkvaktare)

0
0

(präst, leviter, övr tjänare) 
= (två pojkar)
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Diakon i dalmatika 
välsignar ljuset med Exultet etc
2. Profetiorna.
Bönerna beds av präst.
3. Procession med litania (rubrik) 
och invigning av dopvattnet (rubrik). 
Arkaistisk rubrik om dopundervis
ning och dop av barn.
4. Mässan.
Kantor uppstämmer Kyrie.
Medan prästen intonerar Gloria, 
ringer kyrkklockorna.
Mässan avslutas med vesper.

Påskdagen

1. Korsets uppresande ur graven.
2. Påskspelet vid graven utföres av 
tre klerker och två diakoner.
3. Vigvattensaspersion "Vidi aquam".
4. Procession, vartill
"Cum rex glorie", "Salve festa dies".
Vid intåg i kyrkan 
"Sedit angelus,"
vid uppehåll mitt i kyrkan "Sedit angelus," 
vid inträde i koret "Nolite metuere" 
med versikel och kollektbön.
5. Mässan "Resurrexi".
0
0
6. Efter andra vesper: 
procession till dopfunten 
"Vidi aquam", 
antifon, psalmer, versikel, 
kollektbön.
Procession tillbaka ("In redeundo") 
"Christus resurgens", versikel, 
kollektbön.
Benedicamus Domino, välsignelse.

= (person nämnes ej) 
= (litanian återges)
= (hela akten återges)
0
0

0
0
0

= ("In reditu ecclesie") 
=, "Nolite metuere".
0
0

avslutad med välsignelse av 
påskmaten.

0 ("Ad fontem")
0
0

= ("In redeundo")
0

0
= betyder att avsnittet är detsamma som i domkyrkan 
0 betyder att avsnittet saknas i domkyrkan eller i sockenkyrkan
Källor till domkyrkans ordning: OL prior c 1400 samt OL posterior c 1450, den senare i primärver- 
sion. Källorna är i detta avsnitt nästan identiska. Källa till sockenkyrkans ordning: KB A 97. Missale 
Lincopense c 1436—48. Missalet stammar troligen från Stens kyrka i Aska härad, nära nuv Motala.

Ur tabellens material kan man dra slutsatser på flera plan. Den 
övergripande strukturen visar en långt gående samstämmighet. Den
na framträder även vid en fördjupad kollationering med internatio
nellt material. De olika stiftsordningarna i Sverige har tagit arv efter 
äldre gemensamt ursprung.
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Men domkyrkans liturgi har på vågen till sockenkyrkans guds
tjänstliv bearbetats genom att olika moment bortfallit (och något 
kanske tillkommit) och genom att de personella resurserna reduce
rats. Båda dessa faktorer skall i det följande belysas och utfallet i 
form av förenklingar exemplifieras.

Skärtorsdagens fotatvagning, en sed för katedraler och kloster, har 
utgått i sockenkyrkan. Predikan samma dag namnes i domkyrkan 
men ej i sockenkyrkan, trots att skärtorsdagen anses ha varit vanlig 
som predikodag.20

Långfredagens läsningar kulminerade i passionshistorien. Recita
tionen av denna i "kyrkospelsartad rollfördelning" är känd från 
många handskrifter. I domkyrkan är den ett axiom, trots att källan 
därifrån ej meddelar själva texten. Också sockenmissalet markerar 
rollerna; det är dock tveksamt, om rolläsningen kunnat utföras i 
vanliga landskyrkor.21

Långfredagen brukade avslutas med en symbolisk framställning 
av Kristi begravning. I kyrkorummet inrättades ofta en "grav", där 
kunde man "begrava" Kristus.22 Härför användes ett kors med ett 
corporate, eventuellt (också) en hostia (konsekrerad oblat). Med kors 
avsågs en avbildning av Kristi kropp, t ex corpus från ett krucifix. 
Corporalet var den duk, varpå kalk och patén ställdes under mässan 
och där oblaterna låg under konsekrationen; vid begravningen torde 
tanken på svepeduk varit given. I vår sockenkälla finns korsets 
svepande, beredandet av graven samt nedläggandet av corporalet 
men domkyrkans särskilda procession med korsnedläggandet omta
las ej — förmodligen var nedläggandet självklart och procession 
överflödig i ett litet rum. Ingendera källan nämner begravning av en 
hostia.

20 Björkman 1957 s 73 f, 239. — Att mässböckerna nästan aldrig nämner predikan, rubbar ej det 
förhållandet att predikan hörde med till söndagsmässan. I vilken mån statuterna i saken följdes 
i praxis, är i detalj ej känt. Kriterierna för predikningar i sockenkyrkan diskuteras i nutida 
forskning. Se Pernler 1982; Nordstrand 1990; Borgehammar 1990.

21 Karakteristiken av passionsrecitationen hos Milveden 1964 sp 124. Till recitationen se Johans
son 1956 s 43: "1 många små kyrkor har prästen ensam utfört hela läsningen men kunde genom 
olika föredragningssätt markera de olika partierna". Se även Björkman 1957 s 170 ff. Rollfördel
ningen markeras i ett handskriftligt missale, som kan stamma från Uppsala domkyrka: RA Cod 
fragm mi 115. Missale Upsalense (eccl metrop?) fragm. Sec XV. I något exemplar av de tryckta 
missalena har rollerna tillskrivits.

22 Björkman 1957 s 303 ff; Gjerløw 1961. — Taubert 1969 s 79—121 framlägger kontinentalt 
material, väsentligen från katedraler och kloster, till korsets nedtagande, begravning och 
upphöjande. — Nilsén 1986 s 404 f belägger Kristusgravar från både landsortskyrkor, stadskyr
kor och domkyrkor samt meddelar en uppgift om användning. — Stolt 1984 och 1990 abc 
belyser utifrån material i gotländska kyrkor den symboliska begravningen. En Kristusbild från 
Bäl kan ha tjänat som förvaringsplats för en hostia och placerats i en bestämd nisch, fungerande 
som Kristi grav.
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Påskvigilians rubrik om dop har ej följt med i sockenmissalet. I 
verkligheten var den blott en litterärt traderad relikt från ett äldre 
skede. Påskmorgonens ceremoni i domkyrkan med uppresandet av 
korset ur graven nämnes ej i sockenkyrkan — i konsekvens med 
tystnaden om den extra processionen vid nedläggandet.

Påskdagens morgon smyckas i domkyrkan med ett dramatiserat 
uppståndelsespel, som framställer de tre kvinnornas besök vid 
graven och mötet med de två änglarna. Spelet ("Quem queritis") har 
vuxit fram ur liturgins texter och är i varierande utformning belagt i 
Sverige alltifrån 1200-talet. Endast i Linköpings stift (och i någon 
mån i Västerås) låter sig dess utveckling följas. Det förefaller tvek
samt, om det förekommit i vanliga landskyrkor. I vårt sockenmissale 
har det i varje fall försvunnit. I Vadstena fanns också ett motstånd av 
mariologisk art: det hette där, att Kristus först visat sig för Maria. 
Spelet sjönk tydligen undan på 1400-talets senare del.23

Påskdagens processioner har förenklats. Den inledande vigvat- 
tensprocessionen med aspersion över de närvarande finns i både 
domkyrka och sockenkyrka. Men intåget till mässan gestaltas i dom
kyrkan enligt ett gammalt mönster i tre steg: en början, ett uppehåll 
("stado") mitt i kyrkan och inträdet i koret. Också i sockenkyrkan 
har processionen en markant form — kanske via kyrkogården — men 
intåget är av naturliga skäl mindre pompöst.24

Efter vespern på påskdagen (och under den följande veckan) går 
genom domkyrkan en procession till dopfunten ("Descendendo ad 
fontem canitur ...") under psaltarsång och bön och återvänder på 
samma sätt. "Livets källa" hör till de innehållsliga motiven. I socken
kyrkan avkortas radikalt till en bön för vardera riktningen. Den korta 
formen låter ana, att processionen kanske är fiktiv; i ett senare skede 
kom bortfallet av denna ålderdomliga sed att legitimeras.

Sockenkyrkans egenprofil framträder kanske å andra sidan i en 
notis till påskdagen. Mässan denna dag avslutas där med välsignan
det av påskmaten. För domkyrkans del finns åtminstone inget om
nämnande av denna folkligt förankrade sed.25

23 Schmid, 1953 s 1—14; 1967 sp 103. Genom fragmentinventeringen har materialet utökats. — 
Sedan spelet försvunnit, kvarstod som rest att påsksekvensen sjöngs inom ma tu tinen. Denna 
slutfas återfinns också i t ex: UUB C 354. Breviarium Lincopense. Sec XV c 1441—90. Källan har 
tillhört en landskyrka, möjligen i stiftets södra del. Se Helander 1957 s 93 f. — En musikveten
skaplig undersökning av tidigare kända källor föreligger i Ekdahl Davidson 1990.

24 RA Cod fragm mi 442. Missale incerli originis (Leodiense?) fragm. Sec XII. Användning i Ånger
manland—Medelpad tänkbar pga sek prov. Källan omtalar procession "circa claustra templi" på 
påskdagen och veckan därefter.

25 KB A 97: "Secuntur benedicciones super cibos Primo super panes Benedic domine ereaturam 
istam panis" (den fortsatta lydelsen ej utskriven). Detta belägg veterligen ej tidigare känt. Se 
även not 30 samt nedan om de liturgiska trycken: B.
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De personella resurserna i domkyrkan — sockenkyrkan företer en 
slående skillnad. Katedralen använder präster, diakoner, akolut och 
odefinierade klerker samt kantor, ebdomadarius (veckoansvarig i 
koret), kör och skolpojkar (domskolans scholares). I sockenkyrkan 
fungerar en enda präst, vid några tillfällen assisterad av en diakon, 
av leviter, akoluter, klerker och skolpojkar samt kör.

Avkortningen i sockenmissalet gör ändå inte ett helt övertygande 
intryck av faktisk anpassning. De omnämnda medhjälparna kan 
svårligen alla förutsättas närvarande i sockenkyrkan. Det är utan 
tvekan domkyrkan, som trots allt "hörs igenom" i sockenmissalet. 
Liturgin i detta har "för stora kläder". Detta innebär en svårighet för 
jämförelsen.

Det andra steget i vår undersökning skall därför söka bredda 
perspektivet på sockenordningen med hjälp av kompletterande källor 
ur fragmentmaterialet. Detta ger en mera punktvis belysning, vilket 
dock uppvägs av källornas antal.

Den verkliga sockenliturgin kan vi närma oss genom ett fragment 
av ett Linköpingsmissale från 1300-talets senare del, tydligen använt 
i en sockenkyrka. Det omfattar delar av långfredagen—påskafton; 
form och innehåll är lincopensiska. Den personella apparaten omfat
tar präst, diakoner, levit, klerk och kör. Ceremoniellt saknas också 
här långfredagens procession till graven.26

Men detta missale rymmer "en källa i källan". En marginalanteck
ning har tillagts under senare delen av 1400-talet. Motivet är att 
missalet självt inte motsvarat realistiska förhållanden. Tillägget bör
jar: "I sockenkyrkorna. På långfredagen efter korshyllningen följer 
mässan (= kommunionen) enligt följande ordning ,..".27 Liturgin 
utföres av en ensam präst och kör. Korssvepningen finns men texten 
avbrytes där avsnittet om graven kan ha följt. Kommunionsordning- 
en rymmer i en ny vändning en notis om när prästen "vänder sig till 
folket", vars närvaro eljest blott tyst förutsattes. Vidare är kommu
nionen utbyggd med den senmedeltida bönen "Placeat". Den rimli
ga tolkningen är att tillägget återger en auktoritativ revision (inledd 
"I sockenkyrkorna"!), publicerad i syfte att genomföra en verklig- 
hetsanpassad liturgi. Tillägget bör bedömas som en viktig källa för 
kännedomen om den faktiska praxis i sockenkyrkan.

Av andra fragment från olika stift utläses, att förhållandena i 
församlingarna i själva verket varierat åtskilligt. Ur det rika materi
alet skall några exempel meddelas.

26 UUB Fragm ms lat 89. Missale Lincopense fragm. Sek prov: KA Kalmar slott 1564 (1565).
27 "In ecclesiis parochialibus Die paracheues post deponicionem .. ."

201



I äldre missalefragment finns en viss tendens till personell rike
dom, i yngre källor en realistisk återhållsamhet. Men gränserna är ej 
distinkta.28 "Begravningen" vid långfredagens slut som ovan nämnts 
har i fragmentmaterialet flera varianter. Det kan avse enbart korset 
(flera belägg) eller korset samt eventuellt dessutom hostian eller 
enbart hostian.29 För påskvigilian finns ett stort antal exempel på att 
dop nämnes i rubrik utan att dopordning meddelas. Välsignandet av 
påskmaten omtalas också i flera missalen.30

Vår undersökning av sockenkällor har pekat på förenklingar av 
liturgin. Åtskilligt talar för att dessa återgår på en avsiktlig central 
planering. De bör också ställas samman med ett bestämt ingrepp i 
Linköpings domkyrkas Liber Ordinarius, stiftslikaren för liturgin. Här 
infördes under 1400-talets senare del en revision med sikte på för
hållandena i vissa församlingar: saken gällde den ovan anförda 
vesperprocessionen i veckan efter påsk. Denna förenklades och den 
nya versionen vandrade i bearbetad form in i trycken både i det egna 
stiftet och i andra — men detta skall avhandlas senare. I flera stift har 
sålunda sockenliturgins villkor lett till officiella modifikationer — 
många sannolikt under den senare delen av 1400-talet.31

28 RA Cod fragm mi 128. Missale incerti originis fragm. Sec XII. Långfredag—påskafton upptar präst, 
kör, conventus, kantor, levit, diakon, subdiakon, custos och pojkar.
RA Cod fragm mi 284. Missale Suecanum (Scarense?) fragm. Sec XII—XIII. Långfredagens avslut
ning har präst, diakoner och subdiakon.
RA Cod fragm mi 598. Missale incerti originis fragm. Sec XIV. Påskvigilians mässa upptar kantor. 
RA Cod fragm. mi 45. Missale Lincopense ecclesie Boda fragm. Sec XIV in. Se Helander 1957 s 74 f. 
Vid långfredag: "... ponatur crux iuxta altare et paratus presbiter siue subdiaconus ante altare 
legat hane prophetiam ...". Subdiakonens traditionella uppgift är att läsa episteln, se Strömberg 
1955 s 59, 164. I sockenkyrkan kan han ej påräknas; alternativet prästen är mera sannolikt.
RA Cod fragm mi 640. Missale Suecanum (Arosiense?) fragm. Sec XIV. Del av långfredag upptar 
präst och "alla".
RA Cod fragm mi 254. Missale Suecanum fragm. Sec XV. Långfredag (adoratio crucis, kommunion 
och "begravning") utan medhjälpare till prästen. Kommunionen avslutas liksom i källan not 27 
med "Placeat". Mi 254 ger intryck av enkel sockenliturgi.

29 Begravning av enbart korset i Cod fragm mi 640 samt Cod fragm mi 254. Beträffande två andra 
källor får förutsättas att "corpus" avser sakramentet. Cod fragm mi 284 återger begravningen 
efter Adoratio crucis men före kommunionen: "Depositaque cruce ac si domini nostri ihesu 
christi corpore sepulto dicant Sepulto domini ...". Innebörden är att korset samt eventuellt 
hostian begraves. Cod fragm mi 128 föreskriver efter långfredagens kommunion: "Communione 
peraeta processio eodem ordine quo accesserant ad altare procedat ad locum cum corpore ubi 
debeat recondi ...". Innebörden är att hostian begraves. — Till anförda källor se not 28. — 
"Begravningen" skall ej förväxlas med skärtorsdagens reservation av sakramentet.

30 RA Cod fragm mi 458. Missale incerti originis fragm. Sec XII. Sek prov: KA Östergötland 1604:2. 
"Benedictio panis, Benedictio carnis, Benedictio ad quodcumque volupris."
RA Cod fragm mi 728. Missale Lincopense fragm. "Benedictio ciborum In pascha" i en enda bön. 
Anförda belägg veterligen tidigare ej kända. Till brödvälsignelsen se Johansson 1951 s 90 f, 192

31 Den reviderade källan från Linköpings domkyrka är OL posterior f 118v. Den förenklade 
vesperversionen behandlas nedan under "Var utfördes liturgin?"
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Sammanfattande kan konstateras, att det liturgiska materialet un
der påskdagarna i stort återgår på allmän tradition. Men utformning
en i detalj betingas av kyrkorummets möjligheter och av tillgången 
på "liturgisk personal". Domkyrkans ordning har i församlingskyr
kan påverkats av lokala förutsättningar och i flera avseenden förenk
lats. Tendensen till reduktion av sockenriten blir under 1400-talet 
alltmer märkbar i de liturgiska böckerna. Innebörden härav är, att 
dessa närmat sig vad som får förmodas redan ha varit praxis.

Exempel 2. Senmedeltidens liturgiska tryck kodifierar nästa fas i den 
historiska utvecklingen. De uttrycker i ett nytt läge stiftens officiella 
ordningar. Men de söker uppenbarligen att tillgodose två svårförenli
ga intressen: uniformitet och allmängiltighet. De biskopliga förorden 
till breviarietrycken klandrar den brist på enhetlighet, som framkom
mit bl a under visitationer. Många präster följer inte sin domkyrkas 
ordning utan — heter det i BStr — gör sina egna tillägg eller avkort- 
ningar, vilket innebär "en ej ringa själafara". Strängnäs domkyrkas 
Liber Ordinarius har därför nu översetts och lagts till grund för 
breviarietrycket, vilket alla klerker uppmanas följa.

I verkligheten återges inte en autentisk domkyrkorit i trycken. De 
är redigerade under sovring och ibland med en långt gående anpass
ning till sockenkyrkans resurser. Men denna adaptation är inte kon
sekvent. Inte så sällan skymtar katedralmiljön. Den ensamme för
samlingsprästen har kanske studerat sådana passager som en erinran 
om en fjärran utbildningstid i domkyrkokoret, medan han i sakristi
an tillsammans med sin klockare förberedde gudstjänsten.32

A. Liturgisk personal. Mässordningama i MU, MStr, BL och BSc 
räknar med en enda präst. En ministrant som medhjälpare skymtar 
vid fridshälsningen.33 Under kyrkoårets gång förutsätts också vanli
gen en enda präst. Till undantagen hör GrAr och MStr, som nämner 
flera präster för långfredagens korshyllning. En diakon tjänar vid 
några högtider, såsom i MU på askonsdag och under julnatten, i BU 
på påskafton, i MStr under julnatten samt på askonsdag, palmsön
dag och påskafton. En subdiakon fungerar enligt MStr på långfredag. 
Domkyrkans "horistanus" finns också i ordningen för askonsdag i 
MStr.

Diakon och subdiakon är emellertid föga sannolika som ordinarie 
medverkande i församlingskyrkan. De högre vigningarna meddela

32 Med förväntad respekt torde Skarastiftets präster också ha noterat de inte mindre än fem 
hänvisningarna i BSc till Vincentius Bellovacensis' Speculum historiale.

33 BSc: "det pacem as tanti. Fax tibi frater BL: "Ad ministrantem dicat. Pax tecum. Et cum 
spiritu [tuo]..
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des i så tät följd, att man från subdiakonat uppnådde prästämbetet 
på ett halvår. Det fanns tydligen en viss avtappning på vägen men 
inget talar för att denna medvetet kanaliserats till sockenkyrkorna. 
Steget mellan de lägre vigningarna och subdiakonatet har däremot 
förmodligen varit större.34

En kantor kan väl tänkas i sockenkyrkan. Dock bör han ej förutsät
tas. Enligt MU och BU sjunger han Te Deum under julnatten, medan 
celebranten med mässtjänare ("cum ministris") förbereder mässan. I 
BL intonerar kantorerna Kyrie till påskmelodin ("Kirieleyson. cum 
nota pascali.") på påskdagen. Det är säkerligen den rikare katedral
miljön som här skymtar. Så är kanske också fallet med de tre pojkar 
("tres pueri"), som enligt BU framträder som solister i responsorierna 
till den första adventssøndagens matu tin. Pojkarna sjunger på flera 
ställen, såsom i MU växelvis med celebrant och kör i påskaftons- 
mässan. Slutligen skall konstateras, att kören ej sällan figurerar i de 
liturgiska trycken (se nedan under 3. Vilka utförde liturgin?).

B. Liturgiska ceremonier. Framställningen inriktas även här på ti
den kring påsk. De valda beläggen kan studeras som ett vidareföran
de av ovanstående Exempel 1.

Recitationen av passionshistorien i rollfördelning markeras ej i 
trycken. Bakgrunden kan vara svårigheter vid genomförande i sock
narna. Trycken markerar i så fall en tendens till allmängiltighet. Men 
i något exemplar av missaletrycken har rollerna senare tillskrivits.

Ljussläckningsceremonin under de tre dagarna före påsk står i 
samband med tidegärden och har därför ej berörts ovan. Den inne
bar, att 24 ljus (antalet har varierat) successivt släcktes under antifo- 
nema till matutin-laudes. I församlingskyrkorna är den ej tänkbar. 
Den har vanligen utgått i trycken men nämnes i MStr och B Ar.35

Skärtorsdagens fotatvagning omtalas ej i trycken. Att genomföra 
ceremonierna kring denna i landskyrkorna torde erbjudit konkreta 
svårigheter. Långfredagens "begravning" återges i de tryckta mäss
källorna MStr, MU och GrAr. De nämner blott, att korset bäres till 
graven och nedlägges. En hostia omtalas ej. Mot bakgrund av ovan

34 Askmark 1943 s 10 f; Sandholm 1963 s 84 ff; Strömberg 1967 sp 657 ff. — Ett testamente till 
Julita kloster ger "capellam meam" med mässutrustning inklusive skrud för diakon och subdia- 
kon. DS 1041. Innebörden torde ej med nödvändighet vara, att testators egen gårdskyrka 
betjänats av både präst, diakon och subdiakon. De båda senare kunde påräknas i kloster och 
domkyrkor men ej med säkerhet på landsbygden. Jfr Bonnier 1987 s 165. — Pirinen 1958 sp 51 f 
erinrar om att präst kunde fullgöra diakons liturgiska uppgift. (Han har då också kunnat bära 
dalmatika, diakonens skrud. Braun 1907 s 258.) Därmed förklaras dock ej de delvis osystemati
ska uppgifterna om tjänstgörande befattningshavare med olika vigningsgrader i de liturgiska 
böckerna.

35 Till ljussläckningen se Björkman 1957 s 206 ff.
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anfört material synes det rimligt att antaga, att begravning av hostian 
förekommit men varit ovanlig. Motivmässigt var den ju också en 
dubblett.

Påskmorgonens uppståndelsespel har däremot försvunnit i tryc
ken. Det har kvarlämnat en relikt i form av påsksekvensen, i BL 
sjungen efter matutinens tredje responsorium, där spelet haft sin 
plats.

Välsignandet av maten vid påsk, som ovan mött i flera handskrif
ter, ingår i flertalet tryckta breviarier. BU knyter akten till påsk ("in 
pascha"), BL till påskafton, BSc anger ej dag. Denna sed får antas 
allmän.

Under veckan efter påsk avslutas vespern — som ovan anförts för 
ett äldre skede — med en procession till dopfunten. Denna ceremoni 
kom efterhand att avvecklas. Enligt BStr, BSc och BL kan den utgå. 
Den lokala praxis tar därmed över.

Sammanfattningsvis konstateras, att de tryckta böckerna både vad 
rör personal och ceremonier kan bearbeta den tidigare gängse kate
dralordningen. Av de mera markanta handlingarna kvarstår några. 
Men eljest beskärs åtskilligt med sikte på möjligheterna i den vanliga 
församlingskyrkan. Det finns brister i följdriktigheten, t ex mellan BU 
och MU, som bör ha observerats av landsprästen; de får tillskrivas 
bristande kontinuitet i redaktionen. Tänkbart är också, att vissa 
handlingar i katedralen varit så fast förknippade med ett visst utfö
rande, att detta tenderat att "sitta kvar" in i trycken.

Sockenliturgins profil
Sockenliturgin har i det föregående bestämts i sin relation till dom
kyrkan. Den skall nu belysas ur motsatt perspektiv: förankringen i en 
bygd.

Den lokala verkligheten framträder i inslag av sockenbunden räck
vidd. Några av dessa kunde auktoriseras genom de anvisningar, som 
gärna förekom i avlatsbreven — sådana fanns förmodligen i flertalet 
kyrkor. Två märkesdagar tillmättes här rang i nivå med kyrkoårets 
stora högtider: kyrkans invigningsdag och patronatsfesten.36

Sockenkyrkans invigningsdag, dedicatio ecclesie, ihågkoms årligen 
som egen helgdag. Den kunde införas i kyrkans eget kalendarium,

36 Svenska avlatsbrev senast behandlade av Liedgren 1962; Andrén 1975; Fritz 1990. — Uppgifter 
om avlat kunde införas i missalet. Exempel: Ekeby (Östergötland) och Kyrkefalla (Västergöt
land), Collijn 1914 s 21, 23. Vidare: Kalmar (Uppland) kyrkoarkiv, Kalendarium Upsalense. See 
XIV. (Under utgivning.)
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Bild 1: Kalendarium ur det fragmentariska missalet frän Böda kyrka, Öland, 
skrivet vid 1300-talets början. Av missalet återstår ett 80-tal blad med en 
uppgift att det återger Linköpings ordning, av kalendariet september-december.

Boken har sannolikt anskaffats frän ett scriptorium i stiftsstaden. Kalendariet 
för september-oktober visar bearbetningar i flera skikt. Vid 17 oktober (höger 
spalt) har — kanske av församlingens kyrkoherde — införts en notis om kyrkans
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som fallet är i missalfragmenten från Vallentuna, Sollentuna och 
Böda (Bild 1). Dessa notiser brukar inte vara inskrivna från början i 
böckerna från scriptorierna utan tillfogas ofta lokalt. Liturgin för 
festen är alltid införd på en generell, ej datumbunden plats, vanligen 
tillsammans med commune sanctorum.37

Festen för kyrkans patronus (som saknar samband med invig- 
ningsdagen) hade stark ställning i folklig tradition. Patronus kunde 
avbildas på framträdande plats i kyrkorummet. Men i kalendarierna 
möter mera sällan uppgift om vilket helgon som valts. Som regel stod 
där redan vederbörande helgondag förtecknad. Kännedom om pa- 
trocinierna har traderats på andra vägar.38

Kyrkans helgonbilder hörde till församlingens klenoder och var 
naturligen focus för from andakt. Vördnaden inför dessa kunde 
ibland gynnas genom avlat.39

Till varje sockenkyrkas särprägel bidrog invigningarna av altaren 
och klockor, som kunde förbindas med bestämda helgon. En särskilt 
konkret bindning gav de altarreliker, som nedlades vid invigningen.

37 Exempel på dedikationsuppgifter, inskrivna i kalendarier, finns i källorna från Vallentuna, 
Sollentuna och Böda: Liber ecclesice Vallentunensis. RA Codfragm kal 30. Kalendarium prepositure 
Sollentunensis fragm. C 1200. RA Codfragm mi 45. Missale Lincopense ecclesie Bödafragm. Sec XIV 
in.

38 Exempel på lokala patrociniedagar i avlatsbrev: Helander 1989 s 116. Ett tidigare ej observerat 
patrocinium: KB A 50 a. Missale för Stockholms Helgeandshus. Kalendariet 17 jan: "Anthonij 
abbatis patroni III 1". (Ej hos Frithz 1976 s 259, 59, 198.)

39 Samzelius 1946 s 159 f: Medelpads äldre urkunder 52.

invigningsdag: "Dedicacio ecclesie bødhe". En 1300-talshand har vid 6 oktober 
tillfogat "Eskilli martyris". Senare tillägg till 17 oktober: "Anno dominj Mdxxv 
Visitauit apud [ecclesiam] Böda Reuerendus in cristo pater et d. dominus 
Johannes BJrask] Episcopus Lincopensis tunc temporis curajto Laurentio] 
gwmmundi". En visitation 1525 har sålunda förlagts till den helg dä invigningen 
firades. Uppgiften torde ha inskrivits av biskopens kansler Hans Spegelberg.

Mässboken har tydligen varit i bruk länge. Märkligt nog saknas festgrader och 
Birgitta-dagen (1 oktober) har ej tillagts; texterna har ej reviderats. Flera förkla
ringar kan tänkas: ett supplement kan ha tillgodosett utvecklingens krav.

Vid reformationen indrogs missalet och pergamentbladen utnyttjades som 
omslag kring fogderäkenskaper inom närregionen. Därvid bortskrapades överde
len av helgonlängden (för dagarna 1—5) och gav plats ät: "Mantals Utspisnings 
och Lönings Register wed Calmar Slott Pro Anno etc. 1604". En kameral notis 
infördes också pä 8 oktober.

I den svenska fragmentregistreringen är källan katalogiserad som Riksarkivet 
Cod fragm mi 45.

207



Den lokala profileringen är också knuten till människorna i byg
den, både de tidigare generationerna och den närvarande. På sönda
garna skulle efter predikan namnen uppläsas på bortgångna välgöra
re i församlingen och på patroni liksom också på domkyrkans grun
dare.40

Själamässor och vigilior för enskilda bortgångna församlingsbor 
medverkade i hög grad till den lokala egenarten. Sådan ihågkommel- 
se kunde föreskrivas i testamenten, "själagåvor", till sockenkyrkan. 
De kunde noteras på respektive dödsdatum i kalendariet. Det är 
realistiskt att räkna med ett flertal själamässor under årets gång, även 
om antalet givetvis var mera blygsamt än vid kloster- och domkyr
kor.41

Votiv- och specialmässor av annan art kunde på förekommen 
anledning firas exempelvis för fred, för regn, för sjöfarande, för 
ovänner eller för kyrkans välgörare. Texter till dessa mässor åter
fanns alltid i slutet av missalet. I kalendariet antecknades gärna 
eventuellt fast datum för votivmässor. Men de kunde inte undan
tränga iakttagandet av ordinarie kyrko- och helgonår. De lokala 
initiativen kunde också genombrytas av centrala påbud om votiv
mässor, t ex i serie för veckans dagar.42

Varje enskild församling ägde genom inslag som de hittills anförda 
ett relativt stabilt lokalt festår, som kompletterade stiftets officiella.

Sockenborna knöts också genom personliga band till gudstjänst 
och kyrkorum. Att kyrkoledningen bedömt detta som angeläget, 
utläses av många avlatsbrev. De kan främja gåvor till en namngiven 
kyrkas underhåll och utsmyckning eller uppmana till böner för de 
bortgångna på kyrkogården.

Gillena — där sådana fanns — har i varierande grad färgat socken
livet. Även med tanke på kyrka och gudstjänst torde de ha tillgodo
sett behovet av lokala infrastrukturer. I sockenkyrkan kunde gillet ha

40 Statuta synodalia s 171 (Statutkompendiet 1438—48). Liknande bestämmelser: Synodalstatuter 
s 69, 71 f (Skara).

41 Det svenska medeltida brevmaterialet innehåller ett stort antal själagåvor. Några exempel på 
sådana, införda i liturgiska böcker från sockenkyrkor: HUB, Handskriftavdelningen, Fasc Kalen- 
dariefragment sine numero. Kalendarium Upsalense ecclesie Morkarla fragm. Sec XIII in—med. 
Maj-okt. (Under utgivning): Tillägg: 30 juli gåva till kyrkan av Östanus Benason och årlig 
själamässa.
RA Cod fragm kal sine numero. Kalendarium Upsalense (ecclesie Forsa?) fragm. Sec XV. (RA 
Avtagna fragment S 5.) Sept—okt. Utg i: Liber ecclesiæ Vallentunensis s 119 ff källa V. Tillägg: 
29 sept (Mikaelsdagen) matutin för Olav Biörnson, 3 okt två årliga mässor för Olav Biörnson 
och hans hustru Birgitta Olofsdotter.
Ytterligare exempel: Collijn 1914 s 21 f, 26 f. Se även J Brunius bidrag i denna bok.

42 Serier av votivmässor blir vanliga under senare medeltid. Exempel: Synodalstatuter s 28 
(Skara); Johansson 1956 s 57 f; Helander 1989 s 110.
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eget altare, i städerna också egen kapłan. En solenn patronatsmässa 
gav ibland prägel åt gillets sammankomster. Flera gillen har samlats 
till mässa fyra gånger om året. Begravningar, själamässor och vigilior 
för bortgångna medlemmar var centrala angelägenheter för gillet.43

Människornas egna förhållanden återspeglades dessutom i de oli
ka kyrkliga handlingar, som åtföljde individen. För flertalet av dessa 
fanns också en liturgisk ordning, som ingick i prästens handbok, 
manualet. Ett sådant bör ha funnits i varje församling. Dopet och 
konfirmationen hade konsekvenser för faddrarna, som skulle kunna 
läsa med i trosbekännelsen, Fader vår och Hell dig, Maria. Dessa 
lärostycken skulle i varje församling inpräglas genom högläsning i 
söndagens mässa efter predikan. Bikten kunde också aktualisera 
katekesstoffet genom att använda de tio buden som spegel för den 
enskilde. Vigseln ingrep djupt i släktsammanhangen. De kyrkliga 
handlingarna kring sjukdom, död och begravning var omfattande. 
Kyrkan brukade uppmana de troende att följa med prästen, då han 
gick till de sjuka med sakramenten, och till att vandra runt kyrkogår
den under bön för de bortgångna. Tillsammans har dessa personliga 
akter — för varje år i ny variation — bidragit till socknens liturgiska 
liv. En nutida formulering kan sammanfatta: "Församlingen skriver 
prästens agenda".

Sockenliturgins profil formas sålunda dels av mottagande från 
domkyrkan, dels av modifikation efter lokala villkor. Liksom all 
tradition är den insatt i en positiv utveckling; en egen accent har 
präglat varje sockenkyrka.

Sockenliturgins praxis
I katedralen sjöng liksom i klostren den ordinarie dagliga liturgin i 
mässa och tidegärd gemensamt i koret. Enskilda själamässor och 
andra votivmässor firades i mindre format vid ett sidoaltare eller i ett 
särskilt kapell. Kollegiatkyrkor utanför stiftsstaden har eftersträvat 
en rik liturgi efter mönster av katedralen.44 Sockenliturgins praxis 
vilar på de lokala resurserna. Materialet tillåter begränsade slutsatser.

43 De egna gillesmässorna omtalas från så skiftande miljöer som Helga Lekamens gille i Stock
holm och S:ta Katarina-gillet i det gotländska Björke. Se Collijn 1921 respektive Pernler 1986.

44 Den kapitelartade stiftelse, som 1430 planerades för Kalmar, skulle följa domkyrkans liturgi. 
Helander 1957 s 93.
Prästkollegiet vid S:t Pers kyrka i Vadstena hade på motsvarande vis att följa domkyrkans 
sedvänja enligt dess Ordinarius. RA pergamentbrev 10 febr 1462. Milveden 1966 sp 541 f.
Till Vadstenakollegiet se Birgitta Fritz' undersökning i föreliggande bok.
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Framställningen kommer emellertid också att visa, att sockenkyr
kan ur liturgisk synpunkt är ett brett begrepp. Stadsförsamlingens 
villkor skiljer sig från den ringa annexförsamlingens. Mellan dessa 
finns den ordinära landsförsamlingen, som får vara vår ungefärliga 
riktpunkt.

1. Hur ofta firades liturgin?
Frågan om daglig mässa förekom i svenska sockenkyrkor har veterli
gen ej berörts av forskningen. I kloster och domkyrkor var detta 
regel; gemensam högmässa och enskilda privatmässor celebrerades 
dagligen.45 Om praxis i församlingarna ger medeltida kontinentalt 
material ingen enhetlig bild.46 Den svenska kyrkoprovinsen synes ej 
ha efterlämnat uttryckliga föreskrifter.

Missalen täcker i och för sig ej samtliga dagar i kyrkoår och 
helgonår med egna mässor: däremot ger breviariema en sådan täck
ning för tidegärden. Å andra sidan kan för missalets del de lediga 
dagarna kompletteras med votivmässor för olika angelägenheter.47 
Serier av sådana — med ett bestämt motiv för varje veckodag osv — 
föreskrevs allt oftare under senare medeltid. Lördagen var alltid 
ägnad Maria. Dessa stadganden får bedömas som ett kraftigt indici
um för den dagliga mässan. I samma riktning visar bestämmelsen om 
klockarens uppgift att tjäna som ministrant i alla mässor, såväl 
helgdagar som söckendagar.48

Tills vidare får slutsatsen dragas, att det under senare medeltid 
funnits förutsättningar för daglig mässa. Dock bör både den vari
erande tillgången på präster och de små omständigheterna i en del 
församlingar ha påverkat i negativ riktning. Också tillgången på vin 
kan ibland ha varit reducerad.49 Sannolikt har daglig mässa varit 
långt ifrån allmän; man kan räkna med att praxis varierat både i rum

45 Ett välkänt exempel på dubbla dagliga mässor är Nils Allesons korstadga för Uppsala domkyrka 
1298. DS 1235—6. För gudstjänstlivet vid hospitalen se Andrén 1952 s 38: Frithz 1976 s 189 ff. I 
Enköpings hospital firades generellt mässa på alla sön- och helgdagar samt på fredagar. Frithz 
bedömer, att frekvensen "knappast avvikit från en vanlig landskyrkas".

46 Jungmann 1962 1 s 303 f. — Frithz 1976 s 204 not 26 anför ett stiftsstatut 1303 från den tyska 
ordensstaten: i församlingskyrkorna bör mässa firas sön- och helgdagar samt minst tre vecko
dagar.

47 Praxis för lediga dagar under kyrkoåret kan som i Linköping innebära, att föregående söndags 
mässa upprepas eller att votivmässa läses enligt gällande serie, alltefter tid under året (advent, 
fastan etc). OL posterior f 107v.

48 Statuta synodalia s 214; Sandholm 1963 s 70, 112 f.
49 Ett norskt statut 1320 föreskriver mera vatten än vin för mässan, väl av sparsamhet. Fæhn 1953 

s 65.1 den svenska kyrkoprovinsen påbjöds motsatsen. Synodalstatuter s 78; Statuta synodalia 
s 150 (Statutkompendiet 1434—48).
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och tid. För äldre epoker bör frågan lämnas öppen. På vardagarna 
var församlingens närvaro ej påbjuden och kunde som regel ej heller 
påräknas.

Flera mässor fick å andra sidan ej firas av präst på samma dag. 
Undantag gjordes för juldagen med dess tre mässor och ibland för 
påskdagen.50 Principen kunde dock ej alltid uppehållas. Det kunde 
heta, att präst i nödfall medgavs att celebrera två gånger under 
samma dag.51

Votivmässorna bidrog till att bryta upp regeln om den enda dagli
ga mässan. Ovan nämndes de voti vmässor, som officiellt anbefalldes 
i stiften. Här ingick ofta mässan för de döda, "pro defunctis", på fast 
plats.52 Men också frånsett detta sammanhang kom själamässan för 
enskild att sätta täta spår i församlingarna. Det kunde medges, att en 
präst vid samma altare" på samma dag firade både en reguljär 
mässa efter kyrkoåret och en själamässa.53 Exempel finns också på 
att flera själamässor celebrerades samma dag i en sockenkyrka men 
förlagda till ett datum, som var ledigt i kalendariet.54 Detta var i linje 
med föreskrifterna, att själamässor och andra votivmässor ej skulle 
firas på stora festdagar.55

Annexkyrkorna innebar ett konstant problem. I vissa bygder var 
de vanliga; i Uppland anges antalet till c 50 i 123 pastorat.56 Praxis 
för mässfirande var även här restriktiv. Motiven kan ha varit flera, 
också en omsorg om prästen själv. Detta utläses av den tillämpning 
av principen, som kunde gälla för långfredagen: präst som då firar 
gudstjänst i flera församlingar, skall själv dock kommunicera endast 
en gång.57 Eljest kunde präst med två kyrkor åläggas att låta sön- 
dagsmässan alternera mellan kyrkorna.58 Konsekvensen för socken
borna var än mer markant i ett norrländskt pastorat med tre försam
lingar. Där fastlade ärkebiskopen vid en visitation som riktlinje, att

50 Den kyrkorättsliga termen är "binatio"; denna förbjöds av Innocentius III 1212. Kontinentalt 
material hos Jungmann 1962 1 s 304. Svenska statuter kunde motivera principen med hänsyn 
till prästen: "... legi tur quod felix est qui vnam missam in die poterit digne celebrare". 
Synodalstatuter s 59 (Skara). Se Helander 1956.

51 Statuta synodalia s 58, 75 (Linköping); Synodalstatuter s 59 (Skara).
52 Själamässa och -officium begås måndagar enligt Brynolfsstatuterna, Synodalstatuter s 56 f 

(Skara); sammaledes var vecka, Synodalstatuter s 74 (Skara).
53 Synodalstatuter s 59 (Skara). Liknande fall med själamässa (väl återspeglande domkyrko- 

miljön) enligt Brynolfsstatuterna, Synodalstatuter s 57 (Skara).
54 Se not 41, det andra exemplet. Mässorna 3 okt kan ha flyttats från 29 sept.
55 Flyttande av sådan mässa (exempel i Bonnier 1987 s 252) är generell regel. Synodalstatuter s 56, 

57, 74 (Skara). Utspridningen av votivmässor har fördelat arbetsbelastningen.
56 Inger 1961 s 505.
57 Statuta synodalia s 163 (Statutkompendiet 1438—48); s 188 (Uppsala).
58 "Item curati habentes duas ecclesias celebrent vicissim diebus dominicis". Synodalstatuter s 30 

(Linköping).
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massan skulle firas blott var fjärde vecka vid annexkyrkorna och att 
firandet av jul, påsk och patrociniedag skulle alternera. Som konse
kvens kunde påskkommunionen ske på långfredag eller i annan 
församling än den egna.59

Men annexkyrkor var inte alltid utan egen präst. I det senast 
anförda fallet reserverar sig ärkebiskopen med hänsyn till att kyrko
herden kan finna en hjälppräst ("coadiutorem"). Från flera landsför
samlingar, som inte var annex, finns belägg på biträdande präst.60

De villkor, som kunde råda, avspeglas också i en bestämmelse, att 
kyrkoherde skall ha ett gemensamt crismale (oljekärl för smörjning- 
ar) för "alla sina kyrkor".61

En ögonblicksbild av en lantpräst i Uppsala stift konkretiserar 
förhållandena. Det är biskop Hans Brask, som i brev till påven 1523 
skildrar prästens resa — tydligen i släde: "En dag i början av fastan, 
då han förrättat gudstjänst och även mottagit bikt samt ätit sitt 
middagsmål, var han på väg till en annan kyrka i grannsocknen för 
att, som det är brukligt här i landet, förrätta gudstjänst även där". 
Resan tog dock genom ett överfall en annan vändning: sannolikt 
inträffade mässfall.62

Den dagliga tidegärden enligt breviariets texter för kyrkoår och 
helgonår (eventuellt sjungen enligt antifonariet och hymnariet), var 
ett åliggande för alla präster. Läsningen under de olika tidebönema 
har i hög grad präglat prästens dag. Innehållsligt fanns ett samband 
med texterna i missalet genom att samma motiv och stoff återkom 
och präglade dagens alla gudstjänster. Ett tidsligt samband fanns 
också. Det var föreskrivet, att tidebönerna matutin-laudes och prim 
skulle läsas, innan mässa firades.63 Det framgår också att biskopen 
vid visitation brukade underrätta sig om prästens praxis för tidegär
den.

59 Medelpads äldre urkunder 43. För uppmärksammande härpå tackar jag docent Birgitta Fritz.
60 För att fortsätta exemplifieringen från Uppsala stift: Eriksmiraklerna nämner en biträdande 

"vicarius" i Närtuna, en "sacerdos" (fsv övers: "Capella prest") vid sidan av kyrkoherden i 
Funbo, samt i enskild tjänst hos en storman "sacerdos ejusdem" (fsv övers: "hans Capelan"). 
Miracula S Erici s 280 f, 290 f, 312 f.
En kapłan i Boteå, Ångermanland, har skrivit ett i fragment bevarat graduale:
RA Codfragm gr 204. Graduale Upsalense ecclesie Boteä fragm. Sec XV. Med uppläggarens hand: 
"Iste liber scriptus est ... vigarum la ... cappellanum in botha Anno domini ... [sab] bato 
quasimodogeniti complet ..." Efter "est" kan ha stått "per". Från Boteå, Ångermanland, är 
ingen präst La [urentius] ed tidigare belagd.
Utom stiftet omtalas en kapłan i t ex Sveg, Härjedalen. Medelpads äldre urkunder 83.

61 Synodalstatuter s 68 (Skara).
62 Röster från svensk medeltid s 38 f. "Gudstjänst" ("officium divinum") syftar i sammanhanget 

rimligen på mässan. Ett tack till docent Birgitta Fritz, som uppmärksammat mig på källan.
63 Statuta synodalia s 75 (Linköping), Statuta synodalia s 152 (Statutkompendiet 1438—48).
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Sj älaoffidet, tidegärden för de döda, kompletterade ibland den 
ordinarie tidegärden. Vigilia (egentligen matu tin, även term för hela 
själaofficiet) kunde läsas för enskild person på fast dag.64 Eljest 
återkom stundom själaofficiet med mer generell intention under 
vissa dagar.65 Från de resursstarka och testamentsrika miljöerna i 
domkyrkor och kloster är känt, att officiet för de döda kunde sjungas 
parallellt med den ordinarie tidegärden för kyrko/helgonår. Hos 
kartusianerna lästes dödsofficiet för välgörare privat i cellerna. Man 
får räkna med att flera sådana former för planerat själaofficium 
tillhört praxis i svenska medeltidsförsamlingar.66 Härtill har kommit 
de dödsvigilior, som hållits i samband med likvakor vid dödsfall.67

2. Hur utfördes liturgin?
Medeltidens liturgiska böcker räknar vanligen med ett gudstjänstliv, 
där sången har stort utrymme. Men därför behöver inte alla noter 
skrivas ut.

Om mässan gäller, att missalena (handskrifter och tryck) brukar 
anvisa melodialternativ för några av de fasta texterna i ordinarium 
misse (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Ite missa est). Men 
vanligen angavs blott initierna, då melodierna sjöngs utantill. Lek- 
tionstonerna för epistel och evangelium återges ej men de olika 
alternativen för prefationston upptages ofta.68 Proprium misse med 
de för var dag/fest varierande egentexterna (introitus, graduale, 
alleluia, ev sekvens, offertorium, communio) uppträder med det 
omfattande melodimaterialet i flertalet handskrifter (också fragmen
ten) men ej i missaletrycken (MU, MStr). Missalena har vid behov 
kunnat kompletteras med propriemusik genom separata gradualen 
(handskrifter och ett tryck: GrAr) samt sekventionarier.

För tidegärden konstateras på motsvarande vis, att breviarierna inte 
återger den ordinarie stommen (versiklar etc) eller kyrkotonarterna; 
allt detta kan förutsättas känt. Proprium officii med de särskilda 
texterna för var dag (antifoner, responsorier, hymner) anger däremot 
också musiken i många breviariehandskrifter men aldrig i trycken

64 Not 41, det andra exemplet.
65 Not 52.
66 Exempel: den matu tin som enligt not 41, andra exemplet, läses för en avliden på Mikaelsdagen, 

slår givetvis inte ut Mikaelsofficiet.
67 Johansson 1950 s 91 £f.
68 Ett undantag föreligger i ett missalefragment med noter för epistel och evangelium tillskrivna 

ovanför texten för de sista söndagarna i Trinitatisserien. RA Cod fragm mi sine numero. Missale 
Suecanum fragm. Sek prov: KA Gästrikland 1595:1. Årlig ränta. Sec XV.
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(BU, BStr, BL, BAr, BSc). Också här har kompletterande musikaliska 
källor stått till buds: antifonarier och hymnarier.

Övriga kyrkliga handlingar reglerades genom manualena, där som 
regel flera partier är försedda med noter: så vid begravning och olika 
välsignelsehandlingar.

Musikkällornas andel kan på sitt sätt specificeras via de bevarade 
fragmenten av liturgiska handskrifter. Riksarkivets register över des
sa omfattar fn (1990) 4595 källor bla 924 missalen, 214 gradualen, 
201 sekventionarier, 2 309 breviarier, 530 antifonarier och 46 hym
narier. Också de inventarieförteckningar, som upprättades kring 
1500-talets senare del, redovisar åtskilliga musikkällor. Det stora 
flertalet av alla dessa liturgica härrör givetvis från sockenkyrkor.

Ett problem föreligger med det separata GrAr. Västerås lät ej 
trycka eget missale men som enda stift ett omfattande graduale, som 
i sin helhet ej var användbart i något annat stift. Forskningen har 
prövat flera tolkningar. Sålunda har man sett trycket som ett indici
um på att också vanliga församlingar i betydande utsträckning haft 
tillgång till väl skolade sångare.69

En förenkling av tidegärdens sång påträffas å andra sidan i två 
källor från sockenkyrkor. Matutinens responsorier har avkortats ge
nom att versus som regel utelämnas. Orsaken torde vara den avance
rade melodibilden. Vid gemensam korsång var versus solistpartier. 
Det är ej känt, om dessa strykningar avspeglar en utbredd praxis.70

De båda anförda exemplen pekar inte nödvändigtvis i olika rikt
ningar. Mässa och tidegärd har i den vanliga sockenkyrkan olika 
dignitet.

Sammanfattande kan konstateras, att sockenkyrkorna normalt ägt 
de böcker, som behövdes för all ordinarie liturgi. Privata böcker har 
också funnits. I stor utsträckning har böckerna gett möjlighet för 
sjungen liturgi. Men skall böckernas rikedom på musik tillskrivas 
församlingarnas egna beställningar — eller ser vi här spåren av en 
styrande påverkan via domkyrkornas scriptorier?

69 "Endast så kan behovet av det tryckta gradualet förklaras". Schmid 1965 s 23.
70 Bygdeä kyrkoarkiv. Handling P 1:1 Liber cantus ecclesie Bygdeä ("Bygdeåboken"): 1530-talets 

början. Källan präglas av Uppsalatraditionen.
Vörä kyrkoarkiv. Antiphonarium ecclesie Vörä. ("Vöråboken"). C 1535. Källan tillhör Åbotradi- 
tionen.
Till båda källorna se Helander 1989 s 242 f, vidare 120.
Källornas växlande terminologi "legere — dicere — cantare" innebär knappast signifikanta 
skillnader i utförande.
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3. Vilka utförde liturgin?
De liturgiska böckernas anvisningar om befattningshavare är som 
ovan påvisats överdimensionerade i förhållande till verkligheten i 
församlingskyrkan. Där har som regel prästen med ministranten- 
klockaren svarat för gudstjänstlivet. Men alla liturgier, också de mest 
knappa, nämner kören. Intresset skall här inriktas dels mot prästen, 
dels mot kör och klockare.

Krävde sockenkyrkans liturgi flera präster? Också konstvetenskapen 
har aktualiserat de problem, som anmäler sig inför kyrkorum med 
stora kor, många altaren, stiftelser om lokaliserade själamässor och 
inredningar med exempelvis påfallande korbänkar. Prost- och kanik- 
kyrkor visar någon gång spår av särskilda resurser: har de erfordrat 
och varit bärkraftiga nog för flera präster?71

Ett beaktansvärt argument är själastiftelserna; de nämndes nyss 
men kan övervägas också ur annan synvinkel. Testamentena om 
själamässor (och någon gång vigilior) i den egna sockenkyrkan, 
ibland också bundna till särskilt altare, blev alltmer vanliga under 
senare medeltid. En mässa årligen — på dödsdagen — föreskrevs ofta. 
Dessa stiftelser kan särskilt i bygder med tillgångar ha stegrat mäss
frekvensen avsevärt.

Två omständigheter bör dock ej släppas ur bilden. Testamentena 
är i icke så få fall riktade till just den lokale kyrkoherden och skapar 
underlag för förbättring av prästbordet. Rimligen har som regel 
kyrkoherden själv läst dessa mässor. Vidare bröt, som ovan erinrats, 
själamässa det allmänna förbudet mot flera dagliga mässor. Mera 
ovisst är däremot, i vad mån de anbefallda kollektiva mässorna och 
vigiliorna för de bortgångna — utöver Alla själars dag 2 nov — har 
kunnat innefatta personliga förordnanden.

För de vanliga landsförsamlingarna del finns sålunda skäl för 
antagandet, att kyrkoherden ensam fått svara för mässorna. Samti
digt är möjligt, att speciella församlingsmiljöer erfordrat flera präster, 
men ej för den ordinarie liturgin. De uppländska hundareskyrkorna 
hör till de fängslande exempel, som drabbas av källbristen: prästbor
dens storlek motsvaras ej av generella belägg på flera präster. Å 
andra sidan föreligger — som ovan framgått — flera exempel på 
biträdande präst i landsförsamlingar.

71 Senast har A—C Bonnier utifrån det uppländska materialet diskuterat sambandet kyrkoarkitek
tur — liturgi — kyrklig personal. Här påvisas, hur själastiftelser ibland tillföll prästbordet utan 
tecken på nyinrättade prästtjänster. I andra fall — Vendel med sina minst sex bialtaren är ett 
typexempel — aktualiseras frågan om behov av ytterligare präster. Bonnier 1987 s 230—255: för 
de nedan uppmärksammade hundareskyrkorna speciellt 249—251.
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De små annexförsamlingarnas ställning har redan tidigare berörts.
Städernas församlingskyrkor har förmodligen intagit en särställ

ning. För Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala föreligger en under
sökning, baserad på den omfattande medeltida inventarieförteck
ningen. Trettio böcker varav sex missalen, sju kalkar och lika många 
skruduppsättningar, altarmattor och andra textilier tyder på att kyr
kan haft sju altaren. Dräkter fanns för diakon och subdiakon. Sex 
klädnader upptogs för korgossarna vid festerna ("pro pueris in fes
tis"). Utrustningen avspeglar ett mycket utvecklat gudstjänstliv. 
Mässfirande om vardagarna framgår av notisen om de fyra kalkarna 
för detta bruk ("pro quotidie celebrantibus"). Tidegärdens behov 
tillgodosågs genom bl a fem psalterier men inga breviarier nämns; 
dessa torde ha varit privata. Kärnan i denna kyrkas liturgi har givet
vis varit det ordinarie kyrko- och helgonåret i mässa och tidegärd. 
Härtill har kommit olika votiv- och specialmässor/officier i en om
fattning, som motiverat både utbyggnad med bialtaren och — måste 
antagas — flera präster utöver kyrkoherden, som var kanik vid 
domkyrkan.72

Till frågan om sockenliturgin krävde flera präster kan ingen väg
ledning hämtas ur de liturgiska böckerna själva. Deras texter ger — 
åtminstone normalt — ingen uppfattning om konkreta lokala förhål
landen såsom kyrkans storlek och utrustning och dess personal. 
Böckerna har uppenbarligen inte redigerats med sikte på praxis vid 
viss tid i viss sockenkyrka.

Fanns en kör i den medeltida svenska sockenkyrkan? Man är på 
förhand benägen att ifrågasätta de praktiska möjligheterna. Melodi
erna är ofta så avancerade, att de kräver grundlig skolning. Till de 
rimliga förutsättningarna hör mänskliga resurser, läskunnighet, mu
sikalisk och liturgisk utbildning. Kan allt detta påräknas på den 
svenska landsbygden?

En självständig typ av indicier levererar kyrkorummen själva, 
närmare bestämt genom inskriptioner på några korväggar. De ger 
uppgifter om var sångarna stod, kanske också om vilka de kunde 
vara och om vad som kunde sjungas. Från fyra kyrkor finns anvis
ningar om koret som "platsen för dem som sjunger, ej för andra". 
Vendel i Uppland, Björkeberg i Östergötland och Runsten på Öland 
utpekar korets/triumfbågens norra sida, Film i Uppland den "högra" 
sidan. Formuleringarna avvisar i snarlika ordalag "den lantlige boc-

72 Ferm 1986 s 221-250; Asztalos 1986 s 251-253.
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Bild 2: Kalkmålning frän norra korväggen i Häverö kyrka med en kör i funktion. 
Målningen dateras omkring 1500. Körledaren — väl klockaren — med stav i hand 
anför fyra sångare, grupperade kring bokpulpeten. Om scenen hänför sig till 
mässan, är det kyrkans graduale som där ligger uppslaget.

Sångarna framställs som klerker (se nästa sida). Denna konstellation synes 
alltför kvalificerad för att svara mot det läge man förväntar i en Roslagskyrka. 
Utformningen får sannolikt bedömas som ett fromt ideal, en erinran för präst och 
klockare om musikalisk ambition.

Kanske har den lokala verkligheten i Häverö präglats av kompetens. Från 
1560-70-talen har tvä musikhandskrifter med anknytning till denna kyrka 
bevarats (Uppsala universitetsbibliotek C 418, C 505; se Bohlin 1955). De är 
fragmentariska men visar, hur medeltida gradualetradition i urval vårdats.
(Foto Anna Nilsén)
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ken" från sångarnas plats.73
I Häverö kyrka i Uppland avbildar en kalkmålning, också på korets 

norra vägg, en man i lång kappa med bok och stav, en sångpulpet 
samt fyra sjungande män, tre med tonsur och mässkjorta och en med 
birett, således klerker (Bild 2). Scenen har tolkats som klockaren 
anförande kören framför dess plats, nämligen den bakomliggande 
"gapskullen" ovan sakristian.74

En nyfunnen inskription i Näs kyrka på Gotland, också på korets 
nordvägg, förefaller visa i liknande riktning. Här omtalas, att "de 
evangeliska cantica är tre — Magnificat, Nunc dimittis och Benedic- 
tus". Dessa lovsånger tillhör tidegärden. Har tidegärden sjungit från 
denna plats — och i så fall av vem?75

En gravstensinskrift från Klinte kyrka, Gotland, tilldrar sig i detta 
sammanhang intresse. Det heter om en präst Litfridus, att han 
"sjungit i koret och bedit". Bakgrunden till den unika notisen kan 
vara, att hans sång i något avseende varit markant — kanske i 
omfattning.76

Vittnesmålen från kyrkorummen kan givetvis ej förbigås. De ger 
ett intryck av hög status kring kören. Men återger de verkligheten 
eller ett ideal?

En bedömning kan inte göras isolerad från de sakförhållanden, 
som gäller om de liturgiska böckerna. Det musikaliska inslaget i dessa 
är — som ovan framgått — brett och kören framstår närmast som ett 
axiom. Likväl bör man också där fråga, vad som är realitet och vad 
som är önskemål.

Två synpunkter får vägas mot varandra. Å ena sidan förefaller de 
belägg som här redovisats vara för många och spridda för att de helt 
skulle sakna anknytning till sockenkyrkan. Å andra sidan är nivån i 
musiken så krävande, att man inte rimligen kan förutsätta, att en 
ordinarie kör funnits i alla enskilda församlingar. I verkligheten har 
termen "kör" sannolikt oftast motsvarats av en ensam klockare. Från 
denna mininivå har variationer uppåt förekommit.

73 Vendel: Alm 1947 s 224; Nilsén 1986 s 162. Björkeberg: Jansson 1984 s 180. Runsten: SvK 
Öland 2: 5 s 41; Boström 1966 s 74. Film: Dijkman 1703 s 42 f; Nilsén 1986 s 75. Inskriften i 
Film har den karakteristiska formuleringen: "Rustice buck, quis te tulit hue? Est locus illorum, 
qui cantant, et non aliorum". Se även Nilsén 1986 s 241 f.

74 Häverö: SvK Uppland 2:1 s 17, Nilsén 1986 s 98 f, 456 (foto), 457, 508.
75 Vid restaurering av Näs kyrka 1989—90 framkom en blott delvis läslig minuskelinskrift: "Sunt 

Ewangelica tria cantica ... sunt magnificat nunc dimittis benedietus ...".
76 Visby, Gotlands fornsal, Arkivet. Klinte kyrka. Akten Klinte kyrka och kyrkogård. Gravområdet 

A s 6. Gravsten 9. "VIVENS : PSAL [LO IN CHO] RO : LITFRIDVS : PRESB1TERI ... TVVS : 
IMPLORO : SV : VNITE :: SI MODO : PLORO". Se även SvK Gotland 3 s 318. Ett tack till 
docent Sven-Erik Pernler, som uppmärksammat mig på belägget.
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Klockarens funktion skall därför fokuseras. Enligt klockarlagen skul
le denne "tjäna i alla mässor" som ministrant. Han skulle kunna den 
latinska syndabekännelsen och kunna sjunga "det honom bör" i 
sjungen mässa, dvs på söndagar och större helgdagar. (Vardagsmäs- 
sor får förutsättas helt lästa.) Kunde han ej detta, skulle han kompen
sera med arbete. Bestämmelsen härom visar, att klockarnas kapacitet 
varierat.77

Klockaren har spelat en central roll för utvecklingen av sockenli
turgin. Han kunde åtminstone under tidig medeltid vara en klerk 
från stiftsstaden, som efter några av vigningarna på väg mot präst
ämbetet avbrutit sin utbildning. Sådana avbrott var tydligen ej ovan
liga.78 Det bör också observeras, att själva liturgin för de lägre vig
ningarna (under subdiakon) räknade med att de vigda kunde bosätta 
sig i olika församlingar; de skulle anpassa sig till lokal liturgisk sed.79 
De gångna årens övningar i latin och sång hade givetvis satt sina 
spår. En klockare med sådan bakgrund kunde tjäna vid mässan både 
som ministrant och sannolikt i viss mån som kantor; den musikaliska 
nivån har höjts.80 Under senare medeltid har tydligen de vigda 
klockarna blivit mer sällsynta. Man får då tänka sig, att prästen fick 
sänka ambitionerna och nöja sig med att själv sjunga eller — ungefär 
som i privatmässor — läsa några av de partier, som var ägnade för 
kantorssång. Ur funktionell synpunkt kan det ha varit rimligt, om 
prästen i det längsta höll kvar det sjungna ordinarium misse även om 
proprium misse fick läsas. Mässans gestaltning har på detta sätt 
kunnat i hög grad påverkas. Praxis har då varierat från församling till 
församling efter de personella resurserna.81
77 Sandholm 1963 s 93 ff redovisar källorna till klockarlagen. Varianten enligt bilaga 1 var avsedd 

för Åbo domkyrka, varianterna i bilaga II och III för sockenkyrkor, den senare snarast för 
Uppsala stift. Se även Statuta synodalia s 209-214 (Confiteor nämnt s 214) samt Sandholm s 
70.

78 Sandholm 1963 s 76, 84 ff et passim. Till inriktning på tjänster i församlingarna se s 85.
79 Enligt senare lundensisk pontifikaletradition skall de till lägre grader ordinerade förmanas att 

läsa bl a "horas de sancto Spiritu, de sancta crvce, et de beata virgine precipue in festiuis diebus 
prout mos parrochie habet, vbi constituti fueritis". Strömberg 1955 s 91.

80 Ministranten kan ses ur två aspekter. Dels fungerar han, även om han saknar vigning, som 
efterträdare till äldre epokers assisterande klerk (i sista hand diakonen), dels är han företrädare 
för församlingen. Jungman 1962 1 s 302 ff. Statutkompendiet 1438-48 föreskriver i likhet med 
allmän medeltida ordning: "Item quod sacerdos non celebret sine astante clerico vel campana- 
rio ...". Statuta synodalia s 149. Liknande belägg särskiljer ministrantens uppgifter utifrån 
dennes status som klerk - icke-klerk, Synodalstatuter s 59 (Skara). Alternativen har sin 
bakgrund i utvecklingen mot icke-vigda klockare. Sandholm 1963 s 87ff et passim.

81 En rik nivå kan innebära, att både ordinariet och propriet sjungits utöver den normala sången i 
mässans ordo. Därmed har möjligheten ökats för "simultanskeende", dvs att kantorns sång och 
prästens agerande för liturgin framåt på flera plan samtidigt. Exempel: Offertorium sjungs 
medan prästen tillreder patén och kalk, Sanctus under det att prästen börjar läsa kanonbönerna. 
En bild av praxis skymtar i Eriksmiraklerna. Den biträdande prästen i Närtuna (ovan not 60) 
fick i uppgift att fira mässan på Eriksdagen. Om mässan sjöngs (och inte blott lästes), berodde 
av prästen. Miracula S Erici s 280.
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En ytterligare faktor var, att "kören” särskilt vid större högtider 
kan ha förstärkts med vandrande djäknar, dvs scholares från dom
skolan, som samlade in allmosor i de socknar de blivit anvisade.82

Slutligen skall några senare uppgifter om korsångare nämnas. Det 
finns en gotländsk tradition om "korkarlarna" och i annat samman
hang omtalas "koraler och sångpojkar". Det är församlingens sång
are med plats i korbänk, som avses. Notiserna stammar från 16- och 
1700-tal. Möjligen finns en förbindelse med medeltida skick.83

Den medeltida "körens" kompetens har i alla händelser uppvisat 
skiftningar. Att den ofta varit blygsam, är sannolikt en realistisk 
bedömning.

Orgel har i rikare bygder förekommit i ej så få sockenkyrkor, i flera 
redan på 1300-talet. Förmodligen har de på landsbygden under hela 
medeltiden övervägande varit enstämmiga. Det finns flera meningar 
om användningen. Tidigt kontinentalt material utpekar särskilt Sanc
tus, det trefaldiga Helig i mässan, som plats för orgelns insats. Den 
svenska allmogens uppfattning om effekten är ej bekant.84

Frågan om församlingssång förekommit tillhör de perenna pro
blemen. Den hymnologiska litteraturen brukar framhäva den roll, 
som leiser och sekvenser spelat som musikalisk miljö. Det är också 
bekant, att kyrkoledningen under 1400-talet försökte främja folkets 
sång till processionen med Kristi lekamen, kanske i första hand efter 
mässan.85

Församlingens medverkan i liturgin är ej begränsad till den högst 
eventuella sången. En inblick i lekmännens förhållande till mässan 
ger de mässutläggningar, som i svensk bearbetning (inklusive språ
ket) spreds särskilt under senare medeltid. "Själens tröst" och "Spe
culum missæ" tillhör de mer kända. Här gavs vägledning för hur 
man skickar sig under olika moment, exempelvis knäfall under kol- 
lektbön och Kyrie, sittande ställning under episteln, stående och med

82 Sivgård 1965 s 7—37 et passim, s 153 med djäknebrev 1420 från Strängnäs.
83 Kräklingbo kyrka, korbänk från 1300-talet med inskrift ristad 1621, som "torde vara anbragt av 

en av de sångare ("chorkarlar" ...) som i nyare tid hade sin plats i korbänken". SvK Gotland 4 s 
507. — En 1700-talsuppgift beträffande Martebo kyrka: SvK Gotland 1 s 79. — För hänvisningar 
tackar jag docent Bengt Stolt.
En parallell tradition anförs hos Dijkman 1703 s 42 f: "Som det nu är bekant, att Choren har 
warit serdeles vthsedder åth Prästerna, samt choralerne och sang-poijkarna, de der stödde 
vnder sången ..."
Till korbänkarnas funktion se Pernler 1977 s 261 f.

84 Milveden 1967; Unnerbäck & Söderström 1967. Till förekomsten på Gotland se även Wester 
1936. Om Sanctus se Jungmann 1962 2 s 164 f.

85 Liedgren 1926; Bobiin 1990 med kritisk källanalys. — Breviarium Saltzburgense meddelar ett 
notabelt exempel på församlingssång efter påskspelet: "Populus cantet. Crist ist erstanden etc.". 
Denna leis är i översättning känd i svenska källor.
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avtagen huvudbonad under evangeliet, tillbedjan vid elevationen av 
hostia och kalk, knäfall vid Agnus Dei, korstecken vid flera tillfällen. 
Några avsnitt kunde översättas, många tolkas symboliskt inte minst i 
anslutning till bibelmotiv.86

Menighetens inre hållning utgör ur en synpunkt sett fundamentet 
för sockenliturgin. Det svenska materialet låter då och då en individ 
skymta. Om vi lägger åt sidan nunnornas bönböcker och de lärdes 
skriftliga kvarlåtenskap, återstår ändå reflexer av mannen bakom 
plogen och kvinnan vid sländan. De har bevarats i konsten, någon 
gång till synes gripbara i sina reaktioner inför trons mysterium. 
Särskilt talande är de personliga vittnesmål, som i olika sammanhang 
avgivits av och om lekmän. Ofta är dessa utsagor relaterade till 
helgonkult och liturgi.

4. Var utfördes liturgin?
Högmässans plats är oproblematisk: högaltaret. Också speciella akter 
som invigning av aska och palmer (i svensk praxis sälgkvistar) äger 
rum framför högaltaret. Man vill gärna tänka sig sidoaltarna i bruk 
för vardagsmässor — såsom Mariaaltaret för lördagens Mariamässa 
— men inga uppgifter härom tycks finnas i de liturgiska böckerna. 
Däremot kan testamenten föreskriva mässa vid bestämt sidoaltare. 
Liknande regler kan ha ingått i gillestadgor.

För den dagliga tidegärdens böner är det kyrkan eller prästgården, 
som egentligen kommer i fråga. Ett betydelsefullt uttalande från 
1300-talets första del föreligger i "Suffragium curatorum" av den 
kände Uppsaladekanen Laurentius av Vaksala. Detta kyrkorättsliga 
kompendium företräder källmässigt inte svenska förhållanden men 
har rimligen auktoritativt påverkat svensk praxis. Här nämnes under 
vissa förutsättningar, att man kan "läsa tidegärden privat för sig eller 
med någon annan, i kyrkan eller utanför".87

Det finns också en skillnad i "hemvist" mellan de liturgiska böc
kerna. Mässboken lämnar i princip ej kyrkorummet och förvaras 
med omsorg mellan mässorna.88 Breviariet med tidegärden är till 
formatet mera hanterligt och kan medföras. Manualet, handboken

86 Siælinna thrøst. Speculum missæ.
87 UUB C 69. Laurentius de Vaxald, Suffragium Curatorum. F 14r: "Si uero legerit horas canonicas 

priuatim per se, uel cum alio, in ecclesia uel extra non officiando ecclesiam, nullam irregularita- 
tem incurrit."

88 Missalet skall svepas i en ren linneduk. Statuta synodalia s 149 (Statutkompendiet 1438—48). 
Kyrkans böcker skall ej bäras ur kyrkan. Synodalstatuter s 69 (Skara). Missalet har närmast 
sakral status i en notis 1454 (?) om ett uppländskt gods: "Ta swor Olof på Messboken at han ej 
anat uiste än thet hörde Fröt[una] K[irkia] til". Kungabrev s 42.
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för de kyrkliga handlingarna, åtföljer prästen genom socknen allt
ifrån dopet till den sista smörj elsen och begravningen.

Böckernas texter berör relativt sällan platsen för liturgin. Vid några 
tillfällen finns en förbindelse mässa—tidegärd. Julnattens första mäs
sa följs enligt missalena som regel omedelbart av laudes "utan att 
församlingen avlägsnar sig". Från askonsdag till och med påskafton 
brukar vardagsmässoma avslutas med vesper — en tidig tidpunkt!

En del information ger ordningarna för tiden kring påsk. För 
långfredag föreskriver några källor vad som tydligen får uppfattas 
som särregler. Tidebönerna under dagen "läses under tystnad i ett 
hörn av kyrkan" eller "man läser vespern enskilt".89

På påskdagen och under den följande veckan skall vespern enligt 
katedralriten och eljest som regel avslutas med procession till dop
funten — vi återvänder här till denna iögonfallande ceremoni. En 
modifikation införes i Linköping under senare delen av 1400-talet. 
Det heter då, att processionen genomföres blott "i församlingskyrkor 
med dopfunt, men om dopfunt saknas eller på privata platser" följs 
en kortare ordning. Denna notis finns tillagd i en Liber Ordinarius vid 
påskdagens andra vesper, som alltså kan ha blivit läst enskilt utanför 
kyrkorummet.90 Senare breviarier, både handskriftliga och tryckta, 
brukar meddela denna möjlighet till avkortning för det fall att "dop
funten ej besökes". BStr ger en explicit motivering: "när vespem ej 
läses i kyrkorna under påskveckan".91

Från andra nordiska stift finns uppgifter, som pekar i samma 
riktning. Odensebreviariet räknar som alternativ med att påskdagens 
matu tin ej firas i kyrkan.92 En isländsk källa förutsätter möjligheten 
av privat breviarieläsning.93

En ytterligare belysning av tidegärden ger de avlatsbrev, som talar

89 UUB Fragm ms lat 215. Breviarium incerti originis (Anglicum?) fragm. Sec XIV: Sek prov: Krigsar
kivet Areby (?) 1565. Liturgin ligger nära Sarumordningen. Efter nattofficiet: "In die omnes hore 
intra ecclesiam in uno angelo sub silentio dicantur".
RA Cod fragm mi 284 (se not 28). "... uespertinum officium canat unusquisque priuatim in suo 
loco".
Liknande rubriker finns i det internationella materialet. Ordinale Exoniense s 136 vid långfredag: 
"Uespere eciam priuatim dicantur ...".

90 OL posterior. C 1450. F 38r senare tillägg: "Nota quod iste suprascriptus ordo ad vesperas per 
ebdomadam pasche habeatur aput ecclesias parochiales vbi fons fuerit. Sed vbi fons non fuerit 
siue in priuatis locis sic legatur ..." (förkortad ordning). Tillägget bör tolkas som en anpassning 
till sockenkyrkornas varierande villkor. Den äldre OL prior har ännu ej denna förkortning.

91 BStr: "Jtem notandum quando vespere non leguntur in ecclesijs in ebdomada pasce". BL: "Ubi 
non i tur ad fontem vespere istius hebdomade hoc modo dicantur". BSc: "Si fons non visi ta tur 
iste ordo ad vesperas seruabitur". — Handskriftligt exempel: UUB C 354. Breviarium Lincopense. 
Se ovan not 23. Måndag efter påsk f 151v: "Quando fons non visitatur".

92 Breviarium Ottoniense f 199v: "ubi ma tu tine non celebrantur".
93 Norges gamla Love 2:2 nr 286. Helander 1957 s 28 not 3.
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om närvaro i viss kyrka under bestämda helger. Ofta är det deltagan
de i mässan som föreskrivs men ibland också i tidegärden. Juldagen, 
påskdagen, Kristi himmelsfärdsdag och pingst brukar nämnas till
sammans med patronatsfesten för församlingens skyddshelgon och 
invigningsdagen. Antalet avlatsdagar kan bli stort: det finns exempel 
på 30—50 dagar i samma brev, då tidegärden alltså kan ha förrättats 
— åtminstone till någon del — i församlingens närvaro. Rimligen har 
den då varit sjungen. Med tanke på tidegärdens struktur har kanske 
särskilt vespern kommit i fråga men även matu tinen belägges.94

Klockringningens roll skall också noteras. Den dagliga klämt- 
ningen/ringningen i stad och på landsbygd anses ha stått i samband 
med de större tidebönema matutin-laudes och vesper-completorium 
men då snarast med de avslutande bönerna till Maria och om fred. 
Klockaren hade enligt klockarlagen att "hwar apthon kläppa Marie 
loff". Ringning uppehölls även vid kyrka, där präst ej var närvaran
de, alltså utan faktiskt samband med tidegärden i respektive socken
kyrka.95

Sammanfattningsvis talar materialet för att tidegärden vid vissa 
tillfällen — särskilt större högtider — har sjungits i sockenkyrkan. I 
övrigt saknas belägg för generell sed. Förmodligen har tidegärden i 
betydande utsträckning blivit läst enskilt, antingen i kyrkan eller 
sannolikt i prästgården.96

94 En vanlig formulering gäller närvaro vissa dagar med åhörande av "missas vel/et alia diuina 
officia". Exempel: DS 3766; SD 1515; SD 1995; RA Pergamentbrev 21 febr 1444 med bl a 
Ansgarsdagen (nytt belägg); Samzelius 1946 s 158,161; Helander 1989 s 114. Också matu tinen 
kan uttryckligen nämnas. Exempel: Frithz 1976 s 204 not 29 beträffande Enköpings hospital: 
"matutinas et utrasque vesperas sollempniter decantet vel decantari faciat". Syftar formulering
en på inlånade sångare?
Det finns överensstämmelser mellan de vanligaste avlatsdagarna och de dagar, som brukar ingå 
i den reformatoriska liber cantus-traditionen. Urvalet i den senare är givetvis styrt av dogmati
ska överväganden men kan dessutom ha pragmatisk förankring i medeltida sed.

95 Bringéus 1958 s 86, 95 ff, 122—127. — Klockarlagens föreskrift att "til alla tidher och messor 
ringhia", Sandholm 1963 Bilaga II s 207, specificeras av landskapslagarna, Sandholm s 131 f.

96 Ett förslag till rekonstruktion av söndagsmässan i en landsförsamling omkring 1450 föreligger i 
Utbildningsradions TV-inspelning 1989 från Endre kyrka på Gotland (tillhandahålles i kasett- 
form). Huvudkälla är det sockenmissale, som ovan diskuterats (not 19 med hänvisning) under 
jämförelse med domkyrkan, KB A 97. Missale Lincopense.
Filminspelningen förutsätter en bygd med goda resurser, som även färgat kyrkolivet. Klockaren 
framträder också som en skicklig kantor. Ministranten tänkes som en möjlig prästkandidat och 
får under klockarens uppsikt öva sig i några av de sysslor, som hör klockartjänsten till. 
Församlingens präst är utbildad i Linköping. Han sjunger efter domkyrkans noter och håller en 
autentisk predikan från 1400-talet.
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Sockenliturgin som mikrokosmos
Sockenliturgin kan karakteriseras som "ett liturgiskt mikrokosmos". 
Detta mikrokosmos står i en dubbel relation. Den ena är förbindelsen 
med stiftets domkyrka (och därbortom med den universella kyrkan), 
som utgör makrokosmos. Den andra är förankringen i den konkreta 
bygd, som är sockenkyrkans miljö. Sockenkyrkans liturgi knyter 
samman bygden och församlingen med stiftet och med hela kyrkan.

"Kosmos", dvs gudstjänstens ordning i stort med struktur och 
material, ärves uppifrån. "Mikro", det ringare formatet, får sin prägel 
av anknytningen till en bestämd församling med dess behov och 
resurser. Denna dubbla förbindelse innebär en betydande spännvidd 
för liturgin med möjlighet till varierande balansering. Uppifrån ut
övas ett bestämt, ideologiskt motiverat tryck. Men i praktiken ten
derar lokalförsamlingen att etablera en egen praxis.

För stiftsledningen dominerar den generella synen på enheten 
också inom liturgins område. I socknen blir däremot integrationen 
med de föreliggande lokala förhållandena styrande. De liturgiska 
böckerna är sanktionerade uppifrån. Från 1400-talets senare del 
uttrycker de en adaptation nedåt i avkortningens tecken. Men det 
faktiska gudstjänstlivet — inkluderande användningen av böckerna 
—innebär också en komplettering nedifrån, som för eftervärlden är 
mera svårfångad. Ett genomslag för båda synsätten är knappast 
genomförbart. Varken under medeltiden eller senare upphävs spän
ningen mellan ideal och verklighet.

Domkyrkans liturgi har vida dimensioner, avläsbara i textmaterial 
och påtagliga i ceremoniel. Som princip är katedralriten pontifikal, 
dvs biskopsledd. Den är också kollektiv, fullgjord av korets alla 
agerande — capitulares, vicarii, chorales — men reguljär församling 
saknas.

Sockenkyrkans kapacitet är ringa. Den betjänas vanligen av en 
präst med klockare. Men här finns en fast församling. Lokala förut
sättningar påverkar hanteringen av texter och ritus.

Ideellt är det i båda fallen fråga om samma liturgi, t ex Uppsalaord- 
ningen. Sockenprästens uppgift vilar också som princip på delega
tion från biskopen. Samtidigt är spännvidden i praxis mellan dom
kyrka och sockenkyrka stor och varje församling kan uppvisa ett eget 
utfall, även om det av biskopen anbefallda missalet vilar på altaret.

En syntes skymtar, om också ej beständig. När biskopen med sitt 
följe från stiftsstaden vid visitationen tar säte i sockenkyrkans kor 
och mässan celebreras, genombrytes distansen mellan de två kyrko
rummen — katedralen och församlingskyrkan — och deras liturgiska 
mönster närmas varandra. Också sockenkyrkans liturgiska liv är en 
del av medeltidskyrkans episkopala struktur.
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Otryckta källor

Bygdeå
Bygdeå kyrkoarkiv
Handling P 1:1 Liber cantus ecclesie Bygdeå ("Bygdeåboken").

Helsingfors
Universitetsbiblioteket (HUB) 
Håndskriftsamlingen 
Fase Kalendariefragment sine numero 
Kalendarium Upsalense ecclesie Morkarla fragm.

Kalmar (Uppland)
Kalmar kyrkoarkiv 
Kalendarium Upsalense.

Stockholm
Kungliga biblioteket (KB)
A-samlingen
A 50 a Missale för Stockholms Helgeandshus.
A 97 Missale Lincopense.

Riksarkivet (RA)
Pergamentsbrev
Skoklostersamlingen
Avd I nr 2 in 4° Ordinarius Lincopensis. (E 8899).
Kammararkivet (KA)
Medeltida bokblad av pergament, använda som arkivalieomslag 
I. Undersökningen av medeltida pergamentomslag. (Beteckningar på bokre
konstruktioner huvudsakligen enligt Catalogus codicum mutilorum, KA.)
Cod fragm gr 204 
Cod fragm kal 30 
Cod fragm mi 45 
Cod fragm mi 115 
Cod fragm mi 128 
Cod fragm mi 254 
Cod fragm mi 284 
Cod fragm mi 442 
Cod fragm mi 458 
Cod fragm mi 536 
Cod fragm mi 598 
Cod fragm mi 640 
Cod fragm mi 728

Graduale Upsalense ecclesie Boteå fragm. 
Kalendarium prepositure Sollentunensis fragm. 
Missale Lincopense ecclesie Boda fragm. 
Missale Upsalense (eccl metrop?) fragm. 
Missale incerti originis fragm.
Missale Suecanum fragm.
Missale Suecanum (Scarense?) fragm.
Missale incerti originis (Leodiense?) fragm. 
Missale incerti originis fragm.
Missale ecclesie Arnäs fragm.
Missale incerti originis fragm.
Missale Suecanum (Arosiense?) fragm.
Missale Lincopense fragm.
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II. Övriga pergamentfragment, f n utan nummer. (Beteckningar med hänvis
ning till sekundär proveniens.)
Cod fragm kal sine numero. Kalendarium Upsalense (ecclesie Forsa?) fragm. 
(RA Avtagna fragment S 5.)
Cod fragm mi sine numero. Missale Suecanum fragm. (KA Gästrikland 
1595:1. Årlig ränta.)

Uppsala
Uppsala universitetsbibliotek (UUB)
C-samlingen
C 69 Laurentius de Vaxald, Suffragium Curatorum.
C 354 Breviarium Lincopense.
C 418 Liber cantus ecclesie Häverö.
C 428 Ordinarius Lincopensis.
C 505 Liber cantus ecclesie Häverö.

Fragmentsamlingen
Fragm ms lat 89 Missale Lincopense fragm.
Fragm ms lat 215 Breviarium incerti originis (Anglicum?) fragm.

Visby
Gotlands fornsal
Arkivet. Klinte kyrka. Akten Klinte kyrka och kyrkogård.

Vörå
Vörä kyrkoarkiv
Antiphonarium ecclesie Vörå ("Vöråboken").

Tryckta källor och anförd litteratur
Alm 1947 Henrik Alm, Vendels kyrka, Upplands kyrkor 12 (Uppsa

la 1947).
Andrén 1965 

Andrén 1975

Andrén 1952 
Askmark 1943

Carl-Gustaf Andrén, "Liturgiska funktionärer", KL 10 
(1965).
Carl-Gustaf Andrén, "De medeltida avlatsbreven — in
strument för kyrkans verksamhet", Investigatio memoriae 
patrum: Libellus in honorem Kauko Pirinen (Helsinki 1975). 
Åke Andrén, Högmässa och nattvardsgång (Lund 1952). 
Ragnar Askmark, Svensk prästutbildning fram till är 1700 
(Lund 1943).

Asztalos 1986 Monika Asztalos, "Riksarkivets pergamentsbrev 31 juli 
1519. Utgåva och översättning", Frän Östra Aros till Upp
sala. En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala 
(Uppsala stads historia VII, Uppsala 1986).
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BAr
Björkman 1957 

BL
Bobiin 1955

Bobiin 1990

Bonnier 1957

Borgehammar
1990

Boström 1966

Braun 1907

Breviarium 
Ottoniense 
Breviarium 
Saltzburgense 
Bringéus 1958

BSc
BStr
BU

Collijn 1914

Collijn 1921

Dijkman 1703 

DS

Ekdahl David
son 1990

Breviarium Arosiense (Basilee 1513).
Ulf Björkman, Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv 
(Lund 1957).
Breviarium Lincopense (Norimberge 1493).
Folke Bobiin, "Två sångboksfragment från Johan III:s 
tid", (Svensk tidskrift för musikforskning 37, Stockholm 
1955).
Folke Bobiin, Ett bidrag till diskussionen om medeltida för- 
samlingssång i Sverige (Duplikat. Institutionen för mu
sikvetenskap, Lund 1990).
Ann Catherine Bonnier, Kyrkorna berättar. Upplands kyr
kor 1250-1350 (Uppsala 1987).
Stephan Borgehammar, "De dedicatione ecclesiæ. For
mell analys av några vadstenapredikningar avsedda för 
kyrkoinvigningsfesten", 1 Heliga Birgittas trakter, red Gö
ran Dahlbäck (Uppsala 1990, s 151—167).
Ragnhild Boström, "J H Rhezelius' resedagböcker. Några 
randanmärkningar", Konsthistoriska studier tillägnade Sten 
Karling (Stockholm 1966).
Joseph Braun, Die liturgische Gewandung im Occident und 
Orient (Freiburg im Breisgau 1907).
Breviarium Ottoniense (Othonie 1482).

Breviarium Saltzburgense (Uenetijs 1509).

Nils-Arvid Bringéus, Klockringningsseden i Sverige (Lund 
1958).
Breviarium Scarense (Norimberge 1498).
Breviarium Strengnense (Holmie 1495).
Breviarium Upsalense (Holmie 1496).

Isak Collijn, Redogörelse för pä uppdrag af Kungl Maj:t i 
Kammararkivet och Riksarkivet verkställd undersökning an
gående äldre arkivalieomslag (Kungliga bibliotekets hand
lingar 34:4, Stockholm 1914).
Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm, utg 
av Isak Collijn. I. Gillesboken (Kungliga bibliotekets hand
lingar Bilagor, Ny följd 2:1, Stockholm 1921).

Petter Dijkman, Antiquitates ecclesiasticae eller gamle 
swenske kyrkiohandlingar (Stockholm 1703). 
Diplomatarium Suecanum ed J G Liljegren mfl (Stockholm 
1829—).

Audrey Ekdahl Davidson, Holy Week and Easter Ceremoni
es and Dramas from Mediaeval Sweden. (Early Drama, Art 
and Music Monograph Series 13, Kalamazoo Michigan 
1990).
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Ferm 1968

FMU

Frithz 1976 

Fritz 1990 

Fæhn 1953

Gjerløw 1961

GrAr

Helander 1956 
Helander 1957

Helander 1989

Inger 1961

Jansson 1984 
Johansson 1950

Johansson 1956

Johansson 1986

Jungmann 1962

KL

Kroon 1948

Kungabrev

Liber ecclesiæ 
Vallentunensis

Olle Ferm, "Kalk, missale och många andra ting, som är 
nödvändiga i Herrens hus". Trefaldighetskyrkans inven
tarier i början av 1500-talet. Frän Östra Aros till Uppsala. 
En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala (Uppsala 
stads historia VII, Uppsala 1956).
Finlands Medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af 
Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen 1—4 (Helsing
fors 1910-24).
Carl-Gösta Frithz, Till frågan om den sk Helgeandshus- 
missalets liturgihistoriska ställning (Uppsala 1976).
Birgitta Fritz, "Avlatsbrev", Nationalencyklopedin 2 (Hö
ganäs 1990).
Helge Fæhn, Fire norske messeordninger fra middelalderen 
(Oslo 1953).

Lilli Gjerløw, Adoratio crucis. The Regularis Concordia and 
the Decreta Lanfranci. Manuscript Studies in the early me
dieval Church of Norway (Oslo 1961).
Graduale Arosiense impressum. Facsimiledition med efter
skrift och register. Utg av Toni Schmid (Laurentius Petri 
sällskapets Urkundsserie VII, Lund 1959—65).

Sven Helander, "Binatio", KL 1 (1956).
Sven Helander, Ordinarius Lincopensis och dess liturgiska 
förebilder (Uppsala 1957).
Sven Helander, Ansgarskulten i Norden (Stockholm 1989).

Göran Inger, Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelal
terlichen Schweden (Uppsala 1961).

Sven B F Jansson, Runinskrifter i Sverige (Stockholm 1984) 
Hilding Johansson, Hemsjömanualet. En liturgihistorisk 
studie (Lund 1950).
Hilding Johansson, Den medeltida liturgien i Skara stift. 
Studier i mässa och helgonkult (Lund 1956).
Hilding Johansson, "Skara som stiftsstad", Skara I: före 
1700 (Skara 1986).
Josef Andreas Jungmann, Missarum sollemnia. Eine geneti
sche Erklärung der römischen Messe 1—2 (Wien 1962).

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 1—22. (Malmö 
1956-78).
Sigurd Kroon, Det svenska prästmötet under medeltiden. 
Dess uppkomst och ställning i samhälle och kyrka (Lund 
1948).
Kungabrev och andra Roslagens dokument. Sami och utg av 
Edvin Gustavsson. (Roslagshistoriskt VII, Tierp 1971).

Liber ecclesiæ Vallentunensis. Utg av T Schmid (VHAA, 
Monografier 32, Uppsala 1945.)
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Liedgren 1926

Liedgren 1962

Malin(iemi)
1925
Medelpads äldre 
urkunder 
Milveden 1966 
Milveden 1967 
Miracula S Erici 
Missale 
Hafniense 
MStr
MU [novum]
MU [vetus] 
Moberg 1947

Nilsén 1986

Nordstrand
1990

Norges gamle 
Love

Ordinale
Exoniense

Pernler 1977

Pernler 1982

Pernler 1986

Pirinen 1958

Röster från 
svensk medeltid

Samzelius 1948 

Sandholm 1963

Emil Liedgren, Svensk psalm och andlig visa (Uppsala 
1926).
Jan Liedgren, "Indulgensbrev", KL 7 (1962).

Aarno Malin(iemi), Der Heiligenkalender Finnlands. Seine 
Zusammansetzung und Entwicklung (Helsingfors 1925). 
Medelpads äldre urkunder. Det gamla Medelpad 8. Sami och 
utg av Algot Hellbom (Sundsvall 1972).
Ingmar Milveden, "Mensuralmusik", KL 11 (1966).
Ingmar Milveden, "Organum", KL 12 (1967).
Miracula S Erici Regis et Martyris, SRS II (Upsaliae 1828). 
Missale Hafniense [vetus] (Mainz 1484).

Missale Strengnense ([Holmie] 1487).
Missale Upsalense [novum] (Basilee 1513).
Missale Upsalense [uetus] [(Holmie c 1484)].
Carl-Allan Moberg, Die liturgischen Hymnen in Schweden,
1 (Uppsala 1947).

Anna Nilsén, Program och funktion i senmedeltida kalkmå
leri (Stockholm 1986).
Gisela Nordstrandh, "Predikan vid "Helga lekamens 
fest". En komparativ läsning av två fomsvenska predik
ningar", I Heliga Birgittas trakter, red Göran Dahlbäck 
(Uppsala 1990, s 179-194).
Love, Norges gamle. Anden Raekke ... udg ved O A Johnsen 
m fl 2:11 (Christiania 1918).

Ordinale Exoniense. Ed J N Dalton. 1 Henry Bradshaw 
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Bilden i den medeltida 
sockenkyrkan
Mereth Lindgren

"Au Moyen Age, toute forme est le 
vétement d'une idée" (Émile Måle)1

Att som historiker eller konsthistoriker studera det medeltida kyrko
rummet tomt och utan att åtminstone försöka föreställa sig det i 
funktion är som om en musikhistoriker betraktade och analyserade 
äldre instrument utan att någonsin låta dem ljuda. Först när stråken 
dras över strängarna förstår man den funktionella meningen med 
violinens buktande rygg och att stallets utformning inte i första 
rummet är estetiskt betingad. Men alltför ofta gör vi konsthistoriker 
oss skyldiga till ett ensidigt estetiskt seende utan att tillräckligt ta 
hänsyn till det viktiga förhållandet mellan liturgi, predikan och bild. 
Liturgihistorikern Peter Schindler uttrycker denna relation på följan
de sätt:

Alt det Hellige helliges af Gud for att bruges af Mennesker til at 
hellige hans Navn ... I denne dobbelte tjeneste tager Kirken alt 
— den ganske Skabning, alle Elementer, alla Kunstarter, Arki
tektur som Musik; Digtekunst som Maleri; Broderi som Skulp
tur; Glasmosaik og kostelige Stene, Elfenben og Malm, Silke og 
Sølv, Olie og Vand, Voks og Palmegrene, Ild og Vin og Brød — 
og Mennesket selv, som er Skabningens Herre ... Liturgen 
benytter sig af lutter sacra, Hellige Ting ... Liturgi er sacra i 
Aktion, med Guds Dyrkelse som Formaal.2

Därmed är klart utsagt att ingenting i det medeltida kyrkorummet 
kan anses vara av tillfällig natur. Att olika tider satt sin prägel på 
rummet eller a tt skilda föremål kan vara av olika estetisk kvalitet är 
inte avgörande. Inom kyrkans murar är tiden upphävd, och kyrko
rummet uttrycker den en gång för alla givna och för alla tider giltiga

1 Måle 1958 s 13. Från denna kategoriska bedömning måste man givetvis med Måle (not 5) 
undanta rent dekorativa element.

2 Schindler 1928 s 9 f.
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sanningen om relationen mellan Gud och människa. Det fullödiga 
uttrycket för denna sanning ges i liturgien: först i mässan kan rum
met med dess bilder och föremål sägas fungera. Man kan därför 
egentligen inte tala om en medeltida kyrkas dekoration : bilderna 
samverkar istället med det liturgiska handlandet till en helhetsver- 
kande funktion.

Inför denna undersökning av sockenkyrkans bildvärld måste först 
sägas att kyrkorummets funktion under medeltiden givetvis var i 
princip densamma i varje kristen kyrka: domkyrka, klosterkyrka eller 
sockenkyrka. De liturgiska uttrycken kunde skilja något från land till 
land, från stift till stift. I domkyrkorna firades pontifikalmässor och 
andra högtidliga gudstjänster och i klosterkyrkorna — liksom i dom
kyrkornas kor — bads tidegärden i helt annan utsträckning än i 
sockenkyrkan. Men den centrala funktionen var ändå alltid densam
ma i alla slags kyrkor: att i handling och ord förkunna Kristus och 
hans frälsningsgärning.

Sockenkyrkan var givetvis det kyrkorum som folk i allmänhet 
lärde känna — många kom väl aldrig ens över sockengränsen. Låt oss 
därför försöka föreställa oss sockenkyrkan, inte som ett folktomt 
museum med målningar och föremål av högt estetiskt värde — eller 
utan sådant värde — utan som en helhet, fylld av sockenbor samlade 
till gudstjänst. Att vi kommer att hämta exempel från olika århundra
den behöver inte betraktas som någon metodisk svaghet: kontinuite
ten beträffande såväl liturgi som ikonografi är tillräckligt stor för att 
detta arbetssätt skall vara försvarligt.

Varje senmedeltida sockenkyrka kan sägas omfatta fyra olika "rum" 
med olika funktioner. Man trädde först in i vapenhuset, där man 
troligen bad en inledande bön, därefter in i kyrkans långhus, för
samlingens rum. Genom korskranket, dominerat av triumfkrucifixet, 
såg man in i koret, det allra heligaste, där prästen förrättade mässan 
vid högaltaret. Det fjärde "rummet", sakristian, där mässkärlen och 
den liturgiska skruden förvarades, beträdde vanligt folk sällan, möj
ligen vid bikt.

Kyrkans placering i förhållande till väderstrecken var inte utan 
betydelse. En svensk medeltida sockenkyrka var — som flertalet 
kristna kyrkor — alltid byggd med koret placerat i öster, uppståndel
sens väderstreck.3 Högaltaret representerade Kristus, och på dess

3 De små avvikelser från den öst-västliga riktningen, som ibland kan konstateras, och som har 
tillmätts stor betydelse av Teddy Brunius är utan djupare intresse: i princip låg ändå koret i öster 
och kyrkobyggnaden utgjorde därmed en konkret symbol för tron på Kristi uppståndelse.
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högra sida (alltså i långhusets nordöstra höm) återfanns jungfru 
Marias altare, jämförbart med att Kristi moder i Kalvariegruppen i 
triumfbågen stod på sin sons högra sida. Därmed blev norr det näst 
efter öster förnämsta väderstrecket, varifrån också evangeliet lästes. 
En konsekvens av Mariaaltarets placering blev att norr blev kvinnor
nas sida.4

På vänstra sidan i långhuset, givetvis räknat från högaltaret, dvs 
på den södra sidan, stod ytterligare ett sidoaltare, helgat åt kyrkans 
skyddspatron. — Väster slutligen representerade tidens slut, Yttersta 
domen. Men här fanns också räddningen från den eviga fördömel
sen, konkret representerad av dopfunten, som alltid stod i kyrkans 
mittaxel mot väster. Genom denna "port" fördes barnet i dopet in i 
Kristi kyrka.

Parallellt med dessa symbolladdade principer för en kyrkas inrätt
ning löper andra, mer jordiskt handfasta. Två drag som är utmärkan
de för den nordiska sockenkyrkan är dels att den ofta saknade dörr- 
och fönsteröppningar i norr, dels att den normalt hade huvudingång
en förlagd till söder, i stället för i väster, som var det vanliga på 
kontinenten. Båda dessa företeelser vittnar helt enkelt om ett sunt 
sinne för energiförsörjning. Från norr fick man mestadels varken ljus 
eller värme, och frånvaron av fönster skall därför inte tolkas som en 
mer eller mindre vidskeplig fruktan för norr som det ondas väder
streck. Karakteristiskt är att man under 1100-talet, då klimatet var 
gynnsammare, ofta hade en mindre port också i norra väggen, "kvin- 
noporten" som den kallades eftersom den ledde direkt in till kvinno- 
sidan (särskilt på Gotland, t ex Hablingbo).5

4 Kvinnosidan i norr iakttogs långt efter reformationen. Än i dag kan man vid större kyrkliga 
högtider i Dalarna se att kvinnorna sitter på den norra sidan. — En relikt av denna funktion är 
förhållandet att bruden vid kyrkbröllop går in på "fel" sida om brudgummen, dvs på Mariasi- 
dan, där också hennes släktingar är placerade. — Om kvinnobegravningar på norra sidan se not 
5.

5 Klimatförhållandena i Europa nådde ett optimum o 1000—1200. O 1300 kan konstateras att en 
påtaglig försämring av klimatet har skett. Liljequist 1970 s 400. — En annan effekt av klimatför
sämringen kan man konstatera beträffande begravningsseden. Under 1000- och 1100-talen 
begravde man på norra sidan av kyrkan (t ex Västerhus, Lund; Nilsson 1989 s 138 f). Att denna 
sida skulle ha betraktats som olämplig eller att man under medeltiden skulle ha begravt 
självspillingar och odöpta barn där visar sig, enligt Bertil Nilsson, vara ett ofta upprepat 
påstående utan minsta stöd i källmaterialet (aas 139). Istället var norra sidan platsen för de 
döda kvinnorna (och barnen, som normalt följde modem i graven). Nilsson resonerar utförligt 
om skälet till denna könsfördelning och stannar slutligen för förklaringen att det har att göra 
med kvinnornas placering i kyrkommmet. Han konstaterar att det i källmaterialet inte finns 
någon antydan om att "den norra sidan för den skull har nedvärderats" (a as 141), men når inte 
själv fram till den verkliga förklaringen: att norra sidan har sin höga status därför att den är 
evangelie- och Mariasidan.
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Genom huvudingången i söder kunde mer värme släppas in i 
kyrkan när dörren öppnades, och den sociala betydelsen av en 
kyrkbacke i söder skall väl heller inte underskattas. När klimatet 
försämrades fram på 1300-talet, blev det allt vanligare att man 
uppförde ett skyddande vapenhus runt ingången.6

Vapenhuset
I kyrkans vapenhus fanns ofta ett altare i öster.7 Att detta skulle ha 
kunnat användas för mässfirning är uteslutet, även om det ofta finns 
en bild av Kristi lekamen målad på östväggen ovanför altaret. Detta 
motiv är dock, i varje fall i de uppländska kyrkorna, av speciellt slag 
och ingår ofta i Gregorii mässa eller Den frommes och den världsli
ges bön, t ex Härnevi (fig 1). Två män ligger på knä i bön inför ett 
altare, på vilket man ser Kristus som smärtoman. Den ene — på 
altarets högra, "goda" sida — har sina tankar på Kristi försoning, 
vilket framgår av de röda "tankelinjer" som från honom löper till 
Kristi fem sår. Han ber som en gång publikanen i templet Miserere 
mei Domine, Förbarma dig över mig syndare. Mannen på den vänstra 
sidan, som ofta är elegant klädd, har den andaktsfulla ställningen till 
trots tankarna på helt annat håll. Hans tankelinjer går till hans rika 
hus som syns bakom hans rygg, och han oroar sig för att tjänstefolket 
bestjäl honom medan han är i mässan. Tomheten i hans "bön" visas 
konkret genom att språkbandet som går från hans mun endast 
innehåller meningslösa tecken. Bildens innehåll kan jämföras med 
medeltida böner, bl a en bön från 1400-talet, som enligt överskriften i 
bönboken skall bedjas när man går till Guds hus. Den är bevarad på 
fornsvenska (språket normaliserat):

O helige Herre, jag syndare ingår i ditt hus ... Mina ögon djärvs 
jag icke upplyfta för mina mångfaldiga lasters skull till himlen, 
utan jag slår mitt bröst och säger: O Gud var miskundsam mot 
mig syndare ... Ha överseende med mina synder ... Så ofta jag 
faller, försmå icke min syndaånger, hör min bön om nåd och låt 
upp för den som söker ... min återlösare. O mildaste Jesus, må

6 Vapenhus, i allmänhet på kyrkans södra sida, började byggas först på 1300-talet (ex Vendel och 
Tensta i Uppland) och blev ytterst vanliga under 1400-talet. Se Anderson, art. "Vapenhus" i KL 
19 sp 516 ff samt Bonnier s 57 f.

7 Pegelow 1976 s 222; Anderson, Vapenhus, KL 19, sp. 516: spår av altaren finns bl a i Riala och 
Häverö (Uppland).
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Fig 1. Den frommes och den världsliges bön. Den fromme ber sitt Miserere med 
tankarna pä Kristi försoningssår, den världslige låter tankarna flyga till sitt rika 
hus. Målning pä vapenhusets östra vägg i Härnevi kyrka, Uppland. Albert 
målare, 1480-talet. Foto ATA.

din pinas och döds vapen värna mig att jag aldrig faller i våda 
till liv eller själ.. ,8

Den sista delen av bönen illustreras direkt i de lidandesredskap, 
gisslingspelaren, korset, lansen o a, som syns runt Smärtomannen, 
Kristi "vapen", med vilka han har besegrat djävulen. Ibland utfor
mas dessa arma Christi som en vapensköld (t ex Roslagsbro fig 2). 
Det är troligt att böner av detta slag och deras överensstämmelse med 
bilderna tyder på att man, när man trädde in i kyrkan genom vapen
huset, vände sig mot altaret och dess Kristusbild i öster och bad en 
inledande bön om att rätt fira sin gudstjänst.

Inför bilderna av Smärtomannen eller Gregorii mässa kan man 
erinra om att många böner till Kristi fem sår, "wars härra ihesu christi 
helga ffäm undom", tillskrevs just S Gregorius. Flera av dessa böner 
medförde en ofta stor avlat, så t ex den bön, bevarad på fornsvenska,

8 Svenska böner från medeltiden s 497 f.
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Fig 2. Kristi vapen i dubbel mening: passionsredskapen utformade som en 
vapensköld, där korset, isopsstaven och lansen bildar hjälmprydnaden. Målning 
i Roslagsbro kyrka, Uppland, vapenhusets östra vägg. 1471. Foto ATA.

som sägs ge en avlat på lika många år som antalet av de sår som 
fanns på Kristi kropp, inte mindre än 5 495.9 Den är uppdelad i fem 
avsnitt, ett för vardera av såren i Kristi händer, fotter och sida. Ett 
utdrag ur den långa bönen lyder (språket normaliserat):

Lov, heder och ära och allsköns tack vare din vänstra hands 
heligaste sår, Jesu Kriste. O älskligaste Gud, miskunda dig över 
mig för det helga sårets skull... Och fräls mig för din dyra döds 
skull från allt detta livets våda. Och gör mig värdig att få din 
nåd här på jorderiket och sedan med dig evärdligen i himmelri
ket.

På vapenhusets västra och södra väggar är ofta djävulsscener målade 
(fig 3). Som bl a Ingalill Pegelow har påpekat står de troligen i 
förbindelse med en av de viktigaste av vapenhusens funktioner, den 
inledande delen av dopet med dess exorcism.10 Dopet inleddes utan-

9 Om avlatsböner inför Smärtomannen och Veronikas svetteduk se Ringbom 1983. Den svenska 
bönen är citerad från Svenska böner frän medeltiden s 180 ff.

10 Pegelow 1976 s 222. Citaten ur dopliturgien ur Manuale Upsalense.
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l SSIPw
Fig 3. Djävlar driver en kvinna till helvetet. Hon har försvurit sig ät djävulen 
och bär i handen den med hans hjälp stulna smörtoppen. Kalkmålning i vapen
huset i Dannemora kyrka, Uppland, omkr 1520. FotoATA.
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Fig 4. Bilden av Marias kyrkogång i Södra Råda (Värmland) visar i själva verket 
hur den medeltida kyrktagningen gick till. Jerusalems tempel skildras som en 
svensk sockenkyrka med takryttare och järnbeslagen dörr. I kyrkporten väntar 
prästen, klädd i alba och stola och med vigvattenskvasten beredd i handen. 
Maria bär, liksom varje medeltida moder i samma situation, ett ljus i handen 
("kyndelsmäss"), men hennes klädsel visar hennes särställning: hon bär krona 
och utslaget jungfruhär i stället för det vanliga hustrulinet (jämför följeslagers- 
kan). Foto ATA.

för kyrkan eller i vapenhuset med att prästen lade handen på barnets 
huvud, blåste i dess ansikte och sade: "Vik hädan, djävul, från denna 
Guds avbild ... och ge rum för den Helige Ande".11 Efter att bl a ha 
tecknat barnets panna och bröst med korsets tecken, lagt "visdomens 
salt" på dess tunga samt bett över det, uttalade prästen exorcismen: 
"Jag driver ut dig, orena ande, i Faderns och Sonens och den Helige 
Andes namn".12 I de flesta uppsvenska vapenhus kunde faddrarna 
och det övriga dopföljet samtidigt på väggarna se bilder av motbju
dande djävlar, ifärd med att på olika sätt lura människor till onda 
gärningar (ex Dannemora fig 3).

Efter ytterligare läsningar och böner fördes så barnet in i kyrkan 
med orden: "Träd in i Guds tempel för att du må bliva den Helige 
Andes boning".13 När djävulen har drivits ut kan nu den helige Ande 
ta sin boning i barnet. Anknytningen mellan "Guds tempel" och 
människan som den helige Andes boning är knappast tillfällig

11 "Recede dyabole ab hae ymagine dei ... et da locum spirituisancto". Dopritualet är citerat efter 
Manuale Lincopense, Freisen 1904 s 8 ff.

12 "Exorzizo te immunde spiritus in nomine patris et filii et spiritui sancti."
13 "lngredere in templum dei ut fias habitaculum spiritui sancti..."
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Också andra sakrament och liturgiska handlingar inleddes i va
penhuset. Vigselns inledande parti skedde där, bl a med välsignelse 
av ringen.14 Med brinnande ljus och bestänkta med vigvatten fördes 
därefter brud och brudgum in i kyrkan och trädde fram till "trappan 
framför altaret", där sedan brudmässan firades. — Vid kyrktagning- 
en mötte prästen den nyblivna modern nere vid kyrkporten, be
stänkte henne med vigvatten och ledde henne upp till altaret (fig 4).

I sakramentsliturgien markerades alltså själva kyrkorummets sym
boliska betydelse på särskilt sätt genom det rent fysiska, stegvisa 
inträdet i kyrkan.

Kor och långhus
Upprepade gånger i sitt liv hade man på nyss beskrivet sätt genom 
liturgien fått en konkret undervisning om att kyrkan var helig mark, 
även om det bara var ett trampat jordgolv som man satte sina fötter 
på. Men också mycket i kyrkorummets utformning hjälpte en att 
förstå att man kommit till Guds hus. Även en tämligen blygsam och 
för våra ögon mörk sockenkyrka måste för de vanliga människorna i 
jämförelse med deras trånga boningshus tett sig som ett palats med 
guld och klara färger, många ljus och doftande rökelse. Redan däri 
fanns anslaget: detta var Guds hus, en jordisk avspegling av det 
himmelska Jerusalem. Allt som skedde i detta hus hade en betydelse 
långt utöver de vanliga villkorens. Här var man omgiven av änglar 
och helgon, om än representerade av målade och skulpterade bilder. 
Prästens vardagliga person doldes av den liturgiska skruden, som 
markerade att han på Guds uppdrag utförde de heliga handlingar 
som kom menigheten till godo. Så tolkades exempelvis hans alba 
som en symbol för renheten och mässhaken som kärleken: liksom 
kärleken överskyler en myckenhet av synder, skyler casulan prästens 
ofullkomlighet, "ok hwath präster är ond eller godh tha skal man 
han hedhra fore gudz skuld /thy at the haffwa ämbete iämpt mz 
apostlom oc störra än ängla".15

Bildernas Credo
Låt oss med vår medeltida broder stiga in i hans sockenkyrka, Litsle- 
na i Uppsala ärkestift (fig 5). Kyrkan hör till de större sockenkyrkorna
14 Uppgifterna om vigselritualet är hämtade från Manuale Lincopense, Freisen 1904 s. 39 ff.
15 Svenska kyrkobruk under medeltiden s 61.
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Fig 5. Interiör av Litslena kyrka, Uppland. Triumfkrucifixet stod under medelti
den pä en trabes, förbunden med ett korskrank. Lägg märke till kyrkans skydds
patroner Johannes Döparen och S Katarina av Alexandria, målade pä ömse sidor 
om östfönstret. I det nedre registret står pä södra sidan om fönstret det första 
paret i Credosviten, profeten Jeremia och aposteln Petrus. Målningarna är frän 
omkr 1440. Foto ATA.
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i Uppland. Den ursprungliga lilla romanska kyrkan byggdes o 1300 
ut på både längd och bredd.16 Den försågs under senmedeltiden med 
kalkmålningar, som av stilistiska skäl måste dateras till 1430-40- 
talet.17 Målningarna är idag delvis svårt skadade av en brutal bort- 
skrapning och overkalkning, som mot församlingens vilja genomför
des så sent som 1838. Men fortfarande kan man få ett starkt intryck 
av deras ursprungliga ljusa och lätta färgprakt och en klar uppfatt
ning om det genomtänkta bildprogram, som styrt motivvalet.

När vår medeltida följeslagare trädde in i kyrkan, var det första 
han såg det stora triumfkrucifixet på sin trabes i bågen mellan 
långhus och kor. Inför detta bugade han eller knäföll, samtidigt som 
han tecknade sig med samma heliga kors med fingrarna doppade i 
vigvatten från skålen innanför dörren. Säkerligen bugade han också 
för Vår Fru på det norra sidoaltaret och för kyrkans skyddshelgon på 
det södra. Runt kyrkans väggar kunde han se tolv vaxljus brinna. De 
var fastade på järntenar mitt i de tolv konsekrationskorsen, ur
sprungligen tecknade på väggen av biskopen då han vigde kyrkan 
(jfr fig 11). Kanske hade vår medeltidsbonde hört prästens utlägg
ning av dessa kors: /Liksom/ "biscopin skrifwar ok fäster kors wppa 
kirkio wäggiomen ... swa skal ok thu skrifwa ok fästa kors i thina 
hiärta, thz är mz gudhelikhet ok warkunnan idhkelika skodha ok 
thänkia wars härra ihesu christi dödh ok pino .. som han ledh ... for 
thina ok alt mankönsens atherlösn ok helso skuld".18

I Litslena är nu konsekrationskorsen utplånade, men liksom i 
många andra kyrkor står runt väggarna de tolv apostlarna, var och 
en med sin del av den apostoliska trosbekännelsen skriven på språk
bandet (fig 5 och 6; jfr fig 11).19 På så sätt omsluts hela kyrkorummet 
och församlingen av Credo, från aposteln Petrus' inledande "Jag tror 
på Gud ... skapare av himmel och jord" fram till "de dödas uppstån
delse och ett evigt liv". Redan här är anslaget givet: allt som sker i

16 Kilström 1969 s 95, 155.
17 Målningarna har tidigare daterats till omkr 1470 beroende på en uppgift hos bl a Aschaneus att 

ärkebiskop Jacob Ulfssons vapen funnits målat i korvalvet. Man har därför ansett att målningar
na har tillkommit under hans ämbetsperiod 1469—1515 (Kilström 1969 s 109; Nilsén 1986 s 19). 
Utan att betvivla Aschaneus' tillförlitlighet kan dock sägas att ett aktuellt biskopsvapen ofta 
kunde målas också efter en mindre förnyelse av en kyrka. Stilistiskt sett är det emellertid 
omöjligt att datera målningarna till denna sena tidpunkt. Båda de ovannämnda författarna har 
tydligen känt denna diskrepans, dock utan att dra konsekvenserna därav: Kilström talar om 
målningarnas retarderade karaktär (s 104 f) och Nilsén hänför dem stilistiskt till samma grupp 
som Fresta och Håbo-Tibble, vilka bl a Comell-Wallin daterat till 1400-talets mitt. Hon gör 
dock inte någon därav följande omdatering av Litslenamålningama.

18 Ur "När biskop viger kyrka", Svenska kyrkobruk under medeltiden s 250.
19 Kilström 1958 s 163 ff.
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Fig 6. Aposteln Johannes med sitt attribut, den giftbägare som han dömdes att 
dricka men vars gift han drev ut genom korsets tecken (lägg märke till de små 
svarta ormar som ringlar ut ur kalken). Johannes ingår i Credosviten och har pä 
sitt spräkband uttalat: "... pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och 
begraven". Litslena, omkr 1440. Foto ATA.

detta rum utspelas mellan skapelse och domedag, och det historiska 
skeende som man är infogad i är frälsningshistorien.

På olika sätt konkretiseras sedan i Litslena, liksom på skilda sätt i 
varje sockenkyrka, de olika delarna av trosbekännelsen. I korvalvet 
svävar symbolerna för de fyra evangelistema invid de fyra stora 
kyrkofäderna, vilka alla under olika tider vidarebefordrat det gu
domliga budskapet till människorna. Kyrkofäderna är också målade 
på altarskåpets predella (fig 7). Inkarnationen påminns vi om ge-
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Fig 7. Altarskåpet i Litslena kyrka, uppslaget sä som det var på högtidsdagar (jfr 
fig 12, 13). Kyrkans båda skyddspatroner finns även med i altarskåpet, båda i 
nedre registret på Madonnans högra sida: Johannes Döparen näst efter S Anna, S 
Katarina ytterligare tvä steg bort. Pä predellan Kristus som Smärtoman, omgiven 
av de fyra stora kyrkofäderna Ambrosius, Gregorius, Hieronymus och Augusti
nus. Lübeck, 1400-talets slut. Foto ATA.

nom bilden av jungfru Maria med Jesusbarnet i högaltarskåpets 
corpus (fig 5 och 7) samt i kalkmålningen av Marie kröning i en av 
valvkappoma därovanför. Passionen representeras av andra mål
ningar i korvalvet: Veronikas svetteduk och änglar med pinoredska- 
pen. Samma passionsredskap omger Smärtomannen på predellan. 
Den uppståndne Kristus visar sig i valvmålningen av Gregorii mäs
sa rakt ovanför altaret. På östväggen i Litslena står representanter för 
de heligas samfund, här kyrkans skyddshelgon, Johannes Döparen 
och Katarina av Alexandria (fig 5). De möter oss på nytt i altarskåpet 
(fig 7), där de står i raden av apostlar och andra helgon, många av 
dem åter målade i valvkappoma längre västemt. Låt oss inför dessa 
bilder lyssna till den inledningsbön till mässan som otaliga gånger 
betts i detta kor:

Mottag, heliga Treenighet, detta offer, som vi överlämnar åt
Dig i hågkomsten av vår herre Jesu Kristi inkarnation, födelse,
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lidande, uppståndelse och himmelsfärd, och i vördnad för den 
saliga gudaföderskan, den alltid jungfruliga Maria och alla dina 
heliga.. ,20

I denna enda bön, förstärkt av bilderna, finns hela frälsningshistori- 
en, hela Credo, sammanfattad.

Speculum missce och speculum imaginum 
Varje mässa betraktades som i bokstavlig mening en representation 
av frälsningsskeendet från A till O. De liturgiska handlingarna blir 
därför i sig "rörliga bilder", konkreta påminnelser om Guds nådes- 
gärningar. I en av medeltidens många mässutläggningar, en Specu
lum missæ, bevarad på fomsvenska, kan vi följa tolkningen av varje 
enskilt moment i mässliturgien.21 Denna utläggning återgår ytterst på 
Isidorus' av Sevilla De ecclesiasticis officiis från början av 600-talet.22 
Den följdes av en rad andra utläggningar: på 800-talet Walafrid 
Strabo och Rhabanus Maurus, på 1100-talet bla Rupert von Deutz 
(De diviniis officiis) och Honorius av Autun (Gemma animae), senare 
Wilhelm Durandus' Rationale divinorum officiorum (1286) och Bo- 
naventuras Expositio missce. En av de utläggningar som kom att få 
den största betydelsen var påven Innocentius III De sacrificio missce. 
Den fomsvenska mässutläggningen utgör en starkt förenklad version 
men med samma innebörd som hos de stora författarna: varje mässa 
är en "spegel" av människosläktets vandring från skapelse till dome
dag.

Låt oss se närmare på några etapper i denna vandring och relatera 
mässutläggningen till den bildvärld den mässfirande församlingen 
mötte — och möter — i Litslena och andra sockenkyrkor. Vandringen 
börjar redan i sakristian: "Thz första prästin redir sik til mässo . 
haffwir at thydha at war härra skapadhe människiona ok satte hona i 
paradiis".23 I Litslena möter man Adam och Eva i valvkappoma i 
långhuset. Flera av skapelsescenema visar nu egendomliga skador av 
annan karaktär än man annars ser på framknackade kalkmålningar. 
Orsaken är att de första människomas nakenhet på 1800-talet kän
des störande, i varje fall för den kontraktsprost, som 1829 beskrev

20 "Suscipe, sancta Trinitas, hane oblacionem, quam libi ojferimus in memoriam incarnationis, nativita- 
tis, passionis, resurrectionis et ascensionis domini nostri iesu christi, et in veneracionem beate dei 

genitricis semper virginis marie, et omnium sanctorum tuorum". Manuale Upsalense s 34.
21 Texten till Speculum missae är avtryckt i två varianter i Svenska kyrkobruk under medeltiden, s 81- 

91.
22 Om de medeltida mässutläggningama se Kraus 1897 s 361 f.
23 Svenska kyrkobruk under medeltiden s 81.
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målningarna: . några av dem mindre anständiga..", ett yttrande
som troligen inte bara avsåg de ganska motbjudande djävulsmål- 
ningarna i vapenhuset.24 Man skall därför, enligt Ihrfors, ha "blandat 
såpa i kalklimningen, som skulle absorbera färgerna". Vad som ännu 
är synligt är Syndafallet (andra långhustravéns östkappa), symbolen 
för människans fall, vilket föranledde hela det kommande fräls
ningsverket.

Introitus med sin upprepade antifon och psaltarvers, som sjungs 
under ingångsprocessionen, representerar profeternas längtansfulla 
rop efter Frälsaren. Samma innebörd finns t ex hos Durandus, vilken 
tolkar introitus' allvarsamma, ibland nästan dystra melodi som ett 
uttryck för patriarkers och profeters väntan.25

I Litslena uttrycks denna tanke mycket tydligt i bild. Invid varje 
apostel i credosviten står en profet, som på sitt språkband uttalar en 
profetia i anknytning till varje sats i trosbekännelsen. På korets södra 
vägg står t ex Jacob d ä, som säger: "Qui conceptus est de spiritu sancto 
natus ex maria virgine" (avlad av den helige Ande, född av jungfru 
Maria; texten nu något skadad). Intill honom står Jesaja med sin 
profetia: "Ecce virgo concipiet et pariet filium" (Jes 7:14: Se jungfrun 
skall varda havande och föda en son). Här illustreras mässutlägg
ningens ord:".. ropith.. .tha the wänto gudz fötzlo tima koma".

Efter detta "förspel" träder vi in i löftenas fullbordan. Det niofaldi- 
ga Kyrie tolkar Speculum missce som ett uttryck för de nio änglakörer- 
nas jubel över inkarnationen. Änglar svävar ofta i korvalvet och på 
många håll i det medeltida kyrkorummet, men i den specifika ut
formningen av de nio änglakörema kan vi finna dem i altarskåpet i 
Ål, Dalarna (fig. 8). Där omger de den apokalyptiska madonnan, 
varje grupp med sitt speciella utseende: serafer, keruber, troner, 
herrar, krafter, makter, furstar, ärkeänglar och änglar. — I medeltida 
predikningar sysslar man inte sällan med änglarna och deras bety
delse.26 Vadstenamunken Acho Johannis säger att demonerna fruk
tar kyrkan för att de himmelska härskarorna, änglarna, finns där och 
försvarar de troende.27

För Gloria, vars text är hämtad från änglasången för herdarna i 
födelsenatten, är tolkningen given: den himmelska lovsången över 
Jesu födelse. I Litslena möter vi de lovsjungande änglarna i högal
tarskåpets corpus kring den centrala bilden av inkarnationen, jung-

24 Kilström 1969 s 114.
25 Måle 1958, I s 52. Utläggningen hos Durandus återfinns i hans Rationale divinorum officiorum 

bok VI, kap LXXX, ed Migne bd CCXIV.
26 Om medeltida predikanters utläggning av änglarnas betydelse se allmänt Riising 1969.
27 Fogelquist 1990 s 172.
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Fig 8. De nio änglakörerna omger den apokalyptiska Madonnan. Corpus i 
altarskåp från Ål, Dalarna, 1400-talets slut. Foto ATA.

fru Maria med Jesusbarnet (fig 7 och 9). "Den andra Eva" håller 
syndafallets frukt, och Jesusbarnet, "den andre Adam", lägger sin 
hand ovanpå frukten som en symbol för att den förste Adams skuld 
nu är utplånad. Runt Maria och barnet svävar glada änglar: en 
himmelsk orkester som ackompanjerar sitt Gloria på harpa, luta, flöjt 
och orgel.
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Fig 9. Mittpartiet i altarskåpet i litslena (jfr fig 7). Änglar med musikinstrument 
svävar kring Madonnan med barnet. Maria häller i sin vänstra hand en frukt 
som en påminnelse om syndafallet, vars ödesdigra följder Jesus, den andre 
Adam”, utplånar. — I nedre vänstra hörnet syns Johannes Döparen. Foto ATA.
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Episteln innebär, såväl i Speculum som hos t ex Durandus, att 
Johannes Döparen predikade för folket "för än war härra siälffwir". 
Just i Litslena blir denna tolkning tydligare än på de flesta håll, 
eftersom Johannes döparen här var kyrkans skyddspatron och i 
denna egenskap står målad på korets östvägg, pekande på Guds 
lamm (fig 5). Den som läste episteln var subdiakonen (eller i socken
kyrkan väl oftast klockaren; jfr Sven Helanders artikel i denna bok. 
Han representerade Johannes Döparen och bugade sig efter läsning
en mot altaret (eller i större sammanhang mot biskopen), liksom 
förelöparen själv hade ödmjukat sig inför Kristus.28

Den första delen av mässan avslutas med Credo, varom Speculum 
kort och gott säger: "Credo haffwer tydä the helgo tro som apostoli 
giordo mz sin kännedom". Tolkningen bekräftas tydligt genom den 
målade credosvit, om vilken vi redan har talat.

I och med offertoriets hyllning, som står för Jesu intåg i Jerusalem, 
går församlingen med Kristus in i passionen. Här lägger Speculum till 
en maning på det moraliska planet: liksom folket på palmsöndagen 
hyllade Kristus men sedan på långfredagen lämnade ut honom åt 
bödlarna, "swa gör nw margh människia . hon taghir gudz likarna til 
sik i godhom scriptomaalom . ok kastar han wt mz ondom giär- 
ningom".

I det trefaldiga Sanctus hörs på nytt änglasång: "änglane loffwa- 
dho en träfallan gudh som är alt en persona . fore thy at gudh gaff sin 
likarna i wiin oc i brödh". I många kyrkvalv svävar änglar med 
lovsånger vars texter står på deras språkband. I bl a Rasbo sjunger de 
just Sanctus. I andra kyrkor sjunger de en annan lovsång inför 
Treenigheten, Te deum laudamus, så i korets tunnvalv i den romanska 
kyrkan i Vä (Skåne, 1125—50), eller i korets valvhjässa i de senme
deltida Floda (Södermanland) och Rasbokil (Uppland). Ibland ut
trycks lovsången på annat sätt: i Jumkil och Lagga spelar änglarna 
på musikinstrument, i Säby (Småland) svänger de rökelsekar.

I alla dessa fall riktas änglarnas tillbedjan till den treenige Guden, 
framställd i korvalvet rakt ovanför altaret. Därmed har vi nu, såväl i 
mässliturgien som i den däri speglade frälsningshistorien, nått fram 
till den centrala punkten, Kristi försoningsdöd, konkret återupprepad 
i nattvarden. Fysiskt markeras denna kulmen av altaret, kyrkorum
mets centralpunkt, varemot allas uppmärksamhet riktar sig. Altaret 
har en dubbel symbolisk innebörd: på en gång Kristi grav och den 
treenige Gudens segertron. Den bild som placerades i valvet ovanför 
altaret är därför av största betydelse och innehåller också ofta flera

28 Mäle 1958 s 52 f.
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Fig 10. Majestas Domini omgiven av de fyra väsendena, det självklara motivet i 
varje romansk absid. Kalkmälning i Vä kyrka, Skåne, 1100-talets andra fjärdedel. 
Foto ATA.

symboliska skikt. I den romanska sockenkyrkan (liksom i domkyrkor 
och klosterkyrkor från samma tid) var den centrala bilden i absidens 
hjälmvalv rakt ovanför altaret i princip alltid densamma: Majestas 
Domini (Vä, fig 10). Den tronande Herren på sin regnbåge (ibland 
tron), med Livets bok i sin vänstra hand och med den högra lyft i 
välsignelse, är just vad beteckningen säger: Herren i sin härlighet, så 
som han skildras hos Hesekiel (kap 1) eller i Johannes Uppenbarelse 
(kap 4), omgiven av de fyra väsendena. Alltför ofta brukar man 
beskriva honom som Kristus, naturligt nog eftersom han återges som 
en människa. Men det är att begränsa motivets innebörd. Den sk 
korsglorian runt hans huvud är, i varje fall ända fram på 1300-talet,
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ett tecken som utmärker även Fadern och Anden. Glorian med de tre 
strålarna bör därför snarast tolkas som en symbol för treenigheten, 
och Majestas Domini alltså som den treenige Guden, "han som var 
och som är och som skall komma (Joh Upp 4:8). Presensformen i 
denna formulering har en särskild eukaristisk anknytning: i mässans 
bröd och vin görs Kristus reellt närvarande. Majestas Domini i 
hjälmvalvet rakt ovanför altaret, "ärones konung", är bilden av den 
till vilken mässans inledande lovsång riktas:"Ära vare Gud i höjden 
... Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillbeder dig, vi prisar dig. Vi 
tackar dig för din stora ära. Herre Gud, himmelske konung, Gud 
Fader allsmäktig, Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus ... med 
den helge Ande i Guds Faders härlighet."29

Under gotiken byts Majestas-bilden i öster ut mot Nådastolen.30 
Fadern tronar med den korsfäste Sonen i sina händer och med den 
helige Andes duva intill. Så kan vi se motivet t ex i koret i Södra 
Råda, målat 1323 eller i Ärentuna omkr 1450 (fig 11). Denna bildtyp 
är dels ett mer åskådligt uttryck för treenigheten, dels förenas däri 
bilden av Guds tron, som var den förhärskande under romaniken, 
med aspekten på Kristi försoningsoffer. Placeringen rakt ovanför 
altaret blir en tydlig påminnelse om det eukaristiska offret, återupp
repat i varje mässa. De äldsta exemplen på denna motivtyp återfinns 
i medeltida missalen, där början av kanon, det viktigaste partiet av 
mässan, ofta markerades med bilden av Nådastolen. Kanon inleds 
med bönen Te igitur, clementissime Pater (Dig, mildaste Fader, /bön
faller vi, genom Jesus Kristus, din son, vår Herre/...), en invokation 
till Fadern att genom Sonen mottaga det eukaristiska offret. Initialen 
T utformades i mässböckerna redan på 1100-talet som ett Tau-kors i 
Faderns händer. På 1300-talet börjar man återge motivet också i 
monumentalmåleriet. Under senmedeltiden blir motivet mycket van
ligt och kan också utformas så att Fadern håller Sonens döda kropp i 
sina armar. Innehållet är då givetvis detsamma: Guds utgivande 
kärlek genom Kristus.

I Speculum markeras tydligt de liturgiska "tecknen" som en påmin
nelse om återlösningens offer. Att prästen i elevationen vid instiftel
seorden lyfter upp hostian och kalken högt över sitt huvud ser

29 "Gloria in excelsis deo ... Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus 
tibi propter magnani gloriam tuam. Domine deus, rex celestis, deus pater omnipotens. Domine fili 
unigenite iesu christe ... cum sancto spiritu in gloria deo patris" — Citaten ur mässliturgien är 
hämtade ur Manuale Uppsalense 1487.
Lindgren 1971. Termen "Nådastol", som idag är den allmänt brukade, är egentligen inte 
medeltida utan återgår på Luthers översättning av thronus gratiae, beteckningen på förbundsar
kens täckplatta (Hebr. 9:5).

250



Fig 11. Under gotiken byttes Majestas-motivet ut mot Nådastolen, som målades 
i korvalvets östkappa rakt ovanför altaret, här i Ärentuna kyrka i Uppland (omkr 
1450). Lägg märke till konsekrationskorsen pä östväggen samt credosvitens 
apostlar och profeter, på norra väggen profeten Obadja och aposteln Mattias med 
trosbekännelsens avslutande ord. Foto ATA.
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Fig 12. Altarskåpet i Litslena, stängt som det var pä långfredagen, dä det visade 
tvä passionsmotiv: tv Korsfästelsen, th Gregorii mässa. Foto ATA.
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Speculum som en bild av hur Kristus "upphöjdes" på korset: "Thz 
gudz likame lyptis op haffwir at tydha at han war korsfåstir oppa 
korsit". Hostian, Kristi lekamen, i pråstens uppåtriktade hånder 
konkretiserades i bilden av Kristus på korset, framburen av Fadem. 
Om malningen i valvet var svår att urskilja nerifrån långhuset, såg 
man i varje fall tydligt den centralt placerade bilden av Kristus på 
korset, triumfkrucifixet mitt i bågen som markerade ingången till det 
allra heligaste (fig 5). Inför denna bild, inför Nådastolen och inför 
den lyftade hostian kunde man bedja följande bön, avsedd just för 
det ögonblick "tha gudz licame tees (=visas)":

Herre Gud, du är min skapare och min återlösare. Jag beder dig 
att liksom det som fömt var bröd nu är vänt till din välsignade 
lekamen, och det som förut var vin och vatten nu är vänt till 
ditt välsignade blod, vänd mitt hjärta från allt det som är dig 
emot. Och gör det berett efter din vilja så att jag må älska dig 
över allting och alltid göra din vilja .. ,31

När det senmedeltida altarskåpet i Litslena stod helt stängt under 
långfredagen kunde man på dess yttre dörrar se två målningar (fig 
12). På den vänstra bilden återges Golgata: Kristus på korset mellan 
de båda rövarna. Till höger såg man återigen Kristi lekamen, men nu 
i koret i en kyrka. I samma ögonblick som prästen — i detta fall påven 
Gregorius — eleverar hostian, visar sig Kristus på altaret (fig 13). Han 
återges som Smärtomannen: uppstånden och levande men med för- 
soningsdödens sår, från vilka blodet strömmar ned i nattvardskal- 
ken. Han avtecknar sig mot en altartavla med Arma Christi, nästan så 
som om han just hade stigit ut ur denna målade tavla. Bilden har 
blivit verklighet. Motivet återgår på en vision som Gregorius den 
store en gång mottog då han förrättade mässan i Santa Croce in 
Gerusalemme i Rom. De båda bilderna på altarskåpet ger ett tydligt 
budskap: Kristi korsdöd återupprepas i altarets sakrament.

Samma motiv, Gregorii mässa, finns upprepat än en gång i Litsle
na, målat i valvkappan rakt ovanför altaret, på samma sätt som även 
bl a i Säby (Småland). I andra kyrkor återger man i korvalvet besläk
tade motiv. I Härnevi är Kristus som Smärtoman målad på östra 
väggen ovanför korfönstret, rakt under Nådastolen i östra valvkap
pan. I Jumkil och Håbo-Tibble upptas samma plats av Veronikas 
svetteduk, ett motiv som f ö också finns med bland Kristi vapen på 
den nyss nämnda Litslenatavlan. Också inför Veronikabilden kunde

31 Svenska böner frän medeltiden s 149.
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Fig 13. Detalj av fig 12: Smärtomannen, frän vars sår blodet strömmar ned i 
nattvardskalken. Foto ATA.

man bedja avlatsböner, som ansågs vara skrivna av påven Gregorius 
(jfr ovan s 235), bl a en som sades ge hundra års avlat:

Hell dig, vår Herres Jesu Kristi välsignade anlete, i vilket synes 
gudomens skinande fägring. Du avbildades på ett snövitt kläde 
... led oss genom din nåd ... till att se och skåda i himmelriket 
Jesu Kristi välsignade anlete.32

Också på en skulpterad valvbricka av trä, som ovanligt nog är 
bevarad i Litslena, möter Kristi lidande ansikte (fig 14). Troligen har 
brickan varit placerad i valvhjässan i koret, där den täckt slutstenen, 
"nyckelstenen", som är en direkt biblisk symbol för Kristus som

32 Svenska böner frän medeltiden s 190. Se även not 9.
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Fig 14. Kristi lidande ansikte pä en valvbricka frän Litslena, troligen ursprung
ligen placerad i korvalvets ribbkryss. Foto ATA.

försonaren, den "hörnsten" som Kristus i anslutning till profeterna 
liknar sig själv vid (bl a Matt 21:42). — På samma plats i Täby kyrka, 
i korvalvets ribbkryss, sammanfattas och utvidgas tanken istället i en 
målad bild, Guds lamm med segerfanan, symbolen för den lidande 
och segrande Kristus, vars försoningsblod kommer människorna till 
godo. Bilden anknyter direkt till mässans trefaldiga Agnus Dei.

Även på nattvardskärlen, som ju direkt kom i kontakt med Kristi 
lekamen, återfinns ofta bilder av Guds lamm, så t ex på en kalk i 
Vadstena och på patener från Östra Ny (Uppland) och Brunflo 
(Jämtland).33

33 Lindgren 1987, särskilt s 98—103.
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Fig 15 a.
Fig 15. Illustrationer till de tio budorden, a/ 6:e (nu 7:e) budet "Du skall icke 
stjäla"; b/ 8:e budet "Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa" (den 
kyska Susanna blir falskt anklagad). I båda fallen söker en ängel och en djävul 
påverka situationen var pä sitt sätt. Litslena omkr 1440. Foto ATA.

De Dominus vobiscum, Herren vare med eder, som prästen riktar 
till församlingen inför de tre bönerna kring kommunionen, utläggs i 
Speculum som syftande på respektive att Kristus visade sig för lär
jungarna efter sin uppståndelse, att han sände den helige Ande på 
pingstdagen samt att han skall återkomma som Domare på den 
Yttersta dagen. Kopplingen kan synas lös om man inte ser närmare 
på innehållet i de tre bönerna. Enligt Manuale Upsalense innehåller 
den första bönen en påminnelse om att Kristus hälsade sina lärjungar 
med orden "Frid vare med eder" (bl a Luk 24:36, Joh 20:19) och en 
bön om att denna frid också skall ges de sentida lärjungarna. I den
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andra bönen ber prästen — och genom honom församlingen — om 
att undfå den helige Ande och i den tredje "Befria mig från allt ont 
... och hjälp mig att alltid hålla dina bud".34

Slutligen utmynnar mässan i en bön om att den heliga Treenighe
ten måtte vara människan nådig och föra henne till det eviga livet.

Därmed har vi förts fram till frälsningshistoriens ändpunkt och mål, 
den Yttersta Dagen, och samtidigt till vårt eget livs slut.
När vi med vår Litslena-bonde nu vänder oss om för att lämna 
kyrkan möter oss i väster de bildliga uttrycken för samma tankar, 
som nyss uttryckts i mässans böner: här visas konkret de bud som 
skulle styra det jordiska livet,35 här återges "allt ont" i form av den 
djävul som frestar till brott mot buden, men också Guds bistånd i 
form av en hjälpande ängel, och här förs vi slutligen, längst bort på 
den västra väggen, fram inför Domaren, Kristus.

De tio budorden illustreras av konkreta scener, t ex "Du skall icke 
stjäla" (under medeltiden numrerat som det 6. budet), som på ett 
realistiskt sätt visar en tjuv som förser sig ur en skattkista (fig 15 a). 
En djävul håller tjänstvilligt upp kistlocket, medan en sorgsen ängel 
söker hindra mannen. När budordens innehåll är svårare att illustre
ra, tar man hjälp av de bibliska berättelserna. Så visas effekten av 
falskt vittnesbörd mot sin nästa (8. budet) i scenen med den kyska 
Susanna, som förtalas av gubbarna men som räddas av den unge 
Daniel (fig 15 b).36 Susanna hörde man också om i en av de böner 
som man skulle bedja vid dödsbädden "eptir siälinne wtgangh ath 
hon skuli ffrälsas aff häluitis bandom". Bönen är mycket gammal, 
möjligen fomkristen, men finns i en senmedeltida svensk uppteck
ning. I bönen för den nyligen dödes själ påminner man Gud om hans 
nåd mot andra som varit i stora svårigheter, om hur han frälste Job 
från hans sjukdom, Moses från Faraos här, Daniel ur lejongropen, de 
tre ynglingarna ur den brinnande ugnen, alla sådana gestalter som 
man brukade möta i sockenkyrkans målningar. Bönen fortsätter:

O Herre Gud fräls din tjänares själ som du frälste den rättfärdi
ga kvinnan Susanna från falska vittnen .. ,37

Också i Ärentuna återges de tio budorden i kyrkans västra del men 
här finns också en skildring av lasterna i en mer sammanhållen och 
samtidigt mer fantasifull form (fig 16).

34 Manuale Upsalense s 41.
35 Om didaktiska motiv i allmänhet, se Kilström 1958.
36 Berättelsen återges i det apokryfiska tillägget till Daniels bok, kap 1.
37 Ur De arte bene moriendi i Svenska kyrkobruk under medeltiden s 276 f.
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Fig 16. Dödssytidsmannen i Ärentuna kyrka, Uppland, omkr 1450. Foto ATA.

På västra väggen står en stor naken man, Homo, representanten 
för den fallna människan. Från hans lemmar utgår ormar, som 
symboliserar de sju dödssynderna och som i sina gap bär små sym
boliska figurer. Från munnen utgår exempelvis frosseriet, "offuer- 
flödheth", från trakten av gallan vreden och från den högra handen 
girighetens orm, i vars gap sitter en liten figur med en jättelik penga- 
påse. Från könsorganen slingrar lättfärdighetens orm med ett litet 
kärlekspar, och lättjans draksvans binder samman de båda fotterna. 
De olika dödssyndernas namn är skrivna på svenska så som vi också 
möter dem i en 1400-talsbön, där man ber om "atherhald for wara 
syndher i warum liffs tima ... O härra gudh giff mik rent motstand 
mot högfärdh ok awndh oc läthi, oc owerflödoghet, oc girughet, oc
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Fig 17. Yttersta domen, målad pä västra väggen i Litslena. Pä Domarens högra 
sida tar S Petrus emot de saliga i sin väldiga ”sockenkyrka", det himmelska 
Jerusalem. Foto ATA.

niskap, oc wanhop ... oc hiälp mik j allom minom dröffuilsom oc 
frestilsom nw oc j mins liffs ända".38

Därmed står människan också inför sin domare, så som han visas på 
västväggen i många kyrkor, t ex åter i Litslena (fig 17). Här, liksom på 
de flesta andra håll, har uppförandet av orgelläktare eller ett nyupp
taget fönster i västväggen förstört stora delar av det ursprungliga 
motivet. Men man kan fortfarande se Kristus Domaren med sina

38 Svenska böner frän medeltiden s 133.
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lyftade händer, där försoningsdödens sår avtecknar sig. Från hans 
mun utgår nådens lilja på den högra sidan och fördömelsens svärd 
på den vänstra, och på de fladdrande språkbanden har han en gång 
uttalat Venite benedicti (Kom, I min Faders välsignade) resp Ite male- 
dicti (Gå bort, I förbannade). De sistnämnda försvinner ned i helve
teselden till vänster om domaren. Men till höger förs de saliga av 
änglar till det himmelska Jerusalem. Välkomnande i porten står 
aposteln med den verkliga nycklamakten, S Petrus, och tar emot de 
förskrämda själarna i en byggnad som inte är så olik en svensk 
sockenkyrka, om än i två våningar.

Sockenkyrkan — i all sin ofullkomlighet är den en avspegling av det 
himmelska Jerusalem, där tiden är upphävd och allt är på en gång 
närvarande: Guds tanke i skapelsen, hans barmhärtighet i inkarna
tionen, hans rättfärdighet i domen. I ord finner vi en sammanfatt
ning i en bön som bads vid dödsbädden:

Jag befaller dig nu till den allsmäktige gud, som skapade dig av 
jord och mull... att din själ skall möta Guds skinande änglakör 
/som skall/ föra henne med glädje inför Guds åsyn. Alla Guds 
apostlar ... heliga martyrer ... heliga bekännare ... ärliga jung
frur ... må sjungande komma dig till hjälp och föra din själ till 
evärdlig glädje ... där I skolen se all rättvisa och sanning 
uppenbarad, ansikte mot ansikte Guds klaraste åsyn, i vilken är 
all himmelrikets fägring och all glädje och fröjd alltid och 
förutan ände. Amen.39
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Användningen av exempla i den 
svenska medeltidspredikan
Roger Andersson

Inledning
Frågan om i vilken utsträckning det har predikats regelbundet av det 
medeltida svenska sockenprästerskapet är ännu inte fullständigt ut
redd. Den grundläggande inventeringen och publiceringen av kyrko- 
rättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan har gjorts av 
Reuterdahl och Gummerus (se litteraturlistan). Detta källmaterial har 
sedan använts flitigt av kyrkohistoriker och teologer för mer detalje
rade forskningar om skilda ämnen och då bl a om predikoverksam
heten och den religiösa undervisningen.1 Den bild som tonar fram ur 
dessa arbeten, i den mån något bestämt kan sägas utifrån det knapp
händiga materialet, är att det under hela medeltiden funnits före
skrifter för prästerskapet om att bedriva en viss kateketisk undervis
ning för allmogen, samt under senare delen av perioden även före
skrifter om evangelieutläggningar varje söndag och predikan på 
större helger. Exakt vad som avses med evangelieutläggning (exposi- 
tio evangelii) och predikan (sermo) är emellertid inte helt klart,2 men 
det verkar ändå som om målsättningen varit att det varje söndag 
skulle förekomma någon form av predikan, åtminstone under 1300-

1 Förutom de kyrko- och litteraturhistoriska handböckerna märks följande specialstudier som 
direkt eller indirekt använt detta material för att ytterligare belysa frågor av sådan art: 
Westman 1918 s 81 ff, Kroon 1948 s 118-142 et passim (huvudsakligen om synodalpredik- 
ningar samt om andra åligganden i samband med prästmötet, Johansson 1956 s 86 ff et passim, 
Björkman 1957 s 68 ff, 238 ff, 313 ff, Kilström 1958 s 79 f, 93 ff et passim, Askmark 1943 s 15 f. 
En bra sammanfattning av denna tidigare forskning jämte en del intressanta slutsatser och 
hypoteser ges i Pemler 1982.

2 För en diskussion om dessa frågor se t ex Westman 1918 s 83 not 2, Pemler 1982 s 75 ff, 87 och 
Nilsson 1982 s 41.
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och 1400-taIen. Bötesstraff för uraktlåtenhet vittnar dock om att 
detta kanske ändå inte varit allmänt förekommande.3

Däremot predikade säkert munkar för folket. Allmänt bekant är 
vadstenamunkarnas predikan, och den homiletiska ivern var inte 
mindre hos de bägge tiggarordnarna som ju i mycket beredde vägen 
för birgittinerna, och vilkas betydelse i viss mån kom att övertas av 
dessa.4 Mendikanternas predikan kom att bli så populär att den 
måste regleras genom utfärdande av privilegier.5 Förutom på sina 
vandringsfärder predikade munkarna fr a i sina klosterkyrkor. Dessa 
fungerade även ibland som församlingskyrka för den omkringliggan
de bygden, men i övrigt kan vi inte räkna med att munkarna bered
des tillträde till sockenkyrkorna för att där predika "inträ missarum 
solemnia".6 Att predikan dock förekommit i omedelbar anslutning 
till kyrkorna vittnar bl a predikstolar eller andra anordningar för 
predikan utanför flera medeltida kyrkor om.7 Under långfastan t ex 
kan man tänka sig att munkarnas predikan varit ihärdig omkring 
kyrkorna eller på andra platser där mycket folk samlades, vilket bl a

3 I en visitationsstadga för Strängnäs stift (trol.) från slutet av 1400-talet stadgas det att biskopen 
skall kontrollera efterlevandet av predikoskyldigheten, varom inte prästen domes till böter: 
"Que si non sunt facta, est pena III marcarum". (citerat efter Gummerus s 95, jfr Westman 1918 
s 82 not 2).

4 Jfr Gallén 1946 s 195.
5 Utan att i detta sammanhang tala om specifikt svenska förhållanden visar sig i detta möjligen 

en skillnad i attityd till predikan jämfört med det sekulära prästerskapet, för vilka "skyldighe
ten" att predika måste inskärpas genom prästmötesbeslut och liknande. Teologiskt sett är det 
förstås också för församlingsprästerna fråga om en "rättighet" att predika. Den kanoniska 
rätten föreskriver nämligen att rätten att förkunna Guds ord egentligen endast tillkom bisko
pen, men att denne i sin tur kunde delegera den till prästvigda personer som innehade 
ämbeten med själavård (cura animarum). Undantag från denna bestämmelse meddelades 
endast tiggarbrödema vilka erhöll vidlyftiga privilegier. Se härom ytterligare Nilsson 1982 s 49 
ff, Bergman 1982 s 104 f.

6 På konciliet i Vienne 1311—12 reglerades dominikanemas och franciskanemas predikoverk
samhet av påven. De medgavs därvid omfattande privilegier, men fick inte tillåtelse att predika 
i församlingskyrkor, eller samtidigt som församlingspredikan vanligen ägde rum (Nilsson 1982 
s 53 f). Detta beslut kom som en följd av den konkurrenssituation som uppstått med det 
ordinarie prästerskapet (Johansson 1968 spalt 421, Gallén 1958 spalt 178). Den stridigheten 
var möjligen inte så tydlig i Norden, där all form av religiös undervisning på grund av den 
glesa bosättningen välkomnades. Gallén säger om detta: "Le clergé séculier saluait avec joie 
Taide fournie par les Fréres dans 1'évangélisation du pays tres vaste et peu peuplé." (Gallén 
1946 s 101; se dock även Brilioth 1959 s 102). Uppgifter som kan belysa de svenska mendikan
ternas förhållande till församlingskyrkorna är mycket knapphändiga. Dock vet vi att svartbrö
derna i Sigtuna den 6/6—1313 (DS 1927) medgavs tillåtelse att predika och mottaga bikt inom 
sitt stift enligt viennekonciliets föreskrifter (Silfverstolpe 1902 s 30; Gallén 1946 s 110). Ett citat 
ur mitt material kan ge en föreställning om hur detta kan ha gått till: "that hände j ena 
landzkirkia j enom fasta thima ath mykit folk war tit komit til scripta som sidwänia plägher 
wara Thär war ok en gudlikin mwnker som prädicade fore them ok kände them scripta sik 
(MP 4 s 211).

7 Se härom Pemler 1982 s 83 f. Pernier menar dock (s 86) att sådana anordningar förmodligen ej 
varit avsedda för kringvandrande tiggarmunkar.
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det stora antal bevarade quadragesimalsamlingar, både i svenska och 
utländska bibliotek, med predikningar för varje dag under denna tid, 
bär vittne om.8

Den folkliga predikan sådan den kom att utgestaltas av mendikan
terna och som säkerligen även övade inflytande på sockenprästerna 
kännetecknas bl a av ett flitigt användande av exempla, dvs korta 
berättelser från de mest skilda källor (både historiska och samtida, 
profana och religiösa) i huvudsakligt syfte att illustrera eller fungera 
som bekräftelse på något som slagits fast i predikosammanhanget.9 
Att det är nödvändigt att konkretisera en abstrakt förkunnelse när 
man talar till ett fåkunnigt auditorium inses lätt. Att detta kommit att 
ske genom just små berättelser kan förklaras dels ur dessas funktio
nella format: en kortfattad berättelse med bekanta typer som aktörer 
ger möjlighet till koncentration och fokusering till ett visst avgörande 
moment. Men dessutom har den litterära berättartraditionen spelat 
en avgörande roll, vare sig det rör sig om inflytande från orientaliska 
sagor, de nytestamentliga liknelserna eller senare standardverk som 
Gregorius' Dialoger och annat.

Mot slutet av 1100-talet och början av 1200-talet träder prediko- 
teoretiker som Jakob av Vitry (död 1240) och Alanus av Lille (död 
1202) fram. Deras tidiga arbeten såsom t ex den förres förord till sina 
predikosamlingar10 eller den senares Summa de arte predicatoria11 
omsätts sedan i praktiken och utvecklas vidare i de bägge tiggarord- 
narna. Föregångare inom både praktisk och teoretisk homiletik sak
nas inte12, men nu blomstrar verksamheten som aldrig förr. Särskilt 
för svartbröderna var den folkliga predikan närmast programma
tisk.13 Vid samma tid når den teologiska vetenskapen nya höjder vid 
de nybildade universiteten. Då lärostolarna vid de teologiska fakulte
terna i stor utsträckning kom att besättas av dominikaner och franci-

8 För engelska förhållanden yttrar sig Owst 1926 s 147: "The work of the Mendicants undoub
tedly takes first place where Lenten oratory is concerned. Its greatest monuments are their 
immense "Quadragesimalia", with elaborately divided discourses for each of the forty days."

9 En bra översikt över exempelanvändningen i predikan alltsedan fomkyrkan finns i Welter 
1927, där också de viktigaste litterära källorna redovisas. Ett annat överskådligt arbete, och 
som Welter också delvis bygger på, är Crane's inledning till utgåvan av Jacques de Vitry's 
predikoexempla (Crane 1890). Huvudarbetet när det gäller svenska förhållanden är Strömberg 
1944. Nämnas bör även Odenius 1959 och Andersson-Schmitt 1989, samt olika specialstudier 
som t ex Schmid 1943, Odenius 1957 och 1981. Jämför även Borgehammar 1990 s 156, 160 
samt Nordstrandh 1990 s 188 f för värdefulla synpunkter.

10 Se härom Welter 1927 s 69 f, 118 f.
11 Utg. i PL 210, kol. 111 ff.
12 Teoretiska arbeten om konsten att predika är en genre som har anor bakåt ända till Gregorius' 

Regula pastoralis (PL 77 kol. 9 f) och Augustinus' De doctrina Christiana (PL 34 kol. 15 f).
13 Gallen 1958 spalt 174, Nilsson 1982 s 52, Brilioth 1959 s 99.
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skaner14 var förutsättningarna goda för en lyckad sammansmältning 
av teori och praktik. Det är i denna miljö som den sk ars predicandi 
når sin höjdpunkt i form av traktater om och handledningar i kons
ten att predika.15

I dessa artes predicandi eller i andra traktater förordas användan
det av exempla särskilt för den folkliga förkunnelsen. Redan Jakob av 
Vitry slår sålunda i sitt förord till Sermones vulgares fast att allmogen 
"påverkas mer av yttre exempel än av lärofäder eller djupsinniga 
teser"16, eller som det senare kommer att heta hos Ludolf av Sachsen: 
"De fåkunniga bör bibringas lärdom i 'lekmännens bok', dvs i bil
der".17 Dessa exempla är särskilt verkningsfulla då de talar både till 
känslan och förnuftet. Jakob av Vitry rekommenderar således att 
"vardagliga exempla bör insättas, på det att lekmännen må upplivas 
och förströs".18 Kombinationen av kansio- och fömuftsappell är 
nödvändig för att den religiösa och moraliska undervisningen skall 
nå in i åhörarnas hjärtan, eller som Stefan av Bourbon uttrycker det: 
"för att bibringa och inpränta dessa ting och inpränta dem i männi
skors hjärtan är exemplen av största betydelse".19

Exemplens funktion är alltså inte främst underhållande. De an
vänds inte i publikfriande syfte som något slags motpol till förkun
nelsen i övrigt.20 I stället fungerar de som illustration till eller stöd för 
en tes som slagits fast i predikan, dvs som argument i ett resone
mang, ett argument som får större tyngd om det också vädjar till 
åhörarens känslor. I sin tidiga Summa de arte predicatoria slår Ala- 
nus av Lille nästan sentensartat fast att: "i slutet skall [predikanten] 
använda exempla för att bevisa det han hävdar"21, och i sitt mycket 
inflytelserika verk De dono timoris argumenterar Humbert av Ro
mans mycket grundligt för användandet av exempla i förkunnelsen, 
vilka han menar skall "tillfogas /.../ såsom ytterligare bekräftel
se".22
14 Piltz 1978 s 154.
15 För en översikt över denna genre hänvisas till standardverk som t ex Lecoy de la Marche 1868, 

Gilson 1932, särskilt s 96—169, Charland 1936 och Murphy 1974 s 269—355.
16 ",. .magis enim moventur exterioribus exemplis quam auctoritatibus vel profundis sentenciis", 

citerat efter Welter s 68.
17 "Rudes autem erudiri debent in libro laicorum, id est in picturis". Ur Speculum humanæ 

salvationis, citerat efter Welter s 165.
18 ",..vulgaria exempla ad laicorum excitacionem et recreacionem sunt inserenda", citerat efter 

Welter s 68.
19 "Ad hec suggerenda et ingerenda et imprimenda in humanis cordibus maxime valent exemp

la". Ur Tractatus de diversis materiis predicabilibus, citerat efter Welter s 70.
20 Detta tycks vara en äldre uppfattning. Moe 1926 s 28 säger: "Fra først av blev de [exemplen] 

indflettet mot slutningen av prækenen, når tilhørernes opmerksomhet begyndte at slappes." 
Jfr även Strömberg 1944 s 131.

21 "In fine vero debet uti exemplis ad probandum quod intendit", citerat efter Welter s 67.
22 ",. .adjungatur /.../ ad confirmacionem majorem", citerat efter Welter s 73.
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Kejsar Augustus (Octavianus) och den tiburtinska sibyllan. Kyrkomälning i Harg 
kyrka, Uppland (ATA, nr A 233:222). Samma motiv beskrivs sålunda i MP 5, s 
17:

"Eth aff them teknoman war en rikir kesare j Rom, som heth Octauianus, som 
alla wärldhinna haffdhe vndhir sith waldh, hwilkin romarom swa mykit täktis, 
ath the villo han dyrka, ok halla fore singudh. Thenne kesarin war viis, ok räddis 
anama sik swa stora wärdoghet ällir dyrkas fore nokon gudh, ffore thy han visthe 
sik ena dödelica människio, vthan loth spöria ath ena gudhelica quinno, Sibil- 
lam, som thera spaquinna war, vm nokor waldogharen herra skulle nokot sin 
födhas, än han war. The sama quinnan laa oppa sinom gudhelicom bönom, 
görlika jnnestänghd j syno böna huse, til tess henne tedhis, a daghenom äptir 
nattenne som ihesus war föddir oppa, i himblom vidh solina, en forgyltir cirkil, 
okj them cirkelinom en jomfru, haffuande eth barn j syno sköthe. Thetta iärteknit 
beuiste quinnan kesaranom, ok han vndradhe här storlika oppa. Tha fik han höra 
ena röst aff hymelinom, sighiande: "Thetta här är hymerikis altare.” Tha sagde 
prophetissan Sibilla kesarenom: "Thetta barnith är större ok balloghare herra än 
thu äst. Thy bör tik ath bidhia til honum.” (Min interpunktion.)
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Allteftersom exempelanvändningen i predikan når större populari
tet blir det nödvändigt att sammanställa materialet i särskilda böcker, 
s k exempelsamlingar. Sådana kan vara systematiserade efter olika 
principer, men ett vanligt sätt är att exemplen grupperas under olika 
rubriker som motsvarar teologiska och kateketiska kategorier, och 
som sedan ordnas alfabetiskt eller logiskt, så att predikoförfattaren 
lätt skall kunna finna vad han behöver för sina syften.23

I och med att exempelsamlingen uppträder som egen genre from 
slutet av 1200-talet, och exemplet därigenom brutits loss från sitt 
homiletiska sammanhang har den utveckling påbörjats som kommer 
att leda till att uppmärksamheten mer och mer inriktas på exemplet 
per se än på dess uppgift i predikan. Det leder till nästa steg i 
exempelgenrens utveckling, nämligen att exemplen själva blir före
mål för allegoriseringar och moraliseringar. Moraliserade traktater 
om naturen och tingens väsen, fabler och liknande fanns givetvis 
tidigare, men nu drivs denna tendens vidare.24 Exempelpredikans 
urartning, och därmed reformatorernas skoningslösa omdömen om 
senmedeltida katolsk predikan25 kan nog delvis förklaras på detta 
vis, nämligen att predikoexemplet gradvis kom att förlora sitt raison 
d'etre genom att ryckas loss från det sammanhang där det fungerat, 
och i stället betraktas som en självständig storhet.26

Exempelanvändningen i de svenska 
medeltidspostillorna
Jag har för denna uppsats undersökt exempelanvändningen i de 
predikningar på fornsvenska som finns utgivna i Svenska Fom- 
skriftssällskapets samlingar under titeln Svenska medeltidspostillor 
(MP 1—8 = SPSS 23:1—8), och där särskilt MP 4, MP 5, MP 6 och MP 
7 samt den av Rietz år 1850 utgivna Svensk Järteckens Postilla (JäP).

23 Denna uppdelning mellan alfabetiskt och logiskt uppställda exempelsamlingar ligger till grund 
för framställningen både hos Crane och Welter. Genren tycks utvecklas från systematiskt till 
alfabetiskt uppställda samlingar. Se härom även Schmid 1943 s 62.

24 För en skissering av denna utveckling, se Welter s 335 not 1, Strömberg 1944 s 131 f. Ett typiskt 
fall av en sådan moralisering har vi i berättelsen om den syndiga Thais (jfr MP 5 s 35 f). Efter 
hennes omvändelse och död bevittnar en munk hur hon förs till himmelen av tre "karska 
jungfrur". En röst ovanifrån förkunnade så att dessa tre jungfrur stod för tre dygder, varefter 
följer en kort utläggning om dessa.

25 I Kyrkoordningen av år 1571 sägs bl a: "Eller hwadh sanskylligh förbättring skulle ther aff 
kunna komma, när man alment intet annat predicadhe, än menniskliga påfunder, fabler, 
drömer, falska syner, falsk vppenbarelse, lättferdigh äwentyr, ovissa Legender etc?" (Kyrkord- 
ningar och förslag dertill... s 22).

26 Moe säger (1926 s 28): ".. .og til slut tok folkeprædikanteme skridtet fuldt ut og bygget hele sin 
forkyndelse på et slikt verslig "exempel" som de så, under ubevisst indflytelse av skolastiken, 
gav en billedlig utlæggelse." Jfr även Strömberg 1944 s 130.
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Dessa senare innehåller nämligen alla s k exempelpredikningar, dvs 
predikningar där ett eller flera exempla regelmässigt anförs i anslut
ning till utläggningen. I resten av materialet (MP 1—3, MP 827) 
förekommer inte exempla av denna typ, förutom några som endast 
antyds.28 Handskrifterna där dessa exempelpredikningar finns beva
rade är troligen samtliga från 1400-talet. I annat sammanhang har 
jag påpekat att dessa predikningar oftast är av en enklare, evangelie- 
utläggande typ och därför tycks svara mot de krav som ställdes på 
den söndagliga predikan.29

Mitt material omfattar i allo 184 olika exempla. Endast vid ett 
mindre antal tillfällen har jag tvekat om något skall räknas som 
exemplum eller inte, varför frågan om en exakt definition ej varit 
särskilt maktpåliggande.30 I verkligheten är det sällan något problem, 
eftersom exemplen i predikningarna regelmässigt introduceras med 
likartade formler, och dessutom ofta markeras med egen rubrik. 
Någon gång kan tveksamhet uppstå då en berättelse endast antyds i 
en eller två meningar.

Exemplen i materialet är av vitt skilda typer, och hämtade från 
såväl religiösa som profana källor. Här finns både bibliska och apo- 
kryfa berättelser, historier från antiken om kejsare, påvar mm, någon 
gång moraliseringar över företeelser i naturen31, för att inte tala om 
alla mariamirakler, eukaristimirakler, berättelser om helgon, eremi
ter, riddare, kungar mm, varav somliga är namngivna, andra inte. I 
allt detta tycks materialet väl ansluta till den rika floran av exempel
typer som också den kontinentala traditionen uppvisar, och mitt

27 Med undantag för delar av MP 3, jfr Brøndum-Nielsen 1959 s 17.
28 Däremot används små episoder, vanligen domsscener, ur Birgittas uppenbarelser flitigt som 

exempla i denna grupp, vilket kan vara intressant att notera då man ännu inte kommit till 
klarhet om precis vilken status Birgittas skrifter tillmättes, eller vilken roll de spelade i den 
praktiska förkunnelsen. Av de cirka 120 gånger Birgitta citeras i MP 1 fungerar citaten 27 
gånger som exempla. Berättelserna är dock sällan utförda, utan består mestadels av en 
domsscen med en kort redogörelse för synder och straff. Funktionen som exempla är dock helt 
klar. Birgittaexempla förekommer för övrigt även några gånger i mitt primärmaterial, det vill 
säga i exempel predikningarna.

29 Andersson 1991.
30 För olika definitioner av "exemplum" hänvisas läsaren till Crane 1890 s XVIII, Welter 1927 s 1 

ff, Strömberg 1944 s 92 f, Odenius 1959 spalt 90, samt nu senast till Andersson-Schmitt 1989 s 
174. Det är inte några stora skillnader mellan dessa definitioner. Något som jag anser väsent
ligt är det som Welter antyder på annan plats, då han talar om "tout ce qui constitue un fond 
narratif quelconque" (s 454), dvs att exemplet i åtminstone någon mån återger ett narrativt 
förlopp och där dess poäng knyts till något moment i detta förlopp.

31 Här märks särskilt berättelsen om apan och hennes två ungar. Den förstfödda håller hon under 
armen och skyddar på alla vis, medan den andre får löpa fritt utan tillsyn. Denna beskrivning 
moraliseras sedan så att apan får stå för människan, den förstfödda ungen är kärlek till världen 
och den andra är samvetskvalen (MP 4 s 155). Jfr Strömberg 1944 s 131 f.
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syfte är inte här att göra en ytterligare kategorisering i detta avseen
de.32

Vi bör dock notera att det finns några exempla som knyter sam
lingarna mer bestämt till Sverige, vilket är av utomordentligt stort 
intresse om man genom studiet av dessa texter vill kunna säga något 
om det andliga klimatet i Sverige under senmedeltiden. Det rör sig 
bl a om några berättelser om den heliga Birgitta. I ett av birgitta- 
exemplen nämns för övrigt S Erik i samband med Birgitta.33 Birgitta 
får veta att det var på grund av att hennes föräldrar så innerligt 
vördade S Erik som hon blivit utvald till Guds språkrör.34 Olaf — det 
andra stora nordiska helgonet — nämns också en gång.35 Det är Jesus 
som genom drömmen talar till kungen natten före slaget vid Stikla- 
stad. Samma berättelse återfinns för övrigt i det s k Fomsvenska 
legendariet,36 och är vidare bekant från några uppländska kyrkomål- 
ningar.37 Här faller uppenbarligen predikanten tillbaka på en gam
mal nordisk tradition. Det berättas vidare en otäck historia om en 
uppländsk riddare, hans syndige gårdskarl och dennes förhållande 
till en piga.38 Antalet sådana berättelser som med säkerhet kan föras 
till Sverige (7 stycken) är litet i jämförelse med det totala antalet 
(184). Jag har dock kollationerat mina exempla med några 
huvudverk i den senmedeltida exempel- och legendlitteraturen39 och 
funnit att en stor del av dem överhuvud taget saknar paralleller i 
dessa samlingar. Inget hindrar att flera av dessa senare är av svenskt 
eller nordiskt ursprung, låt vara att jag också kan ha förbisett åtskilli
ga paralleller.

Som jag framhöll ovan fäste de medeltida predikoteoretikema stort 
avseende vid exemplets roll i den folkliga förkunnelsen. Eftersom jag 
tyckte att det skulle vara intressant att se hur dessa teorier omsätts i 
praktiken valde jag att studera exemplet i predikosammanhanget och 
ej lösryckt. Åtskilligt har sagts om exemplas innehåll, källor m, men

32 Welter 1927 s 105 ff urskiljer med avseende på källor tolv olika typer av exempla, nämligen det 
han kallar "1'exemplum biblique, pieux, hagiographique, prosopopée, profane, historique, 
légendaire, conte, fable, moralité, prodige et personnel".

33 MP 5 s 209.
34 Berättelsen tycks inte vara tagen från Birgittas uppenbarelser. De enda gånger S Erik nämns 

där är i Rev. VI:10, 66 samt Extr. 27. Jfr Klockars 1966 s 170, 309.
35 MP 4 s 201, MP 6 s 46.
36 SPSS 7, bd 3 s 863.
37 Jfr Nilsén 1986 s 39.
38 MP 5 s 141; se även nedan s 277 ff.
39 Nämligen Tubach's Index exemplorum, Jacobus de Voragine's Legenda Aurea, Magister Mat

thias' Copia exemplorum samt de fornsvenska Siælinna trøst, Järteckensbok och Ett 
fornsvenskt legendarium (se litteraturlistan).
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aldrig har jag sett någon mer detaljerad studie av hur exemplen 
faktiskt fungerar i predikan. Oloph Odenius gör en ansats i sin 
trevliga uppsats Målaren och djävulen, och jag låter ett citat därifrån 
få tjäna som ett slags motto även för denna undersökning: "Exem- 
plasamlingar erbjuda ett stort intresse för legendforskningen, men ett 
ännu större intresse har kanske det fristående exemplet i en predi
kan, om man söker få fram en mer konkret bild av en legendtexts 
funktion och betydelse inom förkunnelsens ram."40 Många exempla 
har en mer eller mindre given, inherent moral, som till exempel då 
det redogörs för följderna av att begå vissa synder eller liknande. I 
andra fall kan exemplen ges olika tillämpningar i olika homiletiska 
kontexter. Om det t ex berättas om ett timat underverk, kan ju detta 
underverk förklaras på olika sätt beroende på vad i läran predikanten 
vill framhäva. Ett mariamirakel kan på detta sätt förklaras som både 
t ex frukt av den frommes böner eller som resultat av helgonens makt 
att ingripa. Det är hela tiden detta senare perspektiv, den faktiskt 
tillämpade moralen jag avser då jag talar om exemplens funktion.

I min undersökning var det framför allt två huvudsynpunkter jag 
ville anlägga. För det första om exemplen faktiskt har den funktion 
som predikohandledningama föreskriver. Är de så tätt knutna till 
och organiskt framvuxna ur förkunnelsen i övrigt att vi kan anta att 
de tjänat som avgörande instans i ett kateketiskt eller teologiskt 
resonemang, och på vilket sätt går i så fall detta till? För det andra 
ville jag göra klart för mig vad det är i förkunnelsen som de bevisar 
eller illustrerar. Min utgångspunkt var att om exemplen visade sig ha 
detta precisa syfte, borde jag genom en sådan inventering kunna 
komma åt något av det väsentliga i den folkliga predikans innehåll, 
då det på detta sätt skulle framgå vilka moment i den kristna läran 
det fästs störst avseende vid.

I min undersökning av alla 184 exempla i mitt material fann jag att 
dessa endast i ett fåtal fall saknar organisk samhörighet med den 
omedelbara kontexten. I stället visade det sig att nästan alla mycket 
tydligt knyter an till vad som sägs dessförinnan. Här kan man säga 
att exemplet i huvudsak tjänar syftet att illustrera något i förkunnel
sen, och att det ofta återkopplar till ett visst bestämt yttrande, alltså 
ungefär som ett argument till en tes. Detta implicerar i sin tur att det 
som berättades i järtecknen bör ha tillmätts en ganska hög grad av 
trovärdighet. Exemplen introduceras typiskt med orden: "detta be
sannades i ett järtecken", "hur det går för dem som på detta vis ej

40 Odenius 1957 s 129.
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iakttar rätt fasta har vår Herre låtit uppenbaras i ett järtecken" eller 
liknande.

I det följande kommer jag att presentera detaljanalyser av utdrag 
ur några exempelpredikningar. Detta för att visa på några vanliga 
strategier för hur exemplen fogas till utläggningen. Jag har ansett det 
vara av vikt att redovisa kontexten relativt noggrant. Dels för att 
läsaren bättre förstår exemplets roll då han ser hur resonemanget 
gradvis byggs upp. Dels också för att visa hur predikoförfattaren går 
tillväga när han bygger upp resonemangen, hur bekräftande citat 
från bibel och kyrkofäder vävs samman med moraliserande tillämp
ningar, hur övergången från textens bokstavliga till dess andliga 
innebörd koms åstad genom ett flitigt allegoriserande osv. Då jag 
velat underlätta läsningen genom att återge allt på nusvenska, har 
jag förutom från fomsvenskan varit tvungen att översätta en del 
passager från latinet (några citat från kyrkofäderna). Bibelcitaten har 
jag normaliserat efter de senaste auktoriserade översättningarna. Jag 
har också numrerat de olika momenten i resonerriangets uppbygg
nad för att göra framställningen mer överskådlig.

Typexemplet — bekräftelsen
Till att börja med vill jag anföra ett typfall på hur det ser ut i 
predikningarna. Det är en berättelse om hur en fattig romare und
sätts av två martyrer, och visar på helgonens makt att bota sjuka. 
Exemplet står i MP 4, i predikan till den 19:e sönd. efter Trefaldig
het41. Evangelietexten till denna dag är Matt 9:1 ff; dvs berättelsen 
om hur Jesus botar en lam man. I predikan tas först perikopens första 
vers upp: "Han steg i en båt och for över sjön till staden där han 
bodde." Därefter heter det: Det finns två skepp, nämligen korset och 
Maria, och det finns två städer, nämligen världen och himlen. Vers 1 
kan alltså ges den andliga innebörden att Jesus lät sig födas av Maria 
till världen och att han för vår återlösnings skull dog på korset och 
kom till himmelen. Fortsättningen fokuseras på den lame mannen i 
vers 2 och byggs upp på följande vis:
1. Den lame mannen = den syndiga människan
2. Den lame mannen kunde helas endast genom att bedja Jesus om 

nåd = den syndiga människan kan ej få nåd av egen kraft utan 
endast genom helgonens förbön i himmelen, eller genom rättfär
diga människors förbön här på jorden.

41 MP 4 s 228 ff.
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3. Om dessa syndiga människor sägs i Ps. 18:46: "Ja, främlingarnas 
mod vissnade bort; med bävan övergåvo de sina borgar."

4. Den som vet sig vara syndig, och fruktar att han inte är värd att 
höras av Gud, bör fly till helgonen i sin bön, och hoppas på deras 
förbön hos Herren.

5. Det har visats många gånger då helgon å Guds vägnar har hjälpt 
sjuka människor att bli friska, så som det står skrivet i många 
otaliga järtecken.

6. En enkel fattig man i Rom tjänade i en kyrka som var vigd till 
martyrerna Cosmas och Damianus. Han drabbades av en otäck 
sot i sitt ena lår, så att köttet dog och maskar frodades däri. Under 
sin plåga bad mannen ideligen till Cosmas och Damianus. En natt 
fick han så i en dröm se de bägge helgonen komma till honom. De 
undrade sinsemellan var de skulle kunna få tag på färskt kött som 
skulle kunna ersätta det som ruttnat i mannens sjuka lår. De 
erinrade sig då att en neger samma dag jordats i S Peterskyrkan. 
De grävde upp denne, tog bort hans lår och satte dit det på den 
sjuke. Det ruttna dödköttet slängdes i stället i graven. När mannen 
vaknade kände han sig alldeles frisk, och när han tänt upp ljus såg 
han att han hade negerns svarta lår i stället för sitt eget.

I detta fall ser vi hur en tes slås fast i [4], vars riktighet sedan bevisas 
genom att den trogne helas av de bägge martyrerna.

Exemplet använt som teologiskt argument 
Exemplens funktion är som sagt för det mesta att ge stöd åt en tes 
som hävdats i predikan, och alltså sas utgöra ett argument i ett 
resonemang. Ibland kan detta argument vara mer inriktat på dogmen 
än på den direkta tillämpningen. Vi skall nu se på ett fall där 
exemplet används just på detta vis. Det första är en berättelse om hur 
S Elisabeth bevittnar jungfru Marie himmelsfärd. Exemplet står i MP 
3 i predikan till Marie himmelsfärd.42 Det står i predikans inledning 
(exordiet) och utvecklingen från temat sker ungefär på detta vis:
1. Tema: Ps 89:37. "Hans tron [skall förbliva] inför mig så länge som 

solen." (Tronus eius sicut sol in conspectu meo).
2. Jesu tron i himmelen är jungfru Maria.
3. Vi firar denna högtid för att vi tror att Maria upptogs till himmelen 

med kropp och själ.

42 MP 3 s 483 f.
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4. Augustinus: "Maria, som är Jesu tron, hans brudgemak och här
bärge är värdig att vara med kropp och själ där han själv är."

5. Bernhard: "När Jesus for till himmelen beredde han där en evig 
boning också till sin heliga moder."

6. Detta uppenbarades för S Elisabeth i en syn.
7. Elizabeth hette en helig änka, dotter till en kung. En gång fick hon 

en uppenbarelse och tyckte sig se en grav, omgiven av ett stort 
sken. I graven såg hon en kvinna och omkring kvinnan en stor 
änglaskara. Änglarna tog upp kvinnan ur graven och förde henne 
upp i himmelen. Mot henne där uppe i skyn kom då en härlig och 
underbar man med ett förgyllt kors i sin högra hand, och många 
tusental av änglar som följde henne till himmelen med sång och 
glädje. S Elizabeth frågade så en ängel som hon brukade samtala 
med vad denna syn skulle betyda. Ängeln svarade att Jesus på 
detta sätt ville uppenbara hur hans moder jungfru Maria upptogs i 
himmelen med både kropp och själ, och där mottogs av honom. 
Detta för att alla kristna utan tvekan skall tro att hon både lekam
ligen och själsligen är tillsammans med honom för evigt.

Detta exemplum utgör som vi ser ett kraftfullt inlägg i debatten om
Marie kroppsliga himmelsfärd (assumptio corporalis beate Mariae
virginis).

Det konkretiserade bibelordet
En sak man ofta lägger märke till är hur tätt knutna många exempla 
är till enskilda bibelord. I flera fall tycks de till och med vara konstru
erade enkom för ett speciellt bibelställe. Det finns t ex en berättelse 
om två oskiljaktiga munkar som heter Date (ge) och Dabitur (det 
skall ges)43. Det heter ju i Luk 6:38, "Date et dabitur vobis" ("Ge, så 
skall ni få"). Det finns absolut ingenting som kan få dessa bägge att 
gå olika vägar, utan de hör för alltid ihop. Alltså just det som är den 
moraliska innebörden hos Lukas. Detta drag är ju egentligen ett 
tecken på hur lite fristående dessa homiletiska exempla är. Vi skall 
nu se på ytterligare ett par fall, och börjar med en historia om en död 
ockrare och dennes hjärta. Exemplet står i MP 6 i predikan till 
Askonsdagen som har evangeliet Matt 6:16 ff.44 Första delen av 
predikan är direkt tillämpad på fastan. I den andra delen knyter 
predikanten fastare an till perikopen och utgår direkt från ordet i vers 
19-20:

43 MP4s 125.
44 MP 6 s 99 ff.
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1. Matt 6:19 f: "Samla inte skatter här på jorden /.../, Samla skatter i 
himlen".

2. Världslig rikedom är av ondo på grund av tre egenskaper den har:
a) Skänker ingen glädje, eftersom den snart förgår.

1. Ps. 39:7. "De samla tillhopa och veta icke vem som skall få 
det."

b) Stänger vägen till himmelriket.
1. Luk. 12:21. "Så går det för den som samlar skatter åt sig själv 

men inte är rik inför Gud."
c) Skänker möda och bedrövelse; dels hur man skall komma över

dem, och dels hur man skall behålla dem.
1. Isidorus: "Den som älskar världens goda, skall underkastas 

smärtans och fruktans straff."
2. Därför sade Jesus i evangeliet (Matt 6:21): "Ty där din skatt 

är, där kommer också ditt hjärta att vara."
3. Detta besannades i ett järtecken om en ockrare.
4. En ockrare dog. Där i närheten fanns en man som väl förstod 

sig på människans natur. Efter att ha undersökt den döde, 
sade han till den dödes fränder och arvingar: "Det är under
ligt, men denne man har inget hjärta." Han blev inte trodd, 
utan fränderna trodde att han skämtade. Lite senare skulle 
de dock skifta hans ägodelar, och började ta reda på hans 
kvarlåtenskap. Då fann de en tunna som var alldeles full 
med pengar, utom i ett litet utrymme där hans hjärta låg, 
precis så färskt som om det hade suttit i hans kropp.

Här ser vi hur det bildliga uttrycket i Matt 6:21 görs ytterligt konkret 
genom att man fann hjärtat i pengatunnan. Det finns ett annat fall 
med liknande tät anknytning till bibelordet, och som dessutom är 
intressant, eftersom det utspelar sig i Sverige, närmare bestämt i 
Uppland. Exemplet står i MP 5 i predikan till den 5:e sönd. efter 
Trettondedagen med evangeliet Matt 13:24 ff, ogräset bland vetet.451 
predikans första del etableras på vanligt vis en allegori där sånings- 
mannen står för Jesus, tjänstefolket för apostlarna, ovännen för 
djävulen och ogräset alltså för den syndiga människan. I B-delen går 
predikanten vidare i texten och utgår nu från uppmaningen i vers 30:
1. Matt 13:30: "Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen 

att eldas upp...".
2. Ogräsknippena = syndiga människor som genom djävulens råd 

älskar varandra i hordom, lönskaläge, stöld, rov, baktaleri, falskt

45 MP 5 s 132 ff.
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vittnesbörd, förräderi och dagtingan eller annat som de kan skada 
sin nästa med.

3. Denna vänskap i synden är värre än vänskapen med djävlarna i 
helvetet.

4. Augustinus: "Onda människor älskar varandra, och denna kärlek 
är mer misshaglig för Gud än hat och avund."

5. Detta prövas vara sant, ty då två människor hyser hat eller avund 
till varandra, flyr de varandra; men då de älskar varandra i synden 
fogar djävulen samman deras hjärtan desto hårdare.

6. Detta visade sig en gång här i Sverige.
7. En uppländsk riddare hade en gårdskarl. Han gav denne sin 

hustrus förra jungfru till äkta. Nu hände det att gårdskarlen låg 
hos en ful piga, och upphörde småningom att älska hustrun. 
Riddaren tillrättavisade båda skarpt, fick dem att bikta och låste så 
in dem i sitt häkte. Gårdskarlen lovade till slut att han aldrig mer 
skulle slå sin hustru eller se åt den onda pigan. Riddaren reste så 
bort för en tid, och lämnade då gården i gårdskarlens vård. Då 
riddaren hade farit, tog gårdskarlen pigan trots sitt löfte med sig ut 
i en båt på sjön. De rodde ut på djupet. Därpå vände de sina bukar 
mot varandra och snörde ordentligt fast med ett långt handkläde. 
Så välte de sig ur båten, och sjönk strax till botten.

Utifrån den grundläggande allegorin, där ogräset står för syndiga 
människor, illustrerar detta exemplum Jesu ord om att ogräset skall 
bindas ihop till knippen (syndarna fogas samman av djävulen) på ett 
mycket konkret sätt då gårdskarlen och pigan snör ihop sig i båten.

Samma exemplum i två olika kontexter
I enlighet med vad som sades ovan (s 273) kan samma exemplum ges 
olika moraliska tillämpningar, och därmed ha olika funktion beroen
de på det sammanhang där de uppträder. I exempelsamlingarna kan 
också på samma sätt ett och samma exemplum förekomma under 
olika rubriker beroende på vad i skeendet man tar fasta på.46 Följan
de berättelse står på två olika ställen, nämligen dels i MP 4 i predikan 
till 25:e sönd. efter Trefaldighet47 och dels i Järteckenspostillan (JäP) 
på 15:e sönd. efter Trefaldighet.48 Vi skall nu se lite mer i detalj på

Som exempel kan nämnas berättelsen om judegossen som kommunicerade med de kristna 
(MP 5 s 11, MP 6 s 63). Han straffades för detta av sin far som slängde honom i ugnen, men 
räddades sedan av Maria. I Copia exemplorum återfinns detta exemplum dels under rubriken 
Maria, dels åter under rubriken Eucharistia.

47 MP 4 s 269 ff.
48 Svensk Järteckens Postilla, s 58 ff.
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hur samma exemplum kan passas in på två olika sätt i två olika 
sammanhang.

I det första fallet (MP 4) handlar evangeliet (Joh 6:5 ff) om hur 
Jesus bespisar fem tusen män med fem bröd och två fiskar. Dessa 
fem bröd och två fiskar betecknar den helige Andes sju gåvor 
(5+2=7). Exemplet står i anslutning till den sjunde av dessa ande
gåvor, nämligen Gudsfruktan (timor Dei). Denna del av predikan 
kan sammanfattas sålunda:
1. Den sjunde helige Andes gåva är Gudsfruktan.
2. Vi bör städse och i allo frukta Gud; då kan vi hoppas på nåd.
3. Tob. 4:21. "Du äger en stor rikedom, om du är gudfruktig och 

undviker all synd och gör det som är gott".49
4. "Den som har Gudsfruktan i sin gärning, han får Guds nåd till sin 

bäming". Detta har Gud låtit uppenbaras i somliga järtecken.
5. Två bröder bodde på landet. Den ene var en enkel och gudfruktig 

man som levde i gudsfruktan, gick gärna i kyrkan och gav allmo
sor. Den andre däremot var sniken, karg och snål. Nu hände det 
så att Gud ville pröva den fattiges ståndaktighet. Därför sände 
han fattigdom på honom, medan den girige alltjämt hade allt han 
behövde. När tiden var inne för vårsådden hade den fattige inget 
att så med, och hans bror ville alls inte hjälpa honom, utan gladde 
sig i stället över att han vid skördetid skulle komma att framstå 
som så mycket dugligare än brodern. Den fattige bondens hustru 
sade då till sin man att han skulle ta agnar, mull och sand i några 
säckar, lägga dem på öken och fara ut på fälten och så med detta. 
Sedan skulle de sätta sitt hopp till Gud, att han på något sätt skulle 
föda dem. Mannen gjorde som hustrun sade och sådde runt hela 
åkern med agnar, mull och sand. Hela sommaren gick de sedan 
varje helgdag i kyrkan. De tackade Gud mera för sin fattigdom än 
den elake brodern gjorde för sin rikedom. När den rike broderns 
kom började att växa upp gick han och hans hustru ut på sin åker 
för att bese härligheten. Då sade den fattige bondens hustru till sin 
man: Låt också oss gå ut på åkem; vi kan låtsas som om också vi 
tittar på den fina skörden. Då de kom ut på gärdena fick de se hur 
det härligaste kom stod på deras åker, en större och grannare 
skörd än de någonsin fått tidigare.

Sensmoralen av denna historia är förstås att den fattige bondens 
gudsfruktan lönades av Gud med den rika skörden.

Evangeliet i Järteckenspostillan (där samma berättelse alltså också
49 Normaliserat efter den svenska översättningen av de apokryfiska bibelböckerna (se litteratur

listan under Bibeln. Tillägg till...).
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förekommer men i en annan funktion) är det stycke ur bergspredikan 
som handlar om att tjäna två herrar, och hur vi inte skall bekymra oss 
om det jordiska (Matt 6:24 ff). I predikan talas först om de bägge 
herrarna, Jesus och djävulen. Därefter knyts det an till vers 25: 
"bekymra er inte för mat och dryck att leva av...". Fortsättningen 
kan sammanfattas:

1. Med detta menas inte att Jesus förbjuder oss att förtjäna vårt 
bröd med möda, eftersom Gud ju sade till Adam i 1 Mos 3:19. "I 
ditt anletes svett skall du äta ditt bröd".

2. Han menar i stället att omsorg om världen ej får hindra oss från 
att tjäna och älska Gud.

3. Augustinus: "Lite, o Gud, älskar den människa Dig, som jämte 
Dig älskar något han inte älskar för Din skull."

4. Allt vi har kärt bör vara för Guds kärleks skull, och för våra 
själars skull, som Gud har köpt till ett mycket högre pris än allt 
jordiskt gods.

5. Människan framdrager sitt liv som en pilgrim, och har ingen fast 
punkt i världen.

6. Hebr 13:14. "Ty här på jorden har vi ingen stad som består."
7. En pilgrim äter och dricker för att få styrka att tjäna Gud. Detta 

ändamål bör också vårt jordiska leverne tjäna.
8. En pilgrim börjar dagen med bön, innan han går till något annat 

arbete.
9. Så bör också vi göra, ty som det står skrivet:

10. Matt 6:33. "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni 
få allt det andra också".

11. Detta rådet tog en fattig bonde, som det skrivs ett järtecken om.
12. [se ovan; exemplet något utförligare i MP 4, men innehållet är på 

alla avgörande punkter detsamma.]

I detta fall kan vi säga att exemplet utgör en konkretisering av Jesu 
ord i bergspredikan (Matt 6:33). Det viktiga här är alltså inte att 
illustrera den helige Andes gåva som kallas Gudsfruktan (som i MP 
4), utan att ge undervisning om vilken förhållande vi bör ha till det 
världsliga godset och det vi behöver till livets nödtorft, det vill här 
säga att våra timliga behov alltid bör vara underställda våra andliga. 
Om denna historia om de båda grannarna se vidare nedan (s 289).

Vi går nu över till den andra av de två huvudsynpunkter jag ville 
anlägga, nämligen vad i predikningarna som exemplen illustrerar 
eller utgör stöd för, det vill säga vilka "teser" de så att säga utgör 
"argument" för. Inledningsvis vill jag dock nämna något om mitt 
tillvägagångssätt i denna undersökning.
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Jag gjorde först en genomgång av samtliga exempla och noterade 
vilken roll de spelade i utläggningen, utan att så att säga ha färdiga 
fack att stoppa dem i. Därefter försökte jag systematisera resultaten 
utifrån några hävdvunna teologiska kategorier. Något huvudbry vål
lades av att välja ut dessa kategorier. De slutsatser om olika tenden
ser man kan dra blir ju i hög grad beroende av detta val.

Jag fann det dock naturligt att dela in dem i tre huvudgrupper. Till 
att börja med urskilde jag en grupp med traditionellt kateketiska 
motiv. Jag såg vidare att många exempla hade i uppgift att illustrera 
något som sagts om de viktigaste beståndsdelarna i det teologiska 
systemet och den kristna värlsbilden och fann det därför naturligt att 
även urskilja en grupp teologiska kategorier. En tredje som stundtals 
var besvärlig att hålla samman rör det praktiska kyrkolivet och dess 
konsekvenser för den enskilde. Till detta kommer så en restpott med 
en grupp svårklassificerade exempla. Undersökningen om exemp
lens funktion kan sammanfattas i nedanstående tabell. Om ett ex- 
emplum uppträder i två olika kontexter (jfr ovan s 278) har jag räknat 
det två gånger. Då detta sker 11 gånger innebär det att det totala 
antalet blir 195 i stället för 184 (jfr ovan s 271).

Av denna uppställning kan vi utläsa att den del av förkunnelsen som 
stöttas av exempla, och som alltså borde vara den man särskilt vill 
framhäva inför det obildade auditoriet, är mer inriktad på den ele
mentära religiösa undervisningen och det praktiska kyrkolivet än på 
de teologiska sammanhangen. Som jag inledningsvis framhöll fanns 
det ju också föreskrifter för sockenprästerna om kateketisk undervis
ning för allmogen. Till detta kan vi så foga antagandet att den 
folkliga förkunnelsen bör vara mer inriktad på de direkta tillämp
ningarna än på det dogmatiska systemet, och våra resultat passar 
genast in i mönstret. I det följande vill jag nu kort kommentera de 
viktigaste av de olika kategorierna.

I den grupp jag kallat den kateketiska ser vi att förkunnelsen främst är 
inriktad på sakramenten och synderna, vilket man väl också kan 
vänta sig i en folklig predikan med moraliserande tendens. Av sakra- 
manten är det i stort sett endast fråga om nattvardens och botens 
sakrament. Dessa båda täcker ju syndarens hela väg till frälsningen, 
från den uppvaknande ångern till delaktigheten i Kristi kropp genom 
kommunionen.

Undervisningen om botens sakrament handlar framför allt om 
bikten. Här påpekas särskilt vikten av att inte dölja några synder, 
eftersom rädslan att bekänna är ett verk av djävulen. Det varnas

281



Tabell: Exemplens funktion i predikningar
Kateketiska Sakramenten

Synderna
Dygderna
De sju barmhärtighetsverken
Den helige Andes sju gåvor
Budorden

23
15
9
4
3
3

S:a 57
Teologiska Jungfru Maria 12

Djävulen 11
Jesus 10
Den helige Ande 4
Apostlarna 3
Aterlösningen 2

S:a 42
Det praktiska Livet efter döden 17
kyrkolivet Förhållandet till nästan 14

Bönen 9
Det världsliga godset 9
Vardagslivet 8
Predikan 7
Kyrkogången och gudstjänsten 4
Fastan 3
Prästen 3
Helgondyrkan 3
Tiondet 2

S:a 79
Övriga 17

S:a total 195

Källor: MP 4-7, JäP

vidare kraftfullt mot den bikt som ej sker i gudsfruktan, utan endast 
av gammal vana. Att bikten är ett "tvättkar för själen" förstod en 
djävul som såg folk gå till bikt. Alla var svarta och leda på väg dit, 
men gick vita och väna därifrån.50 Detta motiv är också bekant från 
kyrkomålningar.51 I samband med botgöringen framhålls gång på 
gång det vådliga i att ej lyda biktfaderns föreskrifter. Tro utan gär
ningar förslår nämligen inte, vilket man gärna hävdar i anslutning till 
Augustinus' ord: "sine meritis non est spes" (utan förtjänster finns 
inget hopp).

Vad så beträffar nattvarden används exempla huvudsakligen för 
att bevisa läran om elementens förvandling till Kristi kött och blod,

50 MP 5 s 218.
51 Jfr Nilsén 1986 s 28.
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men också i syfte att visa att Guds lekamen ger evigt liv, utom för 
syndare för vilka den är verkningslös. Ett järtecken där S Franciskus 
spelar huvudrollen anförs för att illustrera kraften i den s k andliga 
kommunionen, det vill säga att allmogen andligen kommunicerar 
varje söndag även om de inte, som prästerna, faktiskt undfår sakra
mentet.52 Nattvarden för folket var ju endast påbjuden en gång om 
året.

Av de sju huvudsyndema dominerar otukten och girigheten. Köt
tets lust tycks vara något som till varje pris måste kvävas, och i 
exempelberättelsema berättas om flera olika sätt att komma detta 
åstad, som t ex att bränna sina fingrar, hugga av sitt hemliga ting eller 
öppna sin älskades grav för att åsynen av hennes ruttnande kropp 
skall inge vämjelse. Det talas mycket mer sällan om dygder än om 
synder i predikningarna, men då det sker står ödmjukheten och 
ståndaktigheten i centrum. Möjligen är det mer tacksamt att använda 
exempla för att illustrera konsekvenserna av synder än av dygder.

De tre resterande kategorierna (barmhärtighetsverken, andegåvor
na och budorden) i denna grupp har endast singulär a belägg och står 
samtliga i anslutning till särskilda utläggningar om dessa stycken.

De tre i särklass viktigaste personerna i den kristna världsbilden 
sådan den avtecknar sig i dessa predikningar är Maria, Jesus och 
djävulen. I gruppen med teologiska kategorier ser vi hur dessa helt 
dominerar över de övriga. Det är påfallande vilken ringa plats Fadern 
intar i denna populariserade teologi. Jesus benämns emellertid ofta 
skapare i den medeltida litteraturen, och om Sonen på detta sätt 
övertar funktioner vi idag tillskriver Fadern, kan fördelningen ges en 
förklaring.

Då det först gäller jungfru Maria är järtecknens funktion här 
framför allt att ge stöd åt utsagor om hennes tillvaro i himlen och roll 
som medlare mellan oss och domaren Jesus, men predikanterna är 
också noga med att framhålla hennes kyska äktenskap och egenskap 
av semper virgo (alltid orörd jungfru).

I julpredikningama berättas det ofta om Jesu födelse, och i anslut
ning härtill anförs då ibland järtecken. Det rör sig i synnerhet om 
underverk som skedde vid tidpunkten för födelsen till tecken på att 
hela skapelsen gladde sig.

Dj ävulsbegreppet är ju ett försök att konkretisera eller synliggöra 
det som driver oss bort från Gud, och det är därför inte att undra på 
att predikanterna ägnar en viss möda åt att redogöra för den ondes

52 MP 6 s 38.
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arbetssätt och verksamhet. Vi får således veta att djävulen dels 
verkar genom att göra oss ovilliga till goda gärningar (t ex genom att 
täppa till öronen på dem som lyssnar till predikan), och dels genom 
att fresta oss till synd. I detta sitt nit är han outtröttlig, och särskilt 
frestar han dem som står honom mest emot, det vill säga kyrkans 
tjänare. En eremit som bodde vid landsvägen bevittnade således en 
gång hur en abbot kom förbi, omsvärmad av ett hundra djävlar. 
Bakom honom gick en halt illgämingsman, men denne besvärades 
endast av en enda.53 Vid ett tillfälle får vi till och med en detaljerad 
beskrivning på hur denne lede best kan se ut. Det sägs att han visade 
sig för några kvinnor i form av en katt, stor som en hund, med ögon 
brinnande och skinande som tvättfat, med en bred och lång tunga 
som blodig hängde ut ur munnen, med tänder långa och vassa som 
andra svärdsuddar och med en liten ful rumpa som krökte sig upp i 
vädret.54 55

Den helige Ande ses ofta som hjälparen och sanningens Ande i 
anslutning till Joh 16:13 med ty åtföljande varningar att ej låta 
Anden styra, eftersom den inte är med den orättfärdige. Genom ett 
par exempla illustreras den särskilda nåd som är given av Kristus till 
apostlarna. En invecklad historia om hur en kristen lånade pengar av 
en jude, hur juden krävde en pant och hur pengarna så småningom 
återbetalades används i syfte att illustrera och konkretisera återlös- 
ningsmysteriet.5 5 I detta sammanhang varnas vi också med skärpa 
för att vredgas på Gud.

När vi så kommer till den tredje huvudgruppen, den som rör kristen
domens praktiska tillämpningar eller konsekvenser för den enskilde i 
det praktiska kyrkolivet, ser vi genast att mycket är inriktat på tillvaron 
efter döden. Vi uppmanas framför allt att betänka vår förestående 
död och själavåda. Det sägs vidare att Gud kan varna syndiga själar 
genom att sända kroppslig plåga, låt vara att kroppens död inte kan 
förhindra själens frälsning. De avlidnas själar kan nämligen även 
efter döden själva vilja sin bättring. Till detta är de dock beroende av 
våra böner. Inte bara skärselden utan även den himmelska glädjen 
illustreras med exempla. Ett vanligt sätt att bygga upp en predikan är 
ju att lansera en tes eller ett moraliskt handlingsprogram, varefter 
man utvecklar konsekvenserna av att följa respektive bryta mot detta 
program. Det kan vara vid ett sådant tillfälle som predikanten kom-

53 MP 5 s 92.
54 MP 4 s 204.
55 MP 6 s 43.
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mer in på frågor som den om lönen i himmelen. Då kan det heta att 
den himmelska glädjen är tex fyrfaldig. I anslutning till någon eller 
några av dessa underavdelningar anförs så ett järtecken.

Den enskildes rätta förhållande till nästan är uppenbarligen av 
yttersta vikt. Här dominerar förstås uppmaningar till barmhärtighet 
och att ge allmosor, men vi noterar också kraftfulla markeringar av 
det goda det för med sig att öppna dörren för pilgrimer. Någon gång 
betonas också vikten av att ha ett förlåtande sinnelag, vilket skänker 
den i övrigt rätt karga förkunnelsen ett mänskligare drag. Det ges 
också undervisning om bönen, och då framför allt om hurdan bönen 
skall vara, det vill säga vad det är att bedja rätt. Vi varnas sålunda för 
att bedja om annat än det som är nyttigt för själen. Vid ett tillfälle 
påpekas särskilt det verkningsfulla att bedja inuti kyrkan eller på den 
vederbörligen vigda kyrkogården.56

Det som sägs om predikan kan möjligen vara av särskilt intresse 
för oss. Exemplen tjänar här oftast syftet att understryka kraftfulla 
uppmaningar att höra predikan. Det verkar sålunda som det varit 
problematiskt såväl att få prästerna att predika (se ovan s 266) som 
att få folk att stanna kvar och lyssna. Det berättas i en historia vars 
motiv vi även känner från många kyrkomålningar57 hur en svart 
djävul ständigt drog bort en munk från kyrkan och gudstjänsten. 
Djävulen var emellertid osynlig, vilket fick den följden att abboten 
trodde att munken frivilligt uteblev. Därför gav han honom en 
ordentlig risbastu i sakristian, men då abboten hörde djävulen kvida 
utanför kyrkväggen för vart slag förstod han orsaken till munkens 
frånvaro.58 Det sägs också att den gode predikanten kan vinna själar 
till himmelen, och här anar vi möjligen redan något av Luthers 
uppfattning om predikans roll som katalysator för vårt syndamedve
tande. Med särskild appell till prästerna påpekas det också att den 
som missbrukar predikoämbetet faktiskt sällskapar med djävulen.

Den svidande birgittinska kritiken av präster ser vi inte lika mycket 
av i dessa predikningar som i tex Birgittas skrifter, men det hindrar 
inte att den förekommer. På ett ställe handlar det om prästernas 
osedliga klädedräkt. Det sägs att Augustinus stadgade om prästernas 
klädedräkt, men att detta "nw är allaledhis forsmath".59

Även andra uppmaningar beträffande kyrkogång och gudstjänst
liv ges ökad tyngd genom användandet av järtecken. Sålunda varnas

56 MP 6 s 125.
57 Jfr Nilsén 1986 s 39.
58 MP4s 178.
59 MP 5 s 118.
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det för att skvallra i kyrkan genom den från många kyrkomålningar 
bekanta berättelsen om djävulen som antecknar skvallret på ett 
stycke pergament.60 Vidare uppmanas vi att göra korstecknet, efter
som det driver djävulen på flykt, samt att ha lidandesbilder målade 
på väggarna. Dessa skall vara placerade "j stof worn ok sænga her
bergom" och till dem bör man bedja i den dagliga andakten "til eth 
dagligit aminilse ok ther fore læsa sina böne pater noster ok aue 
maria ok annath thet the kunno".61 Tre exempla framhäver särskilt 
det goda med bön till helgonen (jämför ovan s 274 f). Dessa kan 
nämligen vidarebefordra våra böner till Kristus. Det heter ju "ora pro 
nobis" (bed för oss). Vi uppmanas även uttryckligen att vörda hel
gonreliker.

I den grupp som jag givit namnet det världsliga godset återfinns 
som regel de järtecken som handlar om ockrare, och vilkas sens 
moral huvudsakligen är att varna oss för att älska världslig rikedom 
och framgång. Sådan skapar nämligen lidande. En stående uppma
ning till ockrarna är att de skall återskänka det orätt förvärvade 
godset. En berättelse om en riddare som bygger en stenkyrka av det 
han ockrat62 inskärper lärdomen att tionde ej får ske av orättfånget 
gods.

Tre exempla varnar oss för följderna av att inte iaktta rätt fasta. 
Efter en bättre fest före fastans början önskar sig en "stekare" att 
fastan var över och att han kunde få förbli lika mätt som nu ända till 
Påskdagen. Efter maten skall han gå över isen till det lilla köptorp där 
hans älskarinna bodde "som han laa j lönskaleghe mädhir". Emeller
tid brister isen och han trillar i vattnet. När Påsken så omsider 
kommer flyter den stackars mannen upp, stor och rund som den 
största tunna, varpå predikanten utbrister: "nogh war han mättir ok 
fullir".63

Slutligen vill jag säga något om vilka lärdomar om det vardagliga 
livet våra exempla kan hjälpa till att framhäva. Två står som illustra
tion till teser om det sexuella livet. De fungerar som varningar för 
köttsligt umgänge dels utom äktenskapet och dels på olovliga tider, 
det vill säga under fastan samt natten före kyrkogång. Vidare upp
manas vi att tacka Gud för maten och att inte svära, alltså ungefär 
samma slags uppmaningar vi får i en modern söndagsskola. Ett par 
exempla används för att inskärpa lärdomen att husbönderna ansva
rar för sina tjänares själar, och i enlighet härmed är förpliktade att ge

60 MP 4 s 167; jfr Nilsén 1986 s 40.
61 MP 6 s 120.
62 MP 6 s 127.
63 MP 5 s 185.
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dem en sträng religiös tukt. Tjänarnas synder kan nämligen återfalla 
på herrarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att exempelanvändningen i dessa 
svenska medeltidspredikningar har till främsta uppgift att ge ökad 
emfas och trovärdighet åt undervisningen om den enskildes kamp 
för eller väg mot sin själs salighet. Det gäller såväl den inre vägen, 
den som går via ånger, bikt, bot och nattvard samt en ständig strävan 
att undvika synder, som den yttre, det vill säga det sätt på vilket han 
låter dessa insikter realiseras i ett rätt förhållande till nästan och en 
anpassning till det kyrkliga livets institutionaliserade former. Det allt 
överskuggande perspektivet är frågan om själens tillvaro efter dö
den, hur domen till slut kommer att falla och vilka vägar det finns att 
blidka domaren. I detta tycks predikningarnas innehåll stämma väl 
överens med vad vi från andra källor vet om den medeltida fromhe
ten.

Exempelpredikan i ett vidare sammanhang
Att exempla kom till användning i den medeltida predikan står klart, 
och det av flera orsaker. Den främsta anledningen är att de bevarade 
predikningarna innehåller så ymnigt med exempla. Dessutom vittnar 
samtida och senare källor om detta bruk (jfr t ex not 25). Vidare 
förordas exempelanvändningen i de medeltida predikohandled- 
ningarna och motiveras också där som en anpassning till ett auditori
um av lekfolk. I det föregående har jag försökt visa hur exempla i 
våra fornsvenska predikningar tjänar ett precist retoriskt syfte i den 
religiösa undervisningen, ett syfte som väl tycks svara mot den 
uppgift som predikoteoretikerna tillägger dem i sina traktater. Jag har 
också redogjort för vilket religiöst innehåll exemplen i materialet 
framför allt vill hjälpa till att framhäva.

Om nu dessa historier berättats och berättats igen i den folkliga 
predikan frågar man sig om de inte själva lämnat några spår efter sig, 
eller i vilket förhållande de står till övriga folkliga kulturyttringar 
som t ex folksagan eller de medeltida kyrkomålningarna.

Bekant är att många klassiska folksagomotiv uppträder som ex
empla i de stora medeltida exempelsamlingarna. Mycket stod säkert 
att vinna för predikanten då han på detta vis kunde knyta an till 
motiv som kunde förutsättas vara bekanta. Emellertid är säkerligen 
inte förhållandet mellan predikoexemplum och muntlig tradition 
endast av denna natur. Tvärtom får vi nog räkna med att det skett
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atskillig påverkan även i den andra riktningen. Predikanterna har 
nämligen i hög grad också fungerat som förmedlare och popularisa
torer av sago- och legendstoff ur den antika och medeltida litteratu
ren, varigenom dessa motiv också kommit att upptas eller ytterligare 
införlivas i den svenska traditionen.64 Det är även tänkbart att stom
men till vissa folksagor till och med uppstått på detta vis, alltså 
genom att en legend- eller mirakeltext introducerats i predikan för att 
sedan under århundradena stöpas om till saga i den muntliga tradi
tionen.

Jag vill nu lyfta fram tre berättelser som dels fungerar som predi- 
koexempla i mitt material och dels dyker upp i mer eller mindre 
modifierad form i en senare folksagouppteckningar, utan att därmed 
påstå något bestämt om spridningsväg. De två första är mycket 
kända och även bekanta från tidigare källor, medan den tredje ej 
belagts förr.

Det rör sig alltså för det första om en historia som från början är 
tagen från Gregorius' Dialoger. På dagen för kyrkvigningen kände 
församlingen en gris löpa runt på golvet i kyrkan. Det var djävulen 
som ville ut. Kyrkan hade nämligen tidigare tillhört kättare.65 Berät
telsen anförs som exemplum i en kyrkmässopredikan (dedicatio 
ecclesiæ) med syfte att inskärpa att en av anledningarna till att viga 
kyrkan är att driva djävulen på flykt. Som folksagomotiv är Grisen i 
kyrkan ganska spritt. En svensk uppteckning finns från år 1925, 
gjord av en Karl Jacobsson i Orrefors.66 Här talas det inte längre om 
kyrkvigning, men grisen står fortfarande för djävulen som till varje 
pris vill ut ur kyrkan. Slutet på sagan är dråpligt. Då suggan springer 
ut blir prästen sittande grensle över den och rider iväg med farlig fart.

Även det andra exemplet uppges i predikan ha anknytning till 
Gregorius. Det är berättelsen om djävulen som sitter i kyrkan och 
antecknar allt fåfängt skvaller på ett stycke pergament. Pergamentet 
räcker emellertid inte till utan djävulen försöker tänja ut det med sina

64 I några fall har traderingar av detta slag kartlagts med särskild noggrannhet. Det rör sig framför 
allt om berättelsen om Skoella eller Hon som var värre än den onde, som har behandlats av 
åtskilliga forskare från skilda discipliner. Odenius 1984 sammanfattar denna forskning. Sagan 
tycks ytterst vara besläktad med en indisk folksaga, men uppträder också i ett stort antal 
medeltida exempelsamlingar, som motiv i medeltida svenska kalkmålningar samt i sentida 
muntligt meddelade versioner från hela Norden. Redan Moe uttalar sig om spridningen och 
tvekar inte om hur sagan kommit att inlemmas i den nordiska traditionen: "Det er en lang 
række av historier som på denne måte fra prækestolene er drysset ut over det menige folk 
rundt om i landene, er tilegnet av de brede folkelag, og med lette ændringer gåt over i den 
hjemlige tradition." (Moe 1926 s 29). Jämför även tex Odenius 1955, 1957, 1960 för liknande 
kartläggningar av andra motiv.

65 MP 6 s 123. Jfr utgåvan i PL 77, kol. 288.
66 Tryckt i Liungman 1949—52, del 1 s 569.
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tänder. Då brister skinnet och han slår huvudet eller homen i 
väggen.67 Motivet återfinns i de flesta av medeltidens exempelsam
lingar och är också ett av de mer spridda moraliserande motiven i 
våra svenska kyrkomålningar.68 I vår predikan har det förstås upp
giften att vama för fåfängt prat i kyrkan. Förvånansvärt få föränd
ringar har skett i den uppteckning som skedde i Småland år 192569, 
även om den där försetts med en ramhandling och knutits till en 
bestämd kyrka. I den urspmngliga versionen var det Gregorius själv 
som bevittnade händelsen. I den muntliga varianten från Småland 
däremot var det en präst vid namn Ivar. Denne hade vägrat att gå 
över till den lutherska läran, men hade ändå satt sig i sinnet att åhöra 
en luthersk gudstjänst i Annerstads kyrka, och det var där han såg 
djävulen. Gemensamt för de bägge versionerna är att det är just 
deras skratt som gör att både Gregorius och Ivar straffas. Bägge två 
skrattar nämligen när de får se den lustige djävulen. Gregorius' 
skolmästare trodde inte på hans förklaring till varför han skrattat, 
vilket resulterar i en risbastu, tills slutligen Gregorius visar läraren 
hur putsen fallit av just där djävulens huvud slog emot väggen. 
Prästen Ivar straffas för sitt skratt genom att få sitt namn med på 
oxhuden.

De båda föregående historierna har varit väl kända och spridda 
under hela medeltiden, varför det är mycket svårt att uttala sig om 
spridningsvägar. När det gäller den tredje saknar vi dock andra 
belägg än predikan och folksagan.70 Det ger den ett särskilt intresse 
eftersom den aktualiserar frågan om ett mer direkt sammanhang 
mellan de båda källorna. Det gäller berättelsen om den fattige bro
dern som sådde med sand och fick en underbar skörd, som jag 
behandlade i annat sammanhang ovan (s 279 f). Folksagan som 
uppenbarligen går tillbaka på någon variant av denna historia upp
tecknades i Uppland av brukspatronen till Lingonbacka i Järlåsa 
socken Carl von Zeipel (1793—1849).71 Folksagans version skiljer sig 
på flera punkter från predikoexemplets. För det första är de bägge 
kontrahenterna här inte bröder, utan endast grannar. Sagan är vidare 
försedd med en ramberättelse. Den gode och fattige bonden är 
nämligen ute och letar efter sina bortsprungna kräk. Han lägger sig

67 MP 4 s 167, JäP s 10.
68 Nilsén 1986 s 40, 423 ff.
69 Utg. i Liungman, del 1, s 331.
70 "Den originella berättelsen återfinnes ej på annat håll i litteraturen" (Svenska folksagor. Första

bandet, s 426, anm. 2). Jag har även excerperat Liungman liksom Thompsons (1955—58) och
Tubachs (1969) stora motivindex.

71 Uppteckningen finns tryckt i Svenska sagor och sägner 4, s 103—110 under titeln Skogsfrun.
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Skvallret i kyrkan. Kyrkomälning frän Ärentuna kyrka i Uppland (ATA, nr 
A 344:111). Samma moraliserande motiv beskrivs pä följande sätt i Svensk 
färteckenspostilla, s 10 f:

"Thz hænde en tidh mfädhan] sanotus Gregorius war pilther och gik til skola 
och til kyrkio, j bland andra diækna. Han fik see a enom hælghom dagh j 
kyrkionne, ath en diæffwl sath harth widh kyrkio wæggena j enne wra, ok hafdhe 
for sik eth perman skin, ok skreff alia thesa sanga, som folkith taladhe sin a 
mællan. Tha vm sidher rækthe ykke permanith aath fore honom. Tha beeth han 
wti pergaman skinnith mz tannomin, hulkith sanotus Gregorius — thæn pilthen 
som framdelis godher och hælagher wardh mædh gudhi — han granlika saa, ok 
athwaktadhe framfore alla andra, ok formatte sik ey atherhalda, vthan lo vpj 
höght, swa ath hans scola mæstare ok flere andre vndradho thær appa, ffor thy
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på ett stenröse och somnar. När han vaknar befinner han sig i en 
underbar trädgård där han strax möter Skogsfrun, och det är hon 
som ger honom rådet att så med sand, för övrigt endast en av tre 
nödvändiga åtgärder. Sagan har vidare en lång utläggning om den 
rike och ondsinte bonden och hur han försöker göra om samma sak 
med ett fruktansvärt straff som följd. På alla berättelsens avgörande 
punkter är emellertid likheterna så stora att varje tvivel om ett 
samband mellan sagan och exemplet kan undanröjas. I båda innehas 
huvudrollerna av en god och en ond granne. Sådden med sand 
spelar en avgörande roll i händelseförloppet, och det avslutande 
miraklet består i en underbar skörd, varvid den fattige och godhjärta- 
de upprättas. Den avgörande skillnaden mellan de bägge beläggen är 
emellertid att undret i predikan verkas av Gud på grund av det 
fattiga folkets fromhet och tillit, medan det i sagan sker genom 
Skogsfruns makt.72 Odenius gör ett liknande konstaterande om 
mariamiraklet Målaren och djävulen då han säger att något av det 
mest påfallande i de muntliga beläggen i jämförelse med de medelti
da redaktionerna är att "hela det mirakulösa inslaget har gått förlo
rat; intet berättas om Jungfru Marias intervention".73 Sådana typer 
av förändringar är kanske rimliga att anta i en legendtexts transfor
mering till folksaga, och eftersom vi saknar tidigare belägg än predi
kan måste vi i varje fall hålla möjligheten öppen att motivet introdu
cerats just på detta vis.

I den medeltida kyrkokonsten, och jag tänker då framför allt på 
kalkmålningarna, avbildas som bekant vid sidan av de klassiska 
motiven i den kristna läran ibland även motiv ur legender, mirakler

72 Denna roll hos skogsrået tas inte upp av Granberg. Tvärtom säger han (1935 s 242): "Med 
jordbruket sammanhängande traditioner finnas däremot ej i skogsråföreställningen."

73 Odenius 1957 s 148.

han warykke wan ath lee förra j kyrkionne. Ok thcen godhe skolamcestaren wilde 
engom sinom diceknom thz stædhia. Nw thcer næst, tha piltin Gregorius kom 
ather til scola, næpste scolamæstaren honom mz riis, ok spordhe hwi han swa loo 
j kykionne. Piltin sagdhe allaledhis hwat han haffdhe seth. Thæn skolamæstaren 
wilde thz ey wisselika tro, för cen han gik mz piltenom Gregorio in j kyrkiona, j 
the wrana thær han saa diæffwlin, ok fan thz til ierteknis a wægginne, ath
hwitlimith war borthfallith swa wiith vmkringh som howdhit tok. Thæn godhe 
skolamæstaren mz piltzins withnisbyrdh kunnogadhe thz jerteknith vpinbarlika 
fore allom, swa ath mangh godh mænniskia tok Gudz ræddogha til sik, ok hiollo 
sik ather aff fafængo taian, ok swa aff sith sqwaller j the helgho kyrkio." (Min 
interpunktion.)

291



och sagor. Sådana motiv kan a priori antas ha varit kända i de 
områden där de avbildats. Visserligen kan man inte helt bortse från 
att de varit mer knutna till vissa målares eller beställares konstnärliga 
ambitioner än till bakomliggande folkliga föreställningar, men det 
verkar ändå rimligt att anta att man framför allt behandlat bekanta 
motiv i kyrkokonsten. Som framkommit då och då i denna uppsats 
händer det att motiv ur våra predikoexempla även återfinns på 
kyrkväggarna. Detta berättigar oss inte på något sätt till att anta ett 
direkt samband mellan predikan och kyrkokonst, därtill faller alltför 
många av överensstämmelserna inom ramen för det som kan antas 
ha tillhört tidens allmängods. Likafullt är iakttagelsen av intresse, låt 
vara av mer principiell än praktisk natur.

Om man även som ovan drar in överensstämmelser med folksagor 
eller annan muntlig berättartradition, kan motiviska paralleller av 
detta slag nämligen hjälpa till att skissera konturerna av en medeltida 
folklig föreställningsvärld, där såväl muntlig och skriftlig kultur som 
bildkonst är traditioner som samverkar och befruktar varandra. På 
detta sätt kan våra predikningar ges en logisk plats i ett idéhistoriskt, 
religiöst och kulturellt sammanhang. Deras tillkomsthistoria kan där
vid motiveras, och tolkningen av dem förankras i faktorer utanför 
själva texten, något som varje filolog drömmer om. Ur detta medelti
da kraftcentrum, resultatet av den långvariga process där den konti
nentala litteraturen och berättartraditionen sammansmälter med den 
inhemska, och där i många fall predikanterna har stått som en 
förmedlande länk, levereras motiv till både senmedeltida och efterre- 
formatorisk fromhetslitteratur, folkdiktning, muntligt berättande och 
bildkonst. Ett inflytande som levt kvar till vår egen tid.
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Sockenkyrkan
— byggnadstyper och inredningskomponenter

Lennart Karlsson

I vårt land finns knappast någon medeltida kyrka som bevarat sin 
ursprungliga form. Kontinuerligt fortlöpande förändringar och till
byggen har i de allra flesta fall lett till så långtgående förändringar, 
att det kan vara svårt att rekonstruera den första byggnadens ur
sprungliga gestalt. Erland Lagerlöf och Gunnar Svahnström1 har i en 
föredömlig översikt visat hur kyrkorna på Gotland under en tre
hundraårsperiod stegvis vuxit från anspråkslösa träkapell till magni
fika, välvda stenhällar. Utvecklingen på fastlandet löpte i delvis 
andra banor och fortsatte längre än på Gotland, där Digerdöden och 
Valdemar Atterdags brandskattning av Visby år 1361 gjorde att den 
ekonomiska basen för vidare expansion reducerades. Också i bety
dande delar av Syd- och Mellansverige föregicks stenkyrkorna av 
enkla träbyggnader. Adam av Bremen besökte Danmark på 1060- 
talet och kunde då konstatera, att Skåne hade 300 kyrkor. Det 
statistiska underlaget är möjligen något osäkert och han har ingen
ting att förtälja om storlek och material, men arkeologiska undersök
ningar har under senare år avslöjat, att de ojämförligt flesta var små 
och föga beständiga träkonstruktioner, som under följande sekel 
ersattes av stenbyggnader. Formuleringar i Smålands- och äldre 
Västgötalagen bestyrker att de första kyrkorna var uppförda i trä2.

Vår uppfattning om de tidiga träkyrkorna är osäker och fragmen
tarisk. Varken Adam av Bremen eller landskapslagarna ger någon 
antydan om deras utseende och några samtida avbildningar finns 
inte. Skogbonaden (fig 1) återger visserligen en liten kultbyggnad,

1 Lagerlöf & Svahnström 1973 s 26 f.
Lagarna kodifierades under ett framskridet skede av medeltiden, då de flesta träkyrkorna redan 
hade ersatts av byggnader i sten, men det är uppenbart att man inte alltid anpassat språkbruket 
till rådande förhållanden.
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Fig 1. Stog, Hälsingland, 1200-tal. Bonad med bild av stavkyrka och klocksta
pel, återgivna i genomskärning, med stora djurhuvuden uppe i takvinklarna. I 
koret står prästen framför altaret just i färd med att ringa i primklockan, medan 
andra ringer i klockstapelns och takryttarens klockor, uppenbarligen i avsikt att 
skrämma bort de odjur som stormar fram mot kyrkan.

som allmänt uppfattats som en stavkyrka, men den är ganska sen 
och dess informativa värde begränsat. Arkeologiska undersökningar 
ger en god bild av storlek och planform men lämnar fältet öppet för 
spekulationer beträffande elevation och konstnärlig gestaltning. Stu
dium av tillgänglig litteratur visar att dessa spekulationer vanligen 
vilar på ett bräckligt underlag och de rekonstruktioner, som möter 
där måste bedömas med tillbörlig försiktighet3. Stavkyrkoma och de 
små sockenkyrkorna av sten som ersatte dessa har endast i undan-

3 Rikard Holmberg (1970 s 52 ff) har på basis av förmodade grönländska förebilder förvandlat St 
Drotten i Lund till en torvkyrka. Det är med god vilja teoretiskt möjligt men av flera skäl föga 
sannolikt. När han går vidare och förser västväggen med en magnifik yttersta-doms-framställ- 
ning av bysantinskt snitt har han avgjort överskridit gränsen för det teoretiskt tillåtna. Roar 
Hauglid (1976 fig 139) har gått en annan väg och gjort Drotten till en högrest basilika med 
slanka, rakvuxna stöd av norsk typ — en ytterst elegant konstruktion, som emellertid bortser 
från att de norska stavkyrkoma är uppförda av furu. Drotten byggdes av ek som har helt andra 
materialegenskaper.
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Fig 2. Knut den heliges kyrka i Lund. Rekonstruktioner enligt Otto Rydbeck 
1942 fig 49 (A), Sten Anjou 1930 fig 61 (B), Erik Lundberg 1940 s 216 ff (C) och 
Erik Cinthio 1957 fig 8 (D). Den nuvarande domkyrkans yttre omfattning i tunt 
dragen linje. De starkt divergerande tolkningarna antyder vilka svårigheter som 
möter vid rekonstruktionsförsök av detta slag.
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tagsfall blivit föremål för mer genomgripande diskussion och de 
rekonstruktioner som kommit fram uppfattas därför alltför lätt som 
definitiva. Att försöken att gestalta försvunna eller endast delvis 
bevarade byggnader är ytterst svåra och osäkra företag, som kan leda 
till starkt divergerande resultat, framgår av en jämförelse mellan 
några av de planer som uppges återge grunden till den helige Knuts 
kyrka, dvs den byggnad som föregick Lunds domkyrka (fig 2). Na
turligtvis ökar osäkerheten, när man på basis av planer av denna typ 
söker återskapa byggnadens elevation. Det skall därför framhållas, 
att här nedan framförda generaliseringar rymmer en rad svårverifi- 
erade inslag.

De första träkyrkorna kan knappast karakteriseras som socken
kyrkor utan tillkom sannolikt vanligen på privat initiativ. Vissa be
lägg antyder att det kan ha rört sig om gårdskapell, men som ovan 
antytts visar arkeologiska undersökningar, att de nuvarande socken
kyrkorna i många fall haft föregångare i trä. Även om vår kännedom 
om vem som ursprungligen tagit initiativ till dessa är osäker, kan det 
vara motiverat att kortfattat sammanfatta kunskapen om våra första 
kyrkor. Omfattande undersökningar på kontinenten och i de skandi
naviska länderna har bragt ett stort material i dagen, som lämnar 
information om plantyper och byggmetoder. Utvecklingen är väl 
presenterad av Roar Hauglid och Claus Ahrens et al4. På initiativ av 
Sveriges Kyrkor är det svenska träkyrkobeståndet under publicering 
av Marian Ullén och Erland Lagerlöf5.

Kontinentens romanska stenkyrkor tycks liksom de skandinaviska 
i stor utsträckning haft föregångare i trä. Så vitt man idag kan se har 
det i de tidigaste skedena rört sig om resvirkesbyggnader, om enkla 
palissadkonstruktioner, vars väggar bestått av summariskt kluvna 
stockar som nertill var jordgrävda och upptill hållits samman av ett 
ramverk av vertikala plankor, hammarband (fig 3a). Detta var ett 
stabilt men föga beständigt montage, eftersom markförhållandena 
ofta ledde till rötangrepp som på kort tid undergrävde konstruktio
nens ursprungliga soliditet. För att i någon mån komma tillrätta med 
detta problem placerades väggplankorna på syllar intappade i och 
burna av kraftiga, jordgrävda stammar (fig 3b), en avgjord förbätt
ring men inte någon definitiv lösning — också stammarna var ju 
utsatta för röta. Nästa utvecklingssteg består därför i att man låter 
syllarna bära hela konstruktionen placerad på en stenpackning, som 
utgör en effektiv spärr mot den nedbrytande jordfuktigheten (fig 3c).

4 Hauglid 1976. Ahrens et al 1981.
5 Ullén 1983. Lagerlöf 1985.
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Fig 3. Stavkonstruktioner. I A återges en primitiv, helt jordgrävd variant. I B 
vilar plankorna pä en syli buren av kraftiga, jordgrävda hörnstolpar. I den sista 
varianten (C) bäres också hörnstolparna av syllarna, som i sin tur vilar pä en 
stengrund, som skyddar träkonstruktionen frän jordfuktigheten. Alla nu stående 
stavkyrkor är av den senare typen.

Alla idag fortfarande stående stavkyrkor är byggda på detta sätt. Den 
stabilitet, som kännetecknade de helt jordgrävda varianterna (fig 3a), 
gick förlorad i konstruktioner placerade på en stenpackning (fig 3c) 
och har tvingat fram en rad försträvningsåtgärder, flera sekundärt 
insatta. I Sverige tycks utvecklingen inte helt följt dessa linjer. De 
sista decenniernas arkeologiska undersökningar i Lund antyder att 
de allra första stavkyrkorna i princip varit av den delvis syllburna typ 
vi ser i fig 3b. De förmodas vara uppförda av inkallade timmermän, 
medan de senare träkyrkor, som är helt jordgrävda, kan vara resta av 
inhemsk, tekniskt mindre kunnig arbetskraft5b.
5b Enligt välvilligt påpekande av Lars Redin och Torvald Nilsson.
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Fig 4. Resvirkesväggens plankfogar. En primitiv form utan tätning (A), endast 
känd från förhistorisk arkitektur. Nät och lös fjäder (B) har funnits i stavkyrkoma 
i Lund, Hemse, Greenstead mfl. Plankor med nätar i häda kanterna kan också 
kombineras med mellanställda fjäderplankor (C), sd har skett i flera svenska 
stavkyrkor och i det äldre materialet i Urnes. Det vanliga är dock plankor med 
nät i ena kanten och fjäder i den andra. I Hedared (cf fig 5) är plankorna 
oregelbundna och grovt tillyxade (D) medan det yngre materialet i Urnes består 
av regelbundna och profilerade väggplankor (E).

Jordfuktigheten var inte enbart destruktiv, den hade en positiv 
egenskap genom att den, om inte hindrade så dock fördröjde vägg
plankornas uttorkning. I den äldsta, primitiva resvirkesarkitekturen 
tycks väggplankoma ha bestått av kluvna stockar utan någon fogning 
(fig 4a), men redan anspråkslösa krav på komfort hade lett till att 
man försökt täta springorna mellan plankorna genom att ta upp 
nåtar och sätta in lösa fjädrar (fig 4b). Sta Maria Minor och sannolikt 
också hennes föregångare bland Lunds stavkyrkor har haft denna 
typ av tätning. En senare variant är, att plankorna växelvis försågs 
med nåt respektive fjäder (fig 4c). Slutligen övergick man till att förse 
varje väggplanka med nåt i ena kanten och fjäder i den andra. Av 
den senare typen förekom många varianter från oregelbundna, grovt 
tillyxade väggelement till strikt standardiserade plankor med este
tiskt motiverad kantprofil (fig 4d, e).

Den enda i vårt land kvarstående stavkyrkan, Hedared, mellan 
Borås och Alingsås, har en karaktäristisk plan med rektangulär för- 
samlingsdel och ett betydligt smalare, närmast kvadratiskt kor (fig 5).
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Fig 5. Hedareds stavkyrka i Västergötland. Dendrokronologiska undersökningar 
har visat att kyrkan byggdes sä sent som i början av 1500-talet, men typen är 
ålderdomlig och allt tyder pä att den uppfördes som en direkt kopia av en 
nerbrunnen föregångare.

Den uppfördes mycket sent6, under ett skede då denna plantyp för 
de mindre sockenkyrkornas del sedan länge ersatts av varianter där 
koret inte är lika klart åtskilt från långhuset (jämför fig 10), men allt 
tyder på att den nuvarande kyrkan haft en föregångare från omkring 
1200 och att det är dess plan som upprepas. De gotländska 1100-

6 Stavkyrkan i Hedared har ofta daterats förhållandevis tidigt — "til slutten av 1100-tallet" 
(Hauglid 1976 s 214) eller "från 1200-talets början" (Svanberg 1964 s 13) — stilistiskt föga 
uppseedeväckande bestämningar, som emellertid visat sig helt felaktiga. Dendrokronologisk 
datering har i vår tid avslöjat att kyrkan uppfördes först under 1500-talet (Lagerlöf 1985 s 175). 
Det är dock uppenbart att 1500-talskyrkan direkt reproducerar sin föregångare, vilket förklarar 
tidigare dateringar.
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Fig 6. Borgunds stavkyrka i Norge är resultatet av en läng serie tillbyggnader. I 
sin ursprungliga form var den en enkel basilika med kvadratiskt kor (A). Absid, 
svalgäng, takryttare och spira är sekundära tillägg (B). Flera andra norska 
stavkyrkor är under sen tid rekonstruerade med Borgund som förebild.
Termer: 1 Svalgäng; 2 Grundsyll; 3 Väggsyll; 4 Omgång; 5 Kor; 6 Absid; 7 Ham
marband; 8 Hörnstolpe; 9 Bägknä; 10 Tång; 11 Kryssförsträvning; 12 Triforium; 
13 Klerestorium; 14 Saxad, inre sparre; 15 Hanbjälke; 16 Taksparre; 17 Takrytta
re; 18 Spira.

talsvarianterna är av samma plantyp7. Kontinentala och danska un
dersökningar antyder emellertid, att ännu äldre kyrkor haft en helt 
rektangulär plan. Koret har med andra ord haft samma bredd som 
långhuset och således inte varit markerat i exteriören8. Detta är 
anmärkningsvärt eftersom denna plantyp åter blir vanlig från början 
av 1300-talet (jämför fig 10).

Hedared och jämförbara gotländska stavkonstruktioner är små, 
enkla salkyrkor, som ställde måttliga krav på byggmästare och tim
mermän, medan många av de norska stavkyrkoma uppfördes som
7 Trotzig 1981 s 277 ff.
8 Hauglid 1976 s 77 ff.
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basilikor, dvs med inre stöd och förhöjd mittskeppsvägg. Här rör det 
sig om ytterst avancerade timmerkonstruktioner, som tekniskt och 
estetiskt utomordentlig väl tillvaratar virkets materialegenskaper. 
Håkon Christie har i flera arbeten på ett mycket åskådligt sätt blott
lagt svåråtkomliga och komplicerade sammansättningsdetaljer och 
har i klara teckningar analyserat den norska stavkyrkoarkitekturens 
konstruktiva förutsättningar9. Möjligen bör det erinras om att ut
vecklade norska stavkyrkor, t ex Borgund, inte är resultatet av en 
genial arkitekts samlade konception utan att de fått sin form under 
en process som förlöpt genom flera generationer. Den ursprungliga 
byggnaden var mycket enkel (fig 6a). Svalgång, takryttare och torn
spira, dvs de delar, som samverkar till kyrkans helt unika, pyramid- 
liknande karaktär, är senare tillägg. Också korets absidiala avslutning 
är ett sent tillägg (fig 6b), ett tillägg som är helt främmande för 
timmerbyggnadens konstruktiva grundprinciper Den är lånad dit 
från en framväxande stenarkitektur som tillmättes högre status.

De utvecklade norska stavkyrkorna är någonting som är unikt för 
Skandinavien, men den dominerande tendensen gick i annan rikt
ning, mot sten. I Danmark, Sverige och i Norges centralbygder 
ersattes de första små träkyrkorna efter några generationer av bygg
nader i sten. Sockenbegreppet är ännu inte helt genomlyst, men 
mycket talar för att dessa senare är våra första egentliga sockenkyr
kor, att de bekostats och uppförts av ett bygdekollektiv bosatt inom 
ett geografiskt område som vid okänd tidpunkt fått beteckningen 
socken.

Redan före kristendomens ankomst till Norden restes åtskilliga 
runstenar, som förutsätter kunskaper i elementär stenbearbetning. 
Gravhögar och andra sepulkralmonument hade sedan länge upp
förts i sten, men de består av på varandra staplade, helt obearbetade 
block eller fältstenar. I strikt byggnadstekniskt avseende var stenen 
ett oprövat material och våra första stenkyrkor uppfördes av inkalla
de bygg- och stenmästare. Under 1100-talets allra första år gjordes 
Norden till ett eget ärkestift med säte i Lund, vilket ställde krav på en 
representativ domkyrka. Den ovan nämnda, Knut den heliges kyrka, 
hur den nu sett ut (jämför fig 2), ansågs inte tillfredsställa dessa krav 
och ett nytt tempel påbörjades, Skandinaviens hittills ojämförelsevis 
största byggföretag, som senare kom att få avgörande betydelse för 
otaliga sockenkyrkor inte bara i Danmark utan i hela det väldiga, 
nordiska ärkestiftet. Mycket tyder på att bygghyttan i Lund hade en 
internationell sammansättning och att det där samlades impulser

9 Se tex Christie 1974, 1979, 1981A och 1981B.
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från olika håll, men det står samtidigt klart, att de dominerande 
influenserna kommit från Norditalien och att de förmedlats av lom- 
bardiska arkitekter och stenmästare. Här är inte platsen att gå in på 
Lundadomens arkitektur och skulpturala gestaltning, men låt oss 
konstatera att byggnaden uppfördes i en för Norden helt ny kvader
teknik.

En kvader är en parallellepiped, en kropp med parvis parallella 
sidor och alla vinklar räta, en geometrisk enkel form, som dock, om 
den utföres i sten, ställer stora krav på den som håller i mejsel och 
klubba. Domkyrkan i Lund uppfördes av välhuggna sandstenskvad- 
rar i ett skalmursutförande med antika anor. I princip består de tjocka 
murarna av två skikt av kvadrar, ett yttre och ett inre och mellan dem 
en massiv kalkbrukskäma, därav namnet skalmur. Senare aktualise
rades samma kvaderteknik av cisterciensermunkar från Clairvaux 
och användes även i ett mindre antal sockenkyrkor, men vanligen 
tvingades man av ekonomiska skäl benyttja sig av ett betydligt 
enklare stenmaterial, medan däremot principerna för skalmuren bi
behölls under hela medeltiden oavsett vilket slags sten som kom till 
användning. Som ersättning för de arbetskrävande och dyrbara 
kvadrarna användes lättbrutet material som t ex kalkstensflis eller 
helt enkelt den sten man fann i markerna och som endast blev 
föremål för en summarisk bearbetning. I en genomförd kvaderstens- 
teknik kunde fogarna göras mycket tunna, medan den irregulära 
fältstenen, som växlade i storlek och form, skapade breda och oregel
bundna fogar, vilket ofta ledde till att hela byggnaden putsades. I 
Skåne introducerades teglet som byggnadsmaterial redan under 
1100-talet och nådde Mälardalen under följande sekel, dvs i början 
av det gotiska skedet. Kloster- och stadskyrkor uppfördes ofta helt i 
tegel, medan detta material i landsbygdens sockenkyrkor vanligen 
fick en mer inskränkt användning i fönster- och dörromfattningar 
och i gavelspetsarnas blinderingar. Gerda Boéthius behandlade re
dan 1921 vad hon betecknade som De tegelornerade gråstenskyrkor- 
na'°. Senare har Hans-Emil Liden, Karin Andersson och Agneta 
Rosenqvist, Elna Møller" och många andra ingående behandlat vår 
tidiga stenbyggnadskonst och de material och teknikproblem som 
sammanhänger med denna.

Den plantyp vi möter i Hedareds stavkyrka (fig 5) är liturgiskt 
motiverad och återfinnes därför också i stenkyrkorna, där omväxlan
de med ett antal mer komplicerade varianter. Hedared och andra 10 11

10 Boethius 1921.
11 Lidén 1974. Andersson & Rosenqvist 1980. Møller 1983.
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C

Fig 7. Romanska plantyper. Skalunda, Västergötland (A) har kvadratiskt, rakav- 
slutat kor, medan Väversunda, Östergötland (B) har absidial koravslutning. I 
Hagebyhöga i Östergötland kompletteras byggnadskroppen av ett torn i väster 
(C).

stavkyrkor hade ursprungligen alla rakavslutat kor, vilket är materi- 
altekniskt naturligt i en träarkitektur. Kultbyggnader i sten bygger på 
andra förutsättningar och har alltsedan antiken erbjudit större form
rikedom. Redan under fornkristen tid kompletterades koret med en 
halvcirkulär avslutning, en absid, vilken ingalunda är någon kristen 
innovation utan har hedniska förebilder. Samma absidiala avslut
ning upprepas i Lund och i en mycket stor grupp av våra romanska 
sockenkyrkor (fig 7b, c). De i fig 5 och 7a-b antydda plantypema 
torde ha uppfyllt alla de krav en normal landsortsförsamling kunnat 
ställa på sin kyrka under förutsättning att denna kompletterades av 
klockstapel eller annat montage för klockorna (jämför fig 1). Ändå är 
huvuddelen av våra kyrkor sammanbyggda med höga tornpartier
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Fig 8. Våmb, Västergötland. Romansk sockenkyrka av kalkstensflis med väst- 
torn, långhus och absidialt avslutat kor i öster. Fönstren är något förstorade och 
kyrkan har ursprungligen varit putsad, men bilden ger ändå en god föreställning 
om den mest karaktäristiska typen under 11- och 1200-talet.
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Fig 9. Ask, Östergötland. De romanska sockenkyrkorna hade vanligen tornet i 
väster, men det förekom andra varianter. Här är det uppåt avtrappade tornet 
placerat över långhusets östra del. Liksom i de flesta andra fall är vapenhuset 
och norrsidans sakristia (ej synlig pä bilden) senare tillägg.
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(fig 8), vars ursprungliga motivering ännu inte är tillfredsställande 
förklarad. Idag fungerar de flesta kyrktorn som i byggnadskroppen 
integrerade kampaniler, men den primära funktionen var sannolikt 
mer sammansatt. Svenska forskare har starkt betonat tornens 
försvarskaraktär, medan man på tyskt område i många fall uppfattat 
framförallt västtornen som profana maktmanifestationer. Flera torn i 
t ex Skåne och Östergötland har en omfattning och inredning som 
styrker den senare uppfattningen. Över bottenvåningens förhall, 
som kan ha tjänstgjort som grav- eller dopkapell har ofta inretts ett 
emporium, som öppnat sig ner mot kyrkan och som tillåtit kyrkans 
patronus att i förnäm avskildhet och bokstavligt över huvudet på 
vanliga församlingsmedlemmar ta del av de aktiviteter som ägde rum 
i koret. Hur dessa feodala arrangemang lät sig förenas med socken- 
kyrkotanken har ingen ännu sökt klarlägga.

Det är emellertid endast en ringa del av våra sockenkyrkor, vars 
tom direkt och odiskutabelt kan knytas till en lokal världslig makt. 
På Gotland, som ju knappast präglades av feodala förhållanden, 
växte tornen i höjd och omfång med varje ny generation, och det går 
inte att bortse från att rena prestigehänsyn efter hand kom att spela 
en avgörande roll. De flesta tornen är placerade i väster, men det 
finns en mindre grupp östtornskyrkor. I Skånela, strax norr om 
Stockholm, reser sig tornet över korkvadraten. Absiden utgår här 
direkt från östra tomväggen. I Ask i Östergötland återfinnes tornet 
över långhusets östparti och följes där av kor och absid (fig 9).

Planen i fig 7c visar en kyrkotyp som består av fyra mer eller 
mindre väl åtskilda delar: tom, långhus, kor och absid. Relationen 
mellan torn och långhus är beroende av det förras funktion. I feodala 
anläggningar kan det vara slutet och förbehållet kyrkans patronus, i 
rena församlingskyrkor kan långhuset öppna sig in mot tornets bot
tenvåning och de båda delarna kan då vara väl integrerade. Mellan 
långhus och kor, dvs mellan församlingsdelen och byggnadens sak
rala centrum, gick emellertid alltid en klart markerad gräns. Det vi 
idag kallar triumfbåge hade under 600- och 700-talen för de mindre, 
kontinentala och engelska kyrkornas del haft karaktär av dörröpp
ning. Triumfbågen var med andra ord mycket smal och rumsindel- 
ningen helt entydig. Men långt innan vi i vår del av världen hade 
börjat bygga stenkyrkor hade öppningen mellan dessa båda delar 
vidgats, dock utan att den symboliska markeringen gått förlorad. 
Långhuset bibehöll sin östvägg, men denna blev, i takt med att 
triumfbågen vidgades, allt mindre påtaglig, vilket dock inte betyder 
att gränsen suddades ut. Vi återkommer nedan till denna skiljelinje. 
Absiden utgör inte någon självständig del utan är alltid väl integre-
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Fig 10. Härkeberga, Uppland. Under 1300-talet ersattes den differentierade 
romanska planen av en enklare typ. Kyrkan kom att utgöras av ett enda rek
tangulärt rum utan i planen markerat kor. Det senare avskiljdes dock av ett 
genombrutet skrank, sannolikt vanligen av trä eller järnsmide.

rad i koret. Den skall ses som en betoning av kyrkans högaltare och 
kompletterades ursprungligen av ett ciborium, en överbyggnad ut 
över altaret.

För den svenska landsbygdens sockenkyrkor innebar gotiken 
framför allt en planförenkling. Den differentierade rumsindelning 
som anas i figurerna 7c, 8 och 9 reducerades i plan och exteriör till ett 
enda rektangulärt rum (fig 10, 11). Denna förändring var genomförd 
redan i början av 1300-talet och i detta avseende sker senare knap
past någon utveckling. Det som mer än allt annat karaktäriserar 
gotisk byggnadsteknik, de genombrutna och upplösta murytorna, 
nådde aldrig svensk landsbygd, där man under hela medeltiden 
skulle bibehålla romanikens slutna, massiva väggpartier. Muröpp
ningarna kunde göras något större och spetsbågiga, men bortsett från 
detta och ovan antydda planförändring förblev det mesta vid det 
gamla. 1400-talets valvslagning och sekundärt tillfogade sakristior 
och vapenhus förändrade knappast detta förhållande. I städerna gick
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Fig 11. Härkeberga, Uppland.

planutvecklingen delvis i andra banor. Ekonomiskt starka hantverks- 
korporationer och köpmansgillen kunde under senmedeltiden tillfo
ga egna kapell, som komplicerade planformen.

I sina enklaste versioner består stenkyrkan av fyra tjocka murar, fyra 
nakna väggar med öppningar för dörr och fönster. Bland de fasta 
inventarierna var altarna, dopfuntsfundamentet, piscinan och 
vigvattenskaren vanligen också av sten. Högaltaret var axialt placerat 
i korets östra del, i kyrkor med absid, i eller i omedelbar anslutning 
till denna. De tidigaste kristna altarna hade haft form av ett bord, det 
Herrens bord Paulus hänvisar till i 1 Kor. 10:21, men under intryck 
från martyrkulten kom det att anta form av en sarkofag, och när 
kristendomen nådde Norden var ett altare i princip en helgongrav 
med inneslutna reliker. Framsidan kunde smyckas av en frontale, 
antemensale eller antependium, ibland med rika bildframställningar. 
Över altaret, från dess bakre kant reste sig ett retabel12. Det senare 
ersattes under gotiken av ett altarskåp, som efterhand fick ett alltmer 
komplicerat system av dörrar att öppna och sluta i relation till kyrko-

12 Se Nørlund 1926 med rikt bildmaterial.
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årets gång. Till höger om altaret hade piscinan sin plats. Den kunde 
vara infälld i korets sydvägg eller monterad i anslutning till denna. 
Högaltare kompletterades av ett skiftande antal andra altaren. I en 
ordinär romansk sockenkyrka tycks det vanligen ha funnits två styc
ken placerade mot långhusets östvägg, ett på vardera sidan om 
triumfbågen. Det norra var som regel helgat åt jungfru Maria och det 
södra åt kyrkans titelhelgon.

Den ovan nämnda piscinan, som användes vid ceremoniell rening 
av kalken efter mässan, stod i förbindelse med ett dräneringssystem, 
som ledde ner under kyrkobyggnaden. Dopfunten hade en liknande 
avtappningskanal. I båda fallen var avsikten, att det heliga vattnet 
skulle ledas direkt ner i vigd mark under kyrkan och inte komma på 
avvägar. Dalalagens kyrkobalk antyder att missbruk kunde förekom
ma13. I äldre litteratur anges, att dopfunten under medeltiden hade 
sin plats omedelbart innanför dörren. Detta för att den odöpte hed
ningen i minsta möjliga mån skulle vanhelga Guds hus. Senare tiders 
kyrkoarkeologiska undersökningar ger föga stöd åt denna uppfatt
ning utan visar att funten varit centralt placerad, i långhusets mittax
el, möjligen med en lätt förskjutning åt väster. Idag återstår endast 
själva funten, vanligen bestående av cuppa och fot. De låga roman
ska funtama förutsatte stabilt, ganska högt fundament, som kunde 
vara trappstegsformigt14.

Den fasta bänkinredning, som i dagens kyrkor upptar större delen 
av golvytan, tillkom först efter reformationen, då gudstjänstordning
en fick en annan karaktär. I några kyrkor finns spår efter en låg, 
väggfast bänk längs långhusets syd- och nordvägg, men församling
en förväntades vanligen övervara gudstjänsten stående. I gotländska 
kyrkor med stora kor har bevarats system av korstolar med många 
säten. I kloster och domkyrkor är funktionen klar, men i vilket 
sammanhang de användes i våra sockenkyrkor är ännu inte tillfreds
ställande utrett. Några kyrkor har kvar små mobila bänkar med 
ryggstöd. De benämnes brudbänk, men det är knappast troligt att 
denna sentida beteckning speglar deras ursprungliga användning.

På planerna i figur 7 anas en gräns mellan församlingsdelen, 
långhuset, och kultcentrum, koret. Som ovan antytts hade marke-

13 "Nu skall klockaren vakta dopfunten. Den skall ej stå öppen längre, än medan funten viges och 
ett bam dopes. Står den öppen längre och griper folk med händerna i den, gälde klockaren tre 
marker. Griper någon dessemellan med händerna i den gälde han tre marker" (Dalalagens 
kyrkobalk, flock 5 :4). Föreskriften avser funtens lock, men vittnar också om att de kyrkliga 
myndigheterna hyste betänkligheter mot det liturgiskt oreglerade bruk av det heliga vigvattnet, 
varom svartkonstböckema ger utförliga anvisningar.

14 Fåhraeus 1974.

313



ringen tidigare varit betydligt klarare - triumfbågen var med andra 
ord smalare. På planen i figur 10 föreligger ingen markerad skiljelinje 
mellan dessa båda delar. Förändringen är dock principiellt skenbar. 
Triumfbågen hade undan för undan blivit allt vidare för att slutligen 
helt försvinna. Men också i de tidigare versionerna hade funnits ett 
skrank, som höll lekmännen borta från koret, ett genombrutet gal
lerverk, som skapade avskildhet kring mässundret utan att hindra fri 
insyn. Detta korskrank fanns kvar under hela medeltiden och senare 
versioner i t ex Husaby (Västergötland) och Ragunda (Jämtland) visar 
att reformationen inte omedelbart ändrade på detta arrangemang. 
Korskranket följde triumfbågens utveckling och i gotiska kyrkor av 
den typ som ses i figur 10 gick det således från vägg till vägg, tvärs 
över rummet.
Idag återstår endast svårtolkade rester av dessa skrank. Triumfkru
cifixet stöder ibland på en horisontell bjälke, trabes, som spänner 
tvärs över triumfbågen, och som möjligen kompletterats av ett verti
kalt stöd, krucifixstocken. Utifrån dessa element har Johnny Roos- 
val15 sökt rekonstruera det romanska korskranket i Stånga på Got
land (fig 12). Anna Nilsén16, som sedan flera år arbetar med denna 
problematik, har nyligen fäst uppmärksamheten på resterna efter ett 
gotiskt korskrank i Uppland. En föregångare till senare tiders pre
dikstol, en enkel läspulpet eller ambo tycks i några fall ha öppnat sig 
ut genom korskranket, som i större kyrkor också kan ha varit sam
komponerat med ett lectorium17.

Innan kyrkorna fick sakristior förvarades de liturgiska kärlen, böc
kerna, textilierna och andra dyrbarheter i sakramentsskåp och kistor 
placerade i koret. Sakramentsskåpen kunde bestå av nischer i väg
garna, som tillslöts med järngaller eller trädörrar med järnsmide. De 
kunde också vara helt fristående — smala, höga träskåp, som vanli
gen förstärktes av smidda järnband.

Stenkyrkans inredning bestod som framgått av ovanstående till 
stor del av trä. Av trä var också hela takkonstruktionen. Några 
kyrkor i t ex Vä och Sigtuna har haft slagna korvalv, men ingen av 
dessa var vad vi idag uppfattar som sockenkyrkor, vilka under ro
mansk tid täcktes av trätak — öppna takstolar eller platta trätak. I min 
avhandling18 har jag sökt sammanfatta forskningsläget på detta om
råde och där finns utförliga litteraturreferenser. Helt nyligen har

15 Roosval 1930 s 3 ff.
16 Nilsén 1990 s 219 ff.
17 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid X pl 2, 3.
18 Karlsson 1976 s 23 ff.
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Fig 12. Stänga, Gotland. Korskrank, rekonstruktion enligt Johnny Roosval 1930 
s 12.

Peter Sj ömar19 ingående och initierat analyserat takstolens upp
byggnad och konstruktiva verkningssätt".

Stavkyrkoma hade små runda eller smala, rundbågiga ljusgluggar, 
så placerade att de ursprungligen inte förutsatte glasning. Det in- 
trängade ljuset var ytterst blygsamt och under det tidigt kristna 
skedet låg det heller knappast i kyrkans intresse att låta transsubstan- - 
tiationsundret omges av ett i fysisk mening alltför påträngande ljus-

19 Sjömar 1988 s 168 ff.
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Fig 13. Ignaberga, Skåne. Romansk 
fönsterinfattning av trä, nu pä Lunds 
universitets historiska museum.
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flöde. De romanska kyrkornas små fönster skall därför inte i första 
hand förklaras med hänvisning till tekniska problem och höga glas
priser. Det skall dock konstateras att utvecklingen gick mot allt större 
ljusöppningar. En romansk absidkyrka av den typ som antyds i fig 7b 
tycks ofta ha haft två ljusöppningar, en i långhuset och en i koret, 
båda på sydsidan och ibland kompletterade av ett runt eller fyrpass- 
format fönster mitt på absiden. Det senare, som är medvetet relaterat 
till högaltaret, har en rent symbolisk funktion20. Själva ljusöppning
en var fortfarande anspråkslös, betydligt mindre än vad de inåt och 
utåt vidgade smygarna ger anledning förmoda. De små, blyinfattade 
glasrutorna fixerades av en träram som ursprungligen gjordes av en 
enda planka, vilken fixerades i muren innan öppningens slutsten 
lades på plats (fig 13). Ute i Europa kunde kyrkorna från 1200-talet 
förses med enorma fönsterytor med rika, färgintensiva glasmålning
ar. Den svenska landsortens sockenkyrkor har föga av detta. Eventu
ella glasmålningar är nu i de flesta fall försvunna, endast Gotland 
utgör i viss mån ett undantag. Men det är påtagligt att fönsteröpp
ningarna ökade i storlek. Efter cisterciensisk förebild har t ex Härke- 
berga (fig 10, 11) från omkr 1300 fått en förhållandevis stor tre- 
fönstergrupp i öster, som tillsammans med sydfasadens båda högt 
placerade öppningar helt förändrade korets ljusförhållanden.

Fönster, speciellt av gotisk typ, krävde ett komplicerat stöd- och 
ramsystem, medan däremot kyrkans dörrar hängdes upp i dörröpp
ningarna utan karmar eller annan tätning. Utan undantag öppnades 
de medeltida dörrarna inåt och var så hängda att den inträdande 
genast vände blicken mot högaltaret, kultens centralpunkt. Södra 
sidans dörrar var således vänsterhängda och den i norr högerhängd. 
Liksom fönstren ökade portalerna och därmed också dörrarna i stor
lek. Flera 1100-talsdörrar har en yta som är mindre än en kvadratme
ter, medan de senmedeltida kunde närma sig tio. Oavsett storleken är 
de vanligen av trä med beslag och gångjärnsband av järn, men det 
förekommer också rena järnkonstruktioner. De senare återfinnes ofta 
mellan långhus och sakristia. I sakristian förvarades kyrkans dyrbar
heter och det var angeläget att skydda dessa mot brand och inbrott. 
Inget land i världen har bevarat lika många järnbeslagna dörrar som 
Sverige, många med mycket rika bildscener. Speciellt Östergötland 
har bevarat en stor grupp intressanta dörrsmiden och det är påtagligt 
att dessa praktfulla dörrar sitter i mycket enkla portaler. Omvänt 
tycks de skulpturalt mer utvecklade portalerna vanligen haft mer 
anspråkslösa dörrar.

20 Reuterswärd 1983 s 95 ff.
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Denna översikt, som dessvärre är både flack och fragmentarisk, har 
försökt antyda den svenska utvecklingens huvuddrag, men det mås
te tilläggas, att de regionala variationerema är betydande. Adam av 
Bremens ovan anförda notis gör ju gällande att de i Skåne stax efter 
mitten av 1000-talet fanns 300 kyrkor, då fanns det knappast en 
enda norr om Mälaren, och kyrkorna i Uppland och efter Norrlands
kusten skiljer sig på väsentliga punkter från vad som karaktäriserar 
landets sydliga landskap. Jämtland är starkt präglat av utvecklingen 
i Norge och i ett längre perspektiv England. Det senare är mest 
påtagligt i 1200-talets träskulptur, som saknar motsvarigheter i lan
dets övriga delar, men också den tidiga arkitekturen och flera inred- 
ningsdetaljer vittnar om samma västliga orientering. Också i de södra 
delarna av Västsverige är ett tidigt engelskt inflytande märkbart. Det 
centralt placerade Närke kristnades uppenbarligen från just England, 
vilket satt osedvanligt starka spår i landskapets sockenkyrkor21. I 
övriga delar dominerar kontinentala stilimpulser, huvudsakligen för
medlade via ärkebiskopssätet i Hamburg-Bremen, som på ett tidigt 
stadium lyckades eliminera den brittiska konkurrensen. Från 1200- 
talet är det tyska inflytandet nära nog allenarådande, dels på grund 
av vår kyrkopolitiska orientering, dels beroende på Hansans starka 
makt över det nordeuropeiska handelsutbytet.
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Ett helgonskåps historia
Från altare i Ängsö till predikstol i Tillinge

Jan Svanberg

Sockenkyrkorna hämtade både i sin arkiktektur och bildutsmyckning 
naturligt nog ofta inspiration, förebilder och ibland även mästare 
från stiftets stora kyrkor. Tongivande var först och främst domkyr
kan och de viktigaste klosterkyrkorna men även de stolta stadskyr
korna. Bevarade prov på sådana relationer mellan medeltidens soc
kenkyrkor och deras stifts ledande storkyrkor är så många att en 
rimlig redovisning eller en olika aspekter täckande exemplifiering 
skulle kräva en hel bok. Inom ramen för denna uppsats är det därför 
bättre att begränsa sig till ett enda belysande exempel men istället 
försöka gå på djupet med det.

Närmaste grannsocken till Enköping är Tillinge, vars kyrka ligger 
ett par kilometer väster om staden alldeles intill E 18. Den är alltså 
lätt att nå och väl värd ett besök. Den medeltidsintresserade lägger 
kanske först märke till några sengotiska träskulpturer uppsatta på de 
vitkalkade väggarna i det ljusa, för ett par år sedan restaurerade 
kyrkorummet. Mest påfallande är en snidad och målad framställning 
av Kristi nedtagande från korset. Den är av en speciell typ som 
återgår på en berömd skulptur av detta motiv, den s k "Helga Lösen" 
i svartbrödernas kyrka i Stockholm. Det var en bild som tillskrevs 
många mirakler och var ett viktigt vallfartsmål. Därför har den kopi
erats i sju helt eller delvis bevarade altarskåp inom det medeltida 
ärkestiftet (fem i Uppland, ett i Hälsingland och ett i Ångerman
land).1 Av dessa altarskåp som velat överföra något av "Helga Lö-

1 Om de 11 kg silver som 1527 under Gustav Vasas kyrkokonfiskationer beslagtogs hos domini- 
kanerna i Stockholm kom från skulpturgruppen eller från votivgåvorna till den har forskarna 
haft olika uppfattningar om (i senare fallet skulle bilden ha varit av förgyllt och polykromerat 
trä). Att denna bilds betydelse var stor framgår bl a av ett brev från Sten Sture d.ä. till hans 
hustru Ingeborg i Stockholm 1503, där han ber henne låta sjunga en mässa för "sancte Jörien" (i 
Storkyrkan) och en annan för "the helge lössn" (i dominikankyrkan). Om detta och om de sju 
altarskåpsskulpturer som kopierar "Helga lösen", fr a det välbevarade skåpet i Ö.Ryd, som 
stiftats av Sten Sture d.ä:s syster Birgitta Sture och hennes make Johan Kristiernsson (Vasa) 
(Gustav Vasas farföräldrar) och utförts av Johannes sculptor 1488 — allt enligt inskrifter — se 
närmare Norrby 1985 s 44 ff och s 66 ff.
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sens" undergörande kraft genom att kopiera dess korsnedtagnings- 
scen hör det i Ö. Ryd utanför Stockholm till de bäst bevarade. Där 
omges detta centralmotiv av två stående helgon i skåpets fasta mitt
parti (corpus) och i flyglarna står statyetter av de tolv apostlarna. Så 
har också Tillinge kyrkas forna högaltarskåp sett ut att döma av vad 
som finns kvar. Det gör inte bara mittscenen, den ovannämnda 
korsnedtagningen, utan även de två stående helgon, som omgivit 
den — dels en St Erik uppsatt på en vägg i kyrkan och dels en St 
Erasmus, nu i Enköpings museum. Där har också en av flyglarnas 
apostlastatyetter bevarats medan fyra andra står uppe på prediksto
lens ljudtak.2 Att man under 1600- och 1700-talen prydde nygjorda 
kyrkomöbler med enstaka figurer från den egna kyrkans gamla 
altarskåp vittnar ännu åtskilliga svenska predikstolar om.

Men Tillinge är ensam om att ha en predikstol som dessutom är 
helt och hållet prydd med reliefer, statyetter och ramverk från ett 
medeltida altarskåp, anskaffat enkom för detta ändamål för dyra 
pengar från en annan kyrka. Ty när predikstolen skulle förfärdigas 
köpte man 1753 till dess utsmyckning ett altarskåp från Ängsö kyrka 
i Västmanland ("från Engön en gl förgylld altartafla för 150 dir") 
(bild 1).

Detta har klarlagts av Ingrid Rosell i hennes grundliga beskrivning 
av Tillinge, utgiven i Sveriges Kyrkor 1968. Hon anger vilka delar 
som kommer från det inköpta skåpet. Från dess flyglar kommer de 
fyra reliefer som pryder predikstolskorgen, två med scener ur Sta 
Katarinas och två med scener ur St Görans legend. Från skåpets 
corpus kommer de två helgonstatyetter vilka står kvar i sitt ramverk 
såsom predikstolens ryggstycke mellan korg och ljudtak, den vänstra 
föreställande Sta Katarina och den högra madonnan. Till corpus för 
Rosell med rätta även en tredje helgonstatyett föreställande St Göran 
vilken utan ramverk är uppsatt på en vägg i kyrkan. Han är nämligen 
i samma stil och exakt samma storlek som de två kvinnliga helgonen 
(ca 95 cm, medan de två ovannämnda helgonstatyetterna från Till
inges eget forna altarskåp är i en annan, mera statisk stil och 8 cm 
högre). Samtliga figurer är skurna i ek. Rosell konkluderar att det till 
Tillinge köpta altarskåpet från Ängsö, "som synes ha smyckat ett

2 Så rekonstrueras Tillinges sengotiska högaltarskåp övertygande av Rosell 1968 s 239 ff med 
utmärkta foton av S. Hallgren på samtliga figurer. Hon bedömer det som "ett inhemskt arbete 
från tiden omkr 1475." (s. 243), vilket synes sannolikt (men har inte sett sambandet med "Helga 
lösen").
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Bild 1. Predikstolen i Tillinge kyrka, Uppland. Foto Sören Hallgren 1967, ATA.
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Mariaaltare, visar nordtysk influens. Troligtvis utfört av en Stock - 
holmsverkstad omkr 1500".3

Jag ansluter mig helt till Rosells resultat, utom när hon skriver att 
"några reliefer torde vara förlorade" (här åsyftas flyglarnas reliefer). 
I det följande skall jag söka rekonstruera skåpet och kommer då 
att visa att inga flygelreliefer saknas. Men först skall vi gå närmare in 
på ikonografin än vad som var möjligt inom ramen för Sveriges 
Kyrkors beskrivning. Vi skall relatera scenerna till respektive legend
text. Slutligen skall vi söka identifiera skåpets beställare och sam
band med en berömd förebild i en större kyrka.

Med hänsyn till måtten på bevarade delar måste altarskåpet ha sett 
ut på följande sätt (se teckning i bild nr 12 och närmare motivering 
nedan): i corpus stod de tre helgonstayettema med madonnan i 
mitten, Sta Katarina tv och St Göran t h. I den utanför Katarinastaty- 
etten sittande vänstra flygeln återgav två reliefer scener ur hennes 
legend. I den utanför St Göranstatyetten sittande högra flygeln åter
gav de två återstående relieferna två scener ur hans legend.

Mittplatsen har alltså Maria med barnet (bild 2). Hon står på 
månen, eftersom man under senmedeltiden ofta identifierade ma
donnan med den apokalyptiska kvinnan, som har månen under 
föttema enligt Johannes uppenbarelse (kap. 12, vers 1). Här är 
månen framställd som en skära med ett nedåtvänt ansikte (bild 3). 
Gubben i månen är ett ganska vanligt inslag i detta motiv. Himla
drottningen har en hög krona över sitt långa, gyllene hår, som hon 
bär utslaget till tecken på att hon förblivit jungfru trots moderskapet. 
Med ena handen bär hon Jesusbarnet, som är helt naket, vilket var 
otänkbart före sengotiken, och räcker det med andra handen ett 
äpple. Det skall påminna om att dessa två är den nya Eva och den 
nya Adam, som skall upphäva följderna av det första människopa
rets tillgrepp av den förbjudna frukten. Det är liv och rörelse i Marias 
ställning och veckfall. Både hennes klänning och mantel är gyllene 
men det blå mantelfodret kommer här och där till synes med sin

3 Resell 1968 s 243 f (med bilderna fig. 217—225 på följande sidor). Redan Bengt Stolt särskiljde i 
sin beskrivning av Tillinge kyrka 1948, utg. i Upplands kyrkor 1949, vad som hört till kyrkans 
eget altarskåp och vad som hört till det från Ängsö köpta skåpet. Han kallar det senare för ett 
"martyraltarskåp" och anser att det "icke är möjligt att i detalj rekonstruera" det, men att det 
"innehållit relativt få bilder utom de bevarade", eftersom det köptes enkom för att användas i 
Tillinge predikstol. Den kallar han med rätta för "kyrkans märkligaste föremål" med hänsyn till 
dess mänga medeltida skulpturer. Se Stolt 1949 s 114—16 (och i 2:a upp], 1979 s. 10—15). 
Tillinge predikstol förfärdigades 1754—55 av snickaren Lundgren och målades av mäster Wulf. 
Den målades vit samt förgylldes på 1780-talet och renoverades 1912 (och även senare). Se 
Rosell 1968 s 243 och 252. Därvid har medeltidsskulpturens ursprungliga färger framtagits och 
är på det hela taget ganska väl bevarade enl. konservator Ingrid Hemgren.
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Bild 2. Sankta Katarina och madonnan. Statyetter i del av Ängsöskäpets corpus, 
nu uppsatt som ryggstycke pä predikstolen i Tillinge kyrka. Foto Sören Hallgren 
1967, ATA.
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kontrasterande färg. Det tankfullt lutade huvudet med tunga ögon
lock ger stämning åt bilden.

Lika skickligt komponerade och livfulla är skåpets två andra staty
etter föreställande Sta Katarina och St Göran, vilka dessutom ägnats 
var sin flygel. Näst madonnan hörde dessa två stora, internationella 
och ända sedan fornkristen tid vördade helgon till de allra populäras
te i senmedeltidens Sverige. Inom exempelvis kalkmåleriet är det 
bara Barbara, Birgitta och Olof som kan konkurrera med dem i 
frekvens.4

Låt oss börja med Katarina, som står på betraktarens vänstra men 
på madonnans högra sida. Hon är med i Legenda aurea, som sedan 
omkring 1300 fanns i svensk översättning, vilken Stephens i mitten 
av 1800-talet publicerade under titeln "Ett fornsvenskt legendari- 
um".5 Men eftersom Katarinas legend — till skillnad från bl a en del 
av St Georgs — inte har tagits med i de valda stycken ur Legenda 
aurea som under 1900-talet utgivits i nusvensk översättning, är den 
numera föga känd och ganska svårtillgänglig i vårt land.6 Av det 
skälet skall den här återberättas relativt utförligt och delvis med 
direkta citat, för att skulpturerna skall kunna förstås även i sina 
detaljer.7

"Katarina, som var dotter till kung Costus, undervisades i alla de 
fria konsterna. Kejsar Maxentius hade i Alexandria sammankallat 
både rika och fattiga för att låta alla offra till avgudarna och för att 
straffa de kristna som inte ville göra det. Då hade Katarina, som var 
18 år gammal, stannat ensam i ett palats fullt av rikedomar och 
slavar. Då hon hörde offerdjurens råmanden och sångares röster, 
sände hon en budbärare för att ta reda på vad som försiggick. När 
hon fått veta det rustade hon sig med korsets tecken, lämnade palat
set och begav sig dit. Då såg hon många kristna som av fruktan drevs 
att frambära offer. Sårad i hjärtat av en djup smärta gick hon fram till 
kejsaren och sade följande till honom: 'Din höga värdighet liksom 
förnuftet fordrar att jag skulle göra dig min uppvaktning, om du 
lärde känna himmelens skapare och avstode från att dyrka avgudar
na.' Och stående framför templets port diskuterade hon med kejsa
ren med hjälp av syllogistiska konklusioner ett otal ämnen, som hon

4 Enligt sammanställning av olika helgons frekvens i Nilsén 1986 s 37—39.
5 Stephens 1847 s 533—39 (Sancta Katerina-sagan utgör där kap. 91). Den berättas här något 

kortare än i den utgåva som jag följt. I det fornsvenska legendariet har man exempelvis 
utelämnat passusen om Katarinas syllogistiska, allegoriska och andra förklaringar för kejsaren. 
Men annars stämmer den — även i de flesta detaljer — med nedan återgivna version.

6 Jacobus 1928.
7 Jag har här följt en modern fransk översättning av Legenda aurea, se närmare i litteraturförteck

ningen under Jaques 1967.
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betraktade ur allegorisk, metaforisk, dialektisk och mystisk syn
punkt. Sedan tillade hon på vanligt språk: 'Jag har försökt utlägga 
dessa sanningar som för en vis man. Men för vilket syfte har du i 
onödan församlat denna mängd för att den skall dyrka kraftlösa 
avgudar? Du beundrar detta tempel byggt av arbetarnas händer och 
dessa dyrbara ornament som vinden kommer att blåsa bort såsom 
stoft. Beundra hellre himmelen och jorden, havet och allt vad de 
innesluter, beundra himlens ornament såsom solen, månen och stjär
norna ... Sök att förstå vem som är deras Herre... Ty han är gudar
nas Gud och frälsarnas Frälsare.' Den förvånade kejsaren visste inte 
vad han skulle svara henne. När han hämtat sig sade han slutligen: 
'O kvinna, låt oss avsluta offret så skall vi sedan svara dig'. Han 
befallde att hon skulle föras till palatset och vaktas noga. Han var full 
av beundran för hennes visdom och hennes skönhet. Hon var verkli
gen fulländat skapad och hennes otroliga skönhet gjorde henne 
älskvärd och tilltalande för alla som såg henne."

Sedan kejsaren återvänt till palatset och vid en förnyad diskussion 
med henne om sina gudar återigen kommit till korta, lät han sända 
bud till rikets olika provinser efter femtio lärda män, som överträffa
de alla dödliga i alla slags vetenskaper. Kejsaren lovade att den som 
kunde i ord besegra denna "talföra jungfru", som påstår att våra 
gudar är demoner, honom skulle han återsända hem höljd i heders
betygelser. Full av indignation svarade en av de lärde vredgat: "Hur 
onödigt att kejsaren från jordens mest avlägsna länder har samman
kallat de lärde för en värdelös diskussion med en ung flicka, när en 
av våra mindre skolpojkar på lättaste sätt kunnat förvirra henne." 
Alla sade då: "Låt hämta in flickan till oss, skall hon snart erkänna 
sig besegrad och tillstå att hon aldrig tidigare sett lärda män." Men 
när jungfrun fått höra vilken strid hon stod inför anbefallde hon sig 
helt i Guds hand. Och se, då stod en Herrens ängel framför henne, 
uppmanade henne till fasthet och förutsade att hon skulle vinna 
framgång.

När hon sedan hade förts inför de lärde, sade hon till kejsaren: "Är 
det rättvist att du ställer en ung flicka inför femtio lärde, åt vilka du 
har utlovat segerlön, medan du tvingar mig att kämpa utan att ge mig 
hopp om någon belöning? Men för mig skall belöningen vara Vår 
Frälsare Jesus Kristus, som är hoppet och kronan för dem som 
kämpar för honom." Men sedan de lärde hävdat att det vore omöjligt 
att Gud gjorde sig till människa och led, visade jungfrun att detta 
hade förutsagts till och med av hedningar. Det visade hon med citat 
från både Platon och Sibyllan. Emellertid diskuterade jungfrun med 
den största vishet mot de lärde, som hon vederläde med uppenbara
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skäl, så att de inte visste vad de skulle svara och bragtes till djup 
tystnad.

När kejsaren fylld av raseri förebrådde dem att de så skamligt låtit 
sig besegras av en ung flicka, tog en av dem till orda: "Ingen har 
tidigare kunnat motstå oss, men denna unga flicka har väckt en så 
stor beundran, att vi inte kan och inte vill säga ett ord mot Kristus. Vi 
känner oss nu alla benägna att övergå till den kristna tron". Kejsaren 
gav då order om att bränna dem mitt inne i staden. Katarina styrkte 
dem och undervisade dem i tron. Och när de beklagade, att de skulle 
dö utan att vara döpta, sade hon: "Frukta inte, ty utgjutandet av 
edert blod ersätter dopet och kronan." Därefter kastades de i elden 
och de överlämnade sina själar till Frälsaren. De begrovs av de 
kristna.

Därefter söker kejsaren med lock och pock vinna Katarina för sina 
gudar. Hon lovas att få bli andra dam i riket och sedan — när hon 
omvänt kejsarinnan och denna dödats — att bli rikets första dam. 
Men förgäves. Katarina torteras på olika sätt, framför allt bygger man 
knivhjul som skall rotera mot varandra och slita sönder henne. Men 
på hennes bön kommer en ängel och krossar knivhjulen. (Det är 
detta inslag i legenden som oftast framställs i svensk medeltida konst 
såsom i Johannes Ivans kalkmålning i Vendels kyrka från 1451. Det 
är också detta inslag i legenden som i Sverige omformats till den 
populära folkvisan om hur "Liten Karin sattes i spiketunnan in".) 
När ingenting kunde förmå Katarina att överge sin kristna tro, döm
de kejsaren henne till döden genom halshuggning. När hon förts till 
avrättningsplatsen höjde hon sina blickar mot himlen och bad, att 
Jesus måtte till minne av hennes martyrium bönhöra alla som åkalla
de henne i sin dödsstund eller i varje nödsituation. Hon hörde då en 
röst som sade: "Kom, min högt älskade, min maka. Se, himmelens 
port står öppen för dig. Alla som ödmjukt firar minnet av ditt 
martyrium, dem lovar jag hjälp från himlen med vad de ber om." 
När hon halshuggits rann det mjölk istället för blod ur hennes kropp. 
Sedan kom änglar och bar hennes kropp från denna plats i Alexand
ria ända till Sinai mer än tjugo dagsmarscher därifrån. Allt detta 
skedde under kejsar Maxentius som regerade ca 306—12.

Så långt legenden om denna oöverträffade förebild för alla lärda 
kvinnor och disputander.

Statyetten i altarskåpet visar Katarina stående med en bok i han
den, ett attribut vittnande om hennes lärdom (bild 2). I den andra 
handen har hon säkerligen hållit ett svärd — ty huvudregeln är att 
helgon håller i det redskap varmed de bragtes om livet, alltså i sitt 
martyriums attribut. Såsom kungadotter bär hon krona, och det

328



utslagna långa håret visar att hon är jungfru. Konstnären har gjort sitt 
bästa för att visa hennes fulländade skapnad och stora skönhet i 
enlighet med legenden och har lyckats väl därmed. Hon intar goti
kens kontrapostställning — egentligen en svag spiralrörelse som går 
genom hela gestalten. Hennes praktfulla dräkt — en gyllene mantel 
med blått foder draperad över en gyllene klänning — är dekorativt 
arrangerad och visar samma veckstil som Mariastatyettens.

Vid Katarinas högra fot sticker en bit av ett hjul fram, en anspel
ning på knivhjulet i hennes martyrium, vilket ängeln slog i bitar och 
vilket jämte svärdet är hennes vanligaste attribut. Under hennes 
fötter ligger en liten gestalt framstupa och sparkar upp med benen 
(bild 4). Han är fint klädd med pälsbrämad jacka och krona på 
huvudet. Det är kejsar Maxentius som framställs här enligt den i

Bild 3. Gubben i månen under madonnans fötter. Han återges här i vertikalläge. 
Jfr bild 2. Foto Sören Hallgren 1967, ATA.
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gotisk skulptur vanliga principen att som en liten, förödmjukad 
underliggarfigur avbilda den som bar ansvaret för helgonets död. 
Det är den medeltida konstens slagkraftiga sätt att genom ett sådant 
kontrastmotiv få övermänniskan att framstå i glans och storhet så
som för evigt nedtrampande undermänniskan.8

Den ena av Katarinaflygelns reliefer återger hennes disputation 
(bild 5). Hon sitter nästan i mitten, har kejsaren bakom sig till höger 
och omges för övrigt av fem representanter för de femtio lärda 
männnen, framställda i olika åldrar. De befinner sig inomhus sittan
de i stolar av varierande form på ett golv av plattor i tvenne färger. 
Katarina framträder som i statyetten med krona över sitt långa, 
utslagna hår och iförd gyllene klänning och mantel. Hon höjer högra 
handen i en bjudande talegest.

Kejsaren med yvigt hår och skägg bär en imponerande hatt med 
stor kulle och det mångflikiga brättet liknande en kronas ring och 
uppstående spetsar. Han står och håller med vänstra handen om sitt 
bälte och har i den högra hållit en nu försvunnen spira till tecken på

8 Svanberg 1975 s 51 ff.

Bild 4. Kejsar Maxentius under Sankta Katarinas fötter och längst till vänster ett 
stycke av hennes sönderslagna tortyrhjul. Foto Sören Hallgren 1967, ATA.
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Bild 5. Sankta Katarinas disputation. Relief frän Ängsöskåpets vänstra flygel, nu
på predikstolen i Tillinge. Foto Sören Hallgren 1967, ATA.
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sin värdighet. De lärda männen är klädda i livrockar och ett par bär 
även mantlar. Alla utom den yngste i förgrunden bär huvudbonader 
av olika form. Två har skägg men de flesta är slätrakade. Deras 
lärdom understryks av att ett par sitter med uppslagna böcker. Den 
unge i förgrunden t h håller upp sin för att söka argument i den, 
medan hans granne med en mer auktoritativ klädsel och framtoning 
gestikulerar med båda händerna för att understryka sina ord.

Katarinaflygelns andra relief återger hennes avrättning (bild 6). 
Här står kejsaren också th. Han är nu utomhus, som vi ser på 
marken, och har då över livrocken tagit på sig en mantel, vars flik 
han håller upp så att den inte skall släpa i marken. Han har samma 
ståtliga, kronliknande hatt som förut och för sig ungefär som där 
med spiran i högerhanden. Den är försvunnen i Sveriges Kyrkors 
foto från 1960-talet, men har vid en senare restaurering felaktigt 
ersatts med ett nygjort svärd. Intill kejsaren står tre hovmän, två i 
stora hattar. Bödeln som till skillnad från dem bär en kort jacka och 
hosor höjer sitt svärd till ett dödande hugg (klingan saknades i fotot 
från 60-talet men har senare ersatts med en ny gjord). I förgrunden 
knäböjer offret. Katarinas klänning är neddragen från halsen och 
hennes hår är nu flätat och uppbundet runt hjässan så att intet skall 
vara i vägen och hindra bödelssvärdets hugg. Men Katarinas blick, 
öppna mun och handrörelse visar att hon just nu framsäger bönen 
om att få bli nödhjälpare åt dem som efter martyriet åkallar henne.

Låt oss nu övergå till helgonskåpets St Göranssida. Statyetten av 
helgonet, som varit placerad i corpus på Marias vänstra sida, återger 
honom stående på draken, mot vilken han höjer svärdet till hugg 
(både högerarmen och vapnet var avslagna och kompletterades 
1943).9 St Göran bär gyllene rustning, pansarhandskar och hjälm 
(bild 7). Hans underdräkt är röd. Plåtrustningen är noggrannt fram
ställd med på armar, ben och underkropp ledade plåtar, och särskil
da axel- och hakskydd. I vänstra handen håller han skölden, som på 
ena sidan har ett urtag för lansen och pryds av ett gyllene kors på röd 
botten. Den gröna draken biter i sköldens nederkant och slingrar sin 
svans om helgonets högra ben. Kampen mot draken var St Görans 
populäraste bedrift och i altarskåpens högsmala statyettnischer bru
kade han framställas ungefär på detta sätt. Han står på odjuret och 
kämpar med lans och/eller svärd i ett tjugotal bevarade sengotiska 
altarskåp i Sverige.

Däremot är det ytterligt sällsynt i vårt land med bevarade bilder av 
hans martyrium, som återges på de två relieferna från den flygel som 
suttit intill den just beskrivna statyetten.
9 Rosell 1968 s 244.
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Bild 6. Sankta Katarinas avrättning. Relief frän Ängsöskåpets vänstra flygel, nu
pä predikstolen i Tillinge. Foto Sören Hallgren 1967, ATA.
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Medan St Görans kamp mot draken är så välkänd att den knappast 
här behöver återberättas är hans martyrium numera mindre känt. 
Det skall ha ägt rum under kejsar Diocletianus förföljelser mot de 
kristna år 303. Den romerske officeren Sankt Göran bekände då 
öppet sin kristna tro och utsattes i Antiokia för en lång rad fruktans
värda plågor, bl a med knivhjul, salt i såren, kokande bly, söndersåg- 
ning osv. Då ståthållaren Dacianus ändå inte kunde få honom att 
överge sin tro, försökte han med lämpor:

Legenda Aurea berättar att ståthållaren nu försökte med fagra ord 
övertala Göran att offra till sina gudar. Helgonet låtsades gå med på 
detta och många samlades för att få bevittna hans offer i templet. 
"Göran knäböjde och bad Herren att till hans ära och folkets omvän
delse förstöra templet och dess avgudabilder i grunden", vilket då 
skedde.10

Det är detta som skildras i den första av St Göransflygelns två 
reliefer (bild 8). Templets interiör antyds av plattgolvet, varpå en 
kolonn står. Uppe på den har en nu försvunnen avgudabild varit 
fästad med tapp i hålet på kapitalets ovansida. Inför den knäböjer 
helgonet i gyllene dräkt och med händerna hoplagda till bön. Bakom 
honom finns ytterligare en knäböjande. Om denne ber till helgonets 
gud eller ståthållarens år ovisst. I övrigt står sex personer för att 
bevittna Görans förväntade bön till avgudabilden. Ståthållaren Da
cianus i stort skägg och stor hatt med brätte står t v bakom kolonnen 
och pekar mot avgudabilden. Han flankeras av en barhuvad man 
och två män med olika slags huvudbonader. I förgrunden står två 
rustningsklädda livvakter. (Mustascherna på bägge soldaterna och 
på mannen längst upp till höger är sekundära påmålningar från 
1600- eller 1700-talet liksom sådana mustascher i de andra reliefer
na.) De detaljrikt och väl utförda rustningarna är delvis försilvrade 
och delvis förgyllda — här som på de flesta delar är de ursprungliga 
färgerna ganska väl bevarade. De åtta tämligen stelt uppradade 
figurerna har fint och varierat skurna ansikten men riktar alla sina 
blickar rakt fram — utom den knäböjande St Göran — vilket bidrar 
till att skapa ett intryck av spänd förväntan inför en kommande 
händelse.

St Görans avrättning skildras i den sista reliefen (bild 9). Marken 
anger att den naturligtvis äger rum utomhus. Även här står sju 
personer kring den knäböjande St Göran. I denna avgörande stund 
är helgonet iförd sin rustning och den av tyg i två färger virade bindel

10 I Svanberg 1991 s. 179 ff utges hela St Göranslegenden enligt Jacobus de Voragine på både latin 
och f f g i sin helhet i en nusvensk översättning, gjord av professor Jan Öberg.
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Bild 7. Sankt Göran och draken. Statyett från Ängsöskäpets corpus, nu uppsatt 
pä en vägg i Tillinge kyrka. Foto Sören Hallgren 1967, ATA.

om hjässan, som riddare bar för att hjälmen inte skulle skava. Rust
ningen är delvis försilvrad och delvis förgylld. Hans händer är bund
na och det slätrakade ansiktet — St Göran återges alltid skägglös i 
konsten — blickar ut med sorgmodigt allvar. Till vänster står Dacia- 
nus, återgiven med samma skägg, mössa och dräkt som i förra 
bilden. Han håller ena handen om bältet, liksom Maxentius gjorde i 
den ena Katarinareliefen, vilket brukade återges som en makthavares 
gest.11 Högerhandens pekfinger höjer han till tecken på att den 
dödsdom han fällt skall verkställas. Intill honom står ett par hovmän 
i olika huvudbonader. Till höger svänger bödeln sitt svärd med båda 
händerna (det fanns 1968). Snidaren har satt på honom jackan 
bakfram, så att vi ser bröstsidans knappar och kragsnibbar fastän

" Lurker 1928 s 122 ff. Bältet symboliserade makt och härsklystnad.
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Bild 8. Sankt Göran i Apollotemplet. Relief frän Ängsöskäpets högra flygel, nu pä
predikstolen i Tillinge. Foto Sören Hallgren 1967, ATA.
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Bild 9. Sankt Görans avrättning. Relief från Ängsöskäpets högra flygel, nu pä
predikstolen i Tillinge. Foto Sören Hallgren 1967, AT A.
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Bild 10. Sankta Katarina inför sin avrättning. Detalj ur bild 6. Foto Sören 
Hallgren 1967, ATA.

bödeln i övrigt är återgiven från ryggsidan. Bakom honom står två 
män med bundna händer och väntar på sin tur att avrättas — troligen 
därför att de omvänts av St Göran. Mannen längst bak i denna grupp 
kan vara ytterligare ett offer eller ett vittne.

Alla relieferna har samma inramning. De flankeras av smäckra, 
avtrappade pelare krönta av krabbesatta fialer och upptill finns en 
med sirligt masverk, blad och korsblomma smyckad kölbåge. Scen
rummen är till trängsel fyllda av 6, 7 eller 8 figurer med relativt stora 
huvuden till sina kroppar. Regin är kanske inte överlägsen, men de 
fyra dramatiska händelserna är åskådligt iscensatta och rymmer
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Bild 11. Sankt Göran inför sin avrättning. Detalj ur bild 9. Foto Sören Hallgren 
1967, ATA.

många fina och levande enskildheter, inte minst i de varierade ansik
tena (bild 10 och 11).

Sta tyettema i corpus representerar en något annorlunda stil. Deras 
proportioner, ställningar och veckstil är mer övertygande och livful
la. En anmärkningsvärd skillnad gäller kejsar Maxentius: Som Kata
rinasta tyettens underliggare är han slätrakad och har krona och kort 
pälsbrämad jacka, men i de båda relieferna med scener ur hennes 
legend bär han istället helskägg, hatt och en fotsid dräkt (jfr bild 4 
med 5 och 6). Såväl dessa olikheter som stilskillnaderna mellan 
statyetterna och relieferna kan bero på att de är utförda av två skilda
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mästare och/eller efter olika förlagor. I båda fallen bör det ha skett 
inom en och samma verkstad, som med all sannolikhet låg i Stock
holm och där kanske huvudmästaren gjort statyetterna men låtit en 
gesäll utföra relieferna. De olika delarna binds ihop av samma sorts 
ramverk. Dess former, vilka ovan beskrivits kring relieferna, åter
kommer kring statyetterna, fastän deras likartat profilerade och blad- 
besatta spetsbågar är smalare och de har ett virvelartat masverk 
nedtill.

De bevarade delarna visar att man skall t h om madonnastatyetten 
komplettera corpus med en tredjedel, sätta in Göranstatyetten där 
och omge den med likadant ramverk som finns kvar kring Marias 
och Katarinas statyetter. Om de fyra relieferna fördelas på var sin 
flygel, den ena ovanför den andra, med de två Katarinamotiven på 
den vänstra och de två Göransmotiven på den högra flygeln, går 
skåpet lagom att stänga omkring ett sådant corpus med de tre helgo
nen i, som vi här rekonstruerat (bild 12). Frågan är bara vilken relief 
som skall placeras upptill och vilken nedtill på respektive flygel. 
Liknande helgonskåp från 1400-talet kan ge svar på den frågan. Två 
sådana finns i Statens Historiska Museum. Det ena kommer från 
Länna kyrka i Uppland och är ägnat St Olof och St Erik.12 I corpus 
står statyetter av de båda helgonkungarna på var sin underliggare. 
På flyglarna finns här blott målningar: två scener ur respektive 
helgons legend på vardera flygeln. På den intill Olofstatyetten åter
ges upptill Olofs seglats (kappseglingen om Norges krona) och ned
till drömmen om hans martyrdöd vid Stiklastad. På flygeln intill 
Erikstatyetten återges upptill Eriks seglats (på korståget mot Finland) 
och nedtill hans martyrdöd vid Uppsala. Det andra altarskåpet kom
mer från Å kyrka i Östergötland (bild 13). Där är corpus tredelat: i 
mitten framställs treenigheten i form av "nådastolen" och på vardera 
sidan står helgonen Blasius tv och Jodocus t h.13 Vardera flygeln har 
två reliefer ur respektive helgons legend. Upptill återges en scen ur 
deras liv och nedtill deras död — för biskopen Blasius t v utanför hans 
statyett och för abboten Jodocus i högra flygeln utanför hans statyett.

Bild 12. Författarens förslag till rekonstruktion av Ängsöskåpet. Teckning av 
Anne Lidén. Varje statyett är ca 95 cm hög och dess ramverk inalles 130x35 cm. 
Då blir corpus hela bredd 105 cm. Den passar till tvä flyglar, vilkas reliefer med 
ramverk nu mäter 79x49 cm, om man tänker dit försvunna kantlister och 
gångjärn.

2 Rydbeck 1975 s 173 f: "Domestic work. Second quarter of 15th century or mid 15th century".
13 Rydbeck 1975 s 93 f: "German workshop. Last third of 15th century".
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Bild 13. Altarskåp med Sankt Blasius, Treenigheten och Sankt Jodocus frän Å 
kyrka, Östergötland, nu i Statens Historiska Museum, Stockholm. Från 1400- 
talets senare del. Foto Stig Karlsson 1958, AT A.

Det är uppenbarligen en regel som även många andra skåp vittnar 
om att man placerade martyriets höjdpunkt, dödsscenen nertill, när
mast altaret och betraktaren. Så har säkerligen även vårt altarskåp 
varit komponerat.14

Hittills har vi jämfört med andra helgonskåp för att utröna ett 
sådants ikonografiska system i stort. Låt oss nu söka närmare ikono- 
grafiska paralleller till enstaka figurer och scener. Till Maria- och 
Katarinastatyetterna finns så många likar att det är föga givande att 
peka ut någon särskild. Däremot känner jag inte till något enda 
altarskåp med snidade scener av Katarinas disputation och halshugg
ning. Bland de många svenska altarskåpsstatyetter som föreställer St 
Göran stående på draken finns emellertid en som har ett särdrag 
gemensamt med vår: I det från Lübeck till Stockholms Storkyrka

14 På skåpen från Länna och Å har flyglarnas baksidor målningar föreställande respektive helgon. 
Det vill säga det helgon, vars legend skildras i dramatiska scener på dörrens insida, återges på 
dess utsida i målad gestalt lugnt stående i helfigur med sina attribut. Vad som varit målat på 
baksidan av de flyglar, vars reliefer nu sitter på Tillinge kyrkas predikstol, kan vi inte veta med 
säkerhet. Men har det varit så som det tydligen ofta var i helgonskåp att döma av bl a de från 
Länna och Å, skulle vänstra flygelns utsida burit en målning av Sta Katarina och högra flygelns 
utsida en av St Göran. Bägge skulle varit återgivna i helfigur ungefär på samma sätt som de är i 
statyetterna inne i corpus. Så förhåller sig i varje fall flygelutsidornas målade versioner av 
helgonen till corpusskulpturerna av samma helgon i skåpen från Länna och Å. Nu finns dock en 
annan möjlighet beträffande vårt skåp. Man kan tycka att det centrala helgonet i corpus, 
nämligen madonnan, som till skillnad från de båda andra inte ägnats några reliefscener på 
dörrarnas insidor, för rättvisans skull borde ha hedrats med målningar på deras utsidor. I så fall 
har ämnet sannolikt varit bebådelsen som det är på så många bevarade Mariaskåps flygelbaksi
dor. Där brukar den ena visa en målning av ängeln Gabriel och den andra en av jungfru Maria.
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Bild 14. Sankt Göran och draken. Statyett i altarskåp frän Stockholms Storkyrka, 
sedermera i Österåkers kyrka, nu i Statens Historiska Museum i Stockholm. 
Utfört i Lübeck på 1460-talet enligt inskrift. Foto Anders Qwarnström 1987.

1468 införda högaltarskåpet, som på 1600-talet avyttrades till Öster
åkers kyrka och nu finns på Statens Historiska Museum i Stockholm, 
finns en sådan Göransstatyett.15 I den liksom i Tillingestatyetten 
slingrar draken sin svans upp runt helgonets högra ben (jfr bild 14 
och 7).

Vad relieferna med motiv ur St Görans martyrium beträffar nämn
des ovan att sådana är ytterligt sällsynta i vårt land. Så vitt jag vet 
finns sådana blott bevarade i två svenska kyrkor förutom Tillinge.

15 Rydbeck 1975 s 204—7. Storkyrkans St Göransstatyett har dock hållit en nu förlorad lans istället 
för svärd som i Tillingestatyetten. Bland Storkyrkoaltarets 28 helgonstatyetter finns även en 
Katarina. Det fullbordades enl inskrift 1468 i Lübeck för Storkyrkan i Stockholm.
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Dels finns en enstaka scen ur hans martyrium, nämligen hans hud
strykning, i ett Mariaskåp i Lillkyrka i Östergötland, dit ingen vet hur 
scenen, som inte hör till skåpet från början har kommit.16 Dels finns 
åtta scener ur helgonets martyrium skildrade i relieferna på St Gö- 
ransgruppens sockel i Stockholms Storkyrka. En av dessa åtta reliefer 
återger hur St Göran inne i Apollotemplet ber så att avgud och 
tempel störtar (bild 15). Här ges en dramatisk framställning av hur 
kolonnen med den bevarade avgudabilden i en liten frånstötande 
demons skepnad bryts av och är på väg att välta omkull. Man ser 
också tempelvalven störta in över hedningarna som faller eller försö
ker skydda sig mot stenregnet. Längst t v står ståthållaren Dacianus 
med krona och håller avvärjande upp handen. Den eld, som vid St 
Görans bön "genast kom från himlen och brände ner templet med 
alla gudabilder och präster" enligt legenden, åskådliggörs i denna 
relief av en snett uppifrån himlen till vänster kommande skur av 
kilar och kulor. De slår hål på valvet och fortsätter som projektiler in i 
templet där de drabbar hedningarna och träffar avgudabilden i hal
sen. Mannen som får den fallande bildstoden i huvudet och är svept i 
vad som liknar en toga eller möjligen en korkåpa, synes föreställa en 
avgudapräst.

Tillingereliefen, som enligt Rosell är tillkommen i Stockholm om
kring 1500, är sannolikt en förenklad efterbildning av sin motsvarig
het i Storkyrkan, där St Göransgruppen invigts 1489, dvs kort tidiga
re.17 Det är svårt att tro att en altarskåpsmästare i Stockholm inte 
skulle ha tagit intryck av Bernt Notkes och hans medarbetares uppse
endeväckande storverk, när han kort efter dettas tillkomst skulle 
gestalta samma motiv. Han har avstått från att söka kopiera Storkyr- 
koscenens fallande kolonn, instörtande tempel och nedsegnande 
eller skyddsökande människor. Istället har han återgivit dem alla 
lugnt stående och blickande rakt framför sig, dvs han har valt ögon
blicket innan St Görans bön får tempel och bildstod att störta. 
Likheten inskränker sig till det knäböjande helgonet i lång gyllene 
dräkt. Mästaren har insett sin begränsning och gjort en dygd av den.

Den andra reliefen i Tillinge framställande St Görans halshugg
ning saknar motsvarighet i Storkyrkan. Men denna scen måste ur
sprungligen ha funnits även där såsom martyrreliefemas avgörande 
finalbild. Tillingescenen med helgonets halshuggning bör då stå i

16 Det är ett Mariaskåp, ty mittskulpturen återger henne och de tre övriga relieferna scener ur 
hennes historia. Om detta skåp se Svanberg 1991, bild 140 (St Göran på pinobänken som noga 
kopierar motsvarande scen i Storkyrkan) och tillhörande not (till s 147 på s 220).

17 Rosell har ej nämnt Storkyrkans St Göransreliefer i samband med dem på predikstolen i 
Tillinge. Det sambandet påpekas f f g i Svanberg 1991 s 159—61.
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Bild 15. Sankt Göran i Apollotemplet. Relief pä sockeln till den 1489 invigda 
Sankt Göransgruppen i Stockholms Storkyrka. Utförd under Bernt Notkes led
ning. Foto Sören Hallgren 1964, ATA.
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någon relation till den förkomna reliefen i Storkyrkan. Avrättnings- 
reliefen på predikstolen ger oss troligen en antydan om hur den 
felande avslutningsbilden av martyriets fullbordan kan ha tett sig i 
Stockholms Storkyrka. Av dess åtta bevarade martyrreliefer utgörs 
den sista av den som skildrar hur St Göran får sin dödsdom.18 Medan 
helgonet på de sju tidigare martyrrelieferna varit civilklädd har han i 
Storkyrkan bytt till rustning, då han i den sista reliefen förs inför sin 
domare, den tronande Dacianus. I konsekvens därmed bär St Göran 
rustning även i den omedelbart följande avrättningsscenen — förlo
rad i Storkyrkan men bevarad i Tillinge. — Där hade ju i den sista 
scenen militär dräkt mycket riktigt ersatt den tidigare civila.

Det är dags att nu söka efter det här rekonstruerade helgonskåpets 
beställare. För att vackert smycka den nya predikstolen i Tillinge 
hade man som ovan nämnts 1753 köpt detta skåp från Ängsö kyrka i 
Västmanland. Där rådde utpräglat feodala förhållanden. Ängsön 
utgjorde en liten enklav, ett slags stat i staten. Öns innebyggare var 
ekonomiskt och judiciellt underställda herren till Ängsö. Kyrkan, 
dess utsmyckning och präst tillkom och underhölls på initiativ och 
bekostnad av herrskapet på det intilliggande Ängsö slott. Under 
1400-talets slut, då det här aktuella helgonskåpet har tillkommit 
ägdes godset av riksrådet Bengt Fadersson av ätten Sparre av Hjulsta 
och Ängsö (död ca 1494). Han var son till den omkring 1488 bort
gångne Fader Ulfsson, riddare och riksråd, och dennes hustru Elin, 
som gav godset i arv till sonen. Hon var dotter till Nils Bosson Sture 
av ätten Natt och Dag. Både han och Fader Ulfsson stödde Sten Sture 
såväl i slaget på Brunkeberg som senare.19 Båda var med och bekos
tade Sankt Göransgruppen i Storkyrkan, ty både detta Sparrevapen 
och Natt och Dag-vapnet är med bland Sten Stures anhängares 
vapensköldar på kastellet.20 Såväl Fader Ulfsson som hans maka och 
sonen Bengt bör alltså ha haft intresse att skaffa ett altarskåp till det 
nationella skyddshelgonets ära i den egna gårdskyrkan. De såg det 
sannolikt som en fördel att dess mindre och enklare reliefer påminde 
om dem på det stora monumentet i Stockholm, vilket de varit med 
om att bekosta. Det blev färdigt först 1489.

Rosell daterar Ängsöskåpet till "omkring 1500". Det är omöjligt att

18 Denna och alla relieferna på St Göransgruppens sockel i Storkyrkan återges i färg och kommen
teras i Svanberg 1991 s 86 ff (den då han står inför sin domare på s. 100).

19 Om Ängsö se Ferm 1983 samt Nisbeth 1986 och 1988.
Fader Ulfsson stod redan i augusti 1470 på Sten Stures sida och var representerad bland 
segrarna vid Brunkeberg enligt Lundholm 1956 s 50 och 58. Om honom, hans hustru och sonen 
Bengt, se utförligare i Klingspor 1877.

20 Enligt Jan Ranekes heraldiska utredning av vapensköldarna på kastellet pubi. i Svanberg 1991 s 
202 f. Alla tio vapensköldarna återges där i färg, se bild 71—80.
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på stilanalytisk väg med säkerhet ge en mera exakt datering än så. 
Veckstil och dräktdetaljer representerar dock decennierna närmast 
före sekelskiftet och visar i varje fall inga av det nya seklets stildrag 
(vilket inte hindrar att det kan ha gjorts i en då eftersläpande stil). 
Med hänsyn till såväl skåpets stil som Ängsögodsets ägarhistoria 
skulle tiden närmast kring 1490 onekligen vara den mest sannolika 
tillkomsttiden. Elin Nilsdotter hade dött på 1470-talet och Fader 
Ulfsson dog omkring 1488. Skåpet skulle kunna vara en testamenta
risk gåva, gjord av honom å sina egna och hustruns vägnar för deras 
själa väls skull. Beställningen kan ha ombesörjts av honom själv eller 
vara gjord av sonen till föräldrarnas minne, vare sig denne hade 
att verkställa en testamentsklausul eller inte.

Ett kyrkligt inventarium med Fader Ulfssons och Elin Nilsdotters 
vapensköldar finns kvar i Ängsö kyrka, nämligen en mässhake med 
figurbroderier (bild 16—17). Jag antar att deras vapensköldar funnits 
även på altarskåpet, nämligen i det smala liggande fält (105 x28 cm) 
nedanför statyetterna i corpus, vilket är den enda del som saknas i 
vår rekonstruktion av altarskåpet. Så indelade altarskåp, alltså med 
en mindre rektangulär nederdel av corpus finns bevarade. Där kan 
halvfigurer vara insatta, exempelvis föreställande profeter eller 
ibland hopträngda, liggande helfigurscener (den liggande Isai i Jesse 
rot-motiv). Där eller på predellan i större skåp kan stiftarvapen ha sin 
plats, såsom är fallet på det sk "Stureskåpet" i Västerås domkyrka. 
Där befinner sig Sten Sture d.y:s och hans hustrus vapensköldar på 
den i Sverige tillverkade långsmala predellan under detta stora Ant- 
werpenskåp från 1510-talet.

Vid beställningen av den ovannämnda mässhaken synes Fader 
Ulfsson ha vänt sig till en välrenommerad verkstad i Stockholm. Ty 
mässhakebroderierna visar förutom stiftarparets vapensköldar ut
trycksfulla figurer — Anna själv tredje, en biskop och apostlarna 
Petrus och Andreas — vilkas stil gör att de tillskrivits Albert pärlstic- 
kare. Till Stockholm förde ju redan Rosell vårt helgonskåps tillkomst, 
vilket föreliggande studie underbygger med påpekandet av St Gö- 
ransmotivens — både statyettens och reliefernas — samband med 
paralleller i Stockholms Storkyrka. I det helgonskåp till Sta Katarinas 
ära, vilket vi måste förutsätta har funnits vid hennes belagda altare i 
Stockholms Storkyrka under senmedeltiden, kan man även ha häm
tat inspiration till Ängsöskåpets Katarina-scener.21

Detta helgonskåp till hennes, madonnans och St Görans ära, vilket
21 Bruhn 1928 s 41: Sta Katarinas kor, prebende och gille omtalas 1479, 1486 osv. Före 1489 gäller

omnämnandena med säkerhet Katarina av Alexandria, men därefter kan man ej i varje fall
avgöra om det är hon eller Katarina av Vadstena som avses, framhåller Bruhn.
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Bild 16. Mässhake med broderier frän 1400-talets slut i Ängsö kyrka, tillskrivna 
Albert pärlstickare. Foto ATA. Märk vapensköldarna kring Sankt Andreas. Den 
övre Sparre av Hjulsta och Ängsö, den nedre Natt och Dag.

på så ovanligt vis pryder Tillinges predikstol, är sålunda av stort 
intresse först och främst för sin egen del. Det kan också, tror vi, kasta 
ljus över en förlorad relief från St Göransgruppen i Stockholm. Med 
detta stora monument står den sannolika stiftaren till Ängsöskåpet 
också i relation. Sin kyrkas mässhake synes han ha beställt i Stock
holm hos pärlstickaren Albert. Även helgonskåpet är av allt att döma 
beställt i Stockholm. Albert var inte bara pärlstickare utan även peri
odens ledande målare i Mälarlandskapen och sålde dessutom altar
skåp.22 Det vore fullt möjligt att tänka sig även Ängsöskåpet levererat
22 Enligt notis för 28 februari 1508, den sista notis om Albert som förekommer i tankeboken, ang 

en skuld på 40 mark, som munkarna i Nådendal hade till Albert för "ena taffla... som de 
honom aff köpte" Stockholms Tänkeböcker 1931 s 180.
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Bild 17. Detaljfoton av vapensköldarna i föregående bild: Ovan Fader Ulfssons 
(Sparre av Hjulsta och Ängsö), nedan dennes hustru Elin Nilsdotters (Natt och 
Dag).

349



av honom. Med hänsyn till statyetternas livfullhet och konstnärliga 
kvalitet och inte minst flygelreliefernas dramatiskt komponerade 
scener kunde det rent av vara gjort i hans verkstad. Men här blir det 
fråga om ren gissning, eftersom vi inte har det till Nådendal bevis
ligen av Albert levererade altarskåpet bevarat och inte heller något 
annat säkert skulpturverk av honom att jämföra med. Och det finns 
andra till namnet både kända och okända altarskåpsmästare i Stock
holm vid denna tid. Vi får till sist nöja oss med att ana reflexer i detta 
altarskåp av en dynamisk tid. Där skymtar både Sten Sture d.ä. och 
hans nationella agitation med St Göran som samlande symbol och 
den gästspelande stormästaren Bernt Notke.
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Stockapenningar, tjärtunnor och 
belåten
Något om den senmedeltida sockenkyrkans 
ekonomi

Göran Dahlbäck

Ännu under senmedeltiden var kyrkan i många socknar den helt 
dominerande kraften. Kyrkobyggnaden, i sten eller tegel, var den 
enda större byggnad som höjde sig över de oansenliga bondstugorna. 
Prästen framträdde, i de socknar där det inte fanns någon myndig 
frälseman, som den självklara auktoriteten, kyrkans jordeinnehav 
var socknens största enskilda, och sockenbornas tiondeavgifter gav 
kyrkans verksamhet en ekonomisk ryggrad.

Trots sockenkyrkans stora betydelse för församlingens och byg
dens ekonomi vet vi i de flesta fall mycket litet om den konkreta 
verkligheten. Endast för en handfull svenska kyrkor har det bevarats 
ett materiel som gör det möjligt att något närmare studera den 
ekonomiska sidan av kyrkans liv — eller, annorlunda uttryckt, den 
materiella basen för den andliga verksamheten.

De kyrkor för vilka mer eller mindre utförliga räkenskaper beva
rats är Funbo (1395-1483), Hammarby (1478-1498) och Hjälsta 
(1458—1538, i avskrift) i Uppland, Kumla i Närke (1421—1590), 
Visnum i Värmland (1510—1562), Bolstad i Dalsland (1450—1578), 
Stöde i Medelpad (1501—1534) och Kalliala (Tyrvis) i Satakunta i 
Finland (1469—1524). Räkenskapernas tidsmässiga omfattning vari
erar som synes, och för alla (utom för Hammarbys räkenskap) gäller 
att det finns åtskilliga kortare eller längre lakuner inom de angivna

12 Kyrka och socken 353



årsserierna1 I flertalet fall har de bevarade räkenskaperna ett likartat 
utförande: de är skrivna på papper i långsmal folio,2 de är samman
satta av flera papperslägg som tagits i bruk efter hand och som först 
på ett relativt sent stadium bundits till en bok,3 de är, på grund av 
den långa tid under vilken de varit i bruk, förda av skilda kyrko
herdar med individuella handstilar,4 och de befinner sig på en bokfö- 
ringstekniskt låg nivå, där systematiken lämnar mycket i övrigt att 
önska och där inkonsekvenserna och överstrykningarna är många. 
Den benämning som vid 1700-talets mitt används om Kumla kyrkas 
räkenskapsbok — en "gammal och fullskriven kyrkokladd" — är en 
väl träffande karaktäristik av de sockenkyrkoräkenskaper som beva
rats.5

När den gamla sammanhållna kyrkoförmögenheten i Västeuropa 
under 1100-och 1200-talen delades upp i två delar — mensa (präst
bordet) som disponerades av kyrkoherden, och fabrica (byggnads
fonden), som var anslagen till kyrkans byggande och underhåll och 
till kultens ekonomiska behov — blev det naturligt att ge sockenme- 
nigheterna delaktighet i förvaltningen av fabrikan, dvs av kyrkoför
mögenheten och dess skötsel. Detta skedde i Sverige senast vid 1200- 
talets slut, då landskapslagarna tillkom. Av dem framgår tydligt att 
sockenkyrkornas ekonomiska förvaltning redan då var underställd 
tre personer, kyrkoherden och de två kyrkvärdarna eller — i den 
medeltida ordformen — kyrkovärjama. Kyrkoherden var väl den 
som främst svarade för sockenkyrkans ekonomiska verksamhet och 
för huvuddelen av det praktiska arbetet med inköp och utbetalning
ar, medan kyrkvärdarna hade en i första hand övervakande och 
reviderande funktion.6 Enligt yngre Västgötalagen och enligt en skri
velse från Linköpings stift från 1300-talets mitt skulle de tre tillsam

1 Räkenskaperna presenteras samlat i inledningen till Jonas Samzelius utgåva av Kumla kyrkas 
räkenskapsbok 1421—1590 s xi ff (se även Bonnier & Ullén 1976 s 23 ff). Funbo kyrkas räkenska
per förvaras i Uppsala universitetsbibliotek, signum E 216, och presenteras utförligt i Andræ 
1965; Sigurd Rahmqvist har välvilligt ställt sina delvis kommmenterade xeroxkopior av Funbo- 
handskriften till mitt förfogande. Hammarby kyrkas räkenskaper förvaras i Riksantikvarieämbe
tet och Statens historiska museum. De delar som är avskrivna av Hjälstas räkenskaper är 
publicerade av Åke Nisbeth 1956. Visnums räkenskaper är delvis utgivna av Erik Noreen 1925. 
Bolstads räkenskaper är presenterade av Sven Hallström 1936. Stödes är utgivna av Henrik 
Cornell 1918 och Kallialas av Reinhold Hausen 1881—1883. Se vidare litteraturförteckningen. 
— I detta sammanhang kan ytterligare en utgåva nämnas, Isak Collijns av "Herr Hans Johannis 
anteckningsbok i Skå 1502—1535" (1938—43); i anteckningsboken har kyrkoherden i Skå 
bokfört delar av sina egna, inte kyrkans utgifter.

2 Samzelius 1946 s xvi; Andræ 1965 s 385, Norreen 1925 s 315.
3 Samzelius 1946 s xviii; Andræ 1965 s 387.
4 Samzelius 1946 s xix ff.
5 Samzelius 1946 s xiv, xviii
6 KL 8, Kirkeværger (Gerhard Hafström), sp 410 f, 415 ff.
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mans årligen före påsk göra räkenskap inför sockenmenigheten över 
kyrkans inkomster och utgifter. Till en början har redovisningen 
skett muntligen och utan någon skriven räkenskap, men det har 
säkerligen ganska snart visat sig nödvändigt att föra olika slag av 
minnesanteckningar, särskilt för att hålla reda på utestående ford
ringar på givna lån och medgivna uppbördsrestantier.

Så småningom, och säkerligen under ett allt starkare krav från de 
centrala kyrkliga myndigheterna på ökad inblick i sockenkyrkornas 
ekonomi, har dessa anteckningar utvecklat sig till regelrätta räken
skaper med angivande av såväl det uppburna, leuata, som det utbe
talade, erogata. Det första belägget på att kyrkoherdarnas överordna
de förväntade sig skrivna räkenskaper är från år 1411, då prästerna i 
Skara stift ålades att sända in anteckningar över uppburen tionde till 
prostarna för vidare befordran till biskopen, och från år 1425, då 
ärkebiskop Jöns Håkansson under en visitationsresa i Jämtland och 
Härjedalen påbjöd att kyrkoherdarna där, liksom redan i Uppsala 
stift i övrigt, vid den årliga redovisningen vid påsktid skulle uppteck
na räkenskapen och förvara den i kyrkans kista till dess ärkebiskopen 
eller annan i hans ställe begärde att få se den. Biskopens revision 
skedde som regel i anslutning till biskopsvisitation och gällde då för 
den period som förflutit sedan senaste visitation.71 bl a Kumla kyrkas 
räkenskaper anges det ibland i årsingresserna vilket år efter visita
tionen räkenskapen avser (exempelvis Anno item [mcd]xxxv primo post 
compotum).s

I anslutning till detta finns det anledning att notera, dels att det av 
de bevarade räkenskaperna endast är Funbos som går längre tillbaka 
än till 1420-talet och att inte heller den har regelrätta räkenskaper 
med både leuata och erogata tidigare än för år 1411, dels att nästan 
varje årsräkenskap där tycks vara införd i ett sammanhang (alltså 
renskri ven i anslutning till den årliga redovisningen). Det sistnämnda 
hindrar självfallet inte att ändringarna och strykningarna, t ex efter 
uppburen fordran, är många.

Räkenskapernas tekniska nivå är, som redan antytts, inte särskilt 
hög. Den är närmast att jämföra med det system som det i alla tider 
fallit sig naturligt att tillämpa för de enklaste formerna av hushållsrä- 
kenskaper, dvs en lista över intäkter och fordringar och en annan 
över utgifter, separata och i bästa fall korrekta summeringar för 
respektive avdelning och knappast aldrig några försök till balans- 
uppställningar. Trots att räkenskapernas uppställning huvudsakligen

Andræ 1965 s 388; KL 9, Kyrkliga räkenskaper (Andræ 1965), sp 672; Samzelius 1946 s lxxxviii

Samzelius 1946 s xc; Kumia s 11.
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ryms inom begreppet "sunt förnuft" är likheten mellan de bevarade 
räkenskaperna och mellan de olika åren inom en och samma räken- 
skapsbok så stor, att det utan tvivel kan hävdas att räkenskaperna 
återspeglar en form för kyrklig bokföring som var allmän i Sverige 
under senmedeltiden.9

Innehållet i räkenskaperna är också ganska självklart för en senti
da läsare med någon kunskap om medeltidens samhälle och ekono
mi. På inkomstsidan återfinns sockenkyrkans del av kyrkotionden (två 
niondedelar av hela skörden), avraden från kyrkans landbogods, i 
kyrkan insamlade medel och uppburna testamentsgåvor Och på ut
giftssidan finns kostnader för kult och byggande, dvs utgifter för vin, 
vax och oblater, för beläten och kyrkliga kärl och för ombyggnad och 
underhåll. Några hastiga blickar i utgåvan av Kumla kyrkas räken
skaper eller i originalvolymen av Funbo kyrkas räkenskaper i Uppsa
la universitetsbibliotek ger lätt ett intryck av att mycket mer än det 
nyss sagda inte är att säga.

Självfallet är det möjligt att ur de enskilda räkenskaperna plocka 
notiser om spektakulära inköp och stora ombyggnader, såsom Gun
nar Olsson gjort i sin avhandling Stat och kyrka i Sverige under 
senmedeltiden och Jonas Samzelius i den utförliga inledningen till 
utgåvan av Kumla kyrkas räkenskaper Och naturligtvis går det att som 
Carl Göran Andræ gjort i artikeln "Studier kring Funbo kyrkas 
räkenskaper 1395—1483" undersöka tiondeuppbörd, avradsuttag 
och skördeutfall. Men går det att säga något om den senmedeltida 
kyrkans ekonomi i allmänhet, om förhållandet mellan inkomster och 
utgifter och om hur pengarna användes? I det följande skall ett 
försök göras att, utan några anspråk på fullständighet, svara på 
denna fråga genom en okomplicerad undersökning av en femtonårs
period för Kumla kyrka och en lika lång period för Funbo kyrka. Val 
av år — 1451—1465 för Kumla och 1469—1483 för Funbo — har 
styrts av dels en önskan att få femton sammanhängande och någor
lunda väl bokförda år, dels en strävan att få de två perioderna att 
ligga så nära varandra som möjligt, sedan det tyvärr visat sig omöjligt 
att få dem att sammanfalla.10

Kumla socken ligger 20 km sydöst om Örebro och hade vid medel
tidens slut ca 125 gårdar och torp, varav ungefär 20 tillhörde kyrkan,

9 De bevarade räkenskaperna för Uppsala domkyrkas fabrica (Dahlbäck 1977 s 14 ff) har i 
princip en likartad karaktär, men de ligger ändå på en, av verksamhetens komplexitet fram
tvingad, högre teknisk nivå.

10 En kortfattad karaktäristik av Kumla kyrkas ekonomi finns tidigare i Bonnier & Ullén 1976 s 23 
f.
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som dessutom ägde ett tiotal gårdar i angränsande socknar.11 Funbo 
socken åter, 12 km öster om Uppsala, var ungefär hälften så stor. 
1540 redovisas i socknen 56 gårdar och 7 torp, vartill kan läggas 
ytterligare 8 torp som bokförs i årliga räntan från 1548. Av socknens 
gårdar ägde kyrkan 12.12

Leuata
De två kyrkornas inkomster under respektive femtonårsperiod upp
gick, sedan spannmål och andra naturapersedlar värderats i pengar, 
till sammanlagt 5787 1/2 respektive 521 1/2 mark eller i genomsnitt 
38 3/5 respektive 34 4/5 mark per år. Den exakta fördelningen för 
de enskilda åren framgår av tabell 1 och 2 och diagrammen i figur 1 
och 2. Där syns också tydligt, att de intäktsposter som helt dominera
de i båda socknarna var tionden från socknens samtliga bönder och 
avraden från kyrkans landbor. Påfallande är även att de årliga in- 
täktsvariationerna var små i Kumla men betydande i Funbo, från 
knappt 27 mark 1480 till nästan 47 mark 1473. Kumla sockens 
intäkter översteg visserligen Funbos med 4 mark årligen eller 11 % 
för femtonårsperioden, men detta innebär att intäktsnivån i relation 
till socknens hemmanstal och kyrkogodsets storlek var betydligt 
högre i Funbo än i Kumla. Förklaringen till båda dessa iakttagelser, 
alltså de större fluktuationerna och den högre relativa inkomstnivån i 
Funbo, är sannolikt inte att söka i skilda agrarstrukturer mellan 
Närke och Uppland utan i det faktum att man i Kumla under hela 
1400-talet (och även 1500-talet) lät både tionde och avrad utgå i 
pengar och i fasta belopp,13 medan man i Funbo på 1470-talet tog ut 
tionden i variation efter årsväxten och avraden enligt uppländsk 
sedvänja i både spannmål och pengar.

Båda systemen hade sina för- och nackdelar. Det system med fasta 
avlösningar som tillämpades i Kumla underlättade uppbörden, efter
som det inte behövde göras en årlig och kanske känslig taxering av 
skördeutfallet, när det gällde tionden, och eftersom avgifterna kunde 
uppbäras i en lätthanterlig persedel som pengar, vilken inte ställde 
några krav på lämpliga lagringsutrymmen utöver en bastant kyrko- 
kista med säkra lås. Systemet gav också god förutsägbarhet i fråga 
om intäkternas storlek, vilket underlättade planeringen av nödvändi
ga inköp och framtida investeringar. Stabiliteten hade dock en viktig

" Kumia s 164 ff, 170 ff; Samzelius 1946 s lxxix f. 
12 DMS 1:3 s 233 f, 240.

Samzelius 1946 s lxxiii, lxxx.
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Tabell 1: Kumla kyrkas inkomster 1451—1465 i mark penningar

år tionde avrad stocka
penningar

kolega summa

1451 17:0:0:0 16:6:0:0 3:2:0:0 2:4:0:0 39:4:0:0
1452 16:0:0:0 16:4:0:0 2:4:0:0 1:0:0:0 36:0:0:0
1453 16:0:0:0 15:4:0:0 3:4:0:0 0:2:0:0 35:2:0:0
1454 16:4:0:0 19:7:0:0 6:0:0:0 4:0:0:0 46:3:0:0
1455 17:0:0:0 17:4:0:0 6:0:0:0 2:2:0:0 42:6:0:0
1456 15:0:0:0 16:0:0:0 6:0:0:0 1.0:0:0 38:0:0:0
1457 15:0:0:0 16:0:0:0 5:0:0:0 3:0:0:0 39:0:0:0
1458 16:0:0:0 15:0:0:0 5:0:0:0 6:0:0:0 42:0:0:0
1459 16:0:0:0 16:3:0:0 6:0:0:0 — 38:3:0:0
1460 16:0:0:0 16:0:0:0 4:0:0:0 2:4:0:0 38:4:0:0
1461 16:3:1:0 15:0:0:0 6:0:0:0 — 37:3:1:0
1462 16:0:0:0 15:0:0:0 7:4:0:0 3:4:1:4 42:0:1:4
1463 16:0:0:0 15:0:0:0 3:0:0:0 — 34:0:0:0
1464 16:0:0:0 15:0:0:0 3:4:0:0 — 34:4:0:0
1465 16:0:0:0 15:0:0:0 3:0:0:0 0:6:0:0 34:6:0:0

summa 240:7:1:0 240:4:0:0 70:2:0:0 26:6:1:4 578:3:2:4
% 41,7 41,6 12,1 4,6 100,0

Källa: Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421—1590 (utgiven av Jonas Samzelius, Örebro 1946). 
Anmärkning: Siffrorna i denna och övriga tabeller avser mark:öre:örtugar:penningar.

Tabell 2: Funbo kyrkas inkomster 1469--1483 i mark penningar

år tionde avrad stocka
penningar

testamente summa

1469 14:4:0:0 11:1:2:0 4:4:1:0 _ 30:2:0:0
1470 18:4:0:0 14:2:2:0 0:7:0:0 3:1:1:4 36:7:0:4
1471 12:3:0:0 12:4:1:4 4:1:0:0 1:4:0:0 30:4:1:4
1472 18:0:0:0 19:5:0:0 2:4:0:0 — 40:1:0:0
1473 28:5:0:0 12:4:1:0 3:4:0:0 1:7:2:0 46:5:0:0
1474 14:0:2:0 11:4:2:0 3:2:0:0 16:6:2:4 45:6:0:4
1475 16:5:0:0 7:0:2:0 2:6:0:0 1:1:2:0 27:5:1:0
1476 15:5:1:0 13:1:2:0 — 2:1:0:4 31:0:0:4
1477 19:2:2:0 14:7:1:0 1:2:0:0 1:1:1:4 36:5:1:4
1478 17:4:0:0 11:4:2:0 1:6:0:0 3:5:1:0 34:4:0:0
1479 15:7:1:0 9:2:0:0 2:1:0:0 — 27:2:1:0
1480 11:2:1:0 10:6:2:0 2:0:0:0 2:6:0:0 26:7:0:0
1481 13:2:2:0 12:3:2:2 — 3:6:0:0 29:4:1:2
1482 19:6:0:0 11:5:2:0 2:2:0:0 3:1:0:0 36:6:2:0
1483 20:0:2:0 18:0:1:0 2:2:0:0 0:4:1:4 40:7:1:4

summa 255:4:2:0 190:7:1:6 33:1:1:0 41:7:0:4 521:4:2:2
% 49,0 36,6 6,4 8,0 100,0

Källa: Funbo kyrkas räkenskaper, Uppsala universitetsbibliotek, E 216. — Tionde och spannmåls- 
avrad har omräknats i pengar efter räkenskapens värderingar så som de redovisats i Andræ 1965 s 
429. För de år värderingar saknas har värden för angränsande år använts.
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avigsida, nämligen att kyrkan inte kunde tillgodogöra sig goda skör
deår eller höga spannmålspriser vid försäljning av lagrad spannmål 
under dyrtid. Det motsatta systemet, som tillämpades i Funbo, hade 
omvända för- och nackdelar. Genom att tiondeuppbörden stod i 
direkt relation till skördeutfallet varierade intäkterna i spann mätt 
väsentligt — under den aktuella femtonårsperioden uppbars som 
mest 216 spann korn, 80 spann råg och 3 spann vete år 1473 och som 
minst 64 spann kom, 71 spann råg, och 1 spann vete två år tidigare 
(1471).14 Vid en värdering av uppbörden i pengar, vilket gjorts vid 
utarbetandet av tabell 2, som ligger till grand för diagrammet i figur 
2, motverkas de kraftigaste svängningarna av att spannen steg i 
värde vid dåligt skördeutfall och sjönk i den motsatta situationen. 
Kyrkan hade ju också goda möjligheter att lagra sin överskottsspann- 
mål och sälja den först när priset stigit. Detta krävde dock en annan 
förrådslokal än kyrkokistan, och räkenskapen för Funbo nämner 
åtminstone ett par gånger en utgift för kyrkohärbret (1429: 19 öre 
utan specifikation, och 1471: 4 örtugar för ett lås).15

Utöver inkomsterna från tionde och avrad, som alltså utgjorde ca 
85 % av totalinkomsten under respektive femtonårsperiod, fanns det 
som framgår av diagrammen, i båda socknarna ytterligare ett par 
ständiga, men till storleken små och osäkra inkomsttitlar. I båda 
socknarna, liksom i de flesta av landets kyrkor, gav de i kyrkorna 
utställda offerstockarna och kollekttavlorna (de truncis, de tabula) 
några marks årlig inkomst i offermedel.16 I Kumla varierade beloppen 
mellan 2 1/2 och 7 1/2 mark (i genomsnitt 4 2/3 mark/år) och i 
Funbo mellan 7 öre och 4 1/2 mark (i genomsnitt 2 1/5 mark/år). 
Den högre nivån i Kumla kan möjligen hänga samman med kyrkans 
ställning som vallfartskyrka för det lokala helgonet St Torgils.17 Att 
St Torgils hade en särskild offerstock framgår av en notis 1425, då 
det inköptes ett lås till hans stock,18 men också i Funbo hade ett av de 
viktigaste helgonen, St Stefan, en egen stock.19

Nära offermedlen står en inkomstpost som i Funbo är kontinuer
ligt återkommande, medan den saknas under de femton år i Kumla 
som undersökts här, nämligen testamentsgåvorna. Testamentsgåvor-

14 An dræ 1965 s 429; korntionden är dock i båda fallen felaktigt angiven hos Andræ 1965; i 
handskriften står "xvii pund " (= 216 spann) och "8 pund " (= 64 spann) (E 216 fol 61 v, 59 v).

15 E 216 fol 30 r, 60 r.
16 KL 8, Kollekttavla (Monica Rydbeck), sp 629 f; KL 8, Kiste (Peter Anker och Ann-Sofi Topelius), 

sp 425 f; Lagerlöf 1981 fig 109 (avbildning av kollekttavla); KL 13, Pengeblock (Gösta Berg), sp 
172 ff.

17 Samzelius 1946 s c ff.
18 Kumia s 6, 37.
19 E 216 fol 32 v.
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na bestod dels av reda pengar, dels och oftare av bruksföremål, djur 
och spannmål, några gånger redan i räkenskapen värderade i pengar. 
Normalt låg testamentsgåvornas samlade värde på ett par, tre mark, 
men ett år, 1474, uppgick det till nästan 17 mark. Förklaringen till 
denna enda höga summa ges av en liten notis över en andra avdel
ning testamentsgåvor det året: tempore pestilencie, "vid tiden för 
pesten". Det året samlade tanken på döden följande (förutom gåvor i 
reda pengar på 8 3/4 mark): en kittel om 14 marks vikt (ca 6 kg) och 
en gryta om 12 marks vikt, en ko, en gammal häst, en tunika och en 
grön kjortel samt 1/2 pund råg och 1 spann vete.20 Varför testa
mentsgåvor saknas för Kumla under den valda femtonårsperioden är 
svårt att förklara, eftersom uppgifter om sådana gåvor finns från 
både perioden före och perioden efter. Möjligen beror frånvaron av 
legat under åren 1451—1465 på att man underlåtit att bokföra dem, 
inte på att sockenborna i Kumla bojkottat kyrkan i dödens stund.

Däremot hade Kumla alldeles klart en inkomsttitel, som saknades i 
Funbo och som i räkenskaperna benämns "kolega"(tex 1421), "fæ- 
lega" (1425) eller de v accis (t ex 1434). Kolega, dvs utarrendering av 
kyrkan tillhöriga kor till ett antal av socknens bönder (inte bara 
kyrkolandbor), var vanlig i Norge och har sannolikt förekommit 
också i Västsverige, även om den är känd endast för två av de kyrkor 
för vilka räkenskaper bevarats, Kumla och Bolstad. Inkomsten låg i 
regel på en ä två mark, och de år då beloppen är högre ingår troligen 
pengar som erhållits vid försäljning av djur (t ex 1458). Djurstammen 
tycks ha bibehållits genom avel och testamentsgåvor i levande djur 
och i Kumla varit drygt dussinet kreatur stor. 1481 redovisar räken
skapen kolegan för sista gången, vilket sannolikt innebär att systemet 
därefter avvecklades i Kumia.21 Av Funbos räkenskaper att döma 
tycks det inte alls ha funnits i Östsverige, självfallet frånsett att det 
bör ha funnits ett antal kyrkans kor på prästgården, vilka stod till 
prästens disposition.

Utöver de ovannämnda intäktsposterna, som tydligt redovisas i 
räkenskaperna och som framgår av diagrammen, är det en post, som 
odiskutabelt funnits, men som inte går att värdera i fasta belopp. Det 
är inkomsterna från den otvivelaktigt ganska omfattande lånerörelse 
som bedrivits av kyrkorna i såväl Kumla som Funbo. I Kumla lånades 
pengar och järn ut, i Funbo pengar och framför allt spannmål. Att 
utlåning skett, framgår av de långa skuldlistor som finns i båda 
kyrkornas räkenskaper, och att lånen återbetalats, framgår av att

20 E 216 fol 62 v, 63 v.
21 Samzelius 1946 s lxxxiii f; KL 21, Kyrkjekrøtter (Gösta Berg), sp 257.
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låntagarens namn och lånesumman senare överstrukits. Men där
emot redovisas inte vilken kyrkans vinst var på transaktionen — det 
rådde ju i princip ränteförbud —, men vi kan säkert lugnt anta att 
någon form av ersättning utgick.22

I Funbo fanns ytterligare en intäktspost som låg nära "förtjänst på 
lånerörelse", och där det på samma sätt är svårt att uppskatta vins
ten. Det är försäljningen av spannmål, antingen i större partier 
utanför socknen eller till bönder i socknen till utsäde eller till malt
ning.23 Vinsten låg här i skillnaden mellan tionde- och avradsspann- 
målens värde vid uppbördstillfället och det pris som säden betingade 
vid försäljningen, men det är, på grund av redovisningssystemets 
form, omöjligt att avgöra hur stor den var (eller om det någon gång 
rentav blev en förlust).

En uppfattning om vinstmöjligheten ger kanske några notiser från 
år 1479, då kyrkan sålde 10 pund kom och 2 pund råg till Peter 
Mickelsson i Uppsala och 8 pund råg och 1/2 läst gammalt och nytt 
vete till Olof Varg, som var väpnare och bosatt på Tovan i Uppsala.24 
Försäljningspriset var för kornet 18 penningar spannen, för rågen 20 
penningar och för vetet 1 öre. Om vetet, som långt överstiger de små 
mängder vete som uppbars i tionde, lämnas åt sidan, kan man 
konstatera att det sålda kornet (18 pund =144 spann) och den sålda 
rågen (8 pund = 64 spann) översteg tiondeuppbörden under föregå
ende år (1478), som var 136 spann råg och 56 spann korn och som 
värderades till 2 örtugar (16 penningar) per spann,25 eller 11 1/3 + 
4 1/2 = 16 mark. Vid försäljningen fick kyrkan (om endast tion
dekvantiteten räknas) 136 spann x 18 penningar = 12 3/4 mark och 
56 spann x 20 penningar = 5 4/5 mark eller sammanlagt ungefär 18 
1/2 mark. Vinsten var alltså 2 1/2 mark eller 15% på tiondens 
värde.

Erogata
De båda kyrkornas inkomster var naturligtvis inte tillkomna för att 
fylla ett självändamål utan för att täcka de utgifter som var nödvän
diga för att gudstjänsten skulle säkerställas och kunna hållas på ett

22 Samzelius 1946 s lxxxiv ff; Andræ 1965 s 389, 420; exempel på låneförteckningar Kumia s 26 ff, 
E 216 fol 55 f.

23 Andræ 1965s 415 f. Exempel på större försäljning se nedan (i anslutning till not 24); på 
försäljning till utsäde E 216 fol 76 r; på försäljning till maltning E 216 fol 61 v.

24 E 216 fol 72 v; Olof Varg: DMS 1:2 s 278. Det är något osäkert om vetet såldes till Olof Varg 
eller någon annan, ej namngiven köpare.

25 Andræ 1965 s 429.
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Tabell 3: Kumla kyrkas utgifter 1451—1465 i mark penningar

år vax vin etc inventarier avgifter övrigt arbete summa

1451 17:4:0:0 0:6:0:0 5:0:0:0 1:1:0:4 3:0:0:0 27:3:0:4
1452 3:7:0:0 3:0:0:0 — 8:1:0:4 19:0:l:2a) 0:2:0:0 34:2:1:6
1453 5:3:0:0 1:5:2:0 20:2:0:0 2:6:0:4 6:0:0:0b) 4:4:2:4 40:5:2:0
1454 7:2:0:0 0:7:2:0 24:6:0:0 0:1:0:4 — 14:1:0:0 47:1:2:4
1455 - 1:2:0:0 27:0:0:0 0:1:0:4 — 7:0:0:0 35:3:0:4
1456 3:3:1:4 1:2:0:0 26:5:0:0 8:1:0:4 — 7:6:0:0 47:1:2:0
1457 0:6:0:0 1:0:0:0 — 0:1:0:4 — — 1:7:0:4
1458 5:6:2:0 0:6:0:0 — 0:1:0:4 — 0:1:0:0 6:6:2:4
1459 7:6:0:0 1:4:1:4 4:3:1:0 0:1:0:4 — 0:0:1:4 13:7:1:4
1460 8:2:0:0 3:1:0:0 41:0:0:0 0:1:0:4 — 2:3:0:0 54:7:0:4
1461 11:7:0:0 1:6:1:0 6:0:0:0 0:1:0:4 — 30:0:0:0 49:6:1:4
1462 3:0:0:0 2:0:0:0 4:0:0:0 2:5:0:4 — 5:0:0:0 16:5:0:4
1463 6:0:0:0 — 21:0:0:0 0:1:0:4 — 11:0:0:0 38:1:0:4
1464 15:4:0:0 5:0:1:4 8:0:0:0 10:1:0:4 — 9:4:0:0 48:1:2:0
1465 14:0:0:0 4:2:0:0 6:5:1:0 0:1:0:4 - 12:6:1:0 37:6:2:4

summa 110:3:0:4 28:3:2:0 194:5:2:0 34:2:1:4 25:0:1:2 107:4:2:0 500:4:0:2
% 22,1 5,7 38,9 6,8 5,0 21,5 100,0

a) varav 18 mark för 6 örtugland jord,
b) för jord, möjligen ytterligare betalning på 1452 års pris.

Källa: Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421—1590 (utgiven av Jonas Samzelius, Örebro 1946).

Tabell 4: Funbo kyrka utgifter 1469—1483 i mark penningar

år vax vin etc inventarier avgifter övrigt arbete summa

1469 11:0:0:0 1:7:0:0 5:6:2:0 0:6:0:0 0:6:0:0 20:1:2:0
1470 11:7:0:0 2:1:1:0 5:2:0:0 2:2:2:0 0:6:2:0 75:4:0:4 97:7:2:4
1471 16:5:1:4 2:6:0:4 2:7:0:4 0:0:2:0 1:1:1 :Q 5:5:0:4 29:2:0:0
1472 14:2:0:0 2:1:1:0 - 3:2:2:0 1:6:0:0 — 21:4:0:0
1473 9:0:0:0 2:5:0:0 3:2:1:0 0:0:2:0 0:6:1:0 0:5:0:0 16:3:1:0
1474 7:4:0:0 2:1:1:2 11:4:0:6 0:0:2:0 2:7:1:0 47:7:0:0 72:0:2:0
1475 9:3:1:0 2:0:2:4 0:4:1:4 2:2:2:0 0:4:1:4 8:5:2:0 23:5:1:4
1476 6:1:2:0 1:4:0:4 51:3:1:0 1:4:2:0 1:1:1:4 — 61:7:1:0
1477
1478 10:2:0:0 2:4:0:0 23:0:0:0 0:0:2:0 1:0:1:4 — 36:7:0:4
1479 8:1:0:0 3:0:1:0 1.-6:0:0 0:0:2:0 12:5:2:4 3:7:2:0 17:5:1:4
1480 7:1:0:0 3:1:2:0 — 0:4:2:0 0:5:2:4 — 11:5:0:4
1481 5:0:0:0 2:1:0:0 — 0:0:2:0 0:2:1:4 4:3:2:0 11:7:2:4
1482 5:4:0:0 2:7:0:0 — 0:0:2:0 0:6:2:0 — 9:2:1:0
1483 "5:0:0:0" "2:4:0:0" 8:0:0:0 0:0:2:0 0:6:2:0 51:5:0:0 "68:0:1:0"

summa 126:7:1:4 33:5:0:6 113:4:0:6 10:6:2:0 14:3:2:0 199:1:1:0 510:4:2:0
% 24,9 6,6 22,2 2,1 5,2 39,0 100,0

Källa: Funbo kyrkas räkenskaper, Uppsala universitetsbibliotek, E 216. — Prisuppgifter i spann
mål och andra värdören har omräknats efter i räkenskapern angivna priser. För år 1477 (...) saknas 
räkenskap över utgifter. För 1483, som på grund av skada redovisas ofullständigt, har utgifterna 
för vax och vin etc uppskattas med ledning av föregående års utgifter för dessa varor (markerat 
med " ").
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värdigt sätt. Hur utgifterna fördelade sig över de valda femtonårspe- 
riodema framgår av tabell 3 och 4 och diagrammen i figur 3 och 4. En 
hastig blick på diagrammen visar att utgifterna, i motsats till inkoms
terna var underkastade stora årliga variationer. För Kumlas del vari
erar de under den valda femtonårsperioden mellan 2 (1457) och 55 
mark (1460) och för Funbos del mellan 98 (1470) och 9 (1482). För 
1477 saknar Funbos räkenskap uppgifter om inköp och andra utgif
ter; sannolikt har man glömt att föra in dem, eftersom det inte 
förefaller troligt att man inte skulle haft några. Lika tydligt framgår 
av diagrammen att vissa utgifter förekom årligen och med inte alltför 
varierande belopp, medan andra dels kunde utebli vissa år, dels 
varierade kraftigt i storlek mellan de olika åren.

De två utgiftsposter som är mest regelbundna är också de som var 
närmast förknippade med kulten. De var i själva verket nödvändiga 
för att gudstjänsten skulle kunna genomföras. Den större posten av 
de två, som tog omkring 25 % av utgifternas totalsummor under de 
15 åren, eller i genomsnitt 71/3 respektive 8 1/2 mark/år, i anspråk 
är kostnaderna för det vax som behövdes för de många ljus som 
brändes i kyrkan på högaltaret och inför sidoaltarens helgonbilder. 
Eftersom vaxpriset under dessa år låg tämligen konstant på ungefär 3 
mark per lispund (å 20 mark, varje mark ca 345 gram26) bör kyrkorna 
således ha köpt mellan 15 och 20 kg var årligen. En liten del av vaxet 
kom väl till användning för sigillering. På detta pekar, förutom 
allmän sannolikhet, en notis i Funbos räkenskaper år 1473 om ett 
inköp för 1 örtug av spensgrönt, som användes för att färga sigillvax 
grönt.27

Den andra ständiga posten är utgifterna för vin, rökelse, myrra och 
oblater och den har haft en genomsnittlig storlek på ca 2 mark i 
Kumla och 2 1/4 mark i Funbo. Huvuddelen av denna utgiftspost 
gick till vinet, vanligen ca 1 1/2 mark årligen. Enligt prisuppgifter för 
Funbo från 1460-talets slut betingade vinet ett pris av 2 öre per stop, 
vilket svarar väl mot ett pris i Kumla 1464—1473 om 4 öre per kanna 
(= 2 stop). Grovt uppskattat har man alltså inköpt ca 3 kannor årligen 
av vin för mässan, vilket i moderna mått mått kanske motsvarat 7,5 
liter.28 Vilka mängder rökelse, myrra och oblater som köpts framgår 
inte frånsett en uppgift för Funbo 1469 om att man då köpte 1 pund 
(dvs drygt 4 hg) myrra för 1 /2 mark penningar och någon notis om 
att oblater köptes i 100-tal.29 Funbos och i viss mån även Kumlas

26 KL 11, Mark (Sam Owen Jansson), sp 426.
27 E 216 fol 62 r; KL 19, Vax (Bjørn Eithun), sp 588.
28 E 216 fol 57 v 58 r; Kumia s 181; KL 8, Kanna (Sam Owen Jansson), sp 208.

Rökelse: E 216 fol 58 r; oblater: E 216 fol 52.
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räkenskaper visar att inköpen av vax, vin, rökelse, myrra och oblater 
var uppdelade på flera inköp årligen; särskilt vininköpen är uppdela
de i mindre poster och 1475 noteras i Funbo inköp av vin vid så 
många tillfällen som 8 (!), vid sex av dem för endast 1 öre (dvs 1 /2 
stop = 3/5 liter!) och vid två av dem för 2 öre.30 Var varorna köptes 
framgår som regel inte, men eftersom de alla var importvaror, är det 
väl sannolikt att de inhandlades i närmaste stad, dvs Örebro för 
Kumlas del och Uppsala för Funbos. På detta tyder en notis i Kumlas 
räkenskaper för år 1494 om inköp av vax i Örebro och notiser i 
Funbos räkenskaper för 1476 och 1478 om att det köptes vax vid 
tiden för såväl distingen som St Erik, de två stora marknadstiderna i 
Uppsala.31

En annan ständigt återkommande utgiftspost av ringa storlek men 
av betydande symbolvärde är de kyrkliga avgifterna. I princip varje år 
erlades från Kumia en avgift om 3 1/2 örtug för crismalia och från 
Funbo en om 2 öre (eller 6 örtugar) i cathedraticum Det faktum att 
Kumlas avgift på 1430-talet kallas crismalia et cathedraticum visar att 
avgiften för uthämtandet i domkyrkan av den av biskopen på skär
torsdagen vigda oljan, krisman, kopplats samman med den gamla 
lydnadsavgiften från alla underordnade kyrkor till biskopsstolen. 
Omvänt visar frånvaron av något omnämnande av krisma i Funbos 
räkenskaper att samma sammankoppling skett i Uppsala stift, men 
att benämningen cathedraticum segrat där. Att avgifterna återfinns i 
kykroräkenskaperna överensstämmer också väl med ett beslut från 
en provinsialsynod i Arboga år 1412 med innebörden att cathedrati
cum hädanefter i hela Uppsala kyrkoprovins skulle utgå ur kyrkor
nas medel.32

En annan avgift som regelbundet, men inte årligen, återkommer i 
både Kumlas och Funbos räkenskaper är något som benämns "for 
quittobreffuidh" (Kumla, 1420-talet), litera quitt ancie (både Kumla 
och Funbo, 1435), litera canzelario (Funbo, 1443), litera indulgencie et 
quittancie (Funbo, 1472) eller dylikt.33 Avgiften tycks i normalfallet 
ha varit 4 öre både i Strängnäs och Uppsala stift. Vad brevet, som 
uppenbarligen utgavs av biskoparnas kanslerer, kvitterade, framgår 
inte.34

30 E 216 fol 65 r.
31 Kumia s 67; E 216 fol 68 r, 71 r.
32 Samzelius 1946 s xci; KL 2, Cathedraticum (Hilding Johansson, Kauko Pinnen), sp 540 ff. I 

Kalliala socken i Åbo stift tycks cathedraticum ha kopplats till vinanskaffningen, medan 
avgiften för krisman erlades separat: item ij ore pro crismate, item xiiij ore pro vino cum 
cathedratico (1490) (Hausen 1881—83 s 385).

33 Kumia s 2, 12; E 216 fol 37 r, 42 v.
34 Samzelius 1946 xci f.
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Bland de kyrkliga avgifterna återkommer också med jämna mel
lanrum subsidier till biskopen och domkyrkan, ibland för vidare 
befordran till den världslige makthavaren. Under de här aktuella 
åren lämnade Kumla kyrka subsidier 1452 till Karl Knutssons fälttåg 
mot Danmark, 1453 till domkyrkan (för byggnad?), 1456 till Karl 
Knutssons fälttåg till Danmark, 1463 till skatt till kung Kristian, och 
1463 till servitier för den nyvalde biskop Hans i Strängnäs samt 1464 
med anledning av biskop Kettils uppror,35 medan Funbo kyrka läm
nade bidrag 1470 och 1472 till ärkebiskop Jakob för hans servitier 
och 1475 till kampen mot ryssarna.36

De tre nu behandlade kontinuerliga utgiftsposterna svarade till
sammans för en mindre del av kyrkans samlade utgifter under de 
undersökta femtonårsperioderna. Huvuddelen av de utgivna medlen 
användes istället — frånsett smärre belopp till "diverse" (i Funbo bl a 
mjöd till påsken) och några engångssummor för jordförvärv — till två 
betydande utgiftsposter: den ena avsåg utgifter för inköp av inventa
rier till kyrkan, avsedda att användas i kulten, den andra utgifter för 
byggnadsmaterial och arbetskraft till stora ombyggnadsarbeten och 
till ett nästan ständigt pågående underhåll.

Vad inventarieinköpen gäller är det särskilt påfallande hur Kumla 
kyrka sex av de femton åren avsatt mer än 20 mark årligen, ett år 
tom så mycket som 41 mark. För Funbos del är det bara två år som 
uppvisar investeringar av motsvarande storleksordning, men i gen
gäld köptes ett av dessa år inventarier för mer än 50 mark.

Vad har kyrkoherdarna och kyrkvärdarna då lagt ut pengarna på? 
För Kumlas del kan följande nämnas:
1451 bok 5 mark
1453 kalk 20 mark
1454 för guld och guldsmedens arbetslön 23 mark
1455 dito 26 mark
1456 för guld och silver 21 mark
1460 altartavla (nova tabula) 16 mark

silke, lärft och säter (indiskt bomullstyg)37 22 mark
1461 kopparstakar 6 mark
1462 ett ospecificerat "beläte" 4 mark
1463 för silver och för guldsmedens arbete 19 mark
1464 lärft och säter, silke och sömnad 6 mark
1465 altarkläde, lärft 3 mark

35 Identifikation av subsidiernas ändamål enligt Samzelius 1946 s xciii f.
36 E 216 fol 58 r, 61 r, 65 r; Kellerman 1935 s 44 1, 128.
37 KL 17, Säter (Agnes Geijer), sp 719
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Tyvärr framgår det av räkenskaperna inte vilka arbeten guldsme
den utförde 1454—56. Utanför den undersökta perioden gjordes de 
kända inköpen av ett stort altarskåp för 120 penningar mark och 
drygt 3 läster järn (1439) och en Mariabild från Vadstena för 143 
mark.38

I Funbos räkenskaper från åren 1469—1483 märks särskilt:
1469

1470
1471

1473
1474 
1476

1477
1479
1483

list till St Stefan 
tyg och sömnad till altaret 
ljusstakar; ljuskrona framför St Stefan 
lön till Hans bokbindare som band ett graduale; 
Hans fanns kanske ännu längre bort än i Uppsala, 
eftersom en av kyrkvärdarna fick 1 /2 mark i kost
nadsersättning när han skulle betala Hans 
kopparstake till St Stefan 
list till högaltaret 
Hans snidare för St Stefans beläte 
gyllenstycke inköpt av Hans Skimmelpennig i 
Stockholm39 
guldkalk
ljusstakar; hållare för antifonarium 
missale

2 1/4 mark 
11/6 mark 
5 1/4 mark 
2 1/2 mark

3 mark 
11 mark 

26 3/4 mark

24 1/2 mark 
23 mark 

13/4 mark 
8 mark

St Stefan var uppenbarligen ett av Funbo kyrkas mest omhuldade 
helgon. Redan 1421 hade man inköpt och invigt en bild av honom 
(för 10 mark och 10 öre för invigningen), och han är det enda helgon 
vars offerkista särskilt nämns.40 Däremot noterar räkenskaperna 
märkligt nog inget om den St Mikaelsbild som skall ha invigts 1470,41 
inte heller upptas någon kostnad med anledningen av invigningen.

Vad det rör sig om är alltså inköp av helgonbilder och altartavlor, 
liturgiska böcker, kalkar, tyg till altarklädslar och mässdräkter, samt 
ljusstakar och andra ljusanordningar, ting som varierade mycket i 
pris, från de dyrbara "belätena" och kalkarna ned till en bokhållare 
för 2 öre och en liten tennflaska för 11/2 öre.42

Den sista stora utgiftsposten, delad på två underavdelningar, är 
kostnaderna för byggnadsarbete — material och arbetskraft. Nästan 
varje år är den representerad med en mindre kostnad, men därutöver

38 Altarskpået: Samzelius 1946 s xxvi; Kumia s 13; Bonnier & Ullen 1976 s 57-66. Mariabilden: 
Samzelius 1946 s xxxiii f; Kumia s 42, 43; von Bonsdorff & Kempff 1990 s 274- Bonnier & Ullen 
1976 69 ff.

39 Hans Skimmelpenning redovisas på åtskilliga ställen i Stockholms stads medeltida material, se 
t ex Stockholms stad tankebok 1474—83 s 558 (registret).

40 E 216 fol 18 v; se ovan not 19.
41 DMS 1:3 s 229; där angivet datum måste dock vara fel, eftersom Jakob Ulvsson då ännu 

vistades i Rom (Kellerman 1935 s 44 ff).
42 Tennflaskan ("ampul") är ej nämnd ovan; E 216 fol 63 r.
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— och det är det som ger utgiftsposten dess tyngd — förekommer den 
med höga belopp vid två respektive tre tillfällen för vardera kyrkan 
under de studerade femtonårsperiodema.

Särskilt höga är utbetalningarna vissa år i Funbo, och vid två av 
tillfällena säger räkenskaperna själva otvetydigt vad det handlade 
om. 1470 års redovisning av utgifter, erogata, inleds med orden 
"thetta ær thet som tornit haffuer kostat"43 och 1483 skriver kyrko
herden att parochiami consenserunt et construerunt summum chorum 
dvs sockenborna samtyckte och byggde [om] högkoret.44

"Tornet" var med största sannolikhet den takryttare som kyrkan 
bär ännu på Rhezelius och Hadorphs 1600-talsavbildningar, men 
som senare tagits ned.45 Något egentligt tom har kyrkan aldrig haft 
och en klockstapel fanns redan tidigare (omnämnd 1421),46 men att 
det verkligen handlar om takryttaren framgår av att en betydande 
del av utgifterna gällde jäm till korset och smideslön därtill, koppar 
till knopparna och lön till kopparslagaren, som gjorde dem, samt 
kostnad för inköp av guld i form av 4 nobler och arbetslön till 
guldsmeden. Dessa kostnader kan knappast avse något annat annat 
än utförandet av det kors med knoppar och en krönande tupp, som 
på 1600-talsavbildningama ger takryttaren dess karaktär. Samman
lagt kostade tornet i direkta utgifter 75 1/2 mark, varav 22 1/4 mark 
var för material till korset, 1 mark och 5 öre för virke, 6 1/2 mark för 
spik och 2 1/2 mark för 4 tunnor tjära, dvs 33 mark i materialkostna
der. Arbetslönerna fördelade sig på 8 3/4 mark till smeden, 1 1/2 till 
kopparslagaren, 7 till guldsmeden och drygt 16 mark till timmer
mannen, alltså sammanlagt 33 1/2 mark (varav 17 1/2 för korset). 
Till detta kom 9 marks utgifter för den kost hantverkarna fick under 
arbetet, och där ingick kött och fläsk, salt och färsk fisk (särskilt 
nämns gädda och lax), samt smör och humle till ölet, som bryggdes 
på malt som mältats av de 3 pund korn och 2 spann råg ur tiondet 
som anslagits till tombygget.47 På grund av att spannmålsprsiet det 
året tycks ha varit ovanligt högt (2 öre/spann), bör det till de klart 
redovisade kostnaderna läggas ca 3 mark för kom och råg till öl och 
bröd. Slutligen tillkom påföljande år 11 öre för 2 tunnor tjära, 3 öre 
för humle och kost då tornet tjärades och 1 /2 mark för rep till tornet 
(dvs till dess klocka; rephålen finns kvar på valvvinden).48 Totalkost-

45 E 216 fol 58 r.
E 216 fol 77 r.

45 Sundquist 1970 s 2, 9 f.
E 216 fol 18 v.
E 216 fol 57 v.
E 216 fol 60 r; Sundquist 1970 s 9.
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nåden för takryttaren skulle därmed bli i det närmaste 81 mark, 
varav 43% gick till material, 41% till löner och 16% till kost, 
inklusive öl.

Ombyggnaden av högkoret i Funbo 1483 kostade ungefär två 
tredjedelar av takryttaren eller minst 513/4 mark (summan kan ha 
varit högre, eftersom vissa utgifter saknas på grund av att sidans 
nedre del rivits bort). Men den gången fördelade kostnaderna sig 
något annorlunda: nästan 14 mark för tegel, 7 mark för kalk, 11 mark 
för järn och spik och 1 mark för bräder samt 10 mark i lön för 
timmermannen och 6 3/4 för murmästaren; därtill kom att bröd 
bakades av 8 spann råg, värd 2 mark. Detta innebär att kostaden för 
material var 33 mark eller 64 %, för löner 16 3/4 mark eller 32 % och 
för kost 2 mark eller 4 %.

Mellan tombygget och ombyggnaden av koret finns i Funbo ytter
ligare ett år med stora utgifter för arbeten, 1474, då ett större smides- 
arbete utfördes för kyrkan: jäm köptes till ett värde av 11 1/2 mark, 
och spannmål, pengar och vissa andra persedlar utbetalades som lön 
till två smeder i socknen och till en timmerman till ett sammanlagt 
värde av 35 1/2 mark. Till samma arbete hörde sannolikt inköp av 
järn för 10 öre och linolja för 1/2 mark och lön till en av smederna 
med 4 mark påföljande år.49 Vad som gjordes, framgår som redan 
sagts inte klart av räkenskapen, men möjligen skall dessa arbeten 
kopplas samman med den altarlist till högaltaret för 11 mark som 
inköptes samma år och som tidigare nämnts bland de inköpta inven
tarierna. Kanske handlar det om ett korskrank i järn till högkoret?

För Kumlas del redovisas under de undersökta femton åren inget 
enskilt byggnadsarbete av samma omfång, men detta är endast en 
följd av de gränser som valts för de femton åren, inte ett indicium på 
att församlingen där undvek att göra några större ombyggnader. 
Tvärtom finns i räkenskaperna en utförlig redovisning av den stora 
utbyggnad som kyrkan genomgick under 1470-talets slut och 1480- 
talets början, på samma sätt som Funbo-räkenskaperna skildrar kyr
kans valvslagning i början av 1440-talet.51 De redovisade byggnads- 
kostnaderna för Kumla 1451—1464 avser istället kontinuerligt un
derhållsarbete, något som har tagit en stor del av församlingarnas 
medel i anspråk. Framför allt var det spånbeklädnaden på tak och 
klockstaplar som ständigt behövde underhåll. I Kumla noterades 
under de aktuella åren t ex:52
49 E216foI 77 r, 77 v.
50 E 216 fol 65 r.
51 Kumia s 43 ff; Samzelius 1946 s xxxv f, cxxvii; E 216 fol 42 r och 42 v (1440) och omkringliggan

de år.
52 Kumia s 19-26.
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1453 taktäckning: 13/4 mark, tjära: 1 mark (priset för en tunna tjära var 
som regel 1 mark)53

1454 taktäckning: 4 1/2 mark
1460 tjära och arbete: 1 3/4 mark
1461 "spænalon" (dvs lön för beläggning med spån): 2 mark, tjära: 15 

mark, tjärande 10 öre
1462 tjära: 1 mark, tjärande: 4 mark
1464 tjära: 91/2 mark
1465 spånläggning (huvudsakligen av ett "kapell"): 7 mark, tjära: 5 1/2 

mark

Uppenbarligen har man under perioden lagt om stora delar av 
kyrkans tak, vilket möjligen har stått i samband med en ombyggnad 
av fönstren 1461 och en inre målning 1454.54

Samma typ av notiser om utgifter för spåntäckning, tjära och 
tjärande finns ofta även i Funbo kyrkas räkenskaper. 1422, t ex, 
tjärades klockstapeln för 4 mark och 6 öre med en tunna tjära för 1 
mark och samtidigt spanades kyrkan till kostnad av 6 mark i arbets
lön, 6 öre för ställningsbräder, 2 1/2 mark för 1.500 spik, 11 öre för 
järn, 2 mark för kost och slutligen 10 öre för (sannolikt) timmerman
nens utlägg.55

Sammanfattningsvis kan det om sockenkyrkornas utgifter konsta
teras att vissa kostnader — de för vax, vin, rökelse, myrra, oblater och 
kyrkliga avgifter — var årliga, men att de tog en mindre del av de 
samlade kostnaderna i anspråk, och att större delen av kostnaderna, 
över längre perioder sett, gick till dels byggande och underhåll (21 % 
för Kumlas del och 40 % för Funbos), dels investeringar i inventarier 
av mer eller mindre dyrbart slag (39 % för Kumlas del och 23 % för 
Funbos). Även om inköpta kalkar och monstranser naturligtvis i 
nödfall kunde smältas ned och realiseras i klingande mynt, är de 
ändå knappast att beteckna som investeringar i egentlig bemärkelse. 
Sådana är i själva verket sällsynta, och de som är belagda i de två 
undersökningsperioderna, år 1452—53 för Kumla och år 1480 för 
Funbo, är närmast att betrakta som undantag.56 Något egentligt 
utrymme för investering i jord har knappast funnits och frågan är om 
ens viljan fanns. Det faktum att förvaltarna av kyrkans förmögenhet

53 Kumia s 181.
54 Kumia s 21: pictori viij marcas, 23 och 24 f: "føre glas oc kost xi marker, føre iæm oc kalk i 

vindøkom vj ora". Bonnier & Ullen 1976 s 48.
55 E 216 fol 18 v.
56 Samzelius 1946 s lxxix; Andræ 1965 s 393; DMS 1:3 s 232 ff.
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inte köpte guld och silver annat än när det behövdes för bearbetning 
till kultföremål, alltså inte för att lägga på kistbottnen, tyder knap
past på någon strävan efter att medvetet placera tillgångarna i värde
beständig form, vare sig det sedan var jord eller ädelmetall.

Balansräkning
Några balansräkningar förekommer, som redan nämnts, aldrig i 
sockenkyrkornas räkenskaper, men det går naturligtvis ändå att på 
grundval av de femtonårsperioder som undersökts ställa frågan om 
utgifter och inkomster gick någorlunda jämnt upp. En enkel jämfö
relse av slutsiffrorna i å ena sidan tabell 1 och 2 och å andra sidan 
tabell 3 och 4 ger vid handen att Kumla kyrka gick ur perioden 
1451—1465 med ett överskott om 77 mark (inkomster 577 1 /2 mark, 
utgifter 500 1/2 mark); Funbo visar också, för tiden 1469—1483, ett 
överskott, men det är något mindre — 23 mark (inkomster 521 1/2 
mark, utgifter 498 1 /2 mark). Det faktiska överskottet bör för Funbos 
del ha varit större, eftersom inkomsterna på grund av de troliga 
vinsterna vid försäljning av spannmål (se s 358) säkerligen har varit 
högre än de siffror som redovisas i tabell 2.

I vilken mån den gjorda undersökningen av delar av Kumla och 
Funbo kyrkors räkenskaper är representativ kan naturligtvis diskute
ras. En svaghet ligger redan i att allt tillgängligt material inte utnytt
jats, men representativiteten skulle inte ha blivit mycket större om de 
övriga fyra räkenskapsböckerna medtagits. Materialet är, hur man än 
ser på det, otillräckligt för att möjliggöra en säker bild av de senme
deltida kyrkornas ekonomi. En annan svaghet ligger i att endast en 
femtonårsperiod ur respektive räkenskap diskuterats. Om samtliga 
bevarade år undersöktes skulle bilden fördjupas, men inget talar för 
att den på något avgörande sätt skulle förändras. En tredje svaghet 
utgör det förhållandet att de två studerade församlingarna är att 
beteckna som, relativt sett, stora och välmående. Om landets socken
kyrkor (som juridiska personer betraktade) placeras in på en skala 
"stor-mellanstor-liten", torde Kumla höra till gruppen stora, Funbo 
till gruppen mellanstora. Den ekonomiska verkligheten har för den 
lilla församlingen sannolikt varit hårdare än den som kunnat anas 
här för Kumla och Funbo. För alla måste dock ha gällt, att tionden 
och landboavraden varit grundstommen i ekonomin, och att de 
direkta kostaderna för kult (vax, vin etc) och för beroendet av bisko
pen (cathedraticum och subsidier) alltid fanns med bland utgifterna, 
medan de övriga kostnaderna, för kultföremål och för andra inventa-
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rier och för byggande och underhåll, fick rättas efter det utrymme 
som fanns, ett utrymme som i Kumla och Funbo, och säkert i många 
andra församlingar, tycks ha varit betydande, men inte obegränsat, 
under 1400-talets senare hälft.

Fig 5. Funbo kyrka pä 1630-talet enligt avritning av Johan Rhezelius. Takrytta
ren med kors och tupp uppfördes är 1470.
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De uppländska sockenkyrkornas 
jordinnehav
Olle Ferm

Inledning
Upplandslagen, stadfäst 1296 av kung Birger, förenade de tre gamla 
folklanden Attundaland, Tiundaland och Fjärdhundraland samt Ro
den till en gemensam lagsaga, Uppland.1 Upplandslagen och de 
andra landskapslagarna ersattes efter mitten av 1300-talet av den för 
hela riket gemensamma landslag som går i Magnus Erikssons namn. 
Men eftersom landslagen saknade kyrkobalk, kom Upplandslagens 
kyrkobalk att äga giltighet genom hela medeltiden.2

I Upplandslagens kyrkobalk står inledningsvis att Kristus bjöd att 
man bygger kyrka och gör tionde. Inför ett eventuellt nytt kyrkobyg- 
ge skall — slås det sedan fast — biskopens godkännande inhämtas. 
Prästen måste också ha socknens samtycke. Ty sockenborna skall 
bidra till bygget. Dagsverken skall fördelas efter mantal — därmed 
avses sannolikt antalet hushåll — och förslor, dvs transporter, efter 
jordetal, dvs den kamerala taxeringen av jorden i markland, öresland, 
örtugland och penningland. Efter det att kyrka är byggd, skall jord 
avsättas till ett prästbord. Det skall vara ett markland vid hundares- 
kyrkan och ett halvt markland vid tolftkyrkan. Denna jord sägs alltid 
ha varit fri från utskylder. Därefter anges att kyrkan skall ha klocka 
och liturgiska böcker, kärl och textilier, så att gudstjänst kan firas och 
olika kyrkliga förrättningar utföras. Också ifråga om införskaffandet 
av böcker sägs att prästen måste inhämta sockenmännens samtycke, 
för så vitt inte prästen vill betala böckerna själv.3

1 Upplandslagen kom att gälla även för Gästrikland. KL, Upplandslagen.
2 Upplandslagens kyrkobalk kom att tillämpas i flera andra lagsagor. KL, Magnus Erikssons 

landslag.
3 Schlyter 1834 s 11-18.
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Lagen gör sålunda klart att underhållet av kyrka och präst är 
socknens gemensamma angelägenhet. Den föreskriver också en 
rangskillnad mellan kyrkorna inom ett hundare(härad) i det att hun- 
dareskyrkans prästbord skall vara dubbelt så stort som tolftkyrkans. 
Bestämmelsen måste uppfattas så att lagen i detta avseende, liksom i 
fråga om liturgiska kärl, böcker och textilier anger ett minimikrav, 
eftersom det förutsätts att prästbordet kan bestå av mer jord än den 
som varit skattefri.

Hundareskyrkan och tolftkyrkan är mycket omdiskuterade förete
elser. Det har till och med satts ifråga om det i verkligheten, utanför 
lagbokens text, funnits en sådan rangordning av hundarenas kyrkor. 
Bestämmelsen kan dock inte utan vidare avvisas. Den kan t ex kom
bineras med ärkebiskop Nils Allessons synodalstatuter från 1298, 
där det stadgas att det i varje provincia (hundare) skall finnas en 
landsdekan (decanus ruralis) som högsta kyrkliga befattningshavare.4 
Sammantagna tyder bestämmelserna om hundareskyrka och lands- 
dekan på att man inom ärkestiftet sökte skapa en adminstrativ struk
tur, som höll samman stiftet på lokal nivå genom att införa en nivå 
mellan de enskilda sockenkyrkorna och domkyrkan. Närmast leder 
detta tanken till ett slags prosteriorganisation, även om beteckningen 
prost inte förekommer i just detta sammanhang.51 olika längder från 
1300-talets början framträder också en kyrklig provinde-organisa
tion, som avviker från den världsliga.53 En kyrklig, administrativ 
indelning av Uppland kan därefter beläggas först på 1520-talet, då 
de överordnade enheterna betecknas prosterier. Dessa prosterier var 
ofta större än 1300-talets provincie — de omfattade inte sällan flera 
härader — men detta vederlägger inte tesen. Ty den utformning 
prosteriorganisationen hade i början av 1500-talet kan vara slutledet 
i en process, som påbörjats i slutet av 1200-talet och där flera 
anpassningar och justeringar skett under 1300- och 1400-talen.6 Med 
en sådan tolkning av begreppet hundareskyrka blir tolftkyrka när
mast en beteckning på den vanliga sockenkyrkan.

De två bestämmelserna från 1290-talet kan också ses mot bak
grund av den stora omorganisation Uppsalakyrkan genomgick under 
1200-talet, då ärkesätet flyttade från Gamla Uppsala till Östra Aros 
och ett domkapitel inrättades. I samband med domkapitlets tillkomst
4 DS 1240.

En prost är omtalad 1282 (DS 740), men sannolikt tog det tid, innan organisationen blev fullt 
genomförd.

51 Rahmqvist 1982 A s 94 f.
6 Tesen att det är en prosteriorganisation, som åsyftas framförs i Kjöllerström 1960 s 40—44. Jfr 

KL, Folkland. Kjöllerström 1960 s 97—110 redovisar prosteriorganisationen 1527, då den i detalj 
är kartlagd första gången.
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upplöstes den tidiga medeltidens — införd troligen vid mitten av 
1100-talet — prosteriindelning. Denna var uppbygd så att det fanns 
en prost i vart och ett av de tre uppländska folklanden.7

Man kan också tänka sig, vilket inte utesluter den förra tolkningen, 
att själva termen, hundareskyrka, var äldre än landskapslagen och 
att den från början gällt en annan företeelse, nämligen en kyrka, som 
ursprungligen varit gemensam för ett helt hundare, ett slags storsoc
ken, och som funnits före den egentliga sockenbildningen. Tolftkyr- 
ka blir då liktydigt med kyrkan i de socknar som bröts ut ur stor
socknen. Men även sedan flera socknar bildats inom hundarets ram, 
kan den ursprungliga kyrkan, hundareskyrkan, ha behållit ställning
en som huvudkyrka.8 Prästbrist kan t ex ha lett till att hundareskyr- 
kans präst betjänat flera kyrkor.

Rangskillnaden mellan hundareskyrkan och tolftkyrkan markeras 
i lagen enbart av en olikhet i fråga om prästborden. Det kan därför 
vara berättigat att undersöka hur stora skillanderna i jordinnehav 
faktiskt var mellan olika kyrkor, dels inom ett härad, dels inom 
Uppland som helhet. Framstår en kyrka som bättre doterad än andra 
inom ett härad, framträder regionala skillnader, t ex mellan norra och 
södra Uppland? Södra Uppland kristnades, som känt är, tidigare än 
norra Uppland.

Sockenkyrkojorden omkring 1540
Den källmässiga utgångspunkten för en undersökning av sockenkyr
koj orden i Uppland är given. Det finns nämligen två längder över 
kyrkojorden i landskapet vid medeltidens slut. De är båda tillkomna 
omkring 1540. En av längderna täcker västra Uppland (A), den andra 
täcker östra (B), och i södra Uppland överlappar de varandra. Läng
derna förvaras i Riksarkivet, där de betecknas Upplands handlingar 
(UH) 1538:2. Men bara längd A torde vara från detta år, medan

7 Smedberg 1982 s 44.
Uppland var inget homogent landskap. De södra delarna var tidigare kyrkligt organiserade än 
de norra och för de norra kan hundares- och tolftkyrkor i den andra meningen ha varit aktuella 
ännu under 1200-talet. De argument Smedberg 1973 s 79—82 anför mot existensen av hunda- 
reskyrkor är inte hållbara. Det finns t ex inget som säger att taxeringarna 1314 och 1343 enbart 
skulle ha varit grundade pä prästborden, även kyrkojorden och tiondeintäktema kan ha ingått. 
Inte heller det faktum att prästborden ofta haft mer jord än 1 resp '/2 markland kan användas 
som motargument, eftersom lagen förutsätter att den enskilda kyrkan kan ha haft mer jord än 
så. Hundares- och tolftkyrkor har efter Smedberg 1973 diskuterats i bl a Ekbom 1974 s 62, 164 
et passim, Kjöllerström 1975 s 40—44, Rahmqvist 1982 s 93f — jfr Andersson 1982 s 6 — och 
Bonnier 1987 s 231.
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Karta 1: Sockenkyrkornas jordinnehav omkr 1540 (Renritning Stefan Pettersson)

längd B troligen är från 1541 eller 1542.9 De är inte heller identiskt 
upplagda. Båda redovisar sockenkyrkornas och andra kyrkliga insti
tutioners jord, längd A dessutom prästbordens jord, som var skild 
från sockenkyr koj orden.10 Att döma av uppgifterna i längd A var 
dock normalt avkastningen (räntan) från sockenkyr ko jorden delad 
mellan sockenprästen och kyrkans byggnadsfond, dess fabrica.

9 Winroth 1990 s 7 f. Längderna upptar för övrigt inte bara sockenkyrkojord utan även klos
terjord, prebendejord mm.

10 Ett undantag finns: prästbordet för Husby-Långhundra redovisas i längd B.
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En sammanräkning av jordetalsuppgifterna i UH 1538:2, varvid 
prästbordsj orden i längd A har uteslutits, visar på stora olikheter 
mellan sockenkyrkorna. De fattigaste ägde mindre än ett öresland 
jord, den förmögnaste över 142 öresland. Medianvärdet är 25 öres
land, första kvartilen ligger på 12 öresland och den tredje kvartilen 
på 40 öresland (tabell 1). Detta betyder att 50 % av kyrkorna hade 
mellan 12 och 40 öresland, 25% hade mindre än 12 öresland och 
25 % mer än 40 öresland.

Man kan sedan ställa de två yttergrupperna mot varandra, dvs 
dem som hade mindre än 12 öresland och dem som hade mer än 40 
öresland; för enkelhetens skull betecknas de nedan fattiga och rika 
kyrkor. Drar man en gräns genom Uppsala, finner man att de två 
grupperna inte är likvärdigt representerade i den norra och södra 
delen av landskapet. I söder var de rika kyrkorna vanligare än de 
fattiga. I norr var förhållandet det motsatta: de fattiga kyrkorna var 
vanligare än de rika. Det finns ett mönster i fördelningen också i den 
södra delen av landskapet, som kristnats tidigare och var kyrktätare 
än norra Uppland. De fattiga kyrkorna låg längst i söder utmed 
Mälaren — i Bro, Färentuna och Trögds härader — och i öster i 
skeppslagen (tabell 2, karta 1).

Tabell 1: Sockenkyrkornas i Uppland jordinnehav ca 1540 (exkl prästbord)

Kvartil 1
Median
Kvartil 3
Variationsvidd

12 öre 
25 öre
40 öre
141 öre

Källa: UH 1538:2

Tabell 2: Den geografiska fördelningen av fattiga' och förmögna2 sockenkyrkor i
Uppland ca 1540

Norr om Uppsala Söder om Uppsala

Antal ky % Antal ky %

Fattiga 20 62.5 26 43.3
Rika 12 37.5 34 56.7

Totalt 32 100.0 60 100.0

Fattiga Rika Totalt

Antal ky % Antal ky % Antal ky %

Norr om Uppsala 20 43.5 12 26.1 32 34.8
^öder om Uppsala 26 56.5 34 73.9 60 65.2

Totalt 46 100.0 46 100.0 92 100.0

Källa: UH 1538:2
Ager mindre än 12 öresland (exkl prästbord). 2 Äger mer än 40 öresland exkl prästbord).
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När det gäller prästborden, som i stort sett är dokumenterade bara 
i den västra halvan av landskapet, är variationsvidden inte alls så 
stor som för sockenkyrkojorden.11 Medianvärdet är 12 öresland, som 
också är typvärdet (tabell 3).

Tabell 3: Prästborden i västra Uppland 1538
Kvartil 1 9 öre
Median 12 öre
Kvartil 3 19 öre
Typvärde 12 öre

Källa: UH 1538:2

Ett annat karaktäristikum framträder, om man beaktar fördelning
en av sockenkyrkojorden mellan kyrkorna inom ett härad. Normalt 
hade nämligen en kyrka mer, ofta betydligt mer, än de andra kyrkor
na. Undantag finns naturligtvis,12 men detta ändrar inte bilden i stort 
(tabell 4).

Utifrån jordfördelningen vid medeltidens slut kan man således 
skilja ut en huvudkyrka inom de flesta härader. Bland dessa huvud
kyrkor märks framför allt gruppen Tuna-kyrkor. Av nio Tuna-kyrkor 
i högmedeltida härader,13 var sex de största jordägarna bland soc
kenkyrkorna inom sina respektive härader. Det gäller Estuna i Ly- 
hundra, Närtuna i Långhundra, Skepptuna i Seminghundra, Simtu- 
na i Sim tuna, Torstuna i Torstuna och Vallentuna i Vallentuna. 
Övriga tre — Håtuna i Håbo, Sollentuna i Sollentuna och Tuna i 
Oland — var de näst största jordägarna inom sina respektive härader 
(tabell 4).

Man måste fråga sig, varför en kyrka så ofta hade mer än de andra 
kyrkorna i ett härad. Det kan knappast vara en slump. Finns här ett 
samband med Upplandslagens bestämmelse om hundareskyrkor? En 
rimlig hypotes kan i varje fall formuleras: om en kyrka i varje härad

" Några kyrkor saknar prästbordsjord. I ett fall, Svinnegarn i Åsunda härad, beror detta på att 
jorden tagits tillbaka av bördeman/arvinge till den som en gång upplåtit jorden.

12 Undantag är Hagunda, Håbo, Långhundra och Ulleråkers härader, där flera kyrkor är nästan 
lika jordförmögna. Bara gamla, dvs högmedeltida härader är med. Färentuna härad, som är 
bildat under senmedeltiden är därför uteslutet, liksom skeppslagen, eftersom dessa inte var 
härader.

13 Färentuna kyrka har exkluderats, eftersom Färentuna hd tillkom först under senmedeltiden.
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Tabell 4: Sockenkyrkojordens fördelning inom Upplands härader ca 1540 (exkl 
prästborden)
Härad Rikaste sockenkyrkan Övriga sockenkyrkor

Bro Bro 43 öresland <31 öresland
Bälinge Bälinge 106 öresland <32 öresland
Hagunda Västeråker 64 öresland <62 öresland
Håbo Tibble 55 öresland <49 öresland
Lagunda Biskopskulla 40 öresland <31 öresland
Lyhundra Estuna 46 öresland <38 öresland
Långhundra Närtuna 65 öresland <64 öresland
Norunda Tensta 45 öresland <26 öresland
Närdinghundra Almunge 40 öresland <24 öresland
Oland Alunda 99 öresland <56 öresland
Rasbo Funbo 79 öresland <49 öresland
Seminghundra Skepptuna 142 öresland <41 öresland
Simtuna Simtuna 52 öresland <22 öresland
Sjuhundra Husby 38 öresland <31 öresland
Sollentuna Spånga 99 öresland <78 öresland
Tierp Tierp 26 öresland < 8 öresland
Tors tuna Torstuna 103 öresland <36 öresland
Trögd Litslena 68 öresland <56 öresland
Ulleråker Börje 44 öresland <43 öresland
Vaksala Danmark 76 öresland <67 öresland
Vallentuna Vallentuna 52 öresland <42 öresland
Vendel Vendel 9 öresland < 4 öresland
Våla Östervåla 32 öresland <10 öresland
Asunda Tillinge 84 öresland <64 öresland
Arlinghundra Odensala 74 öresland <42 öresland

Källa: UH 1538:2

hade funktioner och uppgifter, som gav denna kyrka en förrangs- 
ställning, vore det naturligt att den kyrkan i särskild grad blev 
föremål för häradets omsorg och fick mer jord än andra kyrkor inom 
häradet. Det skulle, om hypotesen är riktig, innebära att man utifrån 
jordfördelningen vid medeltidens slut i stort skulle kunna peka ut 
högmedeltidens hundareskyrkor, men det förutsätter också att den 
relativa jordfördelningen mellan olika kyrkor i stort har bevarats 
under senmedeltiden.14 Att så många Tuna-kyrkor framträder som 
huvudkyrkor i fråga om jordinnehav, kan i sin tur tyda på att man 
Vld valet av huvudkyrkor anknutit till orter, som i det förkristna 
samhället hade ställning som centralorter.15 Fråga är då hur kyrkorna 
byggde upp sina jordinnehav. Av vem och när förvärvade de sin 
jord?

jj Smedberg 1973 s 82 har efterlyst en lista över hundareskyrkor. 
Om tuna-namnen se Andersson 1990.

13 Kyrka och socken 385
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Karta 2: De tre undersökta kyrkorna (Renritning Stefan Pettersson)

En närstudie av tre kyrkors jordinnehav
Källäget medger inte en undersökning av särskilt många kyrkors 
godsförvärv. Vad som källmässigt står till buds är, förutom uppgif
terna i kyrkolängderna från 1530-talet, godsförteckningar från 1200- 
och 1300-talen för tre kyrkor i olika delar av Uppland,nämligen 
Hagby, Torstuna och Vallentuna (karta 2). De tre kyrkorna låg i olika 
härader (Hagunda, Torstuna respektive Vallentuna) och represente
rade även olika folkland (Tiundaland, Fjärdhundraland respektive 
Attundaland).
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Hagby kyrka
Hagby kyrka hade enligt 1530-talets kyrkolängd jord på nio platser, 
åtta i hemsocknen och en i grannsocknen Ramsta. Det sammanlagda 
jordetalet var drygt 62 öresland (exkl prästbordet), varav huvudde
len, knappt 51 öresland, låg i Hagby by, Hillinge, Forsa och Eka. I 
Hagby by låg också prästbordet, som omfattade 29 öresland (tabell 5, 
karta 3).

Tabell 5: Hagby kyrkas jord
1220 1316 1538
örtugar, penningar landbor jordetal

Balingsta sn
Böksta 1

Gryta sn
Hesta
Höja
Säva
Ölsta

2 ört
1 ört, 4 pn
2 ört
8 ört

—

Hagby sn 
*Aby
Brunna 6 ört

- 0:1
0:0:2:4

Eka
Ekbolanda
Hike
Focksta
Forsa
Hagby
Hillinge
”loimusi
Möjbro
Skornomme
Torsätra
Vallby

halv by, 6 ört
6 ört
7 ört

byn
14 ört
6,5 ört 
äng
16 ört
2 ört
4 ört

4

1
1
2

1

3

1:5:1

0:1:0:4
1:0
1:2:1'
2:3

0:2:2

Hysätra sn
Alsta

1 ört

Ramsta sn
Bärby

0:6
Sk°gs-Tibble sn 
Friberga

Ålands sn
Åland

4 ört

2 ört

- -

Oidentifierad
Faruetione

2 ört
Summa

(3:6) 13 7:6:1

Källor: DS 202, 2062, UH 1538:2
rastbordet ingår inte. Det omfattade 3:5
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sockengräns
plats där kyrkan har jord

Karta 3: Hagby kyrkas jord omkr 1540 (Renritning Stefan Pettersson)

Från 1220 finns bevarat ett påvligt skyddsbrev för prosten och 
kapitlet vid S:ta Maria kyrka i Hagby och de egendomar de äger. 
Egendomarna räknas även upp.16 Det rör sig om jord på 20 olika 
platser, elva i Hagby socken, sju i grannsocknarna Gryta, Skogs- 
Tibble17 och Åland, en i Nysätra socken i grannhäradet Lagunda 
samt en oidentifierad troligen i Hagunda härad. Egendomarna är 
värderade i örtugar/penningar eller anges omfatta byn/halva byn. 
De stora ägolottema fanns i Eka, Forsa, Hagby by och Möjbro i 
hemsocknen. Något prästbord omtalas inte (tabell 5, karta 4).

Det är tydligt att en omstrukturering av jordinnehavet skett mellan 
1200-talets början och medeltidens slut. All jord som 1220 låg utan-

16 Det finns ett tjugotal påvebrev avseende Sverige från 1220/21, vilka har samband med biskop 
Bengts i Skara resa till Rom vid denna tid. Se Schück 1983/84 s 144—152.

17 Om S’-ogs-Tibbles mest kända innebyggare, se Knutsson 1939 s 136 et passim.

J
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Skogs—Tibble
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• plats där kyrkan har jord
häradsgräns 

~ ----- sockengräns

Karta 4: Hagby kyrkas jord 1220 (Renritning Stefan Pettersson)

för hemsocknen (i Gryta, Skogs-Tibble, Nysätra och Ålands socknar) 
Var ei kvar i kyrkans ägo på 1530-talet. — Då hade kyrkan bara en 
jordlott utanför hemsocknen, nämligen i Bärby, Ramsta socken. Den 
jorden hade förvärvats 1524 genom byte mot annan jord i Ramsta.18 
~ Också inom hemsocknen märks förändringar. En huvudlott fanns 
1220 i Möjbro, där kyrkan inte hade någon jord vid medeltidens slut. 
På 1530-talet låg en huvudlott i Hillinge. Där hade kyrkan 1220 bara 
en m*ndre äga. I hemsocknen är eljest likheterna det mest påfallande.

Jd båda tidpunkterna fanns huvudlotter i Eka, Forsa och Hagby by, 
bots att inget prästbord är omtalat i Hagby by 1220.

“ °MS 1:6 s 133 f
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Torstuna Nysätra

plats där kyrkan har jord
häradsgräns
sockengräns

Härnevi

Karta 5: Torstuna kyrkas jord omkr 1331 (Renritning Stefan Pettersson)

Det finns ytterligare ett dokument av intresse, nämligen en för
teckning från 1316 över vad hertig Valdemar uppburit av kyrkogod
sen i Tiundaland. Där upptas 13 landbor, tillhöriga Hagby kyrka: en i 
Böksta i grannsocknen Balingsta, övriga tolv i Hagby socken, där tre 
landbor fanns i Vallby. Något jordinnehav i Böksta eller i Vallby är 
inte belagt senare, men på övriga platser hade kyrkan landbor även 
på 1530-talet. Uppgifterna i 1316 års förteckning tyder alltså på att 
den utomsocknes liggande jorden till stor del avyttrades redan under 
1200-talet, medan utbygganden av jordinnehavet i hemsocknen 
fortsatte med smärre jordförvärv också under senmedeltiden.19

Torstuna kyrka
Kyrkolängden från 1530-talet redovisar för Torstuna kyrka jord på 
sex platser — fem i hemsocknen och en i grannsocknen Nysätra i
19 Se DMS 1:6 s 93—106, 134, 138. Några av kyrkans småjordar vid slutet av medeltiden kan 

motsvara de småjordar som omtalas 1220.
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Lagunda. Jordetalet var, om prästbordet på nära 47 öresland (40 
enbart i Torstuna by)20 — det största dokumenterade i Uppland — 
räknas bort, på drygt 103 öresland, nästan 13 markland. Egendomar
na var uppdelade på 15 räntebärande enheter, varav fem enbart 
Torstuna by och sex i det intilliggande Vappeby (tabell 6).

En pergamentslapp, daterad till tiden omkring 1330,21 förtecknar 
vad Torstuna kyrka då ägde: jord på nio olika platser, varav sju i 
hemsocknen och två i Nysätra socken. På fem av platserna hade 
kyrkan jord ännu under Gustav I:s tid, medan fyra av platserna inte 
finns med vid det senare tillfället. Prästbordet anges till 40 öresland i 
Torstuna by, medan jordetalet för den övriga jorden var knappt 55 
öresland, fördelade på 14 enheter.Tyngdpunkten fanns i Torstuna by 
och de närliggande Kungshusby och Vappeby (tabell 6, karta 5).

Tabell 6: Torstuna kyrkas jord
1331 1538

Nysätra socken
Hammarby 0:2:2 (0:7)'
Aloppe 0:0:1:4 -
Torstuna socken
Kungshusby 1:2:2 1:2:2
Kyistä 0:1 —

Kärvskog 0:1:2 —

Nydala — 0:5:1
Orsta 0:1:1:4
Tibble 0:2:0:4 1:4:1:4
Torstuna 0:7:2:1 '/22 4:6:1:42
Vappeby 3:2:2:7 4:4:1

Summa 6:6:2:4 72 12:7:1

Källor: DS 2818, SkegH 1561, UH 1538:2
^ Jorden 'ligger till' prästen och räknas därför till prästbordet. Den ingår inte i jordetalssumman. 

Prästbordet är inte inräknat. Det anges till 5:0.

Ytterligare en medeltida förteckning över Torstuna kyrkas ägor 
finns bevarad. Den har mot medeltidens slut blivit införd på ett blad i 
kyrkans mässbok, dess missale.22 Detta blad utgör sedan 1560/70- 
talet omslag till en skepsgårdsräkenskap i Kammararkivet. Dessvärre 
är texten i förteckningen så skadad att den är svår att utnyttja. Klart

20 Till prästbordet har räknats inte bara de 40 öresland, som på ett ställe anges utgöra prästbordet 
utan även de 7 öresland, som prästen enskilt uppbar räntan ifrån.

21 DS 2818.
Den aktuella delen av mässboken är bevarad som omslag till Olof ålännings räkenskap för 
Västerviksbarken för 1561, SkegH 1561, KA. Jag tackar teol dr Jan Liedgren, som visat mig på 
denna källa.
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är ändå att jordinnehavet mot slutet av 1400-talet i stort motsvarade 
det som är belagt på 1530-talet. Huvuddelen av egendomarna fanns i 
Kungshusby, Tors tuna och Vappeby. Värt att notera är att i jordinne
havet ingick även mindre skattejordar, en inte helt ovanlig företeel
se23 (tabell 6).

Om man bortser från prästbordet, innebär detta att nära hälften av 
Torstuna kyrkas jordinnehav på 1530-talet var förvärvad före 1330 
och återstoden under 1300- och 1400-talen. Nästan hela godsinne
havet var under denna tid koncentrerat till hemsocknen, där dock en 
viss omstrukturering skett efter 1330. Några små jordar har avyttrats, 
samtidigt som jordinnehavet på andra platser byggts ut.

I det äldsta jordinnehavet märks större ägolotter i tre byar, som 
gränsade intill varandra — Torstuna by, Vappeby och Kungshusby — 
med ett sammanlagt jordetal på 86 öresland, varav prästbordet i 
Torstuna svarade för 40 öresland. I övrigt fanns i början av 1300-talet 
bara smålotter. Att döma av 1540-talets landskapshandlingar bestod 
jorden i Kungshusby förutom av den aktuella kyrkojorden bara av 
kronojord.24 Kyrkans jord i Kungshusby bör därför ha varit en dona
tion från kungamakten, en avsöndring ur det gamla kungagodset 
Uppsala öd. Om det samma gäller för det enorma prästbordet i 
Torstuna framgår inte, varken direkt eller indirekt. Att stormän varit 
knutna till platsen i förkristen tid står dock klart. Därom vittnar tre 
storhögar: en så kallad "kungshög" från sannolikt folkvandringstid 
och två mindre högar, från troligen vikingatid.25 Namnet Torstuna 
tyder för övrigt på att platsen haft en särskild ställning i den förkrist
na kulten. Av det skriftliga källmaterialet framgår dock inte om 
medeltidens kyrko jord eller en del därav skulle ha varit reserverad 
för kultändamål under heden tid.

Vallentuna kyrka
I förteckningen från 1541/42 över kyrkojorden i den östra delen av 
Uppland anges Vallentuna kyrka äga jord på nio platser — åtta i 
hemsocknen och en i Husby socken i Långhundra härad. Det sam
manlagda jordetalet var nära 52 öresland eller 6,5 markland, varvid 
prästbordet inte är inräknat, eftersom det inte redovisas (tabell 7, 
karta 6).

231 områden, där räfstetingsbrev från 1409 är bevarade, döms skattejordama ofta åter till skatt, 
men i Upplands handlingar på 1540-talet upptas de likväl som kyrkligt frälse.

24 Jansson.
25 Svensson 1983 s 31, 46.
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Karta 6: Vallentuna kyrkas jord omkr 1540 (Renritning Stefan Pettersson)

Från 1200-talet finns två förteckningar över jordinnehavet, en från 
omkring år 1200 och en från omkring år 1300, båda bevarade i Liber 
ecclesie Vallentunensis.26 Enligt den förra, där jorden är värderad i 
örtugar/penningar hade kyrkan jord på tolv platser. Det rör sig 
genomgående om små jordlotter, som inte alla låter sig identifiera. 
Men fyra av platserna låg helt visst i hemsocknen, en i Täby socken, 
två i Össeby-Garn, en troligen i Skånela socken och en i Solna 
socken, Sollentuna härad, medan två orter inte kunnat lokaliseras 
(karta 7). Bara på en av de tolv platserna hade kyrkan jord vid 
medeltidens slut. Något prästbord är inte angivet. I förteckningen 
från omkring 1300 uppges prästbordet omfatta tre markland. I övrigt 
hade kyrkan vid den tiden jord på 16 platser, 15 i hemsocknen och

26 Liber ecclesiæ Vallentunensis finns i modem, kommenterad utgåva (= Schmid 1945). Godsför- 
teckningama finns på fol lv och 31v. Förteckningen från omkring 1300 består egentligen av två 
delar. En redovisar vad kyrkan ägde , då Mattias blev kyrkoherde 1290. Den andra redovisar 
vad kyrkan förvärvat under kyrkoherde Mattias tid. Författare var Mattias själv. Vid lokalise
ringen har jag utnyttjat Rahmqvist 1982/83, som delvis kommit till andra resultat ifråga om 
ortidentifieringen än Schmid 1945.

393



Tabell 7: Vallentuna kyrkas jord

1200 1300 1541/42
örtugar, penningar jordetal jordetal

Husby-Långhundra sn
Valkeby - - 0:4
Skänela sn
?Harg 4,5 ört - —
Solna sn
*Hunnorore 1 ört - —

Täby sn
Karby 4,5 ört 0:1 -
Vallentuna sn
Berga — 0:0:'/2
Björkby — — 0:6
Balista 1,5 ört 0:0:2:5
Ekeby — — 0:7
Grana — 0:0:0:5
Hassia 2 ört 0:0:'/2 0:7
Kragsta - 1:0
Kusta — 0:0:‘/2
‘Keldberg — 0:0:1
Lappdal — 0:0:1
Lingsberga 1 ört —

Näle — 0:l:'/2:5 0:1
Olhamra — — 1:3
Orms ta — 0:0:'A:5
Prästgården — 3:0 —

Rickeby — 0:5 0:4:1
*Sorma — 0:'/2
Sursta — 0:1
Säby 2 ört 0:0:'/2
Uthamra 10 pn
Åby - 0:2:1'/2 0:3:1
Össeby-Garn

Svista 4 ört —

*0sby 4 pn - -
Oidentifierade
‘Breningi ‘/2 ört —
‘Snegtinga by 12 pn - -
Summa 1:6:0:4

(exkl prästbord)
6:3:2

Källor. Schmid 1945, UH 1538:2

en i grannsocknen Täby. På fyra av dessa platser ägde kyrkan jord 
också vid medeltidens slut och jordetalen ligger vid båda tidpunkter
na nära varandra i tre fall; det kan vara fråga om samma jord. I tre 
andra fall är det fråga om samma platser som omkring 1200. Det kan
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också här vara fråga om samma jord, men helt säker kan man inte 
vara på grund av att principerna för jordtaxeringen avviker från 
varandra, penningtal omkring 1200 och jordetal omkring 1300. Bort
sett från prästbordets jord rör det sig om små jordlotter ännu om
kring 1300. Det sammanlagda jordetalet var bara 14 öresland. (Tabell
7)

Klart är att jordinnehavet under 1200-talet byggts ut och även 
omstrukturerats. Jorden utanför hemsocknen har till stor del avytt
rats. Av förteckningen från omkring 1300 framgår att förvärven skett 
genom både gåvor och köp. Flera av de tidigare innehavarna omta
las. De hör, så vitt det går att bedöma, hemma i det lokala samman
hang som var sockenkyrkans men låter sig inte närmare identifiera.27

En jämförelse mellan längderna från omkring 1300 och 1541/42 
visar att man fortsatt att bygga ut och omstrukturera jordinnehavet. 
Egendomarna kom att koncentreras till färre platser inom hem
socknen och blev, taxerade i jordetal, nära fyra gånger så stora: 52 
öresland mot tidigare 14 öresland. En bråkdel av förvärven har 
kunnat dokumenteras. Det gäller sammanlagt 8 öresland, som kyr
kan förvärvade genom en donation, en förpantning och ett köp vid 
mitten av 1400-talet och vid sekelskiftet 1500.28

Sammanfattning
Källäget är lite olika för de tre kyrkor som närmare kunnat undersö
kas. Hagby och Vallentuna kyrkors jordinnehav är belagda redan i 
början av 1200-talet, då egendomarna framför allt bestod av många 
smålotter, fördelade på flera socknar. Under 1200-talet skedde en 
omstrukturering. Utomsocknes jordlotter avyttrades och godsinne
haven koncentrerades till hemsocknarna. Att döma av uppgifterna 
för Vallentuna kyrka var det fråga om en rad småförvärv vid olika 
tillfällen och från olika personer, hemmahörande i trakten. Inga stora 
enskilda förvärv är belagda. Under återstoden av medeltiden fortsat
te utbyggnaden av jordinnehavet inom hemsocknen. Även om ut
vecklingen inte kan följas i detalj, tyder de uppgifter som finns på att 
det var fråga om mindre förvärv från innebyggare i kyrkornas när
område. Torstuna kyrkas egendomar var koncentrerade till hemsock
nen, då de första gången är dokumenterade i början av 1300-talet.

27 Flera av personerna kan knytas till orter i trakten såsom Balista och Säby i Vallentuna, Mörby 
kan vara Mörby i Danderyds socken.

28 Schmid 1945 s 60—63. Till Maria-altaret donerades dessutom 1515 jord i Bergby. Den var inte 
kvar i kyrkans ägo 1541/42.
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Karta 7: Vallentuna kyrkas jord omkr 1200 (Renritning Stefan Pettersson)
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Huvuddelan av jordinnehavet låg centralt i socknen: i kyrkbyn och 
de intilliggande Kungshusby och Vappeby. Under 1300- och 1400- 
talen byggdes sedan jordinnehavet ut inom hemsocknen.

En strukturell skillnad framträder alltså mellan de tre kyrkornas 
högmedeltida jordinnehav. Hagbys och Vallentunas bestod av 
många smålotter. Till sin uppbyggnad liknar de i hög grad Mariakyr- 
kans i Östra Aros gods, som är belagt 1221 och som vid mitten av 
1200-talet anslogs till preposituren vid det nybildade domkapitlet i 
Uppsala.29 Även Torstuna kyrka hade smålotter på olika platser, men 
dess särmärke var i stället ett stort samlat jordinnehav, centralt 
beläget i socknen — i själva kyrkbyn och de två grannbyarna Kungs
husby, som var en kronoby, och Vappeby. Att döma av uppgifterna 
om Vallentuna kyrkas godsförvärv torde Hagbys och Vallentunas 
jordinnehav till stor del ha byggts upp genom småförvärv vid olika 
tillfällen och från olika personer. Även Torstuna kyrka gjorde sådana 
förvärv, men detta kan knappast gälla huvuddelen av det samlade 
jordinnehavet i och omkring kyrkbyn. Detta bör i stället ha bildats 
genom ett eller ett par större förvärv, troligen donationer, då kyrkan 
knappast haft egna medel som den kunnat köpa så mycket jord för. 
Jorden i Kungshusby var sannolikt en upplåtelse från kungamakten. 
Möjligen gäller detsamma för huvuddelen av jorden i Torstuna. 
Storhögama vid Torstuna visar i varje fall att stormän tidigare haft 
anknytning till platsen.

I fråga om prästborden kan noteras att inget prästbord är omtalat i 
början av 1200-talet för vare sig Hagby eller Vallentuna. Däremot 
redovisas 100 år senare ett prästbord för Vallentuna. När det gäller 
Hagby finns ingen liknande källa och prästbordet är därför belagt 
först vid medeltidens slut. En fråga finns det dock mot denna bak
grund skäl att ställa. Kan det vara så att man anslagit jord till 
prästborden relativt sent, långt efter det att kyrka byggts och jord 
reserverats för kyrkans underhåll?

Torstuna och Vallentuna var de rikast doterade kyrkorna i sina 
härader på 1530-talet. Hagby var den näst rikaste kyrkan i sitt härad. 
Något mer jord hade nämligen Västeråker, som blivit särskild gyn
nad i början av 1300-talet, då fru Ramborg till Vik lät bygga en ny 
kyrka i Västeråker och samtidigt donerade jord till kyrkan.30 Att 
Hagby kyrka hade en speciell ställning i Hagunda härad under tidig 
medeltid markeras av att kyrkan 1220 hade en prost och ett kapitel.31

29 Dahlbäck 1977 s 55f.
30 Ramborg Israelsdotter(And) och hennes kyrkobygge undersöks i Bonnier 1987 s 206 11.
31 För tolkningen av innebörden av 'prost och kapitel', se Pemler 1977 s 211 f och där anförd

litteratur.
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Avslutning
Undersökningen tyder alltså på att den struktur och omfattning 
kyrkojorden hade vid medeltidens slut var ett resultat av en utveck
ling, som gick tillbaka till tidig medeltid. Det hindrar inte att man kan 
dra vissa slutsatser om högmedeltidens jordinnehav utifrån läget vid 
medeltidens slut. Utbyggnaden av jordinnehavet tycks ju ha skett 
under hela perioden, låt vara att själva inriktningen på godsförvär
ven förändrades. I ett första skede förvärvade kyrkorna ofta 
småjordar både i hemsocknen och utanför. I ett andra skede började 
utomsocknes jord att avyttras och i ett tredje skede skedde tillväxten i 
första hand inom hemsocknen. Detta talar inte emot antagandet att 
en förmögen kyrka vid 1500-talets början relativt sett också var en 
förmögen kyrka på 1200-talet. Även om vissa förskjutningar i förmö- 
genhetsavseende kan ha skett mellan olika kyrkor — det framgår av 
den genomförda undersökningen - skulle man ändå i stort kunna 
identifiera högmedeltidens huvudkyrkor inom de olika hundarena 
utifrån jordfördelningen vid medeltidens slut. Med huvudkyrka av
ses då bara den rikast doterade kyrkan inom det enskilda hundaret/ 
häradet. Om alla dessa huvudkyrkor haft andra funktioner än den 
vanliga sockenkyrkan låter sig inta avgöra utifrån det källmaterial 
som här utnyttjats.32 Man kan bara konstatera att en av de undersök
ta kyrkorna — Hagby — haft en särställning i och med att den haft 
prost och kapitel i början av 1200-talet.

Källor och litteratur
Otryckt

Kammararkivet (Stockholm)

SkegH Skeppsgårdshandlingar 1561
UH Upplands handlingar 1538:2

Tryckt
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Andersson 1990 , The Origin of the tuna-names Reconsidered, in
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Prästkollegiet vid Vadstena 
sockenkyrka S:t Per
Birgitta Fritz

Om den gudstjänst som firades i den medeltida sockenkyrkan, det 
verkligt centrala, är ofta mindre bekant än om sådana yttre sidor av 
verksamheten som kyrkobyggande, godsförvaltning och ekonomi. 
Någon enstaka gång låter materialet oss komma gudstjänstlivet litet 
närmare, men då handlar det betecknande nog — som här — gärna 
°m en unik företeelse vid en långt ifrån typisk sockenkyrka.1

Erik av Pommern stiftade 1430 vad han själv kallade en gudstjänst 
vid Vadstena stadskyrka.2 Tio präster under ledning av kyrkoherden 
skulle svara för psaltarläsning dag och natt, avbruten endast av 
dagens två mässor, vårfrumässan och högmässan, samt dygnets 
rnånga tideböner, åtföljda av vissa angivna liturgiska sånger. Tide- 
garden skulle sjungas såsom i Linköpings domkyrka. Härutöver skul
le prästerna fira en daglig själamässa vid drottning Filippas grav i det 
av henne instiftade S:ta Anna-koret i klosterkyrkan. Där skulle de

1 sockenkyrkan skulle stiftskyrkans liturgi följas. (Helander 1957 s 13 f, 48 f och uppsats 
nedan). — Här hänvisas generellt till KL vad gäller olika liturgiska begrepp och facktermer, som 
nte närmare förklaras i uppsatsen. För värdefull hjälp på detta område tackar jag Sven 

Helander.
1430 15/2 orig perg, RA; för vidimationen se not 9. Brevet är avbildat i Linnarsson 1931 s 15 
°eh återges in extenso i bilaga 1 nedan. Om gudstjänsten, se närmare nedan s 11. — Enligt 
uppgifter i litteraturen skulle Vadstena socken omtalas som S:t Per först under senmedeltiden 

röjmark 1990 s 144). I ett brev 1464, känt i 1600-talsavskrift, heter det sålunda "för Gudz 
sculd och S. Pädhers, som wår kyrkia är wijgd" och sägs att kyrkan som gränsmarkering för viss 
egendom skulle använda stenar på vilka en nyckel, alltså S:t Peters attribut, var uthuggen (not 

)■ I Vadstenadiariet talas det emellertid om ecclesia sancti Petri redan i en notis rörande år 
405 (Diarium Vadstenense s 145, 132:11). Den står i ett parti som av Gejrot tillskrivs diariets 
°rste författare och anses vara tillkommet i nära anslutning till själva händelserna (aas 25). — 
a stena sockenkyrka omtalas i det följande omväxlande som sockenkyrkan, S:t Per och 

stadskyrkan samt "by"-kyrka i betydelsen stadskyrka; i ett brev från tiden innan Vadstena år 
00 blivit stad kallas den också Bondkyrkan (se not 39).
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efter systrarnas aftonsång och efter brödernas vigilia, dvs matutin- 
laudes (ottesang), sjunga vigilia enligt domkyrkans ordning de dagar 
då sådan borde sjungas.

Stiftelsen har alltifrån 1600-talet uppmärksammats i litteraturen 
men inte blivit föremål för något egentligt studium. Redan författare 
som Messenius och Rhyzelius ifrågasatte om den verkligen kommit 
till. Frågan är motiverad. Motsvarande samtida stiftelser, främst i 
Kalmar stadskyrka, men också i Lunds, Roskilde och Nidaros dom
kyrkor och Köpenhamns kollegiatkyrka, förverkligades inte eller blev 
i varje fall inte vad stiftaren tänkt sig.3 Vid studiet av källställena blir 
det skäl att återkomma till gudstjänstens utformning. Institutionens 
kyrkorättsliga status kommer att diskuteras avslutningsvis.

Erik av Pommerns stiftelse 1430
I samband med invigningen av Vadstena kloster i februari 1430, kort 
efter drottning Filippas död och begravning där, instiftade alltså 
kung Erik med samtycke av sitt råd och med bifall av klosterledning
en och kapitlet i Linköping den gudstjänst i Vadstena bykyrka som 
här i korthet redovisats. Detta sades ske till Guds ära och till själa- 
gagn för kungen själv, för hans avlidna gemål och för deras förfäder, 
kungar och drottningar.4

Efter sin flyttning till Norden 1406 hade drottning Filippa besökt 
Vadstena många gånger och även upptagits som soror ab extra (syster 
utanför klausuren). Redan 1421 hade hon utlovat en donation till 
dagliga själamässor och 1425 infriat löftet genom att stifta S:ta Annas 
kor, det sk Drottningkoret, i klosterkyrkan, vilket invigts i hennes 
närvaro 1426. Sina mest betydelsefulla insatser för birgittinerna hade 
hon dock gjort genom sitt engagerade försvar för principen om vad 
som något oegentligt brukar kallas dubbelkloster.5 Med gott resultat 
hade hon skrivit egenhändiga brev till påven och för saken engagerat 
sina mäktiga bröder i England, av vilka den ene var Henrik V.6

För att återknyta till 1430 års stiftelse anslog kungen till gudstjäns
tens underhåll inte mindre än 1100 'svåra' eller 'fullviktiga' engelska

3 Messenius 1700 s 52; Spegel 1707 s 228, Rhyzelius 1740 s 90 m fl äldre författare. Höjer 1905 s 
303 f; Norborg 1958 s 94 mfl; jfr dock Linnarsson 1931 s 11—16 och Bergman 1955 s 213 ff, 
vilka båda överdrivit stiftelsens betydelse. Om de övriga stiftelserna, se allmänt Erslev 1901 s 
191 f samt nedan.

4 Om Drottningkoret och graven i klosterkyrkans norra sidskepp, i den andra traven från väster, 
se Lindblom 1965 s 50 f och Bennett 1985 s 126 f.

5 Nyberg 1968 s 30 f och 1988 s 382.
6 Höjer 1905 s 306-309; Carlsson 1964-1966 s 24-29.
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nobler (guldmynt) att köpa gods och räntor för; skatte och inte frälse 
sägs det uttryckligen. Med avkastningen härav skulle de tio prästerna 
försörjas.

Klerkerna skulle lyda den som klostret valde till kyrkoherde och 
denne kallas dekan. — Sedan 1380 låg Vadstena sockenkyrka liksom 
några andra kyrkor i bygden under klostret.7 — Var någon olydig 
eller uppstudsig mot dekanen kunde denne i sin tur vända sig till 
generalkonfessorn, munkkonventets föreståndare. Högsta doms
makten hade linköpingsbiskopen, klostrets pater och visitator. Den 
som försummade tidegärden skulle böta lika mycket som korpräster
na i Linköpings domkyrka. Blev någon för sjuk eller gammal för att 
orka med den föreskrivna tjänsten skulle denna skötas av någon 
annan i hans ställe.

Kungen föreskrev vidare att nämnda klerker och deras dekan 
skulle gå till ett och samma bord, vara samman dag och natt, alla i en 
gård, och låta läsa för sig under måltiderna. För att gudstjänsten 
skulle skötas desto trägnare och antagningen av klerker gå desto 
smidigare avsade sig kungen för sin egen och sina efterträdares del 
den presentationsrätt som han och de borde ha till en sådan preben- 
da. Patronatsrätten överläts för gott på klostret. Därifrån skulle man 
föreslå den man ville ha till tjänsten ifråga för biskopen i Linköping 
och denne ge kollation, dvs överlämna ämbetet.

Trots detta skulle klerkerna kallas kungens och hans efterträdares 
kaplaner och på sitt röklin bära rikets banér: ett rött kors på gult fält.8 
När de gick in i Drottningkoret i klosterkyrkan för att sjunga vigilior 
skulle de göra det i sina röklin med pälskapuschong. För att upp
muntra klerkerna till villig tjänst ställde kungen slutligen i utsikt att 
de skulle kunna belönas med regala kyrkor och inkomster. Härför 
krävdes ett intyg om lång och trogen tjänst från abbedissan eller 
konfessom.

Kung Eriks fundationsbrev av den 15 februari 1430 vidimerades 
samma dag av abbedissan, konfessom, systrarna och bröderna i 
Vadstena kloster, vilka förband sig att se till att en sådan gudstjänst 
med det snaraste kom till stånd och blev bestående.9 Vidimationsak-

8 1380 17/7 (RPB 1511) i vidimation 1399 13/6 Rom (RPB 2983), orig perg, RA.
Det riksbaner som beskrivs i breven rörande såväl vadstenastiftelsen som det i Kalmar samtidigt 
grundade kollegiatkapitlet har inte varit vare sig Danmarks eller Sveriges. Enligt uppgift skall 
emellertid drottning Margaretas, med tiden rätt förstörda, sarkofag i Roskilde domkyrka ännu 
under 1600-talets senare del ha smyckats av det danska vapnet med ett i rött målat kors. (Bruhn 
1949 s 39.)
1430 15/2 orig perg, A 2 Erik af Pommern, Sverige 59, DRA. Se bilaga 2 nedan. Medan 
fundationsbrevet således stannat i klostret, har kungen fört med sig vidimationen som ett 
motbrev till Danmark.
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Vadstena stadskyrka S:t Per, avritad av Antikvitetskollegiets tecknare Elias 
Brenner. Teckningen, vars proportioner uppenbarligen inte är helt korrekt åter
givna, tillkom när Brenner i sällskap med akademisekreteraren Johan Hadorph 
1669 besökte Vadstena och även ritade av mänga gravstenar. (Fm 30, Kungl. 
Biblioteket, Stockholm.)

ten reglerade ytterligare kyrkoherdens ställning. Dennes inkomster 
till nytta för klostret skulle förbli okränkta. Klerkerna skulle å andra 
sidan få ta emot pengar till mässor och testamentsgåvor, som gavs 
direkt till dem. Klostret skulle även i fortsättningen stå fast vid den 
gengärd biskopen hittills haft från sockenkyrkan och svara för annat 
som hörde till kyrkoherdens skyldigheter så att de andra klerkerna 
inte betungades därmed. Det sägs uttryckligen att den som är kyrko
herde i S:t Per på klostrets vägnar skall vara i gården med de tio 
klerkerna men gå till bords på klostrets bekostnad. Inte heller klocka-
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ren skulle avlönas med donationsmedlen.10 11 Vax och oblat till guds
tjänsten skulle kyrkan och socknen stå för. Också kyrkoherden skulle 
bära ett rött kors på sitt röklin och fira tidegärden som de övriga så 
ofta han ej hindrades av sockenbud. Av hänsyn till socknen skulle 
han däremot inte bindas vid psaltarläsningen tillsammans med de 
andra klerkerna. Däremot skulle han sjunga eller låta sjunga hög
mässa varje stor högtidsdag.

Godsköpen
Godsköpen kom rätt snart igång. 'Till den gudstjänst i Vadstena som 
skall stiftas efter drottning Filippa' köpte biskop Thomas i Strängnäs, 
riddaren Bengt Stensson (Natt och Dag) och Hans Kröpelin på kung
ens vägnar i Stockholm 1432 5 öresland i Viksjö i Häggeby socken i 
Håbo härad av Jösse Finssons änka Ingegärd Larsdotter. Samma 
kungens ombud köpte två månader senare, denna gång i Kärsösund 
på Mälaröarna, 9 öresland i Örsta och 6 i Gillinge i Husby-Oppunda 
socken av Jösse Skytte i Örsta."

I september samma år gav generalkonfessorn och konventet i 
Vadstena Hans Kröpelins tjänare Anders Jönsson kvitto på de båda 
köpebreven och den penningsumma som han återlämnat. 250 mark 
penningar stockholmsmynt, varav det gick 8 på en mark lödig, hade 
nu förbrukats av de 200 mark lödig på 2 mark när som Hans 
Kröpelin i ärkebiskop Jöns närvaro hade fått i förskott och mottagit i 
brödernas taleport. Pengarna hade, heter det, tagits av det silver som 
kung Erik hade insatt i klostret.12

I augusti 1433 sålde Anders Andersson i Slestad i Siaka socken 
'under Vadstena bykyrka till den gudstjänst och själarykt som hans 
nåd där har stiftat' sitt arvegods Skeppshult och Fägerhult i Villstads 
socken och Ekenäs och Knavrabo i Färgaryds socken i Västbo härad i 
Finnveden. Ombud för kungen var denna gång biskop Thomas och 
herr Bengt Stensson. Affären ägde rum i Vadstena och köpesumman 
var 25 tunga engelska nobler.13

10 Uppgiften om klockaren är hämtad ur kungens brev (se not 2). Enligt klostrets jordebok 1447 
låg klostret och klosterplatsen för 11 attungar jord och låg en tolfte attung under prästens bord i 
Vadstena (SPSS 245 s 1 rad 13—14). Om attungstalets innebörd, se Liljequist 1990 s 290—293.

11 1432 8/4 och 21/6, båda orig perg, RA. Godsköpen har uppmärksammats i Höjer 1905 s 304 
not 1.

12 1432 22/9 orig perg, RA.
13 1433 5/8 orig perg, RA. Om brevets betydelse för rekonstruktionen av det politiska händelse

förloppet under engelbrektsupprorets inledningsfas, se Carlsson 1934 s 251. Om klostrets 
godsägande i Villstads socken, se Härenstam 1946 s 254.
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Ytterligare ett godsköp har gjorts i Vadstena. En Knut Karlsson 
sålde i januari 1434 7 öresland i Örisvad i S:t Ilians socken, i nuva
rande Västerås, till herr Sture Algotsson (även kallad Anund Sture) 
och kung Eriks kapłan i Vadstena, herr Hans Jonsson. Köpeskillingen 
var 70 mark svenska penningar stockholmskt mynt. En vidimation 
av brevet från 1503 upptar också de båda ombudens kvitto på de 
pengar de mottagit av bröderna i Vadstena för att köpa gods för. 
Kungens kapłan kallar sig här också hospitalspråst i Skänninge.14

320 mark svenska penningar och 25 engelska nobler hade nu 
förbrukats av de anslagna 1100 noblerna. Frågan är om något mer 
gods kom att köpas. Kung Eriks möjligheter att direkt verka för 
stiftelsen upphörde snart till följd av den politiska utvecklingen.14

Karl Knutssons och Kristian I:s intresse för 
stiftelsen
Nästa gång stiftelsen omtalas är i samband med att Karl Knutsson 
sökte hävda kunglig patronatsrätt till S:ta Annas kor i klosterkyrkan. 
Under sin eriksgata 1448 undersökte han saken tillsammans med 
linköpingsbiskopen och andra medlemmar av rådet och kom fram till 
att rätten att till- och avsätta kaplaner där tillhörde klostret. Av kung 
Eriks brev, som vid detta tillfälle uppvisades, framgick nämligen att 
kungen efter drottning Filippas död till klostret överlåtit ius patrona- 
tus inte bara till drottningkoret utan också till 'det kollegium' som 
han hade 'ämnat grunda i Vadstena bykyrka med alla dess tillhörig
heter'.

Uppgifterna härom återgår på ett koncept på papper, enligt vilket 
klostrets rätt till båda stiftelserna stadfästes i september 1451. Det 
upptar på baksidan namnen på dem som var närvarande då kung 
Karl, vilken för övrigt var en stor gynnare av klostret, rannsakade och 
dömde ifråga om S:ta Annas kor och 'det kollegium som skulle 
grundas'.15

Exakt tio år senare lånade kung Kristian tillsammans med drott
ning Dorotea de 852 1 /2 nobler som då återstod av den ursprungliga

14 1434 26/1 orig perg, RA (SMR 15); för vidimationen se SD 272—273, där originalbrevet inte är 
känt. — Enligt art Nobel (KL XII sp 325—326) gick det vid denna tid 4 mark svenska på 1 nobel.

15 Vadstena klosters kopiebok A 20 (förr A 26) fol 332, RA. Höjer 1905 s 304 not 2 och s 322. Om 
kungens inställning till klostret, se aa s 319—323. 1454 köpte kungen de två (privata) guldkro
nor som Erik av Pommern hade deponerat i klostret och andra dyrbarheter. Varken deposi
tionen eller affären förefaller att ha något direkt samband med den här aktuella stiftelsen. 
(Carlsson 1956 s 95—109.)
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summan. Kungen förband sig samtidigt att till klostret överlämna 
rådets dombrev på summan. I augusti 1459 — efter Erik av Pom
merns död — hade nämligen rikets råd, enligt en 1600-talsregest av 
det förlorade brevet, tilldömt honom "the penninger som qwarre 
stodo i Wastena af dem som K: Erich testamenterat hade" och som 
"icke war kiöpt godz före, oc de godz som kiöpte woro skulle blifue 
til Gudz tiänsten frj". I kvittobrevet från 1461 heter det att kung Erik 
hade givit medlen till klostret för en evig gudstjänst, som skulle 
hållas i Vadstena bykyrka såsom hans brev utvisar. Sedan klostret 
redovisat för hur den ursprungligen större summan — här angiven 
till 1 000 tunga nobler — använts, gav kungen dem för sin egen och 
sina efterträdares räkning kvitto härpå.16

Något oväntat förbinder sig kungen samtidigt att förverkliga guds
tjänsten. (Abbedissan var hans moster.) Eftersom klerkema skall 
kallas kungens särskilda kaplaner, upprepas löftet att belöna dem för 
trogen tjänst. Han lovar att för guldsumman köpa så mycket som 
svarar mot 150 mark stockholmska inom fyra år. För att gudstjänsten 
skall komma igång så fort som möjligt anslås, till dess att den eviga 
räntan blir ordnad någon annanstans, 150 mark av den årliga skat
ten från Arboga stad. Fungerar detta av någon anledning inte, skall 
summan tas från någon annan stad och av kungens ämbetsmän 
genast sändas till Vadstena kloster.

Vadstenadiariet, som förklarar lånet med kungens inlösning av 
Holstein, berättar att han med sitt följe kommit till klostret den 8 
september och krävt den 'skatt' (thesaurus) som deponerats där av 
kung Erik för grundandet av ett prästkollegium i Vadstena socken
kyrka. Här talas det om guld och silver till ett värde av 858 1 /2 tunga 
nobler. Notisen, som åberopar och uppenbarligen också bygger på 
kungabrevet, upprepar kungens löfte att inom fyra år grunda kollegi
et och förse det med eviga inkomster. Enligt diariet skall han dock ha 
lovat att återställa samma summa i guld och silver, om detta inte blev 
gjort.17

Kung Kristian tillskrev genast i september 1461 borgmästare, råd 
och menighet i Arboga och meddelade att han hade förlänat abbe

16 1461 7/9 Vadstena i vidimation 1462 27/4 Vadstena (DN XVI 214); till det förlorade original
brevet har hört en bevarad pergamentsremsa med följande text: Littera regis Cristierni et 
consiliariorum regni Swede super summa auri c\uam cepit pro fundacione collegii in Wazstenum infra 
quatuor annos (flyttad från odat nr 185 till orig perg 1461 7/9, RA). Höjer 1905 s 304 not 2. Se 
not 18. — Genealogiaa 41 f 71, RA; om denna och andra anteckningar om det i slottsbranden 
1697 förlorade brevet 1459 14/8, Stockholm, se Gillingstam 1952 s 389 f med not 227.

17 Diarium Vadstenense s 241 (719:6—10). Om sambandet med förvärvet av Schleswig-Holstein 
1460, se Carlsson 1956 s 107. Om den felaktiga läsningen av siffrorna i en tidigare utgåva av 
diariet, se Styffe i inledningen till BSH III s CXLI f med not 1.
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dissan, konfessorn, systrarna och bröderna i S:ta Birgittas kloster i 
Vadstena 150 mark av den årliga skatten från staden. Magistraten 
ålades att se till att ha pengarna redo i rätt tid för att kunna betala när 
klostrets ombud kom med brev därpå. Det är inte känt hur länge 
klostret uppbar skatt från Arboga. 1480 befriades staden, som brun
nit, från alla skatter av riksrådet, men det är föga troligt att arrange
manget bestod ända till dess.18

Anslaget sades ha givits till abbedissans, konfessorns, systrarnas 
och brödernas 'nytta och behov', alltså en mycket allmänt formule
rad motivering. Vid sigillet till den någon vecka yngre vidimation 
genom vilken brevet är känt sitter emellerid en pergamentslapp med 
text. Här sägs dels att originalbrevet om 'kollegiet' var skickat till 
Arboga, dels att de 150 marken var anslagna till 'kollegiemedlem- 
marna' i Vadstena.

Kollegiet inrättas 1462
I samband med sin visitation i Vadstena i februari 1462 installerade 
Kettil Karlsson en herr Bengt och några medbröder till denne, till
räckligt många för att bilda ett kollegium och sjunga tidegärden, i S:t 
Per. I diariet sägs ingenting uttryckligen härom, bara att biskopen 
under visitationen, som f ö. var hans första, visat sig from och hov- 
sam i alla angelägenheter.19

I sitt stora brev om installationen, daterat Vadstena 10 februari 
1462, berättar biskopen att han visats kung Eriks och kung Kristians 
brev angående grundandet av ett kollegium i S:t Pers sockenkyrka i 
Vadstena stad. Vidare nämner han att generalkonfessorn Magnus 
Unneson och bröderna Bonde (Jonsson) och Mikael på abbedissans 
och systra- och brödrakonventens vägnar bett honom verkställa 
uppdraget i breven, vilket han också fått muntligt av kungen.20 — 
Som en av flera i Vadstena närvarande rådsmedlemmar hade biskop 
Kettil föregående höst samtyckt till kungens beslut att förverkliga 
gudstjänsten vid sockenkyrkan.

181461 9/9 i vidimation av biskop Kettil 15/9, orig perg, RA. Om pergamentslappar vid andra 
brev rörande 1430 års stiftelse, se not 16 samt bilaga 1 och 3. Ljung 1949 s 74 och Gillingstam 
1952 s 392. 1463 fick staden kungligt skyddsbrev (PRF I 61). 1480 21/9 (PRF I 187).

19 Diarium Vadstenense s 241 (720:2).
20 1462 10/2 orig perg RA; texten tryckt in extenso i bilaga 3 nedan. Höjer 1905 s 304 not 2 och 

Norborg 1958 s 137. Om nämnde konfessor och bröder, se Silfverstolpe 1898—1899 s 86—88, 
89 och 134; rör Bondo Johannis se även Herman Schucks uppsats i denna bok. Anmärknings
värt är att klerkerna nu i första rummet skulle lyda biskopen och därnäst abbedissan, konfes- 
sorn och konventen.
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Sedan biskopen bekräftat breven och åtagit sig att verkställa upp
draget, hade han begett sig till S:t Per och vid inspektion av kyrkan, 
dess läge och plan funnit den lämpad för ett kollegium. För att detta 
skulle kunna fullbordas hade han också givit tillstånd till uppföran
det av för kollegiet ändamålsenliga byggnader och annat.

Biskopen hade i Vadstena träffat flera aktningsvärda män, som 
gärna ville tjäna Gud genom att bistå kollegiemedlemmarna och som 
önskade inträda i kollegiet så snart detta instiftats. Därför utsåg han 
nu med deras samtycke en herr Bengt till att undervisa de övriga i att 
läsa och sjunga både nattens och dagens tideböner enligt linköpings- 
kyrkans ordning. Herr Bengt sades vara väl förtrogen härmed och 
skulle lägga en fast grund för den fortsatta verksamheten. Vem 
denne herr Bengt var framgår inte, men han uppges i brevet vara en 
både lärd och erfaren äldre man.21

Biskopen förklarade att han efter moget övervägande, både enskilt 
och tillsammans med klosterfolket i Vadstena, nu i S:t Pers kyrka 
hade installerat herr Bengt och hans medbröder i så stort antal att de 
kunde bilda ett kollegium och sjunga tidegärden. De skulle åtnjuta 
alla friheter och rättigheter som tillkom dem genom kungarnas brev. 
Samtidigt garanterades domkyrkans, klostrets och nämnda socken
kyrkas privilegier.

Gudstjänsten vid Erik av Pommerns stiftelser
Vadstena sockenkyrka fick så till sist sitt prästkollegium. Huvud
dragen i det gudstjänstfirande som ålagts klerkerna 1430 har redan 
angivits. Vad gäller psaltarläsningen, som tycks ha varit kärnpunkten 
i Erik av Pommerns andliga stiftelser, skulle kungen se till att de 
instruerades särskilt.

Till särskild åminnelse av kungaparet och deras efterkommande 
skulle klerkerna vidare med biskopens tillåtelse efter ottesangen och 
efter prim, ters, sext och non — alltså de fyra tidebönerna under 
dagen, ursprungligen kl 6, 9, 12 och 15 — alltid sjunga antifonen Ave 
regina caelorum, mater regis angelorum utom mellan påsk och pingst, 
då Regina caeli letare sjöngs. Aftonsången skulle dessutom följas av 
Ave maris stella, egentligen en hymn. De nämnda sångerna skulle 
avslutas med kollektbön (collecta). Åminnelsen av stiftaren hade 
alltså, i överensstämmelse med epokens fromhetsliv, en påtaglig

21 Sveriges medeltida personnamn I (Benedikt) upptar för den aktuella perioden en enda Bengt 
med vadstenaanknytning, nämligen Benedictus Mathei, prebendat i klosterkyrkan (s 264 f).
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'mariansk' klang. Vigilian, dvs tidebönerna matutin-laudes, i Drott
ningkoret skulle efter Benedictus med dess egen antifon avslutas med 
antifonen Clementissime Domine. Vad gällde själamässan vid drott
ningens grav ersattes den på de stora högtidsdagarna av kyrkoårets 
ordinarie mässa.22 Den 1430 instiftade eviga psaltarläsningen var 
enligt Brilioth ett typiskt inslag i dåtidens tendens att stegra kultpres- 
tationerna till det yttersta. Om den 1430 stipulerade gudstjänstord
ningen på alla punkter kom att iakttas 1462 är dock tveksamt, trots 
att fundationsbrevet med sina noggranna anvisningar härom då 
bekräftades. Uttryckligen talas det 1462 bara om tidegärden. Med 
hänsyn till att Davids psalmer var kärnan i tidebönen och därigenom 
reciterades dagligen kan den ständiga psaltarläsningen ha kommit att 
betraktas som onödig. Lunds domkapitel hade, trots kungens på
tryckningar, redan från början (1434) tagit avstånd från den som 
alltför betungande för kyrkans officianter och kanske också alltför 
dyrbar; endast 1200 mark lybska hade anslagits.23

I Roskilde domkyrka, som fått 1100 mark lybska för ändamålet, 
hade psaltarläsningen med kung Kristians tillstånd 1451 förvandlats 
till en daglig själamässa i högkoret. Enligt kungen hade redan hans 
företrädare Kristofer av Bayern ansett psaltarläsningen "fore mange 
vqvæmelighe sagher schyld ... ey fulkommelighe gudelicht wara".24 
Ärkebiskopen i Nidaros hade visserligen för 300 nobler 1434 utlovat 
en evig psaltarsång med avbrott endast för tideböner, vigilior och 
mässor, men det är tveksamt om brevet härom, som skulle beseglas 
av kapitlet efter hans hemkomst, någonsin blev återsänt till kung 
Erik.25

Återstår så de båda kollegiatkapitlen vid Vor Frue Kirke i Köpen
hamn och Kalmar storkyrka. Det förra, som tillkommit redan i början 
av 1200-talet, hade möjligen bättre resurser än nyss nämnda domka
pitel och kan i någon form ha hållit fast vid psaltarläsningen, för

22 Collecta användes som avslutning av varje "tid" i tidegärden (se KL II sp 578). Om nämnda 
Maria-antifoner se KL XI sp 376 och 378. Hymnen Ave maris Stella ingick både i det spridda s.k. 
nordiska Maria-officiet Stella Maria maris och i Cantus sororum, birgittasystrarnas särskilda 
liturgi (Nilsson 1990 s 242). — Medan kollegiemedlemmarna likaväl som klosterbröderna följde 
domkyrkans liturgi, hade systrarna en egen i Cantus sororum (Helander 1957 s 26 f, 32 f etc och 
senast Servatius 1990 a och b uppsats och avhandling).

23 Brilioth 1941 s 717. 1434 25/1 (LÄU CXLIV), 1434 31/3 (LÄU CXLVIII) och 1434 1/0 (LÄU 
CLVI). Se även Newman 1946 s 501—503.

24 1451 års brev är tryckt i Ny Danske Magazin 6 s 39 f; för Kristofer av Bayerns yttrande se a a 
s 41. Stiftelsen berörs ej i J O Arhnungs av Troels Dahlerup utgivna del II av Roskilde 
domkapitels historia; se aa s 122 om Erik av Pommerns där samtidigt gjorda deposition av 
Maria Magdalenas hand.

25 1434 25/8 (DN V 645) och 1434 27/8 Köpenhamn (DN II 717). Se NGL 2 R I: 2 s 526 not 1 och 
527 not 2 samt Faehn 1955 s 624 angående osäkerheten kring dessa brev och denna stiftelse.
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vilken 500 nobler hade anslagits 1432. Ännu kort före reformationen 
sades några gårdar i Köpenhamn ligga under Psaltaren. Några vers
rader med okänd datering och proveniens och följaktligen också 
okänt källvärde återges i Rørdams gamla arbete om Köpenhamns 
kyrkor och kloster på medeltiden: Haffnis psalterium statuit Rex ipse 
legendutn / Tempore perpetuo quo Christus regnat in eiw.26

Hur det gick med det kollegiatkapitel — "kollegium och halvan 
dom" med 13 kaniker och kyrkoherden som föreståndare och prelat 
— som kungen redan våren 1430 grundade i Kalmar bykyrka är mer 
ovisst.27 Å ena sidan har Martin Olsson i sitt arbete om kyrkan visat 
att koret vid mitten av 1400-talet byggdes ut för att kunna rymma två 
rader av korstolar. Å andra sidan finns det inga som helst spår av 
kapitlet i det skrifliga materialet. Prebende- och altarförteckningar 
från 1530-talet, som upptar en mängd stiftelser vid kalmarkyrkan, 
nämner ingenting som kan hänföras till ett medeltida kollegiatkapi
tel.28

Också i Kalmar skulle gudstjänstordningen i Linköpings domkyrka 
följas. Det talas om sjungen vårfrumässa och högmässa varje dag, 
tidegärd och psaltarläsning, vilken kanikerna skulle läsa två och två 
dygnet runt med sedvanliga avbrott. Antifonerna var desamma som i 
Vadstena. Det föreskrevs särskilt att versikeln Ora pro populo efter 
aftonsången skulle sjungas efter hymnen Ave maris Stella. Syftet var 
själagagn. Till minnet av kungaparet och drottning Margareta mfl 
skulle kanikerna vidare i sina mässor som memoria läsa särskilda 
collectae, secretae och complendae, alltså olika böner. Varje dag som 
de inte inte bar upp sakramentet på högaltaret skulle de slutligen 
sjunga Veni creator spiritus, första versen, innan de började mässan.29

Det är inte utan att själva stiftelseurkunden låter ana en misstro 
hos Erik av Pommern vad gällde institutionens bestånd. Han garde
rar sig däri påfallande starkt ifråga om de medel som anslås till 
kapitlets underhåll. Om kanikerna i framtiden inte vill hålla guds

26 Rørdam 1859—1863 s 36—38; stiftelsebrevet 1432 13/1 är tryckt i Tilæg s 35 nr 29.
27 1430 19/3 Kalmar i vidimation 21/3 Kalmar, orig perg, A 2 Erik af Pommern, Sverige 58, DRA. 

Brevet är tryckt i Olsson 1974 som bilaga 1 s 328 f. I detta fall är endast kung Eriks till 
Köpenhamn förda exemplar av brevet, vidimerat av kyrkoherde och kapitel i Kalmar, bevarat. 
Av Kalmar storkyrkas arkiv finns ingenting kvar. Kyrkan låg till dekanatet i Linköping.

28 Olsson 1974 s 118—120, 166 f och (om prebendeförteckningarna) s 192—206.
29 Om collecta se not 22 och om complenda, en mässbön som avslutar mässans communion se KL 

XIII sp 409 samt för båda även uppslagsorden ifråga i G1S. Ang memoria, omnämnande i 
gudstjänsten av någon/något (avliden, helgon), se GIS II: 1 s 64 f (memoria 2). Secreta är en tyst 
bön, som avslutar mässans offertorium (offergåvornas beredande); se KL XII s 167 och exempel
vis The concise Oxford dictionary of the Christian church, uppslagsordet secret. Collecta, secreta 
och complenda är mässans tre motivbärande variabla böner. Om hymnerna Ave maris Stella och 
Veni creator spiritus se i not 21 anfört ställe i Nilsson 1990.
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tjänsten har kungen och hans efterträdare all rätt att återkalla vad 
man köpt för de 1000 mark penningar som ges till godsköp och de 
365 mark om året som rådet i Kalmar skall betala ut av kungens skatt. 
Omvänt skall hans efterträdare också kunna ta tillbaka stadsskatten, 
om gudstjänsten inte behagar dem. I så fall stannar dock godsansla
get hos kanikerna. Genom dessa klausuler skiljer sig kalmarbrevet 
klart från det bara två månader äldre fundationsbrevet för vadste- 
nastiftelsen.

Vadstenakollegiets senare öden
Det finns skäl att anta att ambitionerna för det kollegium som 1462 
tillskapades i Vadstena trots allt var betydligt mindre än de ur
sprungliga. Genom kung Kristians lån hade det materiella underlaget 
också reducerats betydligt.

Det tidigare inköpta godset särförvaltades i likhet med annan 
prebendeegendom och upptas följaktligen inte vare sig i en uppteck
ning över sockenkyrkans egendom 1466 eller i klostrets jordeböc- 
ker.30 Däremot redovisar en förteckning över prebendorna i Vadste
na kloster som nr 3, närmast efter Drottningkoret, "collegium ther 
samma stadz ffunderade konung Erick. Renthen aer nw xviij mark 
ortig och skulle wara pro vsu choralium ij sancte Pedhers kyrkio". 
Härmed avsågs alltså korprästernas kollegium i stadskyrkan. För
teckningen har daterats till 1520-talets början.31

Bevarade landskapshandlingar visar att såväl godset i Uppland 
som det i Småland tycks ha funnits kvar ännu efter reformationen. 
Upplands handlingar 1538 upptar sålunda under rubriken "S:ta 
Birgittas landbor" 5 öresland i Viksjö i Häggeby socken i Håbo härad, 
vilka rantade 5 mark penningar. Just 5 öresland hade köpts där 
1432.32

30 Brev 1466 25/4 orig perg, RA; se även 1464 14/8 i avskrift från början av 1600-talet, Vadstena 
kyrkoarkiv K I: 1 pag 115—117, Vadstena landsarkiv (VLA). Se Norborg 1958 kapitel VIII om 
altarstiftelserna i klosterkyrkan, varav framgår att tom de prebendor som klostret hade patro- 
natsrätten till särförvaltades. Sockenkyrkan i Vadstena hade enligt uppgift i ovan nämnda brev 
dittills antecknat sin egendom i mässboken men ålades nu av magistraten att förvara jordebre- 
ven i sin kista. Belysande för förvaltningsförhållandena är också att klostret och dess annexkyr
ka tvistade om jordar och annan egendom.

31 D 13 fol 1 r, RA. För dateringen se Norborg 1958 s 86 f.
32 Upplands handlingar 1538 2 A, Kammararkivet RA. Ang uppgiften rörande godset i Småland se 

Härenstam 1946 s 254. I S:t Ilians socken fanns 1540 6 hela prebendehemman men de är inte 
preciserade (Västmanlands handlingar 1540: 1 pag 8, Kammararkivet RA). För Husby-Oppun- 
da socken i Södermanland saknas tidiga landskapshandlingar.
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Tanken på kollegiet uppgavs alltså inte, även om stiftelsen aldrig 
blev riktigt vad grundaren tänkt sig eller ens vad Kettil Karlsson 
försökt åstadkomma 1462. Den sistnämndes stöd hade emellertid 
snart gått förlorat genom att han dragits in i rikspolitiken och snart 
dött. Samtidigt hade också Vadstena drabbats av skedets politiska 
och militära turbulens.33 34

Delvis mot denna bakgrund kan ett uttalande av biskop Henrik 
Tidemansson 1495 ses. Han beskyllde nämligen då klostret för att 
genom försummelse ha låtit kung Eriks guld försvinna så att guds
tjänst inte ägde rum i "S:t Pæders" kyrka såsom utlovat var. Detta, 
som sades ha vållat klosterfolket stor själavånda, borde nu kompen
seras genom att prästerna ålades att desto villigare sjunga tideböner- 
na på den plats där de var skyldiga kung Erik och drottning Filippa 
detta.

Om förekomsten av prästkollegiet vid S:t Per under klostertiden 
vittnar framför allt det gedigna medeltida stenhus i kvarteret Bisko
pen som fram till sin rivning i slutet av 1600-talet gick under benäm
ningen Kommunitetet.35 Erik av Pommerns stiftelse förutsatte, som 
framgått, att prästerna bodde i en gård och gick till bords tillsam
mans, alltså bildade ett reguljärt kapitel. Någon annan institution av 
detta slag som skulle kunna komma ifråga kan inte beläggas i det 
jämförelsevis rikliga källmaterialet från Vadstena.

Kommunitetet låg i samma kvarter som biskop Henrik Tidemans- 
sons båda stenhus från 1470 resp 1473, av vilka det senare finns 
kvar. Medan skolan låg alldeles intill S:t Per, låg Kommunitetet alltså 
i kvarteret söder därom, närmare bestämt nere i dess sydöstra del, i 
hörnet av Skänninge- och Gräsgatorna. Grundmurarna skall ha på-

33 Kettil Karlssons roll i skedets politiska förvecklingar behandlas i t ex Gillingstam 1952 kap V, 
särskilt s 383—441, och Schück 1959 s 113—116.

34 Geete 1903 s 89 nr 254. Texten är tryckt (av G E Klemming) i Samlaren 1885 s 174-177, det här 
återgivna partiet på s 175. Schück 1959 s 121 och 352.

35 Andersson 1985 s 9 f, 16. Vadstena kyrkoräkenskaper har spridda uppgifter om utbetalningar 
på 1660-talet till hantverkare, som bodde i "communitetet" (G 1 a 1, VLA). Huset hade i slutet av 
1500-talet övergått i frälseägo. Jord- och gårdsrannsakningen 1683 talar om några hus vid 
Skänningegatan, som legat mitt emot ett alldeles förfallet gammalt stenhus "än idag Comune 
eller Communitetet" kallat, därför att det i forna tider legat och brukats under klostret (G 1 a 3, 
VLA). I Eekboums rannsakning 1705 uppges platsen för Kommuniteten, tomt 134 längs 
Skänningegatan, vara avröjd till kålgårdstomt. Upppgiften om Commune eller Communitetet 
upprepas dock, och detta uppges före rivningen ha varit ett gammalt stenhus, "i grund 
ruinerat". (G I a 3 s 110, VLA; Johan Eekboums beskrivning till 1705 års karta är tryckt i Källor 
till Vadstenas historia nr 1). Det finns arkeologiska lämningar av byggnaden.

Commune betyder liksom communitas "gemensamt liv", "kollegium" (G1S: commune och 
communitas). I Vadstena stads äldsta tankebok II (1618—1633) är namnet förvrängt till 'Komu- 
len" (f 32 v, 69 v, 111 v, 130 r och 160 r enligt J V Ericssons renskrift, VLA). — Jfr uppgifter om 
kommunitetet för korprästema i Uppsala 1316 (DS 2055—2056, 2073).
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Kommunitetets läge före rivningen mot slutet av 1600-talet har här markerats 
med ett kryss pä en karta över det moderna Vadstena. Biskopshuset, också det 
byggt på 1470-talet, finns än idag kvar i kvarteret Biskopen. Omedelbart norr 
därom låg stadskyrkan S:t Per. Dess läge anges pä kartan av det nuv Rödtornet, 
dvs kyrkans bevarade torn och västligaste parti med sentida tillbyggnader. Den 
medeltida skolan låg strax sydväst om kyrkan. Klosterkyrkan återfinns på kartan 
norr om kvarteret Munkträdgården och väster om Klosterkyrkogården. (Kartan 
hämtad ur M. Hasselmo, Vadstena, Medeltidsstaden 36, 1882.)

träffats vid anläggningsarbeten i början på 1900-talet. Klostret med 
klosterkyrkan låg norr om stadskyrkan.36

Här är inte platsen att diskutera S:t Per som kyrkobyggnad. Enligt 
uppgift i diariet förstördes sockenkyrkan vid den stora stadsbranden 
1423. Den kyrka som biskopen fann lämplig för kollegium 1462 bör

56 Se närmast föregående not. Spegel 1707 s 228: "Anno 1474 bygdes scholan i Wadstena / Jtem 
thet Huset som kallas Commune". Linnarsson 1931 s 17. För Vadstenas topografi se Hasselmo 
1982. 1464 utvidgades S:t Pers kyrkogård i söder och väster med mark som klostret upplåtit. 
Mellan kyrkan och biskopsgården på andra sidan gatan skulle i fortsättningen bara ligga 
skolstugan och de byggnader den behövde (brev i not 30).
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ha varit den därefter byggda treskeppiga gotiska hallkyrka som 
klarade sig undan nästa stadsbrand 1487 och revs först omkring 
1830. Tornet (det sk Rödtomet) och några partier av murverket i 
väster sparades dock och byggdes ut till ett skolhus, som ersatte det 
medeltida. Kyrkan skall ha haft ett långt kor, vilket var en förutsätt
ning för gudstjänsten ifråga. Där skulle finnas plats för två rader med 
korstolar. Stående, sittande eller halvsittande mitt emot varandra 
reciterade eller sjöng (kantillerade) klerkerna växelvis.37

Vadstenadiariet uppger om några klosterbröder att de före sin 
vigning haft kaplanstjänst i S:t Per i två år och dessförinnan varit 
kyrkoherdar i Ny kil respektive Vånga (i Östergötland). Notiserna 
gäller åren 1510 och 1512. Om den sedermera så berömde Peder 
Månsson heter det 1499 att han tidigare varit rektor för Vadstena 
skola och kapłan i S:t Per.38

"Kungens kaplaner" skulle visserligen prästerna vid S:t Per kallas, 
men vid en kyrka som denna fanns det flera präster och prebendater 
som kunde kallas kaplaner.39 Av kaplanstiteln kan följaktligen inga 
säkra slutsatser dras om tillhörighet till just det här aktuella prästkol
legiet eller om dettas existens överhuvudtaget vid sekelskiftet 1500. 
Collegiatus och choralis, kollegiemedlem och korpräst, är de termer 
de som i övrigt används i källorna med vadstenaproveniens.40

Till de stora kollegiatkapitlen utomlands hörde skolor och högre 
prästutbildning på samma sätt som till stiftens domkyrkor. I Köpen
hamn kom kapitlet dessutom att knytas till det 1479 grundade uni
versitetet. Utifrån allmänna föreställningar om sådana förhållanden 
på andra håll har i litteraturen stadsskolan i Vadstena inte bara

37 Diarium Vadstenense s 184 (351), s 269 (876). Erik B Lundberg avslutade före sin bortgång 1988 
manuskriptet till Sveriges kyrkors del om S:t Per i Vadstena. E. Brenners teckning av kyrkan 
omkring 1670 är återgiven i Linnarsson 1931 s 95. I likhet med i Kalmar storkyrka var långhus 
och kor lika höga, varför det inte går att se var koret slutat och långhuset börjat. Enligt uppgift 
av Pehr Kylander på 1790-talet skall koret ha avslutats med ett vackert, målat korskrank i trä i 
höjd med det andra pelarparet österifrån räknat (Bergman 1955 s 180). — Att "kantillera" är 
enligt Servatius 1990 s 215, 231 att recitera med ett slags "talsång", alltså att lika mycket sjunga 
som att läsa.

38 Diarium Vadstenense s 291 (1002), s 293 (1016) och s 282 (945:2). Annan tolkning av 
kaplanstiteln i Schlick 1959 s 170.

39 Se KL XIII sp 575. Som exempel på annan stiftelse i S:t Per kan nämnas det av herr Sten 
Stensson 1395 vid "Bondkyrkan" instiftade altaret, vid vilket 2 mässor i veckan skulle läsas. 
Sedan den förste innehavaren gått bort skulle patronatsrätten övergå på klostret. (1395 25/3 
orig perg, RA; RPB 2759.) I likhet med prebendaten vid ett i Kalmar ungefär samtidigt instiftat 
kapell skulle han säkert delta i den gemensamma gudstjänsten i koret om söndagarna och andra 
helgdagar (Olsson 1974 s 195).

40 S 9 med not 18. Bland många missförstånd och övertolkningar av källställena i Linnarssons 
arbete om Vadstena skola kan nämnas antagandet att kannikedelen av tiondel från Klåstads 
kyrka, som 1555 var anslagen till skolmästaren i Vadstena, skulle ha haft med det medeltida 
"kanikkollegiet" i Vadstena att göra (s 55 med not 2). Det gällde här kanikerna i domkyrkan.
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kopplats samman med prästkollegiet utan också gjorts större och 
märkligare än den säkert var. Rimligt är att stadsskolan — belagd 
redan 1439 och säkert äldre — här som på andra håll har varit knuten 
till stadskyrkan och att skolmästaren underhållits genom en preben- 
da där, något som kunde stämma med notisen om Peder Månsson. 
Två år var visserligen den normala tiden för den kortjänst i en 
domkyrka eller vid ett kollegiat kapitel som avslutade prästutbild
ningen, men diariet talar å andra sidan här om redan färdigutbildade 
präster.41

Kollegiatkapitel eller ej?
Återstår till sist frågan om institutionens status: kollegiatkapitel eller 
ej. Med kollegiatkyrka avses en kyrka, vars prästerskap, kanikerna, 
bildar ett kollegium under ledning av en prost eller dekan. Förrättan
det av korgudstjänsten är kapitlets huvuduppgift.42

En jämförelse mellan de med några månaders mellanrum utfärda
de stiftelsebreven från 1430, båda på svenska, ger mycket tydligt vid 
handen att kung Erik med stiftelserna i Vadstena och Kalmar avsett 
två olika saker vad gällde den yttre formen. Däremot har de båda 
stiftelserna knappast skilt sig åt vad gällde verksamhetens syfte och 
innehåll.

I Vadstena bykyrka stiftade och grundade kungen en gudstjänst 
och i Kalmar stiftades, grundades och upphöjdes "eth collegium och 
en halffuan doom”. Den förra skulle ombesörjas av tio klerker med 
kyrkoherden som dekan och det senare bildas av 13 kaniker med 
kyrkoherden som föreståndare och prelat, alltså innehavare av vad 
som vid ett domkapitel var en hög tjänst, en s k dignitet. Medan de 
förra skulle kallas kungens och hans efterträdares kaplaner, skulle de 
senare på motsvarande sätt kallas kaniker och kaplaner. Också kani
kerna i Kalmar skulle bära det röda korset på gult fält, rikets baner, 
på sitt röklin.

Till skillnad mot prästerna i Vadstena skulle alltså kanikerna i 
Kalmar vara sekulära, vilket medlemmarna av kollegiatkapitel nor
malt var. Belysande är att det i instiftelsebrevet för Kalmar talas om 
att en kanik kan 'ha ärende' och därför måste ersättas av någon

41 Linnarsson 1931 kap I, s 9—11, 20 f och särskilt slutsatserna s 22, och t ex Mil veden i art 
Mensuralmusik (KL XI sp 541 f); se även Moraw 1980 s 29 f. KL XV sp 638. Helander 1957 s 14 
och KL XIII sp 569.

42 kl VIII sp 636; enligt Troels Dahlerup, författaren till artikeln om kollegiatkapitel, har det inte 
funnits några dylika i Sverige och Finland.
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annan i gudstjänsten. I vadstenabrevet uppges på motsvarande ställe 
bara sjukdom och ålderdomssvaghet som möjliga orsaker till frånva
ron.

Frågan är om inte S:t Pers ställning i förhållande till klostret och 
dettas ställning i förhållande till biskop och kapitel i Linköping i sin 
tur måste ha stått i vägen för ett formellt 'upphöjande' av prästkolle
giet i Vadstena till ett regelrätt kollegiatkapitel 1430. För även om 
dess medlemmar aldrig kallades kaniker utan präster eller korpräster, 
skilde sig den stiftelse som 1430 planerades och 1462, om än i 
reducerad skala, kom igång annars mycket litet från ett kollegiatkapi
tel.43

Särskilt intressant i sammanhanget är formuleringen quod habun- 
danter sufficiant ad tenendum collegium et diuinum officium decantan- 
dum (att de är tillräckligt många för att bilda kollegium och sjunga 
tidegärden) i 1462 års brev. Enligt franska kolleger som jag haft 
tillfälle att diskutera vadstenastiftelsen med, skulle detta vara den för 
det dåtida kollegiatkapitlet vanliga juridiska formeln. Kännetecknan
de för dessa kapitel skulle vidare vara att medlemmarna valdes 
genom kooptation.44 Detta förhållande motsägs i varje fall inte av 
biskop Kettils uppgifter om hur det gick till när prästerna rekrytera
des till kollegiet 1462, knappast heller av 1430 års bestämmelser om 
val av kaplaner.

För att sammanfatta vill jag alltså se det kollegium som efter drygt 
30 år bildades i Vadstena sockenkyrka som ett kapitel, vilket de facto 
och åtminstone under någon tid har fungerat som ett litet kollegiat
kapitel. Det har inte varit i klass med med de stora, regelrätta stiftel
ser — furstliga och andra — utomlands som möter under uppslagsor
det i kyrkohistoriska handböcker och uppslagsverk. Det kan inte 
jämföras med Köpenhamns kollegiatkapitel eller de många och väl
utvecklade institutioner av detta slag som sedan länge fanns i Norge. 
Detta gör det svårt att hitta såväl nordiska som internationella mot
svarigheter.45

Smärre, ofullgångna kapitel av den typ vi här har att göra med 
skall emellertid inte ha varit sällsynta. I distriktet Rouerge, som den 
franska forskaren Nicole Lemaitre specialstuderat, har det inte varit 
ovanligt med sådana ofullständiga kapitel med tre till fyra präster,

43 Det finns i materialet ingenting som talar för en koppling till augustinkorherrar (KL I s sp 280— 
283).

44 Samtal och korrespondens 1990 med Elisabeth Momet, medeltidsforskare och lärare vid 
Sorbonne, Paris, som också förmedlat nedan nämnda uppgifter från sin kollega, Nicole Lemait
re.

45 Moraw 1980 s 9—37. Om de norska stiftelserna se KL VIII sp 257 och Bagge 1976.
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vilka ofta har kommit till stånd först decennier efter att de stiftats. De 
sägs vara dåligt dokumenterade och därför svåra att komma åt i 
källmaterialet. Kanske behöver varken vadstenakollegiet på 1400- 
talet eller det kapitel i Hagby i Uppland som omtalas i ett påvebrev 
1220 ha varit fullt så ovanliga som källbristen fått oss att tro.46 Man 
får inte glömma att källmaterialet från Vadstena är för svenska 
förhållanden exceptionellt gott.

Avslutning. Sockenkyrkan i Vadstena
Allra sist något om sockenkyrkan. Inledningsvis sades att S:t Per i 
Vadstena inte var någon genomsnittlig sockenkyrka. Som annex till 
det stora och förnäma klostret hade den från slutet av 1300-talet en 
särställning, men redan dessförinnan hade kyrkan intill folkungapa- 
latset fått en speciell uppgift. Där skulle enligt kungaparets testamen
te 1346 Magnus Eriksson och hans drottning Blanka bisättas i väntan 
på att den planerade klosterkyrkan med sitt kor blev klar. Vid graven 
i vad som då antagligen fortfarande var en romansk kyrka skulle fyra 
präster fira daglig själamässa och ljus brinna. Så blev det nu inte för 
kungaparets del, men Bo Jonsson (Grip) och andra som valt att 
begravas i klosterkyrkan vilade enligt uppgift först en tid i socken
kyrkan.47 Ett sista vittnesbörd om att S:t Per under medeltiden inte 
har varit vilken sockenkyrka som helst utgör den ovanligt tunga 
praktpjäs till monstrans i förgyllt silver som drogs in därifrån efter 
reformationen.48

46 1220 DS 202 och DMS 1: 6 s. 90; om korherramas i Uppsala kommunitet 1316 se DS 2055— 
2056 och 2073. Pemler, som i sin avhandling om Gotlands medeltida kyrkoliv diskuterar 
förekomsten av ev kollegiatkyrkor på ön under 1200-talet, uppfattar Hagby-kapitlet som ett 
prostens kapitel, prosterisynod (Pernler 1977 s 204 f, 208—213).

47 1346 1/5 DS 4069 (s 562 f). Var kungen, död 1374 i Norge, och drottningen, död 1363, blev 
begravda är märkligt nog okänt (SBL 24 s 664). Enligt de utgrävningsresultat som presenteras i 
Bäck 1978 s 3—21 kan det redan mot slutet av 1000-talet ha funnits en kristen kyrkogård intill 
det senare Rödtomet. Rester av vad som kan ha varit en romansk kyrkobyggnad har också 
iakttagits vid grävningar.

Jfr uppgift i Diarium Vadstenense s 120 (43:3) med uppgift om bevarad gravsten (Bennett 
1985 s 33 f). Se även diariet s 145 (132; 11) och 162 (209); den senare uppgiften verifieras av en 
bevarad gravsten (Bennett a as 173 f).

48 Källström 1935 s 147 (nr 449).
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Bilaga 1
Erik av Pommerns brev 1430 15/2, Vadstena, orig perg, RA.1

J Gudz nampn amen. Til æwinnelik amynnelse wii Erik mædh Gudz nadh 
Danmarks, Swerikis, Norghis, Wendæ ok Gota konungh ok hærtugh i 
Pomern astundande at begaa ok fulfølghia i wart leuende liiff wara dødheli- 
ke eghenhet mædh miskundsama welgæminger viliom witerlikit vara allom 
mædh thetta breff at wi Gudhi til hedher ok oss ok wor kæra husfru Philippe 
som sik trolica ok ærlica amot oss beuisde alt intil hænne dødh ok warom 
forfædherom oc foreldrom konunga ok drotninga til siæla gagn ok synda 
forlatilse æpter ware rike rads radh erkebiscop Ienessa aff Vpsala, biscop 
Knutz aff Lynkøpunk, biscop Thomas aff Strængenes, herra Pædher Axels
son prouest i Lund, herra Pædher Bosson prouest i Bærghen, herra Axel 
Pædhersson, herra Laurens Ulffsson, herra Niclis Boss on, herra Bænkt Stens
son, herra Benedictus Pogwisk, herra Sture, herra Bo Stenson, Hanus Krøppe- 
lin, Henrik Snakenborg ok æpter ja, godhwilia ok fulbord abbatisse, confes- 
soris ok systra ok brødhra i Watzstene klostre ok capitils i Lynkøpunk stikta 
ok fundera ena gudztiænist i Wadzstena bykirkio i swa matto at wi til 
samma gudztiænist æwerdelikit vphælde giffuom ok fran oss antwardhom 
ællofwa hundradha swara ængilska nobla. Ther skal fore køpas ohindrat 
frelsses godz ok renter ok enkte skatta godz. Aff thet samma godzens affgeld 
skulu tio klærka vtan kirkeherran ok klockaren hafwa sith vppehelde ok 
skulu heta ok vara wora ok wore efterkommende capellani. Ok hwilken 
søstre ok brødher i Watzstenum forsee ok skipa til kirkeherra han skal heta 
dæken ok vara forman for them alia. Æpter hans radh ok hetan skulu the sik 
stella, lata ok gøra. Æn ware noker aff them so m honom war er olydhogher 
oc mærkelika genwærdhogher tha skal then samme dækinen confessori thef 
berætta. Wil han ey æn tha rætta sik æpter hans radhe ok sægn tha skal han 
thet kungøra biscopenom aff Lyncøpunk som alles thera tio domara ok 
rættara vara skal i allom sakom som them arørande æro. Item thesse for- 
nempde skulu hwar dagh i the fornempda kirkio halla vppe alla tidher aff 
timanom æpter thet the halla ok sionga i Lynkøpungs domkirkio ok en 
formæssa aff Waro Frw ok en høgmæssa aff daghenom. Ok huikin thera 
nokra tidh forsuma bøte æpter thy som korprestene bøta i Lynkøpunge. Ok 
ther ower wiliom wi at the skulu skiptas til at læsa psaltaren æpter thy wi 
wiliom them lata vndiruisa. Thet skal wara badhe nath ok dagh ewinnelika 
æ swa opta ey siongas tidher ælla messa haldz. Item viliom wi at the ok 
mædh biscopsins loff aff Linkøpunge oss ok vare fornempde kære husfrw til 
åminnelse ok warom æpterkomandom skulu altidh æpter ottosangen, prim, 
tærdz, sæxt ok noon sionga Regina celi letare mællan pascha ok pighens 
dagha æn annan tidh vm aret Aue regina celorum mater regis angelorum. 
Æn æpter aptensangen skulu the ok samuledes sionga ok ther mædh Aue 
maris Stella ok collector ther æpter for oss ok ware kære husfru ok andra vara 
forældre ok æpterkomande konunga ok drøtningar badha lifwandis ok 
dødha. Jtem hwar then dagh them bør vigilias sionga æpter domkirkionne

1 Vid editionen av de svenska texterna har upplösta förkortningar markerats med kursiv. Inter
punktionen och bruket av stor begynnelsebokstav har normaliserats. — Sigill i rött vax (kors 
belagt med en sköld med tre kronor; se Danske kongelige sigiller s 7 nr 62 och tavle 9). På 
brevets baksida medeltida arkivsignum "A xv".
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tha skulu the gaa i thera rekiin ok almudz2 i sancte Anne koor ther war kæra 
husfru ligger ok sionga thcr vigilias mædh the antiphana Clementissime 
Domine æpter antiphanan Super benedictus genstan æpter sestranna apton- 
sangh ok bredhranna vigilias. Ok hwar dagh skal en aff them læsa ther i 
korin ena siæla messo vtan vm stora høgtidhis dagha tha læsi hona aff 
timanom. Jtem vardher nokor thera swa krankir ælla gamall at han forma ey 
thessa forscnfna thiænist vppehalda tha leghe sik annan i then stadh som 
the tiænist vppehallir. Jtem viliom wi at the forscnfne klærke ok then som 
klostridh sætir til forman ok dækin skulu gaa til eth bordh, wara saman nat 
ok dagh alle i enom gardh ok skulu lata læsa til bordz fore sik. Ok oppa thet 
at tæssen gudz thiænist thæs trolikare haldes ok thæs qwæmlikare klærke til 
taghas tha vpsighiom wi aff wara ok ware arfwa ok æpterkomande wægna 
konunga ok drøtninga ius presentadonis som oss ok them hafwa bordhe til 
swadana prebendor ok antwardhom ius patronatus abbadissonne, confesso- 
ri, conuentuali ok badhom conuentomen j Watzstenom til æwerdelikan tidh j 
swa matto at hwem the nw ok framdelis ther til vilia hafwa ok biscopen i 
Lynkøpunge presentera ok han collacionem gifwer at the ther widher blifwa. 
Tho swa at thesse forscnfne klærke blifwa oc heta ware ok ware æpterko
mande capellani som forscnfwat staar. Ok thenne forscnfna gudztiænist io 
haldhis i allo matto som forscnfuat staar. Ok swa dana gudztiænist be- 
standh sætiom wi næst Gudhi mæst oppa fornempda biscop ok klostir ok 
conuent systra ok brødhra framdelis vppa thef at the fornenjpde klærke thæs 
wilioghare ok trolikare bewise sik i thesse forscnfne gudz tiænist æpter thy 
som sakt ær tha wiliom wi ok ware æpterkomande betænkia them mædh 
kirkiom ok kirkio ingeldom som wi ok the hawom ræth til at forlæna a 
kronnona wægna vm swa skeer at abbadisan ok confessor scrifwa til os ælla 
them for nokrom thera ok wisselica witna at han badhe længe ok trolika 
tiænth hafwer j thef æmbete. Jtem hwar klærk hafwi oppa sith røklin rykins 
baner swa som ær eth røth kors oppa eth gulth fiæld. Til stadfestilse ok 
witerlikhet alle thenne forscnfne stykke ok artikela ther fornempda wart 
radh ower ok neer hafwa warit som fore ær sakt at the swa fulkompnas, 
haldes ok stadhugha fasta ok obrøtlika skulu bliua æwinnelika i alla matto 
som forescnfwat staar tha hafwom wi fornempde konungh Erik wart secret 
incigle mædh wilia ok rættan witskap budhit hængias for thefta breff som 
gifwit ok scnfwat ær i Watzstena arom æpter Gudz byrdh Mcdxxx vppa 
sancti Sigfridi dagh som war oppa odhinsdaghin æpter sunnadaghen sep- 
tuagesime.

Nere till höger, med annan medeltida hand: Ad mandatum domini regis 
expressum Johannes Petri archidiaconus Roskildensis cancellarius regalis.3
Pä lapp, fastsydd vid sigillremsan: littera per quam instituit quoddam collegi
um in ecclesia-----parrochiali Watzstenensi.4
2 Se almutia -ae f. almutium -i n. "kormössa i form av pälskapuschong, som bars av framför allt 

kanikerna" (GIS I: 1 s 37).
1 Om danska kanslerspåskrifter från denna tid se Christensen 1903 s 119 f. Jens Pederssøn var 

kanik i Roskilde och Lund och ärkedjäkne i Roskilde.
4 Om: motsvarande pergamentslappar med innehållsuppgift vid de andra breven rörande stiftel

sen, se not 18 och bilaga 3. Lappen har klippts ur ett pergamentsstycke på vars baksida ett 
mönster (ett stycke av en tegelmur?) i ljusrött är tecknat. Efter ecclesia några korta, svårlästa ord, 
möjligen Sancti Petri.
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Bilaga 2
Vidimation 1430 15/2, Vadstena, utställd av abbedissan, konfessorn, syst
rarna och bröderna i Vadstena kloster, orig perg, A 2 Erik af Pommern, 
Danmarks Rigsarkiv.5

Jn nomine Domini amen. Til æwinneliken aminnilse wj syster Bænkta 
abbatissa j Warefrw oc sancta Birgitto closter j Watzstenom oc brodher 
Gerwin confessor generalis oc badhen ccmuentin systre oc brødher i sama 
closter kænnomps thef medh thæsso waro nærwarandis opno breffue for 
allom them nw ærw oc æn hær effter kunna tilkoma oss hafua vpburidh oc j 
godhe tro anamadh aff ærlikom oc høghbornum førsta konung Erik medh 
Gudz nadh Swerges, Danmarks, Norges, Wendes oc Gothes konunge oc 
hertughe j Pomeren, warom kæra nadhigha herra ena summo gull som ær 
ællefuo hundradha fulwichtigha ængelska nobla til at lata køpa godz oc 
rænthor medh til enne gudztiænist vppehaldilse hwilka hans nadh hauer 
wilia at fundera oc stikta i ware byakirkio hær i Watzstenom sigh oc sinne 
kæra husfru drøtning Philippo som hær iordath ligger j wart closther til 
ærliken aminnilse oc siæla froma. Oc mædhan at wj wæl kunnom prøffua oc 
wnderstanda at thæssen fundacionem oc stiktilse ma koma Gudhi til loff oc 
stora æro waro clostre oc orden til froma oc mykin stoor bestandilse. Thy 
hafuom wj medh godhom wilia medh forthænkto oc beradhno modhe sakth 
oc lowath medh allom troskap fornæmpda warom kæra nadhugha herra 
konung Erike oc æn sighiom oc lofuom i thæssa waro breffue swa wæl a 
wara æptherkomande som a wara wægna at wj wiliom trolika oc wtan alt 
arkt tilhiælpa oc fulkompna for forscriffna summo i gull xjc nobla medh ware 
wmhuxan, raadh, ordh oc gærningom at swadana gudz tiænist skal io hafua 
rasklica framgang oc blifua medh Gudz hiælp bestanden i allom stykkiom oc 
matthom som forramath staar j hans fundacionis brefue hwilkit hær genast 
effter følgher ordh fran ordh swa ludhande = bilaga 1: J Gudz nampn amen 
t.o.m æpter sunnadaghen septuagesime. — Jtem medh forthænkto oc berad
hno modhe oc medh samthykkio wærdogx herra oc fadhers j Gudhi biscop 
Knwtz medh Gudh nadh biscop j Lyncøpunge wnnom wj oc tillathom at 
forscrefne gudz tiænist vppehalles j formempda ware bykirkio til ewigh 
tiidh. Thok ware rættoghet oforsumadhe som rættom kirkioherra bør vp 
bæra oss oc waro clostre til nytto badhe a ræthsens oc sidhwænnione 
wægna. Æn mæsso pænninga oc testament som syndherlica wardher gifuit 
them klærkom som the Gudz tiænist vppe halda thef wnnom wj gema 
badhe a wara oc wara epterkomande wægna. Oc bindhom oss til medh 
thefta wort breff halda biscopenom aff Lyncøpunge procurationem aff the 
kirkionne swa hædhan fra som hær til æpther thy hans breff ludher oc swa 
annan swa dana thunga vppehalla som kirkioherra bør swa at the fornæmpda 
andre klærka j the matho skulu obekombradhe blifua. Jtem then so tn kirke
herre ther wara skal a wara wægna han skal oc bæra eth røth kors j sino 
røklin oc halla alla tidher i alla matho som the andre x klærka swa offta som 
han ey hindras aff sokna budh. Oc han skal gaa til bordz vppa wan kostnadh

5 Brevet trycks här — med utelämnande av den vidimerade texten — efter fotokopia hos Svenskt 
Diplomatarium. Därför har inte beaktats de smärre skillnader som föreligger mellan huvudbre
vet och den vidimerade texten vad gäller främst stavningen.
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oc blifua i gardhe medh them. Oc wi kunnom ey han for sokninna sculd 
binda til at læsa psaltaren medh them androm klærkom vtan høghmæssona 
skal han sionga æller sionga lata hwan storan høghtidhis dagh. Jtem wm 
wax oc øfflæthe som ther kan nøthas skal kirkian oc soknen vppe halla oc alt 
thef forscrifna oc alt thef wars nadhugx herra fundacionis breff j sigh haller 
bindhom wj oss oc wara æptherkomande abbatissor oc confessores, systre 
oc brødher j Watzstenom obruthlikit halla til æwinneliken tiidh. Oc ther 
vppa til mera wisso oc ythermer forwaring hengiom wj wor incigle for thefta 
breff hwilket oc scrifuat war arom æpther Gudz byrdh Mcdxxx vppa sancti 
Sigfridi dagh nærwarandis medh (omæmpdom warom nadhugha herra tha 
forntempda guil vpbars oc swa dana stikke lofuadhes wærdoghom fædhrom i 
Gudhi erchebiscop Jenes j Vpsalum, biscop Knut j Lyncøpung, herra Axel 
Pædhersson, herra Niclis Bosson, herra Benedictus Pogwisch, herra Benkt 
Stensson oc herra Stura Algotsson, riddara, Hanis Krøpelin oc flerom an
drom aff rikesins raadh.
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Bilaga 3
Biskop Kettils brev 1462 10/2 Vadstena, orig perg RA.

Jn nomine Domini amen. Nouerint vniuersi, quorum interest seu interesse 
poterit quomodolibet jnfuturum, quod sub anno Domini Mcdlxii die vero x 
mensis Februarij nobis Catillo Dei gracia jn Watzstenzzzzz personaliter consti
tute dilecti jn Christo filij ffratres Magnus Vnnonis, generalis confessor, 
Bondo et Michael, conuentuales monasterij sancte Marie virginis et Birgitte 
vidue ibidem litteras quasdam illustrissimorum principum et dominorum, 
dominorum quondam Erici nunc vero Cristierni, diuina gracia regum Swe- 
cie, Dacie et Norwegie, Slauorum Gothorzzzzzqzze etcetera, non cancellatas, 
non rasas, non abolitas nec jn aliqua sui parte viciatas sed omni prorsus 
suspicione carentes, nobis presentabant ac jnstanter et humiliter pro parte et 
nomine domine abbatisse ac tocius congregacionis sororum et fratrum mo
nasterij eiusdem petiuerunt et seriöse ac jnstantissime supplicarunt requi- 
rentes, vt iuxta continenciam et tenorem litterarum huiusmodi secundum 
commissionem nobis factam tarn ex processu jpsarum litterarum quam viue 
vocis oraculo dicti domini Cristierni regis ad earum exequcionem plenarie 
procedere dignaremur. Nos igitur attendentes supradictas litteras concer- 
nentes veraciter fundacionem, jnstitucionem et consumacionem cuiusdam 
collegij jn ecclesia sancti Petri parochial! dicti oppidi Watzstenezisz's institu- 
endi, eas ad nos personaliter recepimus, vidimus et manibus nostris attrecta- 
uimus, legimus et intelleximus, jpsarumque tenores de verbo ad verbum ad 
perpetuam rei memoriam presentibus nostris litteris habuimus pro jnsertis, 
eas auctoritate ordinaria appbrobantes ac presenciumtenore et patrocinio 
confirmantes et consumantes atque ratas et gratas per omnia et singula 
con ten ta in eisdem habuimus et habemus, reputamus et reputauimus solida 
atque firma. Volumus jnsuper commissum et mandatum predictum nobis 
factum et jniunctum cum omni reuerencia et promta ac sincera caritate, vt 
decet, prosequi cum effectu. Ad predictam parochialem ecclesiam sancti 
Petri dicti oppidi Watzstenezzszs accessimus et ipsam atque eius situm et 
disposicionem diligenter perspeximus jpsamque pro collegij huiusmodi fun- 
dacione et institutione aptam, congruam et honestam inuenimus et appro- 
bauimus dantes eisdem collegiatis ac aliis, quorum poterit interesse, edificia 
et quecumque alia pro consumacione collegij predict! construendi, prose- 
quendi, perficiendi et ad finem debitum perducendi per structures necessarias 
et decentes auctoritate ordinaria plenam et liberam licenciam et omnimo- 
dam potestatem. Et quia inuenimus ibidem plures honestos et honorabiles 
viros morum grauitate et virtutibus pollentes, Domino deuote et fideliter pro 
pretaxatis collegiatis deseruire cupientes collegioque huiusmodi incorporari, 
cum jam jnstitutum fuisset, totis desideriis affectantes, prefecimus eisdem 
communi eorum ex consensu honorabilem virum et Deo dilectum dominum 
Benedictum, ydoneum et circumspectum sciencia, moribus et etate ac virtu- 
turn priuilegiis jn Spiritu sancto preuentum, jn horis canonicis ac diuinis 
officiis tarn nocturnis quam diurnis secundum ordinarium et laudabiles 
atque deuotas consuetudines nostre cathedralis ecclesie Lincopenszs dicen- 
dis et cantandis instructum sufficienter et expertum, vt alios jn hiis instrueret 
et dirigeret et in hiis poneret salutaris discipline stabile fundamentum. 
Prehabitisque deliberacione diligenti atque maturo digestoque consilio di-
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uisim et coniunctim cum fratribus et personis monasterij Watzstenenszs, 
predictum dominum Benedictum cum suis confratribus et collegiatis jn 
ecclesiam memoratam introduximus et instituimus tot jn numero, quod 
habundanter sufficiant ad tenendum collegium et diuinum officium decan- 
tandum, adicientes juxta commissionem nobis jn litteris illustrissimorum 
dominorum regum predictorum, vt omnibus graciis et priuilegiis, libertati- 
bus et emunitatibus3 eisdem collegiatis competentibus et concessis, presenti- 
bus et futuris ex litteris regum huiusmodi, non obstante cuiuscumque con- 
tradiccione seu murmuracione jn occulto vel publico, vti et gaudere libere et 
lidte possint, valeant et debeant, j uribus, graciis et priuilegiis, exempcioni- 
bus, emunitatibusb et libertatibus ecclesie nostre Lincopensz necnon monas- 
terio beatarum Marie virginis et Birgitte vidue jn Watzstenzzm atque dicte 
ecclesie parochiali oppidi Watzstenensis sepedictis et cuilibet alij coniunctim 
et diuisim et jure communi seu per sedem apostolicam, reges vel principes 
aut alios quacumque spirituali vel temporali dignitate fulgentes tarn indultis 
quam de cetera indulgendis semper saluis et illesis ac jn suo robore perpetuo 
duraturis. Jn cuius nostre exequcionis fidem atque euidenciam et testimoni
um omnium premissorum nostrum pontificale secretum presentibus du- 
ximus ex special! mandato et certa sciencia appendendum. Datum et actum 
anno, mense, die atque loco supradictis.

Pä pergamentslapp, fäst vid sigillpäsen: Littera super institucione collegii 
parrochialb opidi Watzstenezzszs domini Katilli episcopi Lyncopenszs sub suo 
sigillo.6 7

a,bDys immunitatibus.c Sä för väntat parrochialis.

6 Efter utskrift av Monika Asztalos för Svenskt Diplomatarium 1983. Avtryck av Kettil Karlssons 
sigill i rött vax på kaka av ofärgat vax (i påse av ofärgat linne); avbildat Gillingstam 1952 s 788 nr 
20.

7 Se not 18 ovan och bilaga 1 med not 4.
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En öländsk sockenprästs textskatt
Bondo Johannis och handskriften C 19 i Uppsala

Herman Schück

Vägen till C 19
C 19 UUB var den första medeltida handskrift jag mötte i mina 
studier. Valet — om man nu kan tala om ett sådant — var knappast 
förståndigt. Det var varken lätt att få ett grepp om själva handskrif
ten eller att läsa de texter som angick mig.

Sammanhanget är av visst intresse inom en bok som går in under 
rubriken Studier till Det medeltida Sverige. Arbete på ett sådant verk 
— "en ny Styffe" — hade på Sven Tunbergs initiativ 1947 tagits upp 
inom Vitterhetsakademien. Som den därför bildade kommitténs se
kreterare och det blivande verkets redaktör fungerade min far Adolf 
Schück, docent i historia vid Stockholms högskola och föreståndare 
för Vitterhetsakademiens bibliotek (inom Riksantikvarieämbetet). 
Denna fängslande, men svårhanterliga uppgift skulle fylla det sista 
årtiondet av hans liv.1

En av svårigheterna låg i att förvärva medarbetare, villiga att ta på 
sig deluppgifter. Det är därför inte förvånande att, när jag vintern 
1950 började mina licentiatstudier, min far föreslog mig att inleda 
med en mindre uppgift i anknytning till det stora verket. — Licentiat
examen i historia var i Stockholm en omfattande affär, där professo
rerna krävde tre skriftliga uppgifter, av vilka en ansågs böra ligga 
senast på 1500-talet. — Själv arbetade han med det stora Småland, 
men hade vid en sidoblick på Öland funnit att Magnus Ladulås' 
stadga 1281 om skatteväsen mm var ett centralt dokument både för 
den öländska forvaltningshistorien och för den svenska överhuvud. 
Jag borde i första hand göra en analys av detta dokument.

1 Om Det medeltida Sveriges tillkomst Westin 1962. Om Adolf Schück se t ex Rasmusson 1958.
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Givetvis fanns det i tryck, i Svenskt diplomatariums första del 
(1829). Men denna text återgav ett äldre tryck, Erik Benzelius' text i 
Acta literaria Sveciæ (1720), och det fanns således, som det skulle 
visa sig, välgrundade skäl att gå tillbaka till den enda medeltida 
texten, i Uppsalahandskriften C 19.

Jag var knappast rustad för uppgiften, och som så många andra 
nybörjare kompenserade jag djup med längd och bredd. Resultatet 
blev en omfattande uppsats om Ölands politiska historia samt 
världsliga och kyrkliga organisation; den blev huvuddelen av min 
'licentiatavhandling'. Nästa, direkta uppgift för Det medeltida Sveri
ge låg därmed nära till hands. Jag fick i uppdrag att författa den 
större (icke-antikvariska) delen av ett 'provhäfte' Det medeltida 
Öland (1953), den enda tryckta produkten av detta förstadium till 
det nuvarande Det medeltida Sverige.

Dessa vidare öländska studier ledde till nya och mer krävande 
möten med handskriften C 19. Helt utan hjälpmedel, utöver några 
utgivna texter, var jag inte: dåvarande Vitterhetsakademiens diplo
ma tariekommitté, föregångare till Svenskt diplomatarium inom Riks
arkivet, hade regestlappar på brevtexter ur C-serien som gav viss 
hjälp; de återgick på Clas Annerstedts stora handskrivna katalog i 
UUB. Min mentor var Jan Liedgren vid diplomatariet, som för mig 
pekade ut nyckelpersonen till Ölands texterna. Vanskligt kändes det 
ändå — tryggare när på ett senare stadium texter ur C 19 fick spela en 
kompletterande, lokal roll i undersökningen om den medeltida Lin- 
köpingskyrkan (1959).

När jag nu efter årtionden återvänder till platsen sker det i förviss
ningen om att C 19:s öländska texter är värda att dras fram på egna 
villkor. Att det sker i detta sammanhang förklaras av att jag fortfa
rande menar att dessa texter härrör från en sockenpräst — den herr 
Bonde i Köpings kyrka som blev broder Bonde i Vadstena kloster — 
och således ger en föreställning om det förråd av samtida och histo
riska texter som en präst i en centralt belägen sockenkyrka kunde 
inneha. Men en avgörande omständighet är det sedan några år 
utkommande verket Mittelalterliche Handschriften der Universitäts
bibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung von Margarete An- 
dersson-Schmitt und Monica Hedlund. De fyra hittills utkomna delarna 
(1988—91) täcker handskrifterna C 1—400. Först genom denna kata
log med dess beskrivning av varje volym och genomgång och identi
fiering av det ofta särdeles blandade innehållet jämte oumbärliga 
register har det blivit möjligt för den icke speciellt sakkunnige att få 
överblick över en enskild volym och att sammanställa den med andra 
av liknande slag eller ursprung. Denna uppsats kan därför också ses
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som ett prov på de ökade möjligheter detta kvalificerade arbetsin
strument ger medel tidsforskaren.2

En 'brukshandskrift'
Författarna till katalogen över C-samlingen påpekar inledningsvis att 
det tyngst vägande elementet i samlingen är de handskrifter ur det 
forna klosterbiblioteket i Vadstena som av Gustav II Adolf skänktes 
till Uppsala universitet. Det gällde främst latinskspråkiga pappers- 
handskrifter; de stora pergamentsböckema hade gått åt till profana 
ändamål, och de böcker som hade uppenbart värde för svenska 
språket och historien behölls vid kansliet i Stockholm. Författarna 
karaktäriserar en väsentlig del av dessa i Uppsala förvarade som 
'brukshandskrifter' (Gebrauchshandschriften). Därmed torde de 
avse sådana handskrifter som skapats av enskilda klerker och bröder 
för personligt bruk och först i andra hand har kommit att ingå i 
klostrets bibliotek. De kan vara tillkomna i Vadstena genom avskriv
ning av där befintliga eller inlånade manuskript, men de kan också 
vara införskaffade på kontinenten, t ex vid något universitet eller vid 
de stora kyrkomötena, där just Vadstena kloster hade intressen att 
bevaka. I åtskilliga fall har de medförts av en inträdande broder, som 
skaffat sig boken under sin studietid eller sin tid som sekulär präst
man. Deras innehåll är ofta brokigt. Detta beror delvis på att många 
sammanbragts efterhand: enstaka lägg eller till en 'libellus' hopförda 
lägg i ett visst format har införskaffats eller tillverkats vid olika 
tillfällen och slutligen bundits samman till en volym.3

En sådan 'brukshandskrift' är C 19, vars innehåll i katalogen 
betecknas som "Predigten, Urkunden, medizinische und komputisti- 
sche Texte", således en icke ovanlig blandning av predikningar, 
urkunder och brev samt texter i läkekonst och tideräkning. Den är av 
formatet 22 x 15 cm och ganska diger, 548 blad — av vilka 14 är 
pergament — fördelade på 28 lägg. Flera händer, de flesta från 1400- 
talet, har arbetat. De skinnöverklädda pärmarna är inte ursprungliga, 
något som kan förklara varför den typiska signeringen av volymens 
placering inom klosterbiblioteket saknas. Någon anledning att be
tvivla dennas hemmahörighet där finns dock icke.4

2 Jag tackar docent Monica Hedlund, Uppsala, för kritisk läsning av min text med viktiga 
påpekanden om handskriften C 19.

3 Mittelalterliche Handschriften 1. Einleitung. Se även M Hedlunds och A Piltz' bidrag till 
Vadstena klosters bibliotek 1990 samt Losman 1970, kap 3 Vadstena kloster och Konstanzkon- 
siliet.

4 Mittelalterliche Handschriften 1 s 199—221.
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C 19 blev tidigt uppmärksammad i det lärda Uppsala. Professorn i 
'antikvitetema' Olof Verelius (d. 1682) tog avskrifter ur den, främst 
av svenska urkunder. Den är en av Codices Benzeliani, dvs de 
volymer Erik Benzelius som universitetsbibliotekarie vid 1700-talets 
början sammanbragte till en samling (motsvarande nu C 1—89) och 
ganska ingående katalogiserade. Ett par texter, stadgorna från 1281 
och 1346/47, publicerade han i Vetenskapssocietetens tidskrift Acta 
literaria Sveciæ (1720).5 C 19 kom därmed att bli en välkänd codex 
och har bland historiker särskilt utnyttjats av C G Styffe, också han 
Uppsalabibliotekets föreståndare.6

Den förste ägaren, herr Karl
Ägarangivelser förekommer stundom i dessa handskrifter. Nederst f 
53 v — vid femte läggets slut — har katalogförfattaren läst en över
målad sådan i präntad skrift: possessor libri curatus dominus karolus (?) 
in husaby. Denne 'herr Karl, kyrkoherde i Husaby (Husby)' har dock 
icke getts någon identitet. Hus(a)by-socknar, med särskiljande till- 
lägg, finns ju också många i de gamla svealandskapen. Östergötland, 
som här snarare kommer ifråga, hade tre sockenkyrkor 'Husby': 
Husby mellanvika (senare Ö Husby), Husby Aspvid (senare V Hus
by) och Husby Vist (senare Vist). Som strax skall framgå är det den 
sistnämnda, mer betydande som här är intressant.

Vist kyrka, ett par mil söder om Linköping, hörde till de högt 
ansedda: den innehades ofta av ledamöter av domkapitlet; dess 
ganska stora samling av ägohandlingar och indulgensbrev är beva
rad.7 Kyrkan och socknen kallades på 1280-talet endast 'Husby', 
under 1300-talet ömsom 'Husby Vist', ömsom 'Vist'. Den senare 
formen tog över, men ännu 1444 utfärdades två avlatsbrev för 
'Husby Vist' kyrka, vilket tydligen sågs som det egentliga namnet.8

Med en sådan, sannolik identifiering faller C 19 in i den grupp 
Vadstenacodices som — helt eller delvis — ägts av Karolus Andreae,

5 "O. Verelii Collectanea" Fe 3 KB; texterna f 1—20 är hämtade ur C 19. PM av C I Stähle 19/12 
1949 hos Svenskt Diplomatarium RA. — Om Verelius och Benzelius se Lindroth 1975 och 
1978.

6 Styffe 1911 s 267 n 1, 271 n 1. BSH 2 s XCVI och nr 95; 3 s CXXXII.
7 Schück 1959 s 416, 427. Sandberg 1948 s 283 ff.
8 DS 761, 769 (1283: Husby); 2901 (1332: Husby Vist); 3014, 3265 (1333,1336: Vist); 3476, 4148 

(1340, 1347: Husby Vist); 4211 (1347: Vist (men Husby i sigillet)); 6476, 6775 (1361, 1363: 
Vist). Perg 1/8 1444 (2 st): biskoparna Sven i Skara och Åke i Västerås beviljar (var för sig) 
avlat för besökare av Husaby Wist kyrka. — Det senare brevet i avskrift i C 75 UUB, f 244 v. 
Mittelalterliche Handschriften 2 s 88 har oriktigt uppfattat 'Husby' och 'Vist' som två kyrkor.

432



död som broder i klostret 1451. Tre andra volymer har hans ägarsig- 
natur, där han anger sig som kyrkoherde i 'Vist'. I en fjärde volym 
har han gjort annalistiska anteckningar för sina levnadsår sedan 
1389 — samt 'stordödens' år 1350, som så djupt ristat in sig i 
folkminnet. Han avslutar med unika personliga uppgifter: hur han 
1415 vid 25 års ålder prästvigdes och inträdde i det rum i domkyr
kans kor, som sakristanen Andreas Jacobi lämnat vid sitt inträde i 
Vadstena kloster; hur han efter fem års tjänst i koret och ett år i 
Skänninge 1422 övertog Vist kyrka; hur han efter tjugo år där själv 
inträtt i klostret, där han nu (1446) var på sitt femte år.9

Karolus Andreae medförde således sina samlade böcker, när han 
vid framskriden ålder blev broder i Vadstena. Bland dessa var tydli
gen C 19 — åtminstone de fem första läggen av den nuvarande 
volymen, vilka kan ha utgjort en 'libellus'. Att längre fram i volymen 
(f 166 v—167 r, 245 r—248 r) tre texter, daterade 1453 och 1455, 
införts gör klart att C 19 i vilket fall tillförts nytt stoff även efter Karl 
Anderssons död.

Dessa tre texter synes vara skrivna av en och samma hand från 
1400-talets mitt, som satt spår på många ställen i C 19, alltifrån en 
enstaka anteckning till sviter av texter. Det är denna skrivarhand 
med särskilt intresse för Öland vi nu skall försöka följa; vi kallar den 
helt enkelt 'hand l'.10

Ölands 'stats- och kyrkoakter'
Hand 1 uppträder första gången f 8 r, en överbliven sida i första 
lägget, — således inom vad som säkert måste ha utgjort 'herr Karls i 
Husby bok' — i ett antal korta latinska texter, som i katalogen 
betecknas som 'Merkverse' — dvs 'minnesverser', en vanlig genre i 
medeltidens skola; här gäller det trosläran.

9 Mittelalterliche Handschriften:
C 75 UUB f 1 r: Liber domini Karl Andre curati ecclesie wisth 
C 218 UUB f 2 r: liber domini karoli andree ecclesie wisth

f 264 v: liber karoli andree Presbiteri et curati ecclesie wisth 
f 265 r: karolus andree possidet me 

C 219 UUB f 1 v: liber domini Karoli Andree curati ecclesie wisth 
C 3 UUB f 168r-v: annalanteckningar (foto del 1 bild 109).
Paulsson 1974 s 172 f, 351 ff (edition). Schück 1959 s 480.

10 Givetvis vore en fullständig analys av C 19 önskvärd. En sådan ligger dock utanför mina 
praktiska och teoretiska möjligheter. Jag vill heller inte uppträda som en paleografisk expert. 
Jag ser det som möjligt att de skriftbilder, som här sammanförts under beteckningen 'hand V 
härrör från en och samma skrivarhand, verksam under längre tid. Men det är också möjligt att 
annan (andra) skrivare med snarlik skriftbild varit verksam. Jag ser inte detta som avgörande 
för undersökningens resultat.
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Huruvida sjätte lägget (närmast efter ägaranteckningen) ingått i 
'herr Karls bok' är ovisst. Lägget utgjordes ursprungligen av f 55—70; 
i efterhand anbragtes de omgivande f 54 och f 71 — detta enligt 
upplysning av Monica Hedlund. I sitt tidigare skick avslutades där
med lägget med biskop Peters (1339—51) skrivelse till prosterierna 
Linköping och Tjust om tionden (f 70 r—v); Vist ingick i Linköpings- 
prosteriet. Medan f 54 upptages av en predikan, nedskriven av 
okänd hand, har f 71 utnyttjats av hand 1. Rectosidan har fyllts med 
'Notizen und Verse', till synes utan sammanhang. Versosidan fick 
däremot ett enhetligt utnyttjande: en längd av 36 personnamn. Flerta
let namn gäller präster. Att fjorton av dessa som suffix fått namnet 
på öländska kyrkor visar att hela längden gäller Öland. Vi återkom
mer till denna namnlängd sedan andra texter av öländsk härkomst 
gett oss bättre möjligheter att bestämma den.

Denna hand 1 förefaller ha skrivit praktiskt taget all text i läggen 
7—13, f 72—172 (undantagen är f 72—76 och f 165). Detta parti av C 
19 gör skäl för beteckningen 'Gebrauchshandschrift'. Dess innehåll 
är en blandning av texter för gudstjänst och predikan, utdrag ur 
religiös litteratur, kyrkorättsliga bestämmelser från bl a kyrkomötena 
i Arboga 1417 och 1423 samt medicinska texter. Latinet dominerar 
givetvis, men inslag finns av svenska. — "For howdzwärk skal man
tagha abroth oc malyrth-----" (f 77 r) etc. — De avslutande texterna
är påven Nicolaus V:s brev till Karl Knutsson 1453 om dennes 
minderåriga dotters inträde i klostret samt en kardinals brev till 
Linköpingsbiskopen 1455 om en broders övergång från Nådendals 
kloster (f 166 v—167 v). Detta sammantaget tyder på att hela detta 
parti av C 19 saknar samband med den 'herr Karl i Husby', som satt 
sin ägarsignatur vid slutet av lägg 5 och som dog som Vadstenabro- 
der1451.

Ytterligare ett element i detta parti är texter som avser Öland. F 155 
v — 156 v upptages av Magnus Erikssons stadfästelse, Stockholm 3/10 
1347, av det av hertiginnan Ingeborg Eriksdotter utfärdade brevet, Borg
holm 15/11 1346, om kyrkliga avgifter på ön.n Detta återger en över
enskommelse, träffad mellan biskop Peter i Linköping, ölandslag- 
mannen Nils Turesson (Bielke) och hertiginnans fogde Elof Sig- 
mundsson i närvaro av några kaniker (i biskopens följe) samt av två 11

11 DS 4118, 4246. — Texten är av Verelius införd i Fe 3 KB och är publicerad av Benzelius i Acta 
literaria Sveciæ. Verelius har också skrivit av en föregående text, f 155 r-v: Al köp skulu bliua
vtth (> :vith) thänna stadgha här äpter scrifwin slaar---- , en taxa på åtskilliga priser. Denna
publicerades av Johan Hadorph i Gambia Stadgar s 51, med hävdande att detta var en kung 
Karls stadga, utfärdad i Vadstena 1450. Varifrån Hadorph hämtat denna uppfattning är ovisst. 
Jfr BSH 4 s CXXXII n 4.
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ombud för varje socken på ön. Tvisten synes främst ha gällt tionden 
(till prästen) av sillfångsten, men överenskommelsen rör också avgif
ter vid olika kyrkliga fester och förrättningar. Vad beträffar silltion- 
den skulle för de sjutton norra socknarna gälla en enhetlig taxa, 
medan de sjutton södra skulle utgöra den varierande efter gammal 
sed 'sedan kyrkornas första grundande'. — Här möter första gången 
prosteriet Ölands uppdelning på två jämnstora kontrakt, norra och 
södra 'moten'.

Ett par blad längre fram, f 159 r—v, finner vi Magnus Birgerssons 
stadga för Öland 29/12 1281.12 Det är ett förhållandevis omfattande 
aktstycke, som med hänvisning till aktuella, men abstrakt framställ
da, stridigheter och lidanden fastställer den årliga skatten för bön
derna, individuellt och kollektivt, böter för utebliven uppbörd, rätte
gångsordning samt skydd mot olaga fängslande på borgen ("in cast
ro nostro") och mot ofredande vid färder till sjöss och till lands.

Omedelbart härpå, f 159 v — 160 r, följer drotsen Krister Nilssons 
(Vasa) och marsken Karl Knutssons (Bonde) brev till skatte- och kronobön- 
derpå Öland, Söderköping 27/10 1436.n I den frånvarande konungens 
ställe befaller de ölänningarna att lyda (de utsända) Nils Jönsson 
(Oxenstierna) och Magnus Gren, särskilt vad gäller skatteuppbörden; 
dock att vad som hittills legat på fyra bönder nu skall utgöras av sex 
bönder. Nästa text, f 160 r—v, är biskop Bengts i Linköping förmanings- 
brev, Glömminge (Öland) 25/3 1437, till "Guds allmoge som bo och 
hygga på Öland" att rätt utgöra tionden.12 13 14

Strax efter, f 161 r — 163 v, följer en svit texter, som inte har direkt, 
men kanske indirekt avseende på Öland. Domkapitlet i Linköping 
vänder sig till prästerskapet i Sevede, Handbörds och Asbolands 
prosterier 'samt övriga Småland' med en befallning att i kyrkorna för 
menigheten uppläsa ett ärkebiskopens brev av 4/1 1438 samt tre 
brev av 6/3 1438 från kyrkomötet i Arboga, utfärdade av ärkebiskop 
och biskopar samt av drots och marsk med avseende på Östergötland 
och Linköpings stift. Texter av dessa brev meddelas; samtliga gäller 
kyrkans och dess personals skydd mot världsligt övervåld.15

12 DS 736. - Texten är av Verelius införd i Fe 3 KB och är publicerad av Benzelius i Acta literaria 
Sveciæ. Det kan förmodas att C 19:s text i sin avslutning med en naken datering är ofullstän
dig.

13 SMR 482. — Text av Verelius i Fe 3 KB. Härifrån torde via Langebek härstamma den dåliga 
texten i F H Jahn: Danmarks politisk-militaire Historie, Kbhn 1835, s 509.

14 SMR 532. — Text av Verelius i Fe 3 KB.
15 SMR 683, 706—9. Missivskrivelsen saknar datering. — Texter av Verelius i Fe 3 KB.
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Samtida Ölandstexter
Också inom vad som synes utgöra nästa avgränsade parti av C 19, 
läggen 14—17, f 173—248, förekommer hand 1. Textavsnittet f 218 v 
— 234 v har i katalogen benämnts 'Formulae litterarum', brevfor
mulär.16 Det var en egenhet för tiden att lägga upp 'formulärsamling
ar' — eller med ett yngre ord 'brevställare'. Faktiska brevtexter, som 
man förfogade över i original, koncept eller avskrift, sammanställdes 
för att fungera som förebilder för skrivelser av viss typ. För att därvid 
framhäva det principiella berövade man brevtexten det tillfälliga: 
personers och orters namn bortföll eller ersattes t ex med 'N' (= no
men), datering uteslöts — allt detta till förtret för den sentida forska
ren som kan tycka att texten ifråga kunnat fungera likaväl obesku
ren.

Vår formulärsamling är delvis av detta slag, dessbättre dock ej 
konsekvent. Vissa rubriker vittnar om hur den avsetts tjäna som 
brevställare: "scolaris scolastico hic scolari" (eleven till skolmästa
ren; denne till eleven) m fl. Här som i andra fall skymtar bakom 
formulärsyftet en samling faktiska brevtexter, disponerade av en 
individ vid viss tid, på viss ort, i viss tjänst. Att rekonstruera denna 
verklighet är dock endast styckevis möjligt.

I detta textavsnitt f 218 v—234 v har hand 1 varit verksam endast i 
den senare delen, från f 225 v. Den förra delen, skriven av andra 
samtida händer, är dock av sådant intresse att några texter skall 
nämnas. Skolsituationen står här i förgrunden. En skolmästare ber en 
främmande biskop viga några hans elever till 'ordines minores' (ako- 
lyt, subdiakon, diakon), då den egne biskopen är 'in remotis' (fjärran 
[från stiftet]).17 Så följer ett anbefallningsbrev för en resande skolar.18 
En ung person skriver till en äldre: han reser nu till Kalmar, där hans 
föräldrars och vänners egendom eldhärjats; om pengar anländer till 
honom från 'herr Matts, prosten' skall de överlämnas till hans far 
eller herr Johannes'. I en följande text anbefaller stiftsmyndigheten 
hos en hög herre en studerande yngling som av sjörövare berövats 
sin egendom.

Vill man finna en 'minsta gemensam nämnare' till dessa texter, 
kan man tänka sig en ung klerk i trakten av Kalmar, kanske på Öland 
där vi strax skall möta en prost Matts. Denne får då antagas ha sedan
16 En instruktiv undersökning av två svenska formulärsamlingar är Öberg 1973. Den som för 

denna tid intensivast, och i stort sett med framgång, utnyttjat formulärsamlingar, även i C 19, 
för historieskrivning är Brilioth 1925.

17 Så Brilioth 1925 s 285 n 2. Således oriktigt i Mittelalterliche Handschriften 1 s 216.
18 Brilioth 1925 s 319 n 1. — Brilioth har även utnyttjat, s 299 med not 3, biskopens och kapitlets 

brev (f 225 v) om forbud för kyrkans landbor att till (fogden i Östergötland o. 1400) Esbjörn 
djäkn utgöra häradssnäckopengar.
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Gärdslösa kyrka sädan den tedde sig vid ] H Rhezelius besök i augusti 1634, 
nen också tvåhundra är tidigare. Vid västra kyrkogårdsmuren har en stenbygg
nad utan tak markerats, vilken uppges vara en 'gillestuga'. Murar är fortfarande 
delvis bevarade. Det ligger nära tillhands att hit hänföra det prästgille som hade 
kaniken Tyrgils i Gärdslösa som sitt första namn.

sin skoltid tagit avskrifter av de brev han utrustats med inför uppsö
kandet av andliga och världsliga storheter.

Den senare, av hand 1 skrivna delen av textsamlingen, f 225 v — 
234 v, är till innehållet mindre enhetlig. De första bladen upptages 
huvudsakligen av skrivelser från biskop/domkapitel till lokala kyrk
liga myndigheter i aktuella ärenden: den första texten förebådar 
biskopsvisitation i Aspelands prosteri. Insprängd bland dessa, under 
rubriken "Viatica" (färdhandling, resebrev) står en märklig text, f 
226 v — 227 r: ett brev från en klerk på studieresa till hans huvud
män — väl i Linköping: den för oss namnlöse har anlänt till Lübeck 
och där mött en student som upplyst att i Leipzig, hans resmål, 
pesten härjade; den erfarne hade rått den oerfarne att istället bege sig 
till Wien, Bologna eller Paris — kanske drev han med en lantis; men 
denne ämnade följa vad han uppfattade som strömmen av studenter 
— blev det i all enkelhet det nyligen inrättade studiet i Rostock?19

E Jorgensen 1914-15 s 381. Schuck 1959 s 506.
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Öland står i centrum f 229—232. Ett fastebrev från ett häradsting 
15/11 1425 förmäler att för åtta år sedan 'Erland' överlåtit 5 1/2 
örtugbol på 'jungfru N N:dotter', således en flicka av god familj; efter 
hennes död begärde nu modem 'hustru Cecilia' att överlåtelsen 
skulle fastfaras, vilket härmed skedde (f 229 r). Dessvärre saknas 
flertalet konkreta uppgifter: häradshövdingens och häradstingets 
namn, kontrahenternas fullständiga namn, fastarnas namn.

Fullständigt är dessbättre ett följande brev om en rättssak som bör 
ha varit ett allmänt samtalsämne på ön (f 229 r). Biskop Knut (Bosson 
(Natt och Dag)) påbjuder 12/10 1428 från Gärdslösa kyrka, Ölands 
huvudkyrka, för prosten Matts och alla kyrkoherdar: Snäre i Ormöga 
(Alböke), nu avliden, Peter Mattsson m fl hade nu friats för det mord 
som de av två konungsnämnder dömts skyldiga till på käromål av 
Torsten "owagx" i Hässleby (Köping, eller möjligen Algutsrum) inför 
"herr Björn Olasson riddare", hövitsman på Öland; kyrkoherdarna 
skulle nu mana vänner och fränder till Torsten, till hans vittnen och 
till dem som suttit i nämnd att gå till skrift för dessas skull för att sona 
meneden; men dessa menedare skulle de 'låta uppgräva och utkasta 
av vigd jord', vare sig de låg i kyrkan eller på kyrkogården; förrän 
detta skett fick inte mässan läsas i kyrkan i fråga. — Det är ett 
brottmål en mansålder tillbaka som här bokstavligen grävs upp. 
Björn Olofsson känner vi som hövitsman på Borgholm endast året 
1396.20

Strax härpå (f 229 v) följer Ölands allmoges böneskrift till kung Erik, 
daterad 15/4 utan år: biskop Knut och Peder Ryning, "eders nåds 
ämbetsman på Öland", har givit tillkänna att det gutniska mynt som 
brukas på ön skall värderas ned i förhållande till det svenska (som är 
värdemätare för penningskatten); en 'sämja' med ett halvårs uppsäg
ningstid om skattens utgörande i pengar har en gång ingåtts i Egby 
(Köpings annexkyrka) med kungens ombud; under kungens långa 
utrikes resa har man fåfängt vänt sig till drottning Filippa om lättnad; 
nu begär man att som förr, och som andra skattebönder i riket, få 
göra "årlig skatt i nötalag och spannmål"; om tillståndet på ön kan 
de skattebönder — namnen har utgått — berätta som framför detta 
brev.

Skattesämjan bör ha påtvingats våren 1414, då Erik vistades på 
Borgholm och Kalmar. Hans utrikes vistelse varade augusti 1423 — 
maj 1425. Brevet har tydligen tillkommit på ett landsting ("Scriptum 
Ölandie"), kanske redan våren 1426. Det har beseglats av Ölands- 
prosten Matts, herr Magnus i Böda samt häradshövdingarna Olof

20 B Fritz 1972—73 2 s 104. — C 19 f 229 r är återgiven som foto i Vadstena klosters bibliotek s 18.
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Jonsson och Jeppe djäkn. Den höviska adressen uppger som avsän
dare "alla och envar av Ölands skattebönder".21

Efter dessa tre svenskspråkiga texter följer en privaturkund på 
latin (f 230 v). "Johannes scolaris lincopensis dioecesis nacione 
öningh", således skolelev av öländsk härkomst, utfärdar 1432 för sig 
och sin bror samt för Helena, änka efter Bertil i Långlöt, en fullmakt 
gällande arvet efter hans far Ingeld smed från Öland, vilken omkommit 
som skeppare på ett fartyg utanför Samland (Preussen).

De närmaste sidorna (f 230 v — 231 r, 232 r) upptar fem korta 
texter av samma slag: biskopen/domkapitlet vänder sig till kyrkoherdar
na i Ölands norra mot. Beteckningarna på distriktet växlar — 'aquilo- 
naris synodus', 'aquilonaris prepositura', 'borientalis (!) prepositura' 
— förklarligt nog då Öland egentligen var ett prosteri, men sedan 
gammalt uppdelat på norra och södra 'moten', vilka fungerade som 
kontrakt.22 Den första, här odaterade skrivelsen kallar prästerna att 
mötas i viss kyrka tisdagen efter Kristi himmelfärdsdag. Den tredje 
texten är daterad fredagen efter Kristi himmelfärdsdag (27/5) 1435: 
konflikten mellan kungen och rikets råd samt dyrtiden har vållat att 
det årliga prästmötet inte ägt rum; nu när en 'vänskaplig förlikning' 
ingåtts — tydligen åsyftas det preliminära fördraget i Halmstad 3/5, 
där biskop Knut medverkat — åläggs prästerna att om jämnt ett år 
mötas i Löts kyrka; där skall de mottaga 'krisma', den av biskopen 
invigda smörj else som var ofrånkomlig vid olika förrättningar. Den 
fjärde, odaterade texten återger en annan situation: biskopen är på 
ön och stämmer prästerna att följande torsdag möta honom vid viss 
kyrka.

Den femte texten är likaså odaterad, men möjlig att tidfästa: präs
terna kallas till möte i Långlöt kyrka strax efter Kristi himmelsfärds
dag — tydligen den vanliga tidpunkten; de skall medföra 'skrivdon 
och papper' för att kunna skriva ned viktiga texter, nämligen brev på 
'prästerskapets och kyrkans frihet', utfärdade av 'ärkebiskopen och 
hans lydbiskopar samt av rikets övriga rådsherrar'. Här måste åsyftas 
akterna från Söderköping oktober 1436, då biskoparna var samlade

21 BSH 2 s XCVI, nr 95. Icke endast själva dateringen utan också dateringsorten förefaller 
korrumperad. — På andra vägar har bevarats Peter Rynings redovisning inför drottningen av 
uppbörden från Öland åren 1422—25. BSH 2 nr 89. Av den framgår att han dock låtit bönder 
betala skatt i 'malt och mjöl- — tydligen till låg värdering — som han sedan sålt.

22 Schuck 1959 s 230 f.

439



till provinsialmöte och då rikets världsliga 'råd och män' avgav en 
försäkran att upprätthålla kyrkans rätt och privilegier.23

Inlagda mellan dessa kyrkliga texter påträffas två privatekonomi
ska (f 231 v). På sin sätesgård Lundegård (Köping) ger Nils Knutsson 
8/9 1398 kyrkoherden i Köping Johannes Borro en revers på 30 mark 
sv för en mottagen häst; som pant sätter han ett gods om 1 markland 
i Vedby (Högsrum). — Några år senare, Lundegård 20/1 1404, 
skänkte han samma gods, ärvt efter hustrun Lucia, till Köpings kyrka 
och prästbord på villkor av två årliga mässor för deras själar. Tydli
gen hade han inte förmått lösa in panten.24

Den andra texten är ett kontrakt om ’bolag' i detta ords ursprungliga 
betydelse: 'N' — uttytt i marginalen 'Nils Röriksson' — överlåter på 
'N' — uttytt 'P(eter) Jonsson' — hälften av sitt lösöre, en kvarn och ett 
oxpar undantagna, samt ett härbärge jämte byggnadsvirke, "om han 
vill med mig i bolag bliva såsom son med fader"; vid osämja skall 
'bolaget' upplösas genom tillkallade 'dannemän'. Elva vittnen ur 
släkt- och grannkretsen noteras, främst bland dem herr Bonde, präst 
i Köping; den nedkortade dateringen är '1436'.25

Om de närmast följande texterna (f 232 r—234 v), skrivna av hand 
1, är mindre att säga. Ett resebrev till domkapitlet från en så ovanlig 
ort som England ger dessvärre ingenting om förhållandena där. En 
skuldförbindelse om 100 mark sv av 'N' till 'den ädle mannen herr 
N' — således en riddare — intygad av 'borgmästare, råd och borger
skap i staden' — Kalmar? — ger än mindre. Snopen blir man över ett 
högtidligt vidimationsformulär, berövat namn och datering, vilket 
intygar att 'vi N' — en biskop? — 'sett, läst och hört hava ett brev på 
pergament skrivet och under rikets råds hängande sigill oskrapade 
och oskadade' — när så det intygade dokumentet utelämnats! Vad 
kan det ha gällt? För så vitt det gällt Öland kan en gissning vara 
tillåten: endera av rikets råds pantbrev på Borgholm och Öland till 
Karl Knutsson inför hans avgång från riksföreståndarskapet, det ena 
Arboga 3/10 1440, det andra Kalmar 4/7 1441.26

23 SMR 476—7. Om mötet i Söderköping se Carlsson 1941 s 366 ff, Brilioth 1941 s 372 f. Om 
försäkran Schuck 1976 s 231 f, 239, 270 f. Någon akt från kyrkans möte är ej känd. — Vad som 
icke kan åsyftas är breven från kyrkomötet i Arboga mars 1438, införda i C 19 f. 161 r—163 v, 
se ovan n 15. På världslig sida uppträder där endast drotsen och marsken och endast 
Linköpings stift berörs. — Vid samma möte i Söderköping utfärdades det ovan nämnda brevet 
från drots och marsk till Öland. Det bör ha omedelbart kungjorts där av de fullmäktigade Nils 
Jönsson och Magnus Gren.

24 SD 412. Om detta brevs proveniens se Schlick 1959 s 567 n 27. Godset 'bördades' efter 1527 — 
knappast rättmätigt — av Lundegårds dåvarande ägare Ture Pedersson (Bielke).

25 SMR 351.
26 SMR 1226, 1411.
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Så följer några texter av vadstenensisk natur (f 233 v—234 v). 
Generalkonfessorn och bröderna upptar någon att vara en av de 
tretton prästbröderna i klostret. Å klostrets vägnar utfärdar 'N' ett 
legokontrakt för onämnd person på två klostrets gårdar, utan namn, 
"som han nu har och hans fader före honom och flera hans föräldrar 
haft hava i samma by å vårt klosters vägnar", så länge denne, och 
hans barn efter honom, håller dem i skick och fullgör utskylderna. — 
De sista texterna gäller utlån av böcker.

Hand 1 återkommer så på de sista utnyttjade sidorna av det 
sjuttonde lägget. F 245 r — 248 r upptages av biskop Nils Königs 
stadgar för Vadstena kloster 24/11 1455. Men samma hand har 
utnyttjat tillgängligt utrymme dessförinnan, f 244 v. Sidan har upp
delats i två spalter.

Vänsterspalten upptages av en gravskrift efter antik förebild: sex 
pentametrar, där de två förra har slutrim, medan de fyra senare har 
inrim; det är ett tafatt försök till den 'leoninska' vers som då var 
omtyckt.27

Texten lyder:
Marie thome bondo/vas offero mecum
vt domino pro me/dent thimiama precum
anno millesimo/cd ter duodecimo
pace quiescentes/erlendus helena parentes
köping curati/bondonis sunt hic humati
pro quibus absque mora/quociens hue veneris ora

(Till Maria och Tomas överräcker jag, Bonde, ett kärl, 
på det att de skall för min skull ge Herren skatter av böner, 
Herrens år tusen, fyrahundra och tre gånger tolv (= 1436). 
Vilande i frid är Erland och Helena, föräldrar till Bonde, 
kyrkoherde i Köping, här begravna. Bed för dem utan 
dröjsmål, var gång du hit kommer.)

Den Bonde, präst i Köpings kyrka, som står bakom denna mindre 
vanliga gravskrift — verklig eller fiktiv — har vi ovan mött som vittne 
till det bolagskontrakt som satts upp samma år 1436. Erland och 
Helena är namn som förekommit i privata texter ovan; det är inte 
säkert att 'parentes' skall tolkas så snävt som köttsliga föräldrar.

Den högra spalten inleds av fyra grovt överstrukna rader. De tycks

27 Om leoninsk vers på gravmonument se Gardell 1945 s 161—174 (med en mängd exempel från 
svensk medeltid, dock ej detta eller något liknande) samt artikeln Inskrifter KL 21 av ] Öberg m 
fl.
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ha utgjort vad som brukar kallas 'skrivövningar', varvid de två övre 
raderna förefaller gälla biskop Nils i Linköping, medan av den tredje 
med viss säkerhet kan utläsas: Ego frater Bondo in Watzstenis. Nedan
för följer en uppteckning, övermålad, dock inte värre än att den kan 
läsas. Med datering Vadstena 1448 'mellan julen och fastan' berättas 
hur biskop Nils tagit ställning till en anklagelse, riktad av en skolar 
Petrus Olavi, vilken tjänat som klockare vid 'Köpings kyrka på Öland’, 
mot sockenprästen herr Johannes Ingelli; en förundersökning har 
gjorts på platsen av prosten Hennichinus jämte sju kyrkoherdar.28 — 
Den Johannes, som i en ovan anförd brevtext från 1432 var skolar 
och son till den drunknade Ingeld smed, är således sexton år senare 
präst i Köpings kyrka.

Ett öländskt gille
Vi återvänder nu till den första text av öländskt innehåll vi mötte, 
namnlängden vid sjätte läggets slut, f 71 v. Den upptar 36 namn, av 
vilka 28 gäller präster, 3 klosterbröder och 5 lekmän, fyra av dem 
'cum uxore', med hustru. Den har följande lydelse, varvid är att 
märka att kyrkans namn endast uppgivits då sammanfall av person
namn annars skulle göra identifiering omöjlig.

(spalt 1)

dominus tyrgillus in gerslösa canonicus 
dominus matteus prepositus de runasten

* dominus habraham
* dominus olauus 

dominus magnus 
dominus nicholaus in räplinge

* dominus martinus 
dominus nicholaus in alböke

* dominus ingemarus
* dominus nicholaus de höghaby
* dominus hermanus de löth 

dominus nicholaus de bredhasäter 
dominus petrus de longalöth 
dominus holmstanus broke 
dominus andreas kare

* dominus holmgerus 
dominus petrus de sandby 
frater matteus 
frater olauus

28 Jag har här haft hjälp av ert regestlapp hos Sv Diplomatarium, där uppteckningen helt enkelt 
uppges vara utförd av "frater Bondo in Watzstenis". — Ölandsprosten Heneka Petersson i 
Gärdslösa är känd 1444—55.

(spalt2)

dominus rodgerus 
dominus bondo 
dominus iohannes de löt

* dominus sweno de mörby
* dominus iacobus gfegorii 

dominus laurentius in 
rwnsten
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(spalt 1)

frater habraham 
geuerardus krukau cum uxore 
petrus ryning

* olaff ionsson cum uxore 
jäppe diäkn cum uxore

* petrus mattsson cum uxore
* dominus nicholaus de casterlösa 

dominus matheus de gresgardh 
dominus ingemarus de myklaby

* dominus hermanus in torslundh 
dominus philippus

Listan är skriven med mörkt bläck. Med ljusare bläck har överstrukits 
de namn som här betecknats * — markerande dödsfall? — samt 
tillagts det allra sista namnet. Att efter ordningsföljden präster- 
munkar- lekmän ytterligare prästnamn uppträder kan tolkas att des
sa är senare tillkomna — i så fall i en förlaga till vår text. Den enda 
komplettering som där gjorts är 'herr Lars i Runsten'.

En ungefärlig datering av den ursprungliga listan är möjlig utifrån 
några av dess namn.29

Tyrgils är känd som kyrkoherde i Gärdslösa, prost på Öland och 
kanik vid domkyrkan redan 1396. Domkyrkans sena nekrologiean- 
teckningar uppger att han dog 1431 som innehavare av den lilla 
Egidii pr ebenda. Dock kan namnlängden inte återge ett så sent läge. 
Vi har sett att Gärdslösaherde och Ölandsprost under 1420-talet var 
en herr Matts. Vi kan antaga att han i längden återfinnes på andra 
plats som 'prost i Runsten'. — Liksom prosteriet var uppdelat på två 
'mot', förekom också en lägre prost utöver landsprosten.30 — Om 
Tyrgils levde ännu 1431 måste han antagas av åldersskäl ha lämnat 
gället och prosteriet.

Gävert Kruko kan tidfästas till 1422; hans hustru var syster till 
Peter Ryning.31 Denne blev hö vitsman på Borgholm senast 1423 och 
var där ännu 1434. Olof Jonsson och Jäppe djäkn förekommer båda i 
egenskap av häradshövdingar som sigillvittnen under ölänningarnas 
ovannämnda böneskrift från senare 1420-talet.32

Längden kan således — åtminstone till sin huvuddel — dateras till 
åren kring 1420. Den kan förmodas gälla ett gille av öländska präster 
med inslag av klosterbröder och förnäma lekmän med hustrur.33
29 Se härvid B Olsson 1951, 1980 (med tillägg och rättelser för medeltiden av 'HS').
30 Schuck 1959 s 231. — För Gärdslösa se R Boström 1978, särskilt s 10 f (Solve Göransson). Om 

nekrologiet se Schück 1959 s 16 ff.
31 H Gillingstam i ÄSF 1:2 s 113.
32 Om Olof Jonsson se Schück 1955 s 72 f.
33 Från senare 1400-talet är ett prästgille för Söderköpings prosteri med fast mötesplats känt. 

Schück 1959 s 222.
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C19 UUB f 71 v. Namnlängd, tydligtvis upptagande medlemmarna av ett 
öländskt gille av präster, med inslag av klosterbröder och lekmän. Den skrivande 
handen är sannolikt Bondo Johannis.

'Dominus Bondo' — ett namn vi känner igen — nämns i dess senare 
del, vilket kan tolkas som att han först något senare inträdde i gillet.

444



Kring Köpings kyrka och Bondo Johannis
Återstoden av C 19, drygt halva volymen, innehåller inga texter av 
historiskt eller aktuellt innehåll, heller inga spår av hand 1. Det är ju 
heller inte givet att dessa lägg 18—28 var sammanförda med de 
föregående vid 1400-talets mitt. Det är därmed dags att fixera och 
förklara det öländska elementet, en lokal företeelse som är ovanlig i 
V ads tenalittera turen.

Vi kan snäva in perspektivet från Öland till öns norra hälft, och 
därifrån till Köping, vars präst gång på gång uppträder: 1398 tog han 
jord i pant för ett lån; 1436 bevittnade han ett kontrakt om 'bolag' 
och författade en rimmad gravskrift; 1448 var han anklagad av sin 
klockare. Av dessa tre är 'Bondo' 1436 den intressante; han tycks 
också uppträda som broder i Vadstena kloster.

Det stämmer. Klostrets s k diarium har för 4/8 1440 en notis att 
biskop Bengt i Linköping invigde tre systrar, två prästbröder och en 
lekbroder. Den ene av prästbrödema var dominus Bondo Johannis 
Ölandensis. Denne förekommer ytterligare endast i en notis, 23/8
1473. Då avled frater Bondo de Ölandia-----homo simplex, pacificus et
devotus.34 Enda fasta punkten däremellan är att Bondo var den ene 
av de två bröder som jämte generalkonfessom 1462 för den besökan
de biskopen Kettil Karlsson frambar kungarna Eriks och Kristians 
brev om inrättandet av ett prästkollegium vid S:t Pers kyrka. Ett 
vittnesbörd några år efter hans död nämner honom som fd kyrkoher
de i Köping.35

Det är således fullt klart att vadstenabrodem 1440 Bondo Johannis 
från Öland är densamme som kyrkoherden Bondo i Köping 1436 — 
den senare må så i poetisk form omtala 'Erland' och 'Helena' som 
sina 'föräldrar'. Denna gravskrift jämte den strukna raden "ego frater 
Bondo in Watzstenis" tycks förena vad vi kallat 'hand 1' med denne 
Bondo. Det är då att märka att denna hands texter av öländskt 
innehåll, i den utsträckning de kan dateras — med undantag för de 
historiska texterna från 1281 och 1346/47 — hör hemma inom ett 
snävt tidsmm: från 1420-talets mitt till senare 1430-talet; således

34 Gejrot 1988 s 203, 262. Den förra notisen är uppenbarligen nedskriven långt i efterhand. — Jfr 
Lindroth 1975 s 175: "'Enkel, from och stillsam', så faller i diariet minnesorden över den 
typiske Vadstenamunken."

35 Perg 10/2 1462 RA. Silfverstolpe 1898 s 134. Se även Birgitta Fritz' bidrag i denna bok. — Vid 
Katarina Ulfsdotters kanonisationsprocess 1477 vittnade i Vadstena broder Gunnar, som i 
fjorton år vistats i klostret. Som den ene av sina muntliga kunskapskällor nämnde han 
"quodam domino Bondone quondam curato in Köpungh Arosiensis diocesis et conventual! 
monasterii Vadstenensis". SPSS serie 2:3 s 158. Tydligen hade vittnet aldrig hört talas om 
något annat Köping än det västmanländska. Jfr G Ekström 1949 s 185.
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Köpings kyrka sådan den tedde sig för J H Rhezelius vid hans besök i augusti 
1634. Utseendet av 'klövsadelkyrka', med flera öländska motsvarigheter, var 
oförändrat sedan Bondo Johannis tid. I kyrkogårdens sydvästra hörn intill klock
stapeln är ruinen av en stenbyggnad markerad, möjligen ett gilleshus.

förrän herr Bonde inträdde i Vadstena. En brevtext från 1398 till
kommer, men då är att märka att den är en åtkomsthandling för 
prästbordet i Köping.

Det är dags att närmare betrakta detta öländska Köping beläget 
strax öster om Borgholm.36 Kyrkan är uppkallad efter den betydande 
handels- och hantverksplats som under vikingatid och äldre medel
tid låg innanför Köpings viken. Den närmaste trakten är rik på fasta 
fomlämningar. Under 1300- och 1400-talen hölls Slättbo härads ting 
vid kyrkan. Denna var — liksom många stadskyrkor och kyrkor i 
anslutning till kronodomäner — regal, dvs kungen förbehöll sig 
rätten att tillsätta präst. Den nuvarande kyrkan är byggd först 1955. 
Två år tidigare hade på grund av sin bristfällighet en kyrkbyggnad 
från 1805 rivits. Denna hade ersatt den medeltida stenkyrkan, vars

36 För det följande se R Boström 1977, citatet s 25.
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murar dock till stor del bestod i den senare kyrkan. Rivningsarbetet 
på 1950- talet uppdagade en mängd fragment av runstenar — många 
från kristen tid — som utnyttjats vid 1100-talets kyrkbygge, och tillät 
en grundlig undersökning av den medeltida kyrkan. Om dennas 
yttre konstaterades: "Den för en landskyrka ovanligt stora, nära 42 m 
långa och nästan 14 m breda kyrkan bestod av ett rymligt långhus — 
— samt ett öster därom befintligt smalare kor med absid — —. Över 
koret reste sig ett tom och även vid västra gaveln sköt ett torn upp. 
Kyrkan var med andra ord en s k klövsadelkyrka."

Köpings kyrka var visserligen inte Ölandsprostens säte — den 
regala naturen bör ha gjort detta mindre lämpligt — men den torde 
ha haft ställning som öns vid sidan av Gärdslösa förnämsta kyrka — 
Kristian I hade 1469 för avsikt att kring den upprätta ett johannit- 
kloster. Detta saknar inte betydelse om vi vill se sockenprästen där 
som upphovsman till de öländska texterna.

Vi vet att Bondo Johannis var präst i Köpings kyrka 1436 och att 
han 1440 från trädde den. Härmed faller väl in att han förfogade över 
stiftsledningens skrivelser till norra motets präster åren 1435—36; de 
bör ha cirkulerat för avskrivning. Likaså är hans kännedom om 
drotsens och marskens brev till Öland från mötet i Söderköping 
hösten 1436 och om biskop Bengts skrivelse om tionden från dennes 
visitation på Öland våren 1437 helt naturlig; båda var av det slag att 
de borde kungöras för menigheten.37 I andra hand ger detta en 
förklaring till herr Bondes behärskning av två åldriga urkunder: 
Magnus Ladulås' Ölandsstadga från 1281 och stadgan om avgifter 
till den öländske sockenprästen 1346/47. De måste antagas ta tagits 
fram och studerats när skatte- och tiondeväsendena åter var i stöp- 
sleven. Men att varje sockenpräst därefter skulle ha disponerat deras 
fulla text är osannolikt. Var förvarades de? Jag har tidigare framfört 
tanken att en Ölands 'landskista' fanns i Köpings kyrka intill 'Ölands 
förnämsta tingsplats'.38 Det är ett försök till förklaring utifrån paral
lella företeelser.

Bondo Johannis dog först 1473. Det är dock rimligt att föra hans 
verksamhet på Öland ett årtionde bakåt. Då finner vi ett fastebrev 
från 1425 (där 'Erland' är en part), biskop Knuts skrivelse om men- 
edares utstötande från vigd jord 1428 (där anstiftaren tycks ha varit 
från Köping) samt en fullmakt i ett arvsmål från 1432, utfärdad av 
den Johannes Ingelli, då skolar, som 1448 hade efterträtt Bonde i

37 Jfr ovan hur prästerna vid motets årliga möte förutsattes utföra avskrifter av aktuella handling-
ar för vidare spridning. — Märk även ovan skrivelserna från kyrkomötet i Arboga mars 1438 (f.
161-163).

38 Schuck 1959 s 230. Schück 1976 s 79 n 14. Se även Schuck 1989.
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Köpings kyrka (också gällande 'Helena'). Inom årtiondet faller också 
den öländska allmogens böneskrift till kung Erik, tillkommen på ett 
landsting — i Köping? Den stora namnlängden — över ett öländskt 
prästgilles medlemmar — tycks i sitt äldsta skick böra dateras till 
åren omkring 1420. I föreliggande skick (bortsett från de sena änd
ringarna) kan den dock vara något senare. — Det ter sig logiskt att 
hand l:s verksamhet utmynnar i Vadstena kloster med bl a handling
ar om intagandet av en ny prästbroder, såsom herr Bonde intogs där 
1440.

Det kan inte råda något tvivel om att Bondo Johannis är mannen 
bakom de öländska texterna i C 19, knappast heller om att han skrivit 
de textpartier där dessa ingår. Men hur och när har detta gått till?

De präster som vann inträde i Vadstenas brödrakonvent hade ofta 
lärda förtjänster. Detta gällde Karolus Andreae, kyrkoherden i (Hus- 
by)Vist. De böcker han medförde övergick vid hans inträde i klostrets 
ägo, men rimligtvis fick han förfoga över dem. Den första text i C 19, 
å f 8 r, som här hänförts till hand 1 faller inom den del av volymen 
(läggen 1—5) som säkert kan hänföras till herr Karl. — Möjligen gäller 
detsamma också texterna å f 71 (lägg 6, sista bladet), varibland den 
öländska namnlängden. — Först efter hans död 1451 bör Bondo 
Johannis — hand 1 ha haft möjlighet att fylla tomma blad i hans bok. 
Detta tycks stämma väl med att lägget 13 (med texter om öländsk 
skatt och tionde) avslutas med texter från 1453 och 1455, och lägget 
17 (med gravskriften och uppteckningen från 1448) med en text från 
1455.

Men dessa texter från 1450-talet förefaller nedskrivna senare än de 
övriga texterna i läggen. Det parti av C 19, läggen 7—17, som i så hög 
präglas av hand 1, kan — trots frånvaron av ägaranteckning — 
betecknas 'herr Bondes bok' — till skillnad från den föregående 'herr 
Karls i Husby bok'. När Bondo Johannis förfärdigat denna, genom 
förvärvade skrivna lägg och eget skrivande, är svårt att bestämt 
avgöra. Mest sannolikt förefaller att det skett innan han 1440 inträd
de i klostret. Han skulle i så fall, i likhet med Karolus Andreae, 
medfört sin bok (libell) av mångskiftande innehåll till Vadstena och 
där endast ha kompletterat den med ett antal texter på tillgänglig 
plats (daterade 1448—55).

För en sådan relativt tidig datering talar karaktären av 'bruks- 
handskrift': det varierade innehållet är sådant som kan förutsättas ha 
samlats med sikte på en verksamhet som sockenpräst. Sådant text- 
samlande måste ha varit allmänt förekommande; vad som utmärker 
Bondo Johannis är att han som präst i Köping — och troligen redan 
under sin utbildning — samlade texter av olika slag från sin omgiv
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ning, endels sådana som han fann sakligt märkliga, endels sådana 
som i avklätt skick kunde tjäna som förebilder.39

En hypotetisk bild av C 19:s tillkomst ter sig sålunda: 1) herr Karl i 
Vist medförde 1442 till Vadstena bl a en libell om 5 (eller 6) lägg; 2) 
herr Bonde i Köping medförde vid sitt inträde 1440 en libell om 11 
lägg; 3) efter herr Karls död 1451 förfogade Bonde även över dennes 
bok; han sammanförde de båda böckerna och förde in ytterligare 
texter; 4) efter hans död 1473 tillfogades ytterligare 11 lägg och 
handskriften C 19 var avslutad.

Liber Bondonis
Emellertid kan det visas att Bondo Johannis medförde en handskrift 
till Vadstena som fick ingå i biblioteket där. Det gäller C 237 UUB, 
handskrift I i ix i klosterbiblioteket.40 Det är en liten, nästan kubisk 
volym: 15 x 11 cm, 404 blad. Katalogförfattarna finner den vara 
hopfogad av tio skilda delar, skrivna av många händer, merendels 
från 1300-talet, endels från 1400-talet; vissa texter är på lågtyska; 
innehållet betecknas som "Theologische, grammatische und kompu- 
tistische Texte"; de skilda delarna menas först i Vadstena ha förenats 
till en volym.

En liten ägaranteckning nederst f 208 r har väckt intresse: Liber 
bondonis. Egendomligt nog har den länge ansetts syfta på den magis
ter Andreas Bondonis, som 1438 anställdes för att föreläsa vid Upp
sala domkyrka. Orimligheten av detta har påpekats av Tönnes Kle
berg. Denne pekar på vår Bondo Johannis som mannen bakom 
ägaranteckningen. Slutsatsen dras utifrån ett kombinerande av den
nes ( av mig hävdade) verksamhet inom C 19 och förekomsten av en 
öländsk text i C 237. "Hans bok, kanske förvärvad i hans unga år, 
har då följt med honom och hamnat i klostrets bibliotek."41

Den text Kleberg syftar på finns på sjunde delens första sida (f 270 
rX vilken följs av sex tomma sidor.42 Den inleds: Nota qualiter taxate 
fuerunt ecclesie in olandia ab antiquo utpote quantum quelibet annuatim 
racione visitacionis exhibere Så följer alla de trettiofyra öländska kyr
korna, fördelade efter sina resurser på fyra grupper, taxerade till 
respektive 2 mark, 11 öre, 1 mark, 4 öre vadmal; för de två första
w Ett mindre sannolikt, men tänkbart alternativ innebär att hela den föreliggande av hand 1

utförda texten tillkommit i Vadstena. Bondo Johannis får då förutsättas ha dit medfört bl a sina
öländska texter i annan form.

10 Mittelalterliche Handschriften 3 s 129—140.
4‘ Kleberg 1975-76.
42 Tryckt SRS 111:2 s 287.
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C 237 UUB f 270 r. Ordning hur årlig visitationsavgift skulle ges för var och en 
av Ölands 34 kyrkor. Den skrivande handen är sannolikt Bondo Johannis.

grupperna uppges beloppen vara ersatta med 2 respektive 1 natts 
gästning. Vad det gäller är den årliga avgiften från stiftets alla kyrkor 
till biskopen. Den omläggning från skatt (cathedraticum) till presta
tion (procuratio) — vilken dock snart avlöstes i pengar — som föran
lett uppteckningen tycks ha skett vid 1300-talets mitt.43 — Skrivar-
43 Schück 1959 s 269—75 (obs n 57). — Om vadmal som betalningsmedel eller 'värdöre' se 

artikeln Vadmal i Kl 19. H Yrwing menar där (sp 413): "I Östergötland och på Öland synes 
vadmal spelat särskilt stor roll som värdöre." Han anför bl a 1346/47 års stadga.
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handen från 1400-talets mitt har påtaglig likhet med hand 1 i C 19.
Medan ägaranteckningen finns i volymens sjätte del, står ölands- 

texten således i början av den sjunde. Emellertid påträffar man på 
flera ställen i volymen korta texter som synes härröra från samma 
hand som ölandstexten. De är:

1 r grammatisk vers

188 v leoninsk vers om danskarnas rov av Gotland 1450:
Edes succense gens/cesa dolens ruit ense 
Emulus ecce canis/capitur gudlandia danis 
(något fri tolkning:
Brända hem, folket besegrat faller för svärdet.
Som av en girig hundracka, rövas Gotland av 
danskarna.)

225—227 r tideräkningsnotiser och -verser, bl a notis om eldsvåda 
Birgittadagen (7/10) 1439 kl 02.40

255 v dryckesvisa som följer från den första bägaren till
den åttonde

259 v—261r "grammatische Texte" av minneskaraktär 

298 v "religiöse Notizen"

367 v, 370 v, 379 v smärre anteckningar

Det förefaller alltså att en skrivande person, rimligtvis Bondo Johan
nis, vid 1400-talets mitt förfogat över C 237 i dess nuvarande form 
och på tillgängliga platser fört in korta texter.

Bondo Johannis och eftervärlden
En vag kontur av denne Bondo Johannis skymtar nu. Han var född 
ölänning, troligen från mellersta delen av ön. Flera omständigheter 
tyder på att han studerat utrikes, sannolikt i norra Tyskland: ägaran
teckningen i C 237 med dess lågtyska texter; studentbrevet från 
Lübeck; att han tidigt fick ett så framstående gäll som Köping (med 
Egby); att han vann inträde i Vadstena kloster. Hans håg tycks 
snarare ha stått till studier och meditation än till sockenprästens liv 
bland bönderna. Hans intressen, sådana de framstår i den troligen av 
honom samlade volymen C 237 och i de av honom skrivna eller 
samlade partierna av C 19, är de vanliga: teologi-filosofi, predikan, 
kyrkorätt, läkekonst, tideräkning. Men därtill kommer en lust för
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bunden form, t ex leoninsk vers som han själv tycks ha försökt sig på, 
och — viktigast för oss — ett intresse för att äga texter av allt skriftlilgt 
som kom i hans väg som enskild person och som präst: enskilda brev, 
privaträttsliga handlingar, kyrkliga och världsliga ämbetshandlingar.

Det finns inget skäl att i Bondo Johannis se någon originell person. 
Förmodligen samlade många präster litterärt material, blott att detta i 
regel inte bevarats eller låter sig identifieras. Just därför är det intres
sant att genom honom se i hur hög grad det tidiga 1400-talets Sverige 
var ett litterat samhälle i enkel mening, där förbindelser och avtal i 
stor utsträckning skedde genom skrift och där den skrivande perso
nen sökte disponera ett mångskiftande textmaterial för framtida 
bruk.

Slutligen kan vi fråga oss vilken betydelse för den historiska forsk
ningen Bondo Johannis' nedtecknande av texter haft och har. Som 
nämnts blev C 19 tidigt uppmärksammad av den antikvariska forsk
ningen i Uppsala, av Olof Verelius och Erik Benzelius. I den historis
ka forskningen alltifrån C G Styffe till idag uppträder texter med 
ursprung i C 19 förvånande ofta. Det är det ovanliga lokala perspek
tivet som gör dem betydelsefulla.

Magnus Ladulås brev till ölänningama 1281 — tydligen efter det 
att Borgholm blivit en permanent kunglig stödjepunkt — är det äldsta 
och mest ingående vittnesbördet om skatteomläggningen i de delar 
av landet som blev län under en borg.44 Den motsvarande stadgan på 
det kyrkliga fältet 1346/47 är ett ovanligt vittnesbörd om hur lokala 
uppgörelser träffats genom de höga herrarna i närvaro av ombud för 
de berörda. Ölänningarnas klagan inför kung Erik över den tunga 
skatten i pengar är en unik kvarleva av ett skeende som eljes mest 
belyses av normativa eller berättande källor; vi erinrar oss från 
krönikan Engelbrekt i samma uppdrag som ombud för dalabönder
na.45 Drotsens och marskens brev till Öland hösten 1436 är en viktig 
länk i en beviskedja om den nedsättning av den 'andra' (nya) skatten 
som påbjöds över riket strax efter Engelbrekts död.46

Kyrkliga statuter finns i många texter; vida ovanligare är att finna 
prov på de brev genom vilka stiftsmyndigheterna dirigerade det 
lokala kyrkliga livet. Detta gäller mindre biskop Bengts tiondecir
kulär från 1437 — så allmänt hållet att det kunde gälla vilken del som 
helst av stiftet —, mer biskop Knuts påbud 1428 utifrån ett faktiskt 
rättsfall samt de återkommande maningarna till norra motets präster 
att mötas vid Kristi himmelfärdstid för att i olika avseenden rustas i

44 Lönnroth 1940 s 134. B Fritz 1972-73 1 s 52, 2 s 102.
45 Lönnroth 1934 s 81 f. B Fritz 1972-73 2 s 105.
46 Schuck 1987 s 94.
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sitt ämbete.47 Även de privaträttsliga och enskilda handlingarna är 
av delvis ovanlig art — de har här blott ytligt berörts —, kanske 
främst det ovanliga vittnesbördet om 'bolag' mellan en bonde och 
hans måg.

Bondo Johannis' texter från forn tid och samtid, från världslig och 
andlig regeringsmakt och från det öländska lokalsamhället ger en 
föreställning om allt som funnits satt i skrift och som till allra största 
delen gått förlorat, innan stormaktstidens ämbetsmän och lärde sys
tematiskt tillvaratog, ordnade och publicerade det historiska arvet. 
En hädisk tanke: vad allt hade inte Vadstenas skrivande bröder 
kunnat meddela oss från sin skiftande bakgrund och kunskap, om de 
inte varit så försjunkna i fromhet och lärdom!
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Sockenkyrkornas liturgiska böcker
Studier i pergamentsomslagen i riksarkivet 

Jan Brunius

Det är väl känt att den rikt utvecklade medeltida gudstjänsten med 
mässa och tidegärd fordrade att varje kyrka höll sig med ett antal 
olika liturgiska böcker. För mässa fanns vanligen ett missale, mäs
sans huvudbok med både text- och musikpartier, men ofta användes 
olika specialböcker för de olika gudstjänstpartierna, ett graduale eller 
ett sequentionarium för sångtexterna, ett lectionarium för lästexter- 
na. Tidegärdens centrala handbok var breviariet, men även här före
kom en rad andra handböcker, ett antiphonarium eller ett hymnari- 
um för hymnerna samt ett psalterium för psaltarpsalmerna. Någon 
gång förekom en Ordinarius, en översikt över mässans och tidegär
dens alla variabla element. Också för de kyrkliga förrättningarna 
fanns en handbok, manualet.1

Landskapslagarna krävde att varje kyrka skulle ha ett antal olika 
handböcker. Mest utförlig är Smålandslagen, enligt vilken en soc
kenkyrka skulle äga ett missale, ett breviarium, ett psalterium och ett 
graduale ("det skall vara mässbok och ottesångsbok, psaltare och 
sångbok"). Som exempel kan också nämnas Enköpings hospital som 
1407 ägde ett antiphonarium i två volymer med lästexter, ett anti- 
phonenarium utan lästexter, ett psalterium, ett sequentionarium, ett 
missale i två volymer, ett hymnarium, ett legendarium, ett gammalt 
antiphonarium och ett manuale. Trefaldighetskyrkan i Uppsala hade 
1519 en boksamling som omfattade 30 liturgiska böcker.2

Även om dessa exempel är hämtade från stadskyrkor, förekom det 
att även sockenkyrkor på landsbygden ägde rätt betydande boksam
lingar. Den enda mer ingående undersökning som gjorts av de me-

1 KL, art. Liturgiske bøker samt art. Missale, Graduale, Sekventionarium osv. För en översikt se 
tex Ferm 1986 s 221—224.

2 Smålandslagens kyrkobalk enl Holmbäck—Wessen 1946 s 424. Enköpings hospitals bibliotek 
enl SD 880, Trefaldighetskyrkans enl RAp 1519 31/7 (texten utg. av Asztalos 1986 s 215E). 
Ferm 1986 s 238—246.
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deltida biblioteken i kyrkornas ägo, är Arnold Sandbergs studie för 
Linköpings stift. I stiftet har inventarieförteckningar bevarats från 
1590-talet för 221 av stiftets dåvarande 280 församlingar. Dessa 
listor som uppgjordes i samband med biskopsvisitationer och kyrko
herdeinstallationer, ingår i domkapitlets arkiv men också i de olika 
kyrkoarkiven. Av de 189 församlingar som ännu på 1590-talet hade 
medeltida böcker kvar, ägde flertalet kyrkor 3—4 böcker, medan 
enstaka församlingar hade betydligt fler (t ex Arby kyrka 13, Vin
nerstad 11 och Hult 10 böcker) De vanligaste böckerna var officialen 
(troligen breviarier eller liturgiska böcker i allmänhet), psalterier, 
antiphonarier och gradualen.3

Liknande inventarieförteckningar finns också bevarade från Skara 
stift år 1583. Av de 327 församlingar som redovisas, hade endast 42 
medeltida kyrkböcker. Många hade endast en eller två böcker, men 
också här finns exempel på kyrkor med 6, 7 eller 8 "permeböcker", 
som de ofta kallades. Vanligast förekommande var även här offici
alen, därefter följde manualen, psalterier, breviarier och antiphonari
er. Ett Visitationsprotokoll från Västerås stift på 1570-talet visar att 
en sockenkyrka i stiftet ofta innehade ett medeltida antiphonarium, 
ett missale eller ett graduale.4

Ännu vid 1500-talets slut, långt efter reformationen, fanns det 
alltså i flera av stiften rätt omfattande kyrkobibliotek. För Linköpings 
stift räknar Sandberg med att de medeltida bokbestånden bör ha 
varit nästan helt intakta ännu omkring år 1600. Detta förhållande är 
förvånande med tanke på att skingrandet och förstöringen av de 
liturgiska böckerna ofta antas ha skett långt tidigare under 1500- 
talet. Förklaringen ligger troligen i att den medeltida gudstjänsten 
och dess musik levde kvar länge efter reformationen. Gradualen och 
psalterier användes ännu vid 1500-talets slut, även om helgon
namnen ofta byttes ut mot Kristus. Latinets starka ställning bröts 
först efter Uppsala möte 1593, då den svenska handboken och 
psalmboken slutgiltigt infördes i gudstjänsten.5

Tack vare en svit bevarade inventarieförteckningar från 1600- 
talets förra hälft kan Sandberg visa, att flertalet av de liturgiska 
böckerna förstördes under 1600-talets två första decennier. I 1630- 
och 1640-talets förteckningar upptas endast 100 medeltida böcker i

3 Sandberg 1948 s 48—51 (Arby s 724, Vinnerstad s 341, Hult s 702). Termen "officialis" se 
GMLS, art. 1. officialis 2.

4 Skara stift se Lampa 1912, Collijn 1914 b s 372. Inventarieförteckningen ingår i Acta ecclesiasti- 
ca, vol 36, RA. Ett exempel på en bokpärm av trä från Skara stift från 1100-talets slut se Karlsson 
1990 s 19. Västerås stift se Eriksson 1939 s 4—6.

5 Eriksson 1939 s 6. Sandberg 1948 s 51—54. Johansson 1954 s 12ff. Helander 1989 s 241.
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stiftet mot nära 800 stycken under 1590-talet. Pergamentet användes 
av församlingarna till pärmar kring de nya kyrkoböcker som lades 
upp; i landsarkiven finns en rad exempel på att de äldsta kyrkoar- 
kivalierna inbundits i mässboksblad. Det finns också uppgifter om 
att kyrkornas böcker sålts till bokbindare eller andra hantverkare. I 
Vadstena användes pergamentsbladen exempelvis till kyrkorgelns 
biåsverk.6

Man kan också anta att en del av sockenkyrkornas böcker fick en 
helt ny användning, nämlingen som pärmar kring de kungliga fog
darnas och kammarens räkenskaper. I riksarkivet finns på grund av 
denna administrativa verksamhet en mycket stor svit av räkenskaper 
från 1500- och 1600-talet bevarade, av vilka flertalet inbundits i 
medeltida pergamentsblad. Antalet pergamentsomslag har beräknats 
uppgå till närmare 17000 vilket motsvarar omkring 35 000 blad, 
eftersom varje omslag ofta utgjordes av två blad. En mycket stor del 
av dessa härstammar från liturgiska böcker. Ett syfte med denna 
uppsats är att visa på spåren av sockenkyrkornas medeltida böcker i 
detta omfattande fragmentmaterial.7

Bakgrunden till indragningen av de liturgiska böckerna ligger i 
Gustav Vasas administrativa reformer från 1540-talet, då en omfat
tande lokalförvaltning byggdes upp med fogdar spridda över hela 
landet. Både på den lokala nivån, i det enskilda fögderiet, och cen
tralt i kammaren, det kungliga ämbetsverket i Stockholm, behövde 
man starka och hållbara pärmar kring räkenskaperna och det var då 
pergamentet i de obehövliga katolska böckerna kom till användning. 
Inbindningsverksamheten pågick under en lång följd av år, från 
1530-talet till 1620-talet. Metoden att på detta sätt återanvända det 
dyra men starka pergamentet var i och för sig inte ny utan hade 
använts också under medeltiden. Men omfattningen av 1500-talets 
inbindningsverksamhet har knappast några motsvarigheter i äldre 
tid.

Påfallande litet är känt om hur insamlingsarbetet och inbindning- 
en bedrevs. Peder Månsson Utter, sekreterare i det nyinrättade riks
arkivet, omhändertog 1619 kvarvarande rester av Vadstena klosters 
bibliotek. Enligt hans kvittens på leveransen skulle de användas till 
inbindning eftersom de var oanvändbara till annat. Hertig Karl skrev 
1590 till domprosten i Strängnäs med begäran att pergamentsböcker

6 Sandberg 1948 s 54—58. För Västerås stift se Eriksson 1939 s 6. I katalogen över pergaments
omslag (se nedan) nämns förekomsten av sådana mässbokspärmar i landsarkiven i Härnösand, 
Göteborg, Östersund, Vadstena och Uppsala.

7 Översikten nedan bygger på min uppsats Medeltida böcker i fragment. En översikt över 
pergamentsomslagen i riksarkivet (manus under tryckning).
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i domkyrkans bibliotek skulle föras till hertigens kansli i Nyköping 
för inbindning av räkenskaper. Från Östergötland finns det uppgifter 
om att pergamentsböcker som tillhörde Linköpings domkyrka, förts 
till det kungliga kansliet och att vissa mässböcker skurits sönder av 
en fogde. Dessa spridda notiser är i stort sett de enda uppgifter som 
omtalar förstöringen och inbindningen.8

En fråga som livligt diskuterats i samband med pergamentsomsla
gen gäller platsen för inbindningen. Från Linköpings stift anför 
Sandberg notiser om att man vid kyrkorna successivt skurit blad ur 
böckerna. I riksarkivet finns också exempel på att blad ur en och 
samma bok är omslag kring räkenskaper från en rad olika landskap, 
vilket tyder på att inbindningen skett centralt i kammaren. Man får 
därför räkna med att bindningen skett både lokalt och centralt. 
Räkenskapens hemvist säger därför inte något säkert om perga
mentsbladets ursprung.9

Den första vetenskapliga undersökningen av omslagen gjordes av 
bibliotekarien Isak Collijn, som 1914 utgav den första översikten 
över fragmentmaterialet. Riksarkivet och kungliga biblioteket fick 
1927 regeringens uppdrag att inventera och vetenskapligt bearbeta 
samtliga pergamentomslag i kammararkivet och riksarkivet. Detta 
arbete anförtroddes åt fil och teol dr Toni Schmid, som ledde arbetet 
fram till 1970-talets första år, då hon efterträddes av fil lic Oloph 
Odenius. Sedan han lämnat tjänsten 1984, fick riksarkivet ansvaret 
för pergamentsundersökningen.10

Huvudresultatet av Schmids och Odenius arbete är en fragment
katalog, som kallats Catalogus codicum mutilorum (CCM, katalog 
över stympade böcker), där ca 10 000 omslag identifierats till 
handskrifts typ, tid och ibland även ursprung. I katalogen har man 
också sammanfört blad från en och samma handskrift och härige
nom rekonstruerat delar av den utsprungliga handskriften. Fragment 
av omkring 5 200 olika handskrifter har härigenom sammantställts. I 
enstaka fall har man återfunnit 70—80 blad ur en och samma hand
skrift, men i flertalet fall rör det sig om omkring 5—10 blad.11

Av handskrifterna är huvuddelen, eller närmare 90 procent, litur
giska handskrifter av olika slag. Omkring 2 300 av dem är breviarier, 
men en stor handskriftsgrupp är också missalen (ca 900 handskrif-

8 Utters kvittens se Gödel 1916 s 128—132, 286. Linköpings stift se Sandberg 1948 s 54f. Hertig 
Karls brev 1590 i Strängnäs domkapitels arkiv, E 1:1, Kungliga brev 1521—1679, landsarkivet i 
Uppsala; för efterforskningarna efter brevet tackar jag landsarkivarie Lars-Otto Berg, Uppsala.

9 För exempel på båda inbindningsformema se Collijn 1914 a s 26.
10 Collijns inventering se Collijn 1914 a.
11 Exempel se nedan under resp kyrka.
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ter). I katalogen har handskrifterna också tidsbestämts till ett visst 
århundrade eller delar av ett århundrade. Sammanställer man dessa 
dateringar, visar det sig att fragmentmaterialet omfattar hela medel
tiden, från missionstidens 1000-tal till reformationens 1500-tal. Ett 
viktigt resultat är att en stor del av handskrifterna kunnat dateras till 
1100- eller 1200-talet, en period då skriftligt källmaterial i övrigt är 
sällsynt för Sveriges del. Pergamentsomslagen blir därmed ett viktigt 
tidigmedeltida källmaterial.

Mellan de olika handskriftsgrupperna finner man också vissa kro
nologiska skillnader. Breviarierna tillhör främst tidig medeltid, me
dan missalena härstammar främst från 1400-talet. En förklaring till 
detta kan ligga i den förändring som den finske liturgiforskaren 
Toivo Haapanen konstaterat i fråga om de finska mässböckernas 
utseende under medeltiden. Under senmedeltiden reserverade man 
det dyrbara pergamentet och det stora folioformatet för mässans 
handböcker, som till följd härav senare blev förstörda och använda 
som räkenskapsomslag. Tidegärdens böcker, särskilt breviarierna, 
blev mindre till formatet och skrivna på papper och därmed knap
past intressanta som inbindningsmaterial. Det är troligen skälet till 
att Vadstena klosters bevarade bibliotek i den sk C-samlingen i 
Uppsala universitetsbibliotek har ett påfallande stort antal breviari- 
er.12

Genom den långa period som fragmentmaterialet omfattar är sam
lingen en viktig källa till vår kunskap om den medeltida liturgin och 
den gregorianska musiken i vårt land. Toni Schmid visade i en rad 
uppsatser att stiftens olika liturgier med varierande helgonkulter 
utvecklades successivt under medeltiden till den sista utformningen i 
de olika missalen och breviarier som stiften lät trycka vid 1400-talets 
slut och 1500-talets början.13 Tack vare de liturgiska skillnaderna 
mellan stiften har ett hundratal handskrifter med viss säkerhet 
proveniensbestämts till Linköpings stift, ett femtiotal till vardera 
Västerås och Uppsala stift osv. Också handskrifter från de olika 
klostren har kunnat lokaliseras tack vare de liturgiska särdragen.

För den här aktuella kategorin, sockenkyrkornas böcker, kan en 
liturgisk analys självfallet inte användas till proveniensbestämning, 
eftersom liturgin inom ett och samma stift följde ett strängt enhetligt 
mönster. Varje sockenkyrka följde ordningen i stiftets domkyrka.14 
Här är man därför hänvisad till de sporadiska anteckningar som

12 Haapanen 1932 s XIII. Moberg 1947 s 52.
13 T ex Schmid 1931, 1932,1933 a, 1933 b, 1934.
14 Helander 1957 s 56ff. Exempel på att man sålde och köpte böcker kyrkorna emellan finns hos

Fritz 1986 s 112.
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gjorts i mässböckerna vid sidan av den egentliga liturgiska texten. 
Man vet nämligen att viktiga notiser om kyrkans och prästbordets 
jordegendom ofta infördes på lediga utrymmen i böckerna. Böcker
nas viktiga roll i gudstjänsten och det varaktiga material som perga
mentet utgjorde medförde att anteckningarna blev bevarade för 
framtiden. I mässboken för Vallentuna kyrka i Uppland från 1200- 
talet finns en sådan godsförteckning införd. På 1200- eller 1300-talet 
skrevs t ex en längd över jorddonationer in i en mässbok tillhörig 
Vårdsbergs kyrka i Östergötland.15

De olika stiftsledningarna utfärdade också särskilda föreskrifter 
om att sockenprästerna i sina liturgiska böcker skulle anteckna kyr
kans och prästbordets jordar och inkomster. Sådana synodalstatuter 
utfärdades för Linköpings stift på 1370-talet, för Skara stift år 1472 
och för Strängnäs stift 1480. Sockenprästernas anteckningar i mäss
böckerna blev en motsvarighet till de domkyrkoregister som samti
digt lades upp, kopieböcker där domkapitlen införde avskrifter av 
viktigare åtkomsthandlingar till domkyrkans jord.16 Ett exempel kan 
ges från Vadstena: vid en ägotvist mellan klostret och stadens soc
kenkyrka S:t Per 1466 bestämdes, att klostret och kyrkan på nytt 
skulle utfärda två likalydande brev om ägorättsförhållandena, varvid 
tidigare brev som skrivits i kyrkans mässbok, skulle utskrapas.17

Bland pergamentsomslagen finns mycket få spår av sådana för
teckningar över kyrkans jord. En undersökning som Toni Schmid 
gjorde för Sandbergs räkning bland omslagen kring räkenskaperna 
från Östergötland gav ett negativt resultat. Sandberg kunde visa på 
uppgifter i kyrkoarkiven att jordregister faktiskt förts vid en rad av 
Linköpingsstiftets kyrkor men sedan gått förlorade. Att anteckningar 
av denna art är sällsynta bland pergamentsomslagen kan ha olika 
förklaringar. Vi vet inte i vilken omfattning som sockenkyrkornas 
böcker faktiskt drogs in till fogdarna eller kammaren. Med tanke på 
att flertalet böcker i åtminstone Linköpings stift fanns kvar ännu år 
1600, är det möjligt att den övervägande delen blev kvar i försam
lingen och aldrig konfiskerades av kronan. En annan möjlig förkla
ring är att just de delar av mässböckerna som innehöll viktiga anteck
ningar om kyr ko jorden undantogs från förstöring. En undersökning 
efter Sandbergs modell men förlagd till ett annat stift skulle möjligen 
ge underlag för säkrare slutsatser.18

15 Sandberg 1948 s 41-46. Vallentuna se Schmid 1945 s 18, Vårdsberg se Sandberg 1948 s 392f.
16 Sandberg 1948 s 42.
17 RAp 1466 25/4. För uppgiften tackar jag docent Birgitta Fritz, RA.
18 Sandberg 1948 s 43 (med not 9).
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Missale frän 1300- eller 1400-talet. Det har troligen tillhört Alunda kyrka i 
Uppland, vilket framgår av påskriften nederst pä bladet. Avtagna pergaments
omslag, SmH 1563:17 Årlig ränta, RA. (Foto Kurt Eriksson, RA)



Däremot saknas det inte helt fragment som på andra sätt kan 
knytas till en viss sockenkyrka. Redan Collijn gav exempel på bok
fragment som tillhört olika kyrkor och som kunnat lokaliseras på 
olika sätt: en ägaranteckning, en kalendarisk notis eller en uppgift 
om en jorddonation som rör en viss kyrka. Hans lista har genom 
Schmids och Odenius arbete kunnat utvidgas ytterligare, och framti
da forskning i pergamentomslagen kommer troligen att finna fler 
belägg på att bokfragment kan lokaliseras till en viss sockenkyrka. 
Det är därför angeläget att i detta sammanhang presentera de uppgif
ter av denna art som hittills påträffats bland pergamentsomslagen 
och kommentera dem närmare nedan.19

Alf t a, Hälsingland
Ett kalendarieblad ur ett missale från 1400-talet med en anteckning 
om att kyrkoherden Esbjörn Valdemarsson i Alf ta och hans kyrkvär
dar 1462 inköpt missalet samt en altartavla till högaltaret i Alfta 
kyrka; samma år invigdes högkoret i kyrkan till den helige Olavs ära. 
Bladet utgör omslag kring tionderäkenskaper från Norrland 1604.20

Alunda, Uppland
Två blad ur ett missale från 1300- eller 1400-talet med en anteckning 
om att en årlig själamässa skulle hållas för en viss Magnus Drucken 
och hans hustru som donerat jord i Fresta. Troligen avses byn Fresta i 
Alunda socken, en socken där Magnus Drucken 1417 uppges ha 
inkräktat på jord. Missalet har därför troligen tillhört Alunda kyrka. 
Bladet har varit omslag, nu avtaget, kring räkenskaper från Möre 
härad i östra Småland 1563.21

Arnäs, Ångermanland
Tio blad ur ett missale från 1200-talet med notiser om att ärkebiskop 
Jakob Ulvsson 1492 besökt Arnäs kyrka samt att kyrkoherden där 
skulle behålla sin jord i Västra Arnäs. Bladen har varit omslag, nu 
avtagna, kring räkenskaper från Ångermanland 1570 och 1572.22

19 Collijn 1914 a s 19-27.
20 Missale 597 i katalogen. Arkivsignum: NoH 1607:11 Tionderäkenskap för Gästrikland, Häl

singland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten. Litteratur: Collijn 1914a s 20.
21 Missale 690. Avtagna pergamentsomslag, SmH 1563:17 Årlig ränta. Brevet 1417 se SD 2421. 

För hjälp med identifieringen tackar jag docent Per-Axel Wiktorsson, RA.
22 Missale 536. ÅH 1570:1 Räkenskap, d:o Årlig ränta och mantalsregister. ÅH 1572:4 Tiondere

gister. Avtagna pergamentsomslag, ÅH 1570:1 Tionderegister (med proveniensanteckningen), 
ÅH 1572:4 Årlig ränta och mantalsregister. Collijn 1914 a s 20. Fritz 1986 s 111.
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Björkvik, Södermanland
Ett blad ur ett missale från 1400-talet med påskrift att missalet 
tillhört Björkviks kyrka. Bladet har varit omslag kring tionderäken
skaper från Norrbo härad i södra Västmanland 1552—53.23

Boteå, Ångermanland
Ett blad ur ett graduale från 1400-talet med en anteckning om att 
boken skrivits för Boteå kyrka. Bladet är omslag kring en jordebok 
från Hälsingland 1629.24

Böda, Öland
Ett sjuttiotal blad ur ett missale från 1300-talet, det sk Bödamissalet. 
På två av kalendariebladen finns senare anteckningar om Böda kyr
kas invigningsdag samt med annan hand en notis om att biskop 
Hans Brask hållit visitation i Böda 1525, när Laurentius Gudmundi 
Junecopensis var kyrkoherde där. Enligt Sven Helander har anteck
ningen om visitationen samt en notis om Stockholms blodbad troli
gen skrivits av biskop Brasks kansler Hans Spegelberg. Bödamissalet 
avspeglar enligt Helander ett tidigt skede i den liturgiska traditionen i 
Linköpings stift. Bladen som nu är avtagna, har varit omslag kring 
räkenskaper från främst östra Småland och Öland 1604—1624.25

Ekeby, Östergötland
Två blad ur ett missale från 1300-talet med tre notiser som rör Ekeby 
kyrka: ett avlatsbrev samt två själamässogåvor av jord och räntor till 
kyrkan. Bladet utgör omslag kring räkenskaper från Göstrings och 
Lysings härader i Östergötland 1604.26

Fredsberg, Västergötland
Två blad ur ett missale från 1200-talet med en anteckning om att 
missalet tillhört Fredsbergs kyrka. Bladen har varit omslag kring 
räkenskaper från Vadsbo, Kåkinds och Valle härader i Västergötland 
1556—66.27
23 Missale 662. Arkivariens skrivbord nr 7. Förut omslag kring herr Olofs i Färnebo räkenskap för 

Norrbo härads prosteri 1552—1553.
24 Graduale 204. HäH 1629:7 Årlig ränta.
23 Missale 45. Nu i samlingen Avtagna pergamentsomslag, folio, SmH, Bödamissalet. Förut: SmH 

1604:4 A, 1605:5, 1606:17 A och B, 1607:3 A, 1608:17 A, 1609:8 A och B, 1609:11, 1610:21 A 
och B, 1613:2, 1617:12, 1620:9. 1621:4, 1624:8; Boskapslängder Småland 4:2, 9:3, 27:3; Lokala 
tullräkenskaper vol 497 VI Kalmar 1615; KB:s deposition i KA A 103 b 294; Arkivariens 
skrivbord nr 33 Årlig ränta av Kind, Kållene, Åsa och Viste härad 1609. Missalet behandlas hos 
Collijn 1914 a s 21 och — mer utförligt — hos Helander 1957 s 74.

26 Missale 373. ÖgH 1604:2 Räkenskaper för Göstrings och Lysings härader. Collijn 1914 a s 21. 
'7 Missale 779. Avtagna pergamentsomslag, VgH 1566:6:7 Kvittenser 1565—1566. Collijn 1914 a s 

22.

465



I omtøiiitffiiijrnttjimu
lipo-btmrimofHfnmii
diirørøiietmra öiffrir
otr min immifirfomi firn
iionomm#iló6rdhlnjs
pmitmtafrmnotfqHi
ummimmiwiiubni
niunllo'pjflijfirfimwrf
fliimraus-ftyrcpiT »obie
jiDimirfljlóiirinfiimitii
ifrcftfjwmultmituBcft'
nitowtorwummitmtuomra-bmcoióąiiM
trihntmminijjłiitnirnmf
fmnoiiłraatDumtamjr
jjtiommmtfcmfmnrtf
ttętucuttl' crtnceqm'f
frnt imimme miftmmecrlrtr
luurmcfiv ’biærmir ifiiijm
tonne qm mfdtn mtfcm aue

JDlh fitmnfflRnnnftrttne
crarm irøbto icöjiiDimi noti
toqtmrattnttwv iimm
piinDiioa-OiffUiultoUjii
timnfipBDiriumfirilttmndaBfniQmnolIaDimu

IVä p

Ictatpmaabirmiitmmr
mmtm qn loqiMtømmF
flmiiutmiiiiwmmntn
qufnnummr*Éffi«tJid>
Diimfflbulmnmirifcni
qimnniHigilffflpapi
qimiieiüflrniminm-öm
tmtramtmtmtimitfnc
cmuiipwfmm-ttBittä
Utoe«nmfimfimfmndfe
qiwmtftmsmmmj
miiimimmvfiutmfos'
liripmCnmmmn no
mmdropliaeioiHta-fii
fohiejargnmiarafirtfii
mnmrpumilhqtiffiirtø
fmttmtiiaiitiaotMro
tutoiiifOrør^mir^fOiF
cmm^crnummmo-
qmfuttutt0ßpjtm$i
ojnfcitmttr imama® er
oiwiptö-frqirouöi»
tmmr am ftUm tomta
tanptmaptnń mimtqj
uamnmi mmnmwi
fBßamttmfmmm

r/1 <-'■r< —*- --

Missale fr än 1400-talet, som skänktes till Högsrums kyrka pä Öland 1538 enligt 
notisen nederst pä bladet. Löningsregister vol 14, Småland II 1566, RA. (Foto 
Kurt Eriksson, RA)
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Horn, Östergötland
Två blad ur ett kalendarium från 1300-talet med anteckningar om 
kung Erik Magnussons tåg genom Kinda 1356 samt om kyrkoherden 
i Horn Olaus Andreæ Bullers död 1591. Bladen är omslag kring 
tiondelängder för Kinda och Ydre härader i Östergötland 1603.28

Högsrum, Öland
32 blad ur ett missale från 1400-talet med en notis om att prästen 
Jacobus Johannis år 1538 skänkt boken till Högsrums kyrka. Bladen 
har senare använts som omslag kring räkenskaper från varuhuset 
och klädkammaren i Kalmar 1566—88.29

Kyrkefalla, Västergötland
Två blad ur ett missale från 1400-talet med anteckningar om ett 
avlatsbrev för den helige Erasmus altare i Kyrkefalla kyrka. Bladen är 
omslag kring extraskattelängder från Västergötland 1616.30

Roslags-Bro, Uppland
Ett blad ur ett missale från 1300-talet med notis tillskriven på 1400- 
talet ur ett prästgårdsinventarium. Bladet är en del av ett omslag 
kring militära räkenskaper från 1567, nu i krigsarkivet.31

Toresund, Södermanland
Tolv blad ur ett breviarium från 1200-talet, som innehåller tidiga 
versioner av Sigfrids- och Botvidsofficierna. Enligt en anteckning på 
ett av bladen har boken tillhört Toresunds kyrka. Bladen av vilka 
fyra avtagits, har varit omslag kring räkenskaper för Toresunds soc
ken och Rävsnäs gård 1597—98 samt Tynnelsö gård 1595.32

28 Finns ej i katalogen. SmH 1603:22 Tiondelängder för Kinda och Ydre härader. Collijn 1914 a s 
22. Helander 1957 s 81, 1989 s 106.

29 Missale 361. Varuhus och handling, Kalmar 1567, 1569, 1577, 1581, 1582, 1584, 1585, 1588. 
Slottsarkivet, klädkammarens räkenskaper 1567 (II A 32:6), 1571 (II A 34:6), och 1575 (II A 
38:5). Löningsregister vol 14, Småland II 1566 (proveniensanteckningen). Collijn 1914 a s 23.

30 Missale 596. Älvsborgs lösen 1613 vol 78, mantalslängder för Västergötland 1616 (Kåkinds, 
Vartofta, Gudhems, Frökinds och Vilske härader). Collijn 1914 a s 23.

31 Finns inte i katalogen men förvaras i anslutning till Missale 573. Arkliräkenskaper 1567/1, 
Didrik van Bochelens räkenskaper, krigsarkivet. För uppgiften tackar jag docent Sven Helander.

32 Breviarium cum missali 1. SöH 1597:3 Årlig ränta, 1597:14 Räkenskap, 1589:8 Räkenskap och 
1598:12 Mantal för Rävsnäs gård. Avtagna pergamentsomslag, folio, SöH 1596:12 Årlig ränta 
(proveniensanteckningen), samt Avtagna pergamentsomslag, SöH 1595:15 Räkenskap för Tyn
nelsö gård. Collijn 1914 a s 24. Schmid 1933 b s 34 och 1934 s 150—154. Moberg 1947 s 123. 
Larsson 1964 s 32f, 35f.
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Missale frän 1300-talet med anteckningar om Torstuna kyrkas jordinnehav frän 
slutet av medeltiden. Skeppsgärdshandlingar 1561, Skeppar Olofs räkenskap, 
RA. (Foto Kurt Eriksson, RA)
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Torstuna, Uppland
54 blad ur ett missale från 1300-talet med anteckningar om kyrkans 
jordinnehav. Bladen är omslag kring räkenskaper från bl a Småland 
samt skeppsgården och klädkammaren i Stockholm 1560—1578.33

Trosa, Södermanland
Ett blad ur ett missale från 1400-talet med anteckningar om gåvor till 
Trosa kyrka som visar på proveniensen.34

Visingsö, Småland
Två halva blad ur ett kalendarium från 1200-talet från Linköpings 
stift. Lokaliseringen till Visingsö framgår av en anteckning i kalenda- 
riet att en präst vid namn Sigfrid på Visingsö avlidit år 1398. Ett av 
bladen har använts som omslag kring tionderäkenskaper från Tveta 
och Vista härader i Småland 1558.35

Ytterjärna, Södermanland
Ett blad ur ett breviarium från 1100-talet. Som ryggförstärkning har 
använts ett gåvobrev från år 1404, enligt vilken en viss Sigge från 
"Biwm" och hans hustru skänkt jord till Ytterjärna kyrka och till 
prästbordet där för en årlig själamässa (brevet har tidigare inte varit 
uppmärksammat). Bladet är omslag kring tionderäkenskaper från 
Sollentuna prosteri i Uppland 1549.36

33 Missale 132. KB:s deposition i KA A 103 b XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXIV. SmH 1562:2 
Tionderegister, årlig ränta. SmH 1562:3 Räkenskap. SmH 1562:5 Räkenskap. SmH 1562:7A 
Räkenskap. SmH 1562:9 Räkenskap. SmH 1562:13 Räkenskap. SmH 1578:15 Räkenskap. 
Löningsregister, Hoven, Rikets löningar 1562. Varuhus och handling, Stockholm, Register på 
köpsvenner 1560—1561, leveransregister 1561, inventarium 1568. VgH 1562:24 Saköresläng- 
der mm. GäH 1562:1 Räkenskap. Avtagna pergamentsomslag, VmH 1563:15 Tiondelängder. 
Skeppsgårdshandlingar 1560 Västerviksbarken, 1561 Skeppare Olofs räkenskap (med prove
niensuppgiften), 1561 Räkenskap för Vita Falken. 1562 Tomas Ravelssons kvittensregister, 
1562 Erik Johanssons räkenskap på Vita Falken, Slottsarkivet, skinnkammaren, Mårten Teuss 
räkenskap för beredda skinn 1560; hovförtäringen, Sven Larssons räkenskap 1561; klädkam
marens räkenskaper, Lasse Anderssons räkenskap 1560, Sigfrid Olssons räkenskap 1575. 
Diplomaträkenskaper vol 1:11 (fd Rött nr 317) Nils Karlssons räkenskap 1563. Uppsala univer
sitetsbibliotek, fragment nr 1. — För uppgiften tackar jag fil dr Olle Ferm.

34 Missale 429. Nu codex D 4, RA.
35 Kalendarium 43. Avtagna pergamentsomslag, SmH 1558:23 Tionderäkenskaper av Tveta och 

Vista härader 1558. Ett blad i KB:s deposition i KA A 103 a 10. Collijn 1914 a s 50. Helander 
1957 s 66.

36 Breviarium 1963 (diploma 12). Prt, Uppsala stift, vol 3, Sollentuna prosteri, herr Eriks i Spånga 
räkenskap 1549. För hjälp med identifieringen tackar jag Per-Axel Wiktorsson. — Det sk 
Sollen tuna-kalendariet från 1100- eller 1200-talen (Kalendarium 30; Prt, Uppsala stift, vol 3, 
Sollentuna prosteri, herr Eriks i Fresta räkenskap 1556) som innehåller en uppgift om ärkebi
skop Folkes invigning av en kyrka 1276 (Collijn 1914 a s 27, 45), har här inte med tagits, 
eftersom kyrkan inte kan lokaliseras närmare.
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Sjutton liturgiska böcker kan följ aktigen knytas till bestämda socken
kyrkor. Flertalet av böckerna är missalen, något som möjligen kan 
förklaras av Haapanens ovan anförda iakttagelse om missalena un
der senmedeltiden. Jämför man den liturgiska/paleografiska date
ringen av böckerna i katalogen med notisernas årtal, finner man att 
handskrifterna uppenbarligen varit i bruk i sockenkyrkan under en 
mycket lång tid, ibland under flera hundra år.

Det framgår också att fragmenten av böckerna ofta är pärmar 
kring räkenskaper som avser det fogdedistrikt där kyrkan i fråga 
ligger. Toresundsbreviariet är omslag kring räkenskaper från främst 
Toresunds socken och intilliggande kungsgårdar, Arnäsmissalet är 
omslag kring räkenskaper från Ångermanland, och fragmentet från 
Ekeby är pärm kring räkenskaper från bl a Göstrings härad, där 
Ekeby ingår. Här har troligen inbindningen och även förstöringen 
skett lokalt hos kyrkan eller fogden. Å andra sidan har fragmentet 
från Björkvik i Södermanland omgett räkenskaper från Västmanland 
och bladet från Alunda i Uppland har varit omslag kring räkenskaper 
från östra Småland. Här har inbindningen troligen skett centralt i 
kammaren eller på annat sätt. En framtida forskning i pergaments
omslagen kan möjligen ge fler svar på frågan om de medeltida 
sockenkyrkobibliotekens öden.
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Frids- och asylföreskrifter rörande 
den medeltida sockenkyrkan
Bertil Nilsson

Undersökningens uppläggning
I föreliggande undersökning handlar det om att fastställa det faktiska 
innehållet i de frids- och asylföreskrifter som avser sockenkyrkan 
samt att undersöka deras tillkomst och eventuella förändringar i ett 
kronologiskt perspektiv. Dessutom gäller frågan hur den kanoniska 
rätten på detta område recipierades i Sverige, och vilka skillnader 
som kan påvisas mellan internationellt och svenskt härvidlag. Före
skrifterna undersöks med avseende på tre förhållanden, a) deras 
grundläggande innebörd i fråga om frid och beskydd och vilka 
personer som kunde påräkna sådant, b) frids- och asylplatsens kon
kreta omfattning och c) regleringarna av brott mot friden.

Materialet är främst hämtat från å ena sidan kanonisk rätt och å 
andra sidan svenska landskapslagar. Det är alltså två huvudgrupper 
som undersöks och relateras till varandra, men hänsyn tas också till 
eventuella förkristna element. Som jämförelsens utgångspunkt ägnas 
första delen åt att fastställa det kanoniskrättsliga läget och dess 
förändring under högmedeltiden.1 Därigenom erhålls en överblick 
över de krav som ställdes och de spänningar som återspeglas i de 
rättsligt bindande dokument som utgick från påvestolen och koncili
erna, vilka sedermera kom att samlas i olika delar av kyrkans medel
tida rättsbok Corpus Iuris Canonici. De två viktigaste delarna i denna 
Corpus, Decretum Gratiani och Liber Extra,2 utövade inflytande, men i

'Jag har tidigare översiktligt studerat den kanoniska rättens foresknfter . jamforelse me 
nordiska men då med avseende endast på kyrkogårdens asylratt, Nilsson 1989 s 145 .

1 Hänvisningar till Corpus luris Canonici avser Æ Friedbergs utgåva dar Decretum’.Grattan, 
återfinns i volym 1 och Liber Extra i volym 2. c. = canon i Decretum Gra tan, och «V^umtUber 

Extra, som betecknas med X. Övriga förkortningar hänför sig endast t,11 Decretum, C - causa, qu 
= quest io, D = distinctio och diet. = dictum, dvs en kommentar av Gratianus s,alv.
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större eller mindre utsträckning, på olika områden också i Sverige. 
Ett grundläggande rättshistoriskt problem är, hur och var detta kano
niskrättsliga inflytande fått nedslag. Mot vilken bakgrund skall even
tuella skillnader ses i fråga om kyrkans förmåga att göra sin rätt 
gällande?

I den andra delen av studien fokuseras den inhemska bakgrunden, 
dvs frågan vad som eventuellt fanns av frids- och asyltänkande i det 
förkristna svenska samhället.

I den tredje delen följer så undersökningen av den svenska soc
kenkyrkans förhållanden, varvid de tidigare undersökta material- 
grupperna relateras till varandra. Här gäller det alltså inte endast 
frågan om den kanoniska rättens inflytande utan också om förkristna 
element levt kvar och påverkat den svenska landskapsrätten.

Frågan om hur föreskrifterna omsatts i praktiken lämnas därhän. 
Enskilda rättsfall är endast undantagsvis dokumenterade.

Kyrkans krav på asylrättigheter under fornkyrka 
och tidig medeltid
Det är en allmän uppfattning inom forskningen3 att kyrkans krav på 
asylrättigheter har sin grund i två faktorer. Å ena sidan handlar det 
om biskopens (och prästens) plikt att inträda för deras räkning som 
sökte sig till kyrkor för att få beskydd, vare sig de var orättmätigt 
förföljda eller hade rättmätigt dömts av världslig domstol. Å andra 
sidan är det fråga om en anknytning till antika föreskrifter om 
tempelbyggnadernas frid. Båda elementen är väsentliga, ingripandet 
och vördnaden för platsen, men det föreligger olika betoningar bland 
forskarna i fråga om vilketdera som i det tidigaste skedet varit den 
drivande faktorn.4

Den för kravet på asylrätt grundläggande plikten att ingripa, inter- 
cessio, bygger på kyrkans övertygelse att den som anklagats hade rätt 
att söka hjälp, få skydd och begära botgöring. Samtidigt skulle bisko
pen söka utverka benådning i synnerhet i fråga om dödsstraff, efter
som botgöring ju inte var möjlig om ett dödsstraff hade verkställts.5 
Denna ståndpunkt kan klart beläggas i kyrkliga källor åtminstone 
från 300-talet. Det tidigaste belägget är hämtat från konciliet i Sardi- 
ka (nuv Sofia) 343/44. Det var emellertid ännu inte fråga om någon 
från världslig sida erkänd asylrätt, om än kyrkobyggnaderna respek-
3 Se exempelvis Bindschedler 1906 s 5-10; Timbal 1939 s 34-37, 43-54; Landau 1979 s 320.
4 Till detta se Bindschedler 1906 s 7 f respektive Timbal 1939 s 32 f.
5 Till frågan om intercessionspliktens betydelse för grundläggningen av kyrkans krav på asylrätt i 

den tidiga kyrkan se vidare Timbal 1939 s 38—54.

474



terades som asylplatser av den kejserliga makten.6 De krav som 
framfördes i Sardika visar a tt det kyrkliga asyltänkandet direkt häng
er samman med kyrkotukten samt kyrkans anspråk på immunitet. 
Dessutom framgår att frids- och asylföreskrifter är nära förknippade 
med varandra och måste förstås tillsammans.

Kejsarmakten sökte emellertid begränsa respekten för kyrkobygg
naderna, bl a därför att asylkravet i princip innebar att personer 
kunde dra sig undan den civila straffrätten i exempelvis ekonomiska 
ärenden och söka undankomma skatteskulder under åberopande av 
den kyrkliga asylen. Kyrkans intercession och världslig straffutmät
ning kom således att konfronteras mot varandra. Detta är utmärkan
de för den kyrkliga asylrätten, som genom hela historien befunnit sig 
i spänningsfältet mellan kyrkligt krav och världsligt godkännande, 
om än motsättningarna varit tydligare vid vissa tidpunkter än andra.

Exempelvis sökte kejsar Arkadius (395-408) att helt och hållet 
avskaffa fridsföreskrifterna rörande kyrkobyggnaderna. Detta försök 
följdes emellertid under första hälften av 400-talet av ett kejserligt 
erkännande av de kyrkliga kraven, men erkännandet gällde inte fullt 
ut. Undantag fastställdes i den kejserliga lagstiftningen gällande 
sådana personer som inte skulle omfattas av asylen. Skyddet innebar 
vid denna tidpunkt inte heller att brottslingen gick straffri utan 
endast att han var föremål för beskydd under en viss bestämd tid 
eller under den tid då han vistades inom asylen. För kyrkans del var 
dock den tiden viktig, därför att biskop eller präst kunde agera till 
förmån för brottslingen. Asylföreskrifterna innebar på så vis ett 
uppskov i fråga om straffsanktioner, samtidigt som kyrkan framför
de sitt krav på att döds- eller kroppsstraff skulle utbytas mot den 
kyrkliga botgöringen. En konsekvens av att det kyrkliga kravet på 
asylrätt i viss mån tillgodosågs i den kejserliga lagstiftningen blev att 
brott mot den betraktades som majestätsförbrytelse, och på så sätt 
stärktes asylrättens ställning.7 8

Det ideal som kyrkans företrädare eftersträvade i detta avseende 
kom dock långt ifrån alltid att uppnås, eftersom frids- och asylföre
skrifter var beroende av den världsliga maktens beslut och kunde 
inskränkas av den. Detta blir tydligt inte minst under karolingerti- 
den, då de s k kapitularierna ger exempel på hur den kyrkliga asylrät
ten i sin grund visserligen garanterades av världslig makt men in
skränkts i förhållande till konciliernas krav.

6 Landau 1979 s 320.
7 Landau 1979 s 320 f.
8 Landau 1979 s 323 f.
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Frids- och asylföreskrifterna8 9 innebär alltså att personer eller saker 
inte fick föras bort från en plats som var fredad. En kränkning av 
detta förbud utgjorde ett brott mot den religiösa friden, vilken också 
bröts om någon tillfogades skada på platsen. Detta betyder omvänt 
att platsen erbjöd skydd för den som tog sin tillflykt dit.

Sådana var i all korthet grunderna i det frids- och asyltänkande 
som utvecklats i den antika grekiska världen, men som också åter
finns i andra kulturer världen över och som bygger på en uppdelning 
av verkligheten i heligt och profant.10 Det är skyddsaspekten respek
tive straffrihets- eller strafflindringsaspekten som är huvudsaken i 
asylrätten, och därmed är det friden och oantastbarheten som står i 
centrum. Men även andra sidor av kyrkorätten hänger samman med 
asylkravet, exempelvis immunitetsprivilegier och regleringar av sak- 
rilegium. Klara gränser i dessa sammanhang har långt ifrån alltid 
upprätthållits, och innehållet i begreppen har skiftat i olika tider och 
på olika platser.11 Primärt är emellertid asylrätten relaterad till perso
ner och deras rättighet till fristad, skydd och straffreduktion.

Frids- och asylföreskrifter i kanonisk rätt
Gratianus' dekret
När Gratianus sammanställde sitt kyrkorättsligt grundläggande arbe
te omkring år 1140, Decretum Gratiani, som utgjorde ett försök till 
syntes av den tidigare kyrkorätten, tog han sin utgångspunkt i konci
lier och påvliga skrivelser för att ge motivering åt det kyrkliga kravet 
på frid och asylrätt. Han var visserligen inte den förste som samman
ställde dokument som rörde detta — viktiga rättssamlingar från den 
tidiga medeltiden fanns redan, vilka Gratianus utnyttjade12 — men 
hans banbrytande metod och hans därigenom avgörande betydelse 
för den fortsatta utvecklingen av den medeltida kanoniska rätten 
motiverar att utgångspunkt tas hos honom för en jämförelse med 
svenska förhållanden.

Huvudsakligen behandlade Gratianus frids- och asylproblemen i 
samband med frågan om kyrkans tillgångar och ägodelar och det

8 Begreppet asyl går tillbaka på ett grekiskt ord, äsylon, med betydelsen oantastlig, okränkbar,
Timbal 1939 s 13 n 1. För olika definitionsforslag se Henssler 1954 s 7—11.

10 Wissmann 1979 s 315.
11 Se härtill Inger 1970 s 52; Landau 1979 s 324.
12 En noggrann inventering av de tidigmedeltida rättssamlingarnas innehåll i detta avseende finns 

hos Timbal 1939 s 178—191. Timbal 1939 s 192—195 redovisar även hur Gratianus valt bland 
de äldre rättssamlingarnas frids- och asylföreskrifter.
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avyttringsförbud som rådde i fråga om dem. Frids- och asyllagstift
ningen kom därvid in som en del av den övergripande regleringen av 
sakrilegium. Det är alltså värt att notera att frids- och asylföreskrif
terna inte fick en egen sammanhållen bearbetning av Gratianus. Var 
förklaringen till detta förhållande skall sökas är inte givet, men det 
innebär alltså inte att sådana föreskrifter skulle saknas hos honom.

I fråga om grunden för asylrätten och dess omfattning anförde 
Gratianus flera tidiga koncilier. Avgörande för honom var principen 
att kyrkan skulle värna om dem som hon mottagit i sitt beskydd 
(tueatur ecclesia, cjuos in sui defensione suscepit).'1 Denna grundregel 
underbyggde han bl a med det för kyrkans krav på asylrätt funda
mentala beslutet på konciliet i Orange år 441, som kom att upprepas 
på koncilier och i de mest betydande rättssamlingarna från tidig 
medeltid. Där anges de två viktigaste faktorerna som i kombination 
utgjorde motivering till de kyrkorättsliga asylföreskrifterna. Det heter 
att det inte är rätt att utlämna dem som tagit sin tillflykt till kyrkan, 
utan de skall i stället försvaras på grund av vördnaden för den heliga 
platsen och intercessionsplikten {loci sancti reuerentia et intercessio- 
ne).'4

På likartat sätt heter det i ett beslut från det tolfte konciliet i Toledo 
681, som i huvudsak innehåller en grundläggande definition av 
asylrätten och dess omfattning. Ingen hade rätt att föra bort personer 
från kyrkan, oavsett om de hade flytt dit eller residerade där, och inte 
heller var det tillåtet att tillfoga någon person skada på den heliga 
platsen eller röva något därifrån.13 14 15

Gratianus betonade även den andra sidan av saken, frids- och 
immunitetskravet, när han androg konciliet i Trebur 895 och påven 
Johannes VIII:s (872-882) reglering av sakrilegium. Enligt konciliet 
skadade den som hängav sig åt strid eller begick mord i kyrkans 
atrium hennes immunitet. Detta gällde oavsett vems kyrkan var. 
Samma effekt hade enligt påven stölder av olika slag i kyrkan eller på 
kyrkogården, när någon förde bort sacrum de sacro, uel non sacrum de 
sacro, siue sacrum de non sacro.16

Kontroverser hade uppstått under den tidiga medeltiden rörande 
asylrättens omfattning med avseende på personkategorier och i vil
ken utsträckning straffrihet eller strafflindring kunde påräknas. Gra-

13 Rubrik till c. 5, D 87, sp 305.
14 c. 6 och även cc. 7-9, D 87, sp 305 f. För andra texter hos Gratianus som rör intercession och 

vördnad för platsen se Timbal 1939 s 195 f.
15 c. 35, C 17, qu 4, sp 824.
16 cc. 7, 21, C 17, qu 4, sp 816, 820. Se även diet. p. c. 20, C 17, qu 4, sp 820.
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tianus drev härvidlag med hjälp av såväl sina auktoriteter som i sina 
egna kommentarer ståndpunkten att asylföreskrifterna avsåg alla 
personer. Särskilt omnämndes och diskuterades slavar mot bakgrund 
av deras ofria ställning och deras relation till sina herrar. Gratianus 
framhöll att grundregeln även beträffande dem var att ingen fick tas 
ifrån kyrkan utan löfte om straffrihet.17

Med utgångspunkt från ett koncilium i Mainz 813 bearbetade 
Gratianus straffrihetsaspekten ytterligare. Konciliet hade understru
kit att den som flytt till kyrkan, anklagad för något brott, inte fick 
föras därifrån av någon och utlämnas till dödsstraff eller någon form 
av kroppslig bestraffning. Detta för att kyrkans ära (honor) skulle 
bevaras. Samtidigt betonades prästernas intercessionsplikt, och de 
uppmanades att bemöda sig om att försvara personens frid, liv och 
lemmar.18 Hos kommentatorerna till Gratianus' verk tolkades detta 
dekret så, att asylrätten inte endast innebar skydd för personen, så 
länge han vistades inom det angivna området, utan det faktum att 
han sökt sig dit skulle medföra att han kunde tvingas lämna området 
blott om garantier gavs för att han skulle gå fri från kroppsstraff. 
Däremot kunde krav ställas på att skadan gottgjordes, skulden skulle 
betalas etc.19

Frids- och asylföreskrifterna avsåg alltså under högmedeltiden 
både kyrkobyggnaden och ett bestämt område kring denna. I forn- 
kyrkan gällde de emellertid endast själva kyrkobyggnaden. Det inne
bar därför en viktig förändring av asylrätten och en innovation i 
förhållande till asylföreskrifterna i såväl bibeln som det antika sam
hället när krav ställdes på att skyddet skulle utsträckas till att auto
matiskt omfatta också ett visst område kring kyrkobyggnaden.20

När sådant krav för första gången ställdes och varför det skedde, 
vet vi inte med säkerhet — det hänger antagligen samman med att 
området kring kyrkobyggnader började att utnyttjas som begrav
ningsplats — men till de äldsta beläggen för kravet på ett sådant 
utsträckt fridsområde hör en föreskrift från ett koncilium i Orleans år 
511, som togs in i Gratianus' verk. Här angavs visserligen ingen 
bestämd storlek på området, men det underströks att asylen inte bara 
gällde kyrkorummet utan även kyrkans atrium och biskopens hus.21

17 Diet, ante c. 32, C 17, qu 4, sp 823; rubrikerna till cc. 32—36, C 17, qu 4, sp 823—825.
18 c. 9, C 17, qu 4, sp 817. Med samma innebörd även cc. 6, 8,10,19, 20, 35,36, C 17, qu 4, sp 816 

f, 819, 824 f; diet. p. c. 2 § 5, C 36, qu 1, sp 1289.
19 Timbal 1939 s 203-205.
20 Wenger 1950 sp 840 ff.
21 c. 36, C 17, qu 4, sp 825.
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En precisering i måttsenheter skedde emellertid efter hand. Det 
äldsta belägget för en sådan återfinns i det tidigare citerade tolfte 
konciliet i Toledo år 681. Det heter där att det stod dem som sökte sig 
till en kyrka fritt att gå iväg trettio steg från kyrkans dörrar. Friden 
(reuerentia) inom ett så stort område gällde vid alla kyrkor. Däremot 
kunde de asylsökande inte fly till avlägset belägna eller främmande 
hus, utan som tillflyktsort gällde det inom de trettio stegen belägna 
området.22

Områdets storlek har också angivits i andra texter som citerades av 
Gratianus och enligt dessa även varierat. Påven Johannes VIII höll 
fast vid de trettio stegen men påpekade att det avsåg kyrkliga steg.23 
Dessa gällde som gräns för var sakrilegium begicks vid en kyrka, och 
därvid innefattades även de hus som fanns inom det angivna områ
det. Undantag från denna regel utgjorde kapell inom befästa områ
den, där dessa mått inte kunde iakttas på grund av de trånga förhål
landena.24

Vid Laterankonciliet i Rom år 1059 angav påven Nikolaus II 
(1059—1061) skillnader på asylens storlek men inte utifrån praktiska 
synpunkter, såsom beträffande de ovannämnda kapellen, utan ut
ifrån olika kategorier av kyrkor. Således gällde för en "större kyrka" 
fyrtio, eventuellt sextio steg och för kapell och mindre kyrkor trettio 
steg. Med större kyrkor avsågs vid denna tid i princip kyrkor med 
säte för biskop, alltså katedralkyrkor, medan ecclesia minor var den 
gängse beteckningen på en sockenkyrka.25

I fråga om brott mot fridslagstiftningen gällde som princip att den 
som gjort sig skyldig till sådant skulle få vidkännas åtminstone 
kyrkligt straff. Men även världsligt kunde förekomma. Enligt koncili
et i Toledo 681 skulle en sådan brottsling drabbas av såväl kyrkans 
straff, exkommunikation, som av "kunglig stränghets dom".26 Vi ser 
alltså här ett exempel på samspel mellan världsligt och kyrkligt kring 
asylrätten, men som tidigare påpekats och som strax skall visas fanns 
också spänningar där.

Utgångspunkten för exkommunikationsstraffet var att den inte var 
värdig att gå in i en kyrka som hade skadat dess frid och förbrutit sig 
mot vördnaden för platsen. Denna strafform, förbud mot ingressus 
ecclesiae, var detsamma som det mindre bannet, excommunicatio 
minor eller personalinterdikt, och innebar uteslutning från sakramen-

22 c. 35, C 17, qu 4, sp 824.
23 Om måtten se vidare Nilsson 1989 s 123.
24 c. 21 § 1, C 17, qu 4, sp 820.
25 Se exempelvis c. 6, C 13, qu 2, sp 722.
26 c. 35, C 17, qu 4, sp 824.
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ten.27 Eftersom personen inte fick ha tillgång till den plats han hade 
skändat, var också ratten till asyl för hans del upphävd. Hos Grati- 
anus ges några exempel på sådana brott. Således fick inte en pråst 
från kyrkan föra bort någon av sina slavar eller lärjungar som flytt dit 
eller gissla och piska honom. Om så skett skulle inte prästen ha 
tillgång till den kyrka som han vanvördat, förrän han fullgjort botgö
ring.28 Den som tog sin slav eller någon han förföljde från kyrkan 
med våld och därmed visade bristande vördnad för heliga platser, 
skulle erlägga en bestämd bötessumma för den skadade immuniteten 
och undergå offentlig botgöring. Summan skulle tillfalla kyrkans 
altare.29

Gratianus konstaterade i sin kommentar till dessa dekret att sakri- 
legium i dess vida mening följdes av två strafformer, nämligen 
exkommunikation och bötesstraff. Böterna skulle erläggas till den 
som det tillkom att föra klagan på grund av sakrilegiet.30

Kraven på en så omfattande frids- och asyllagstiftning som ställdes 
från kyrkans sida kunde inte genomdrivas helt och fullt i alla sam
manhang. Spänningar i förhållande till den världsliga maktens int
ressen medförde att faktiska inskränkningar i lagstiftningen gjordes. 
Exempelvis utmärker sig de karolingiska kapitulariema av förbud 
mot att kyrkans asylrätt omfattade dem som dömts till dödsstraff.31 
Från mitten av 1000-talet började också kyrkans företrädare att 
själva ange undantagsfall, casus excepti. Detta tycks ha skett både 
som ett resultat av det motstånd som en alltför omfattande kyrklig 
frids- och asyllagstiftning stötte på från världsligt håll och utifrån 
medvetenheten om vissa brotts hot mot allmän säkerhet och ord
ning.32

Det första kända undantagsfall som givits plats i Gratianus' Decre- 
tum angav påven Nikolaus II med hänvisning till Laterankonciliet 
1059 i en skrivelse till kyrkans samtliga biskopar. Där fastslog han att 
en notorisk rövare (publicus latro) inte hade rätten till asyl.33 Även 
om det idag inte kan fastställas exakt vad som avsågs med publicus 
latro, så kan vi av termen se att det handlade om en person som

27 Till denna strafform se vidare Hinschius 1869—97, 5 s 13—19, där olika varianter av straffets 
omfattning anges.

28 c. 19, C 17, qu 4, sp 819.
29 c. 20, C 17, qu 4, sp 819 f; c. 6, C 17, qu 4, sp 816.
30 Diet. p. c. 20, C 17, qu 4, sp 820.
31 Bindschedler 1906 s 18 f.
32 Härtill Hinschius 1869—97, 4 s 394.
33 c. 6 § 1, C 17, qu 4, sp 816.
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gjorde sig skyldig till upprepade förseelser av grövsta sort.34 Med 
införandet av detta undantagsfall i de påvliga regleringarna hade ett 
signifikant avsteg gjorts från den tidigare linjen i den meningen att 
kyrkan nu själv introducerat något som i princip stod i motsättning 
till grunden för asylföreskriftema, nämligen intercessionsplikten och 
kravet på att det världsliga straffet skulle övertas av det kyrkliga 
botgöringssystemet. Detta öppnade vägen för att flera sådana fall 
kom att anges, och frågan om casus excepti fortfor att vara kontrover
siell i förhållandet till världslig makt.

Gregorius IX:s dekretaler
I den närmast på Gratianus följande rättsutvecklingen bearbetades 
asylrätten ur sina olika aspekter. Dessa bearbetningar kom att resul
tera i sådana preciseringar som senare blev rättsligt bindande för hela 
kyrkan genom att de togs in i den av påven Gregorius IX (1227— 
1241) år 1234 promulgerade Liber Extra eller Gregorius' dekretaler. 
Denna bok utgör kyrkans första egentliga rättssamling av officiellt 
slag med universellt bindande rättskraft. Det var den som varje 
biskop i Sverige vid Skänninge möte 1248 — i samband med den 
påvlige legaten Vilhelm av Sabinas besök i landet — uppmanades att 
införskaffa och studera.35

I Liber Extra fastlades kyrkans immunitet i enlighet med en skrivel
se från Gregorius IX år 1233. Han diskuterade här immunitetens 
relation till vigningsakterna och konstaterade att en kyrkobyggnad 
åtnjöt immunitet, även om den inte hade undergått konsekration. 
Det räckte med att de heliga mysterierna celebrerades där.36 Det var 
alltså mässfirandet som utgjorde grunden för synen på kyrkobyggna
den som en helgad plats och som var tillräckligt för att kyrkan skulle 
betraktas som invigd.37 Med detta följde den ena av de grundläggan
de utgångspunkterna för kravet på frids- och asyllagstiftning, nämli
gen reverentia loci. Påven Lucius III (1181—1185) hade dessutom sökt 
stärka denna grund genom att förbjuda att världsliga domar avkun
nades i kyrkor och på kyrkogårdar. Motiveringen för detta utgjordes 
av att det ansågs "absurt och grymt" att kroppsstraff utdömdes på 
platser som skulle utgöra trygga tillflyktsorter undan sådana straff.38 

I dekretalrätten blir det ännu tydligare än hos Gratianus att frågan

34 Till diskussionen om detta se Hinschius 1869—97, 4 s 390 n 1.
35 DS 359.
36 c. 9 X, 3, 49, sp 657.
37 Till frågan om kyrkoinvigning och första mässa se Smedberg 1973 s 102—106.
38 c. 5 X, 3, 49, sp 655.

16—Kyrka och socken 481



ÉSjSt mtbircmuAt MBajftfiwwiwN»
mce
muuruVnnmftTiu

auto, ur «tr pnfrco- 
fmrnnomf f-mttim, 
äuntttmfnjM Ä pflt

nttmnwonm«mhnr 
bntm cmhmrqut.

mmtihi concern:fddhmtCnv‘Umotmrxf

*9. nulttlętsmłf.*.<>iu^ xJtrmtto
““---- teuS.

rotrtÆw'LtlUK.-^fiW

eoumt tm uttømt 
tnuttrtim rttrttttmf 

“ JTctximtftu
Satmiimiitdm prr 

Itintir qttcfttn tnem 
cpmiAmqmmoor' 

fmth tt^xu/urfm tt^ttos tvfnxiitfoz 
v trune-fntYftquttf 
ethAUftH'miftiotu 
tin ditrtv ay-moiti 
øTtnuf »minäror 
ftTftamifvwifenrmt 
itfiftr^utc.*^n «t 
dia femutnv rato® 
htlffiqxrtrnofmn 
tur'Xdhimttfetirm

S
, ^utmtribtuiahtn

nÄuvpmtmnicatlr 
no6m(tilnmir '

Fiöt qismufuim 
mnm<i'crtrb?Air SFfiRl 
ń Hlmumoifar aflCr 
nf yftntfft mianfoK Sjpćwff

httnntts toiroznfv iSBjtøgE 
ønr mmmmm v ««ÄB 
ferm ttflnn?'«tøv<p
mtfta nbt «tn ceth ««ttrmfct
au mttttou- ttätffo’ 
mmtfmgnr-et-* 
<-nimfmnrmmn 
a*»nnlUf«mfpjer TŹŹWZŁi 
mitmfqtu (pub rmn aran ff mfmnum 
tamtärfWuxHfGuu 
bnttr^mdM rfr ‘SSSflJs 
noro io\ivf|ffń imu

Fig 1. Handskriften C 561 i Uppsala Universitetsbibliotek, vilken dateras till det 
begynnande 1300-talet, har tidigare tillhört Vadstena klosters bibliotek. Den 
innehåller Gregorius' dekretaler med glossor. Här den sida där behandlingen av 
kyrkobyggnaders och kyrkogårdars immunitet inleds under rubriken De immu- 
nitate ecclesiarum, coemeterii, et rerum ad eas pertinentium.

om frihet från döds- och kroppsstraff stod i ett spänningsförhållande 
till de allmänna intressena. Centralt i detta sammanhang är ett brev 
från år 1200, som kom att tas in i Liber Extra. I brevet besvarade
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påven Innocentius III (1198—1216) frågor från Skottlands kung rö
rande asylrätten. Påven hänvisade såväl till de kanoniskrättsliga 
föreskrifterna som de civila lagarna och underströk att både fri och 
slav hade rätt till asyl. Han sökte vidare med ordagranna citat bekräf
ta den tidigare, i Gratianus' verk intagna ståndpunkten. Samtidigt 
påpekade han att notoriska rövare och den som nattetid plundrade 
åkrarna (nocturnus depopulator agrorum)39 skulle straffas till liv och 
lem, även om de tagit sin tillflykt till det kyrkliga asylområdet. Detta 
berodde på att det var fråga om personer som systematiskt begick 
upprepade brott av ytterst allvarlig karaktär. De hotade därmed det 
allmännyttiga och orsakade omfattande skada.40

Till detta fogade senare Gregorius IX föreskriften att den som i 
hopp om att åtnjuta immuniteten begick mord eller på något sätt 
lemlästade en annan person i kyrkan eller på kyrkogården hade 
förlorat rätten till platsernas asyl. Grundinställningen här formulera
des med orden att den förgäves åberopar sig på den lags fördelar som 
han brutit mot (frustra legis auxilium invocet qui committit in legem).41 
Därmed hade alltså tre kategorier av personer fastställts, vilka inte 
hade tillgång till asylens skydd. Men det var alltså två skilda typer av 
argumentering som ledde till att dessa undantag från grundregeln 
fördes in i lagstiftningen.

Även om de nu nämnda tre kategorierna togs upp i den med 
universell rättskraft försedda rättssamlingen, så hade diskussionerna 
i denna fråga inte upphört därmed. I kommentarerna till Liber Extra 
behandlades också andra typer av brottslingar. Det gällde exempel
vis mördare, äktenskapsbrytare och kvinnorövare (raptores virgi- 
num). Hos samtliga kommentatorer avvisades emellertid tanken på 
att dessa skulle undantas från asylrätten.42 Av utläggningarna fram
går alltså att den kyrkliga frids- och asyllagstiftningen också i fort
sättningen var kontroversiell i förhållandet mellan kyrka och världs
lig makt i fråga om vilka personer som omfattades av den. Kyrkan 
värnade alltfort starkt om asylrätten, när den världsliga makten ville 
gripa in och fastställa flera casus excepti utan kyrklig inblandning. 
Från kyrkligt håll hölls då fast vid uppfattningen att undantagens 
antal inte fick utökas.43 Under senare delen av medeltiden kom den

39 Till denna brottskategori se Hinschius 1869—97, 4 s 390, 394.
40 c. 6 X, 3, 49, sp 655 f.
41 c. 10 X, 3, 49, sp 657.
42 Nilsson 1989 s 149.
43 Timbal 1939 s 221-225; Landau 1979 325 f.
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kyrkliga asylrätten ändå att successivt uppluckras, något som fick till 
följd att antalet undantagsfall ökade.44

I den fortsatta rättsutveckligen efter Liber Extra fördjupades även 
diskussionerna om vilka typer av gudstjänstrum som skulle ha asyl
rätt och hur detta förhöll sig till frågan om byggnadens vigning. Det 
förelåg ingen enighet i doktrinen på denna punkt, men en av de mest 
inflytelserika kommentatorerna, Hostiensis (d 1270), ansåg att det 
räckte med att byggnaden var passande (aptus) för mässfirande för 
att den skulle åtnjuta asylrätt. Han framhöll även att det egentligen 
var tillräckligt att grundstensläggningen för en kyrka hade ägt rum. 
Därmed hade nämligen området dedicerats åt Gud och fick inte 
längre brukas för profana ändamål.45 Här är det alltså uppenbart att 
redan den liturgiska akt som grundstensläggningen46 utgjorde ansågs 
innebära att området togs ut ur den profana sfären och skulle ha 
samma rättigheter i detta avseende som den färdiga kyrkobyggnaden 
och dess närmaste omgivning.

Förkristet material från norra Europa
Vad gäller det förkristna samhället i norra Europa tycks det föreligga 
en samstämmighet inom forskningen om att olika fredade områden 
funnits. Påfallande är dock att forskarna för att ge stöd för sina 
antaganden använder sig av källor som till stora delar har klart 
kyrklig prägel eller tillkommit långt efter det att kyrkan etablerat sig i 
ett område. Det hör inte hit att närmare föra en diskussion om dessa 
förhållanden, men här skall ändå de uppfattningar om ett vikingati
da frids- och asyltänkande som föreligger bland forskarna i korthet 
noteras.47 Det tycks råda överensstämmelse om att vissa platser, 
åtminstone från brytningsskedet mellan förkristen religion och kris
tendom, i de nordiska länderna men även på kontinenten och i 
England har omfattats av speciella regleringar rörande frid. Att för de 
nordiska ländernas del däremot avgöra vad som är opåverkat av 
kyrkligt inflytande i detta avseende är i praktiken oerhört svårt för att 
inte säga omöjligt. Källorna har tillkommit på ett sådant sätt att vi

44 Timbal 1939 s 255-259.
45 Timbal 1939 s 197 f.
46 Till denna se Nilsson 1989 s 71 f.
47 Under senare tid har detta problemområde utförligast behandlats av Hensslers 1957 och Åqvist 

1968. Hensslers studie betraktas av P Landau 1979 s 327 som "problematisch", eftersom 
författaren vill påvisa förekomsten av asylrätt hos de förkristna germanerna. Vad gäller Åqvist 
1968 se Inger 1970.
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inte med säkerhet kan nå fram till det "rent förkristna" annat än 
kanske i något undantagsfall.

Den "ursprungliga" betydelsen hos begreppet frid på nordiskt 
språkområde har varit föremål för åtskillig diskussion, liksom dess 
relation till begreppet heilagr,4i men utan att man på denna punkt 
kommit till någon avgörande klarhet. "Frid" tycks emellertid av 
gjorda etymologiska utredningar "ursprungligen" ha haft endast 
betydelsen inhägnad eller stängsel och först senare — möjligen på 
grund av det inhägnade, avgränsade områdets karaktär — fått bety
delsen skonad, skyddad ol. Också av källor som inte gärna kan ha 
varit utsatta för kyrkligt inflytande, vet vi att särskilda markeringar 
har förekommit. Det gäller exempelvis äldre gravar eller gravområ
den som på något sätt har varit försedda med avgränsningar. Dessa 
har antagits fylla funktionen att markera platsens betydelse såsom 
tagen ur den "normala", vardagliga sfären. Den funktionen anses 
inte ha minskat i betydelse med kristendomens införande.48 49

Vilka platser var det då som redan i förkristen tid var föremål för 
avgränsning och/eller åtnjöt speciella fridsförhållanden utan att det 
för den skull måste ha varit fråga om en därmed förknippad asylrätt? 
För det första gällde friden hemmet.50 Detta var skyddat av föreskrif
ter vilka gjorde brottet grövre och ökade straffet för den som bröt sig 
in i huset, stal och/eller angrep personer där. Samtidigt innebar de 
att brott avskrevs med avseende på husägaren eller i vart fall att 
betydande strafflindring medgavs, i det fall den som bröt sig in blev 
skadad eller dödad. För det andra gällde speciella fridsföreskrifter 
tingsplatsen,51 för det tredje kultplatsen52 53 och slutligen också gravplat
sen.55

Även om materialet är sprött och svårtolkat, verkar det ändå ge vid 
handen att frids- och asyltänkande inte var något fullständigt främ
mande i de nordiska länderna, innan kristendomen på allvar började 
göra sig gällande här. Det torde emellertid förbli omöjligt med nuva
rande materialläge att fastställa i vilken grad det som betraktas som 
förkristna regleringar av frid och asyl påverkats av inflytande från 
kontinenten. Men det kan alltså vara så, att kyrkan inte behövde

48 Se härtill Åqvist 1968 s 41 ff; von See 1964 s 131—138, 142—153; Hellström 1971 s 274 f särsk 
not 1.

49 Se Henssler 1954 s 60-62; Palme 1959 sp 621 f.
50 Se härtill Åqvist 1968 s 70—119 som särskilt utförligt behandlat just denna fridstyp ända 

tillbaka till romersk rätt.
51 Henssler 1954 s 80 ff med hänvisning till Eriks själländska lag.
52 Se Bindschedler 1906 s 10 f med hänvisning till ett av de karolingiska kapitularierna; Henssler 

1954 s 73—80 med hänvisning till isländska sagor, Snorres Edda och Tacitus' Germania.
53 Henssler 1954 s 88 f med hänvisning till tidigare forskningsresultat.
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möta motstånd i fråga fundamenten. Själva de grundläggande kyrk
liga kraven på frid och asyl för kyrkobyggnaderna och deras omgiv
ning tycks inte ha behövt stå i ett spänningsförhållande till tänkande 
och praxis under sen vikingatid. Sedan är det ju en annan fråga om 
just kyrkobyggnaden skulle åtnjuta exakt samma rättigheter som 
andra platser i detta avseende. På denna punkt kan självfallet — 
liksom på kontinenten — divergerande ståndpunkter ha funnits hos 
olika parter.

Förkristet material från Sverige
När det gäller material som belyser frids- och asyltänkandet under 
förkristen tid och tidigare delar av brytningsskedet i Sverige är detta 
ytterst sprött. Det är endast en text som i fråga om tillkomst med 
någorlunda säkerhet faller inom den tid då kristendomen ännu inte 
hade något dokumenterat starkt inflytande i Sverige. Det gäller en 
ristning på en berghäll vid Oklunda i Östergötland, som påträffades 
1929. Den har sedan omnämnts vid åtskilliga tillfällen och noggrant 
tolkats av åtminstone fem forskare, senast av Bo Ruthström 1988, 
som också ger en översikt över tidigare tolkningsforslag.54

Ristningen, som till sin storlek är högst oansenlig,55 har med ut
gångspunkt från runtypen daterats till 800-talet eller 900-talet. Även 
om dateringen är osäker, hör runorna till de äldre, enligt von Friesen 
till en tid då minnesstenar med runinskrifter ännu inte restes.56 
Ristningen utgörs av fyra vågräta rader och en lodrät, vilken huggits 
med ett annat instrument. De första raderna har av samtliga forskare 
tolkats på samma sätt och kan alltså betraktas som i det närmaste 
ostridiga.57 Dessa rader lyder: "Gunnar ristade dessa runor. Och han 
hade flytt saker (till dråp). Han tog sin tillflykt till detta vi."

De följande raderna och den lodräta texten har givit upphov till 
divergerande tolkningar som det inte är uppgiften att gå in på här. 
Det skall dock noteras att Arthur Norden, som var den förste som 
publicerade ristningen, tillskriver raderna ett rättsligt innehåll med 
innebörden att den flyende fick skulden undanröjd, alltså ett slags 
straffrihet, medan Otto von Friesen och nu senast Bo Ruthström,

54 Ruthström 1988 s 64—67.
55 Se beskrivning hos Nordén 1931 s 333.
56 von Friesen 1933 s 151—153.
57 Se Ruthström 1988 s 67 f.
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Fig 2. Oklunda-ristningen, som är ett av Nordens äldsta rättsliga dokument, är 
till sin utformning och storlek högst oansenlig, men dess innehåll är desto 
betydelsefullare för dokumentationen av vikingatida asylrättstänkande (Foto 
ATA).

betonar skyddet för den flyende, dvs hans fridskrets, respektive den 
fria lejd till tinget som han förmodas ha garanterats.58

För den tolkning som Ruthström nått fram till har han brukat 
Gutalagen, Östgötalagen och Västgötalagarna och hävdar att här 
finns klara paralleller till förfarandet vilka går tillbaka till förkristen 
tid och då uttryckts med förkristen terminologi.59 Lagarnas föreskrif
ter används alltså av Ruthström för att styrka det riktiga i läsningen 
av inskriften.

Det är över huvud taget ett gemensamt drag hos de forskare som 
tidigare yttrat sig om förekomsten av en förkristen asylrätt i Sverige 
eller i Norden i övrigt och som hänvisat till Oklunda-ristningen att de 
använt de medeltida lagarna retrospektivt.60 Detta tillvägagångssätt

58 Ruthström 1988 s 65 ff, 74.
59 Ruthström 1988 s 68.
60 Exempelvis Holmbäck 1919 s 10 f; Norden 1931 s 348 f; Munktell 1936 s 133; Sjögren 1940 s 

247 f; Hasselberg 1953 s 277; Henssler 1954 s 63, 74 f; von See 1964 s 162 f; Frense 1982 s 92.
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har emellertid ifrågasatts i den senaste tidens rättshistoriska forsk
ning.61 Därvid har det betonats att lagarna måste användas ytterligt 
försiktigt, om alls, med avseende på förkristen tid. De kan inte 
ensamma brukas för att bevisa att det fanns ett förkristet asylrättstän
kande som i de väsentliga delarna är likt det som kyrkan ställde krav 
på. Lagarnas innehåll är alldeles för starkt påverkat av kyrkans 
företrädare för att kunna utgöra bindande bevis för något sådant, om 
än det är värt att reflektera över vad som kan vara reminiscenser från 
ett förkristet tänkande och hur påverkan skett i olika riktningar 
under den tid då kyrkan gjorde sitt intåg. Därför är Oklunda-rist- 
ningen av stor betydelse i detta sammanhang. Den måste ändå, trots 
sin unicitet och utan att vi tar hjälp av dokument från kristen tid, 
anses visa att det senvikingatida vi-et (som i detta fall väl var en 
offerlund — Oklunda) inte enbart erbjöd skydd för den som begått 
dråp utan även förbands med någon form av rättslig aktivitet som 
hörde till dråpsprocessen. Den innebar eventuellt åtalseftergift för 
den som vistades inom fridskretsen eller — beroende på tolkningen 
av de senare runraderna — fri lejd till tinget.

Hur som helst är det uppenbart att Oklunda-ristningen, som ett av 
de äldsta rättsliga dokumenten över huvud taget från de nordiska 
länderna, utgör en viktig indikator på att det senast under 900-talet 
tillämpats ett asyltänkande kring kultplatsen, åtminstone kring den
na kultplats, som till väsentliga delar har likhet med kyrkans ut
gångspunkt för kravet på asyl, nämligen å ena sidan skyddsaspekten 
och å andra sidan strafflindring eller förlikning. Slutligen måste ändå 
frågan ställas, hur pass förkristen ristningen är till sitt innehåll, och 
om inte det förfarande som den omvittnar till dels åtminstone kan ha 
influerats av kontinentalt och/eller kyrkligt rättstänkande. Svaret 
blir man än så länge skyldig, om än Gutalagen innehåller en intres
sant föreskrift till belysning av Oklunda-ristningen (se nedan).

Svensk landskapsrätt
Som redan har framgått är alltså grundtankarna bakom de frids- och 
asylföreskrifter rörande kyrkobyggnaden som finns i de svenska 
landskapslagarna inga nyskapelser på svenskt område. I de kristnade 
delarna av Europa fanns redan långt före den tid då mission började 
bedrivas mot svenska områden välpreciserade krav på frid, immuni
tet och asyl för kyrkobyggnaderna. Dessa krav erkändes som princip

61 Se härtill Nilsson 1989 s 25.
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också i den lagstiftning som utgick från den världsliga makten. Det är 
därför inte ovanligt att föreskrifter om kyrkofrid och asyl i kyrko
byggnad och på kyrkogård, om än med skillnader, förekommer i 
lagarna från kontinenten och England, som är betydligt äldre än de 
svenska.62 Det bör dock noteras att någon kyrklig asylrätt däremot 
inte finns omnämnd i den isländska Grägäs, och att de asylrättsliga 
regleringarna för Norges del kom till i samband med lagrevisionema 
kring år 1270 och alltså inte återfinns i de äldre versionerna av 
kristenrätterna.63 En djupgående jämförelse av dessa utomsvenska 
lagar med avseende på frids- och asylföreskrifter rörande kyrko
byggnaden vore naturligtvis av intresse och har så vitt bekant inte 
företagits, men det ligger utanför ramen för denna studie. Här är det 
nu det svenska lagmaterialet som skall ställas i centrum.

Det är inte lika lätt som i fråga om den kanoniska rätten att anlägga 
det kronologiska perspektivet på svenska förhållanden på grund av 
de välbekanta svårigheter som dateringen av landskapslagarna är 
förknippad med. Enligt gängse uppfattning infaller deras redige
ringstid i stort sett inom ett århundrade, 1225—1325, med en över
vikt för 1200-talets senare del. I dessa lagar återfinns föreskrifter om 
kyrkans frid och asyl inte endast i kyrkobalkarna utan även i den 
kungliga fridslagstiftningen, som fått nedslag i olika balkar och som 
går under benämningen konungs edsöre.64

Sådan kunglig fridslagstiftning är i det närmaste samtida med 
landskapslagarnas redigering och förknippas tidigast med Birger jarl, 
som skulle ha agerat å kungamaktens vägnar i detta avseende. Först 
med Alsnö stadga kan det dock talas om en formell edsöreslagstift- 
ning. Detta begrepp hänför sig till formen för stiftandet av lag och 
utsäger inget om lagens innehåll. Innebörden är att kungen, såsom 
vid Alsnö möte, förpliktade sig med ed att tillsammans med stor
männen i riket hålla vid makt de lagar som antagits.65

Edsöreslagstiftningens samtidighet med redigeringsarbetet av 
landskapsratten antas ha medfört att "flertalet av de äldre stadgan- 
dena om frid bortfallit eller utmönstrats."66 I vilken utsträckning 
sådana funnits som "bortfallit eller utmönstrats" är emellertid långt 
ifrån klart, och vår kunskap om äldre förhållanden är på åtskilliga

62 Se härtill särskilt Bindschedler 1906 s 10—19 och Åqvist 1968 s 111, 120—129, 140 med 
utvikningstabell, men även von See 1964 s 173; Hellström 1971 s 275; Hamre 1977 sp 91 ff.

63 Nilsson 1989 s 150 f.
64 Se Hafström 1964.
»s Åqvist 1989 s 48—55; till den terminologiska frågan se Åqvist 1968 s 159—166.
66 Så Palme 1959 sp 622.
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punkter fragmentarisk. Men det förtjänar att upprepas att det alltså 
inte är innehållet i edsöreslagarna som nödvändigtvis är nytt utan 
formerna för lagstiftningen, delvis terminologin samt föreskrifternas 
giltighet för "hela riket". Denna edsöreslagstiftning har på senare tid 
blivit föremål för flera studier,67 men med den fokuseringspunkt som 
föreliggande artikel har är det alltså inte fråga om att granska dessa 
eller vidare studera själva edsöresproblematiken. Det är sockenkyr
kan det gäller.

Det finns skäl att börja med Gutalagen och behandla den för sig, 
eftersom den innehåller frids- och asylbestämmelser som dels saknar 
motsvarigheter i det svenska materialet och även i övrigt nordiskt 
material, men som dels också leder in på speciellt svenska fenomen. 
Samtidigt finns där flera av de grundläggande element som är utmär
kande för den kanoniska rättens fridsföreskrifter. Bestämmelserna 
har varit föremål för en rad kommentarer i den tidigare svenska 
forskningen och även kopplats samman med bl a Oklunda-ristning- 
en. De har därvid i vissa delar setts som reminiscenser från förkristen 
asylrätt. Men innan dessa problem berörs, låt oss först se på före
skrifternas faktiska innehåll.

De frids- och asylregleringar som avser kyrkobyggnaden och dess 
omgivning finns i kapitlen "Om manhelgd" respektive "Om man
dråp" och innefattar också vissa fridsperioder med anknytning till 
kyrkoåret. Mellan dessa kapitel återfinns även bestämmelser om 
allmän frid, vårfrid, tingsfrid och hemfrid. Särskilt kapitlet om man- 
helgden bär i olika delar prägel av påverkan från kyrkligt håll. Där 
heter det att böter inte skulle utgå till landets män för helgbrott annat 
än för dråp i kyrka. Då sådant förekommit skulle fyrtio mark erläg
gas, varav prosten skulle ha tre för bannsmålet, eftersom bann, enligt 
samma ställe i lagen, alltid följde på helgbrott. Så följer konstateran
det att alla kyrkor var lika fridlysta, dvs lika stora böter skulle utgå 
för dråp, men att tre kyrkogårdar var de mest fridlysta (helghastir), 
därför att friden gällde för en brottsling såväl på kyrkogården som i 
prästgården. Böterna var fyrtio mark till landets män, om brottsling
en dödades inom den asylen. De böter som var lägre och kunde 
utkrävas för mindre allvarliga brott mot sockenkyrkans frid skulle 
delas i tredjedelar mellan sockenmännen, kyrkan och prästen. I 
sådana fall gällde sex marks böter, om någon slog en annan person 
med stång eller yxhammare i kyrkan eller sårade denne på kyrkogår
den. Tre marks böter gällde för slag med knytnäve, eller om någon 
stötte en annan eller drog honom i håret i kyrkan, samt för slag med

67 Senast Åqvist 1989; rörande tidigare forskning se även Åqvist 1968 s 1—10.
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de angivna redskapen på kyrkogården. Tolv öre för knytnävslag etc 
på kyrkogården. Dessutom skulle den skyldige sörja för vigning 
och/eller rening med tre mark.68

De tre nämnda kyrkorna behandlas sedan mer specifikt med avse
ende på deras asylrätt i kapitlet om mandråp. Där preciseras asylrät
ten på följande sätt: Den som råkat dräpa någon skulle fly med sina 
närmaste, fader, son och broder, eller om sådana inte fanns, de 
närmaste vännerna och vistas i fyrtio dagar vid någon av de nämnda 
kyrkorna, "som alla män har tagit i helg", nämligen Fardhem, Ting
stade och Atlingbo.69 Där hade han frid och fristad (helg oc heli) på 
kyrkogården och i prästgården. Efter de fyrtio dagarna skulle han 
bege sig till det ställe där han ville dra sin fridskrets (banda), vilket 
skulle ske kring tre gårdar. Fridskretsen fick emellertid inte dras kring 
ting eller handelsplats och inte heller kring mer än en kyrka, nämli
gen den han besökte för gudstjänst. Inom denna krets skulle han ha 
frid, och förlikning skulle sökas. Han hade rätt att antingen vistas 
inom sin fridskrets eller fara utomlands på pilgrimsfärd för att sona 
sina synder, varvid han hade åtta dagars frid för att fara från ön och 
återkommen åtta dagar för att ta sig tillbaka till fridskretsen.70

Det har ansetts sannolikt — och säkert med rätta — att föreskrifter
nas innehåll för det första anknyter till den bibliska berättelsen om 
hur Mose, sedan han vistats på Horeb under fyrtio dagar, utvalde tre 
städer åt Israel, "till vilka en dråpare skulle kunna fly, om han hade 
dräpt någon utan vett och vilja, och utan att förut ha burit hat till 
honom..." (5 Mos 4:41—43). Anknytning finns också till andra stäl
len i Gamla testamentet, exempelvis 4 Mos-35:6, 11 f; 5 Mos 19:1— 
13- Jos 20.71 För det andra har man menat att lagrummen skall sättas 
i samband med det förfarande som Oklunda-ristningen ger uttryck 
åt.72 Också detta är fullt möjligt; skyddsaspekten finns där, liksom ett 
rättsligt förfarande. Men att för den skull påstå att asyl vid socken
kyrkan för en dråpare skulle vara ett kristnat hedniskt rättsinstitut73 
eller att den kyrkofridslagstiftning som är äldre än edsöreslagarna 
"torde ha kultiskt ursprung från heden tid"74 är att göra för mycket

68 GL 1:8, SSGL 7 s 19—22.
w Beträffande kyrkorna och deras ålder se Pemler 1977 s 20-27, särskilt s 22 ff.
70 GL 1-13 pr, § 1, SSGL 7 s 25 f; om de båda kapitlens rättsliga sammanhang i övrigt se SLL 4GLs

254—256; Delin 1926 s 258—279.
7. Holmbäck 1919 s 10 f; Munktell 1936 s 133; Sjögren 1940 s 247 f; Hasselberg 1953 s 277.
72 Nordén J931 s 348 f; Munktell 1936 s 133; Sjögren 1940 s 247 f; Hasselberg 1953 s 277.
73 Så Hasselberg 1953 s 277.
74 Så Palme 1959 sp 622 f.
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av saken. Att det finns element i kyrkofrids- och asyllagstiftningen i 
Gutalagen och även i andra lagar som anknyter till rättsliga institut 
från förkristen tid är sannolikt, men själva principerna för kravet på 
kyrkofrid och asyl fanns, som vi sett, noggrant utarbetade i den 
kanoniska rätten. Några förkristna rättsinstitut behövde inte kyrkan i 
Sverige av det skälet gripa tillbaka på och "kristna". Men förekoms
ten av likartade fridsregleringar kan givetvis ha underlättat för kyr
kan att driva igenom sina krav. Eventuella spänningar i relationen 
mellan förkristet och kristet på detta område tycks emellertid inte ha 
fått nedslag i den svenska landskapsrätten. Men det processuella 
förfarande som Gutalagen omvittnar torde kunna betraktas som ett 
exempel på hur ett förkristet förfarande delvis levt kvar och integre
rats i det kyrkliga sammanhanget.

Vi ser vidare att asylrättens innebörd i Gutalagen inskränker sig till 
skydd för dråparen under de fyrtio dagar som han vistades inom det 
fredade området. Det är däremot aldrig tal om straffeftergift eller 
strafflindring, inte heller att kyrkans företrädare skulle inträda till 
den brottsliges försvar och utkräva benådning. Från kyrkans sida 
tycks man inte ha haft något inflytande på förfarandet med fridskret
sen, eftersom brottslingen hade rätt att sköta botgöringen för sig. 
Han kunde företa pilgrimsfärd för sina synders skull, men förvänta
des återvända för att göra upp dråpet i en process utan kyrklig 
inblandning. Kyrkligt och civilt hölls här ifrån vartannat. Beslut om 
detta förfarande hade fattats av "alla män" och var alltså en allmän 
angelägenhet, som inte primärt utgick från kyrkliga krav utan från 
behovet att rättsligt hantera dråpsmål. Att kyrkan skulle ha haft 
någon talan i det sammanhanget verkar lagen inte utgå från. Det är 
endast de tre kyrkobyggnaderna som är indragna i den process som 
kyrkans företrädare i övrigt inte hade något lagstadgat inflytande på 
och som inte heller kunde överföras till det kyrkliga botsystemet.

Det är också uppenbart att kravet på frid gällde vid varje kyrka. 
Utmärkande för Gutalagen är emellertid den uppdelning i kyrkoka
tegorier som skett för det processuella förfarandets skull med tre av 
öns kyrkogårdar som mest helgade. Vid dessa kyrkor omfattade 
fridsområdet inte bara kyrkobyggnaden och kyrkogården utan också 
prästgården. Motsvarande utsträckning av asylområdet är också 
känd från kanonisk rätt; det tillhör allmängodset. Men dessutom 
innehåller Gutalagen något för de svenska lagarna över huvud taget 
typiskt, nämligen en gradering av kyrka och kyrkogård med avseen
de på friden. Vi har här ett exempel på vad som skulle kunna kallas 
fridszoner och i detta fall med två nivåer. Sålunda hade friden 
starkare skydd i själva kyrkobyggnaden än på kyrkogården; samma
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typ av fientlig handling bedömdes olika beroende på om den ägde 
rum i kyrkan eller på kyrkogården. Någon motsvarande gradering 
finns inte belagd i kanonisk rätt, där i stället fridsområdets omfatt
ning uttrycktes i måttsenheter men utan att några gränser inom detta 
område angavs. Denna typ av gradering blir än tydligare i andra 
svenska lagar. Vi återkommer till detta.

Gutalagen är annars konform med den kanoniska rätten med 
avseende på brott mot den kyrkliga friden, som alltid skulle följas av 
bann men också av bötesstraff.75 Sådana böter utgick enbart till de 
kyrkliga instanserna och delades lika mellan dem, sockenmännen, 
kyrkan och prästen, utom i det fall då det rörde sig om dråp i kyrka. 
Då gick i princip hela bötessumman, fyrtio mark, till "landets män" 
utom den del, tre mark, som skulle tillfalla prosten för bannsmålet. 
Detta förhållande stämmer väl med Gutalagens föreskrifter i övrigt, 
där ju, som vi sett, dråpsprocessen i sin helhet ägde rum utan att 
kyrkans företrädare kunde blanda sig i den.

Också enligt övriga svenska lagar garanterades kyrkobyggnaderna 
och kyrkogårdarna frid, även om föreskrifterna skiljer sig åt i fråga 
om vilka delproblem som reglerades. En större enhetlighet däremot 
råder i fråga om edsöreslagama, men i gengäld är bestämmelserna 
där knapphändigare. Liksom i kanonisk rätt relateras friden till kyr
kobyggnaden och kyrkogården såsom helgade platser, och brott mot 
den resulterade i att platserna betraktades som ovigda, ohelgade eller 
orena. Olika uttryckssätt används, vilka delvis speglar en utveckling 
inom den kanoniska rätten med avseende på bedömningen av 
fridsbrott,76 men den sakliga innebörden är densamma: det är fråga 
om en kränkning som gjorde kyrkan/kyrkogården obrukbara, till 
dess de på något sätt renats. Med kränkningen följde alltså mässfall 
och/eller andra inskränkningar i gudstjänstverksamheten. Dessa 
kränkningar uppkom till följd av våldsbrott, i synnerhet dråp men 
även sargande och lemlästning, inbrott och stöld i kyrkan eller till 
följd av att personer stal från varandra på de helgade platserna.

Bestämmelser med sådan innebörd, tillkomna med utgångspunkt 
från reverentia loci, finns i samtliga lagar och i olika balkar.77 På

75 Se ovan vid not 30.
76 Se härtill Nilsson 1989 s 101 ff.n f, exempelvis VgL I Kk 3, 7 pr, 12, SSGL 1 s 4, 5 f; VgL I Urb pr, SSGL 1 s 23; VgL II Kk 5, 11, 

25 SSGL 1 s 84 f 89- VgL IV 21:78, SSGL 1 s 333; TIL 13 § 2, SSGL 6 s 107; OgL Kk 24 § 1, 25 
Dr SSGL 2 s 21; ÖgL E 3 § § 1, 2, SSGL 2 s 31 f; DL E 4, 7, SSGL 5 s 13, 15; VmL Kk 17, SSGL 5 s 
100; UL Kk 14 § 7, SSGL 3 s 55 f; UL M 50, SSGL 3 s 175; HL Kk 21 § § 2, 3, 5, SSGL 6 s 17 f; 
SdmL Kk 14, SSGL 4 s 34; SdmL M 27 § 2, SSGL 4 s 156.

493



denna punkt föreligger inte några avgörande skillnader varken lagar
na emellan eller i deras förhållande till kanonisk rätt. Själva saken, 
garantier för sockenkyrkans frid, har inte föranlett spänningar eller 
kontroverser som fått några nedslag i den till vår tid bevarade lag
stiftningen. Vi bör emellertid lägga märke till att den frid som soc
kenkyrkan åtnjöt å ena sidan relaterades till vigningen, vilken skada
des vid brott. Vigningen var en väsentlig, men enligt kanonisk rätt 
icke nödvändig faktor för att ge kyrkan ställning som avskilt objekt 
(se ovan). Kyrkan förbands genom vigningen också på ett särskilt sätt 
med biskopen, som i princip skulle utföra denna. Därmed gavs en 
liturgisk markering av att sockenkyrkan stod under hans jurisdik
tion.78 Å andra sidan relaterades friden till kungen, inte bara i ed- 
söreslagstiftningen, där det ju är fråga om att just kungen garanterade 
den kyrkliga friden, utan också exempelvis redan i äldre Västgöta- 
lagen, innan några edsöreslagar fanns. Enligt denna skulle kungen, 
tillsammans med kyrkan och häradet, vara bötestagare, då stöld i 
kyrkan ägt rum,79 vilket innebär att även han haft en roll som 
kyrkofridens garant. Denna funktion har han utövat med hjälp av 
privilegiebrev.80

Att kungens, häradets och över huvud taget den världsliga mak
tens inflytande i fråga om sockenkyrkan varit starkt, kanske redan 
från brytningsskedet mellan förkristet och kristet, torde utgöra för
klaringen till att intresset för och regleringen av vilka personer som 
asylskyddet skulle omfatta har kommit i bakgrunden, liksom att det 
saknas aspekter av straffrihets- eller strafflindringsproblematiken i 
den svenska lagstiftningen. Därmed blir inte heller diskussionen om 
casus excepti aktuell. Förklaringen till att regleringar av straffrihet och 
strafflindring saknas torde ligga däri att sådana inte kunde genom
drivas, när den rättskipning som gällde lekmän helt och hållet sköttes 
i världslig instans. Detta innebär alltså att kyrkan i Sverige inte tycks 
ha haft reell möjlighet att överföra brottmål till botgöringssystemet.81 
Om denna tolkning av tystnaden i lagarna är riktig betyder det att 
kyrkan på en grundläggande punkt mött verkningsfullt motstånd här 
i landet och inte i någon grad lyckats göra gällande de kanoniskrätts
liga kraven på intercessionsrätt. Det finns i vilket fall som helst inget

Om biskopen och kyrkans vigning se Hellström 1971 s 366—369; om vigningen och kyrkans 
frid s 274—282 med en rad intressanta iakttagelser.

79 VgL I Kk 7 pr, SSGL 1 s 5.
80 Se härtill Åqvist 1989 s 2, 155 f, 180.
81 Til* frågan om den andliga domsrätten i Sverige se Modéer 1974 sp 342 f och hos honom anförd 

litteratur.
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spår av dylika krav. Kanske har denna viktiga sida av den kyrkliga 
asylrätten aldrig spelat någon roll i vårt land. Asylens betydelse har i 
så fall inskränkts till att ge skydd så länge en person befann sig inom 
det skyddade området kring kyrkan eller under viss tid såsom enligt 
Gutalagen.

Även om ingen straffrihet kunde krävas, så garanterades dock 
asylskyddet av kyrkofriden i så motto att dråp inte fick äga rum i eller 
vid kyrkan, inte heller sargande eller lemlästande. Detta gällde även i 
fråga om en brottsling, ja, enligt Upplandslagen och Hälsingelagen 
vilken typ av brottsling det än var fråga om, utom i det fall då han 
brutit mot den kyrka han befann sig i eller var satt i bann.82

I fråga om preciseringar på denna punkt ger kyrkobalkarna i 
Upplandslagen och Västmannalagen ett exempel. I dessa behandlas 
en biltog man i föreskrifterna om inställande av mässa och avbrytan
de av pågående sådan. Först fastslås att en person som var utstött ur 
kyrkan orsakade mässfall, om han kom till kyrkan och vägrade att 
lämna den, medan detta inte alls gällde om den biltoge. Tvärtom, 
prästen skulle saklöst läsa mässan, och det framhålls att den biltoge 
inte med våld fick föras från kyrkan eller kyrkogården.83

Bestämmelserna tar alltså i första hand sikte på att reglera skillna
den mellan en exkommunicerad och en biltog. Den exkommunicera- 
de hade negativ effekt på mässfirandet, medan den biltoge inte hade 
det och dessutom åtnjöt det fulla asylskyddet. Detta berodde på de 
båda straffens skilda karaktär. Att dömas biltog84 var ett hårt, men 
inte kyrkligt straff utan en form av fredlöshet, som alltså inte nöd
vändigtvis följdes av exkommunikation. Därför medförde det inte 
heller att den biltoge fråntogs rätten att uppehålla sig i och vid 
sockenkyrkan och skyddas där.

I fråga om asylrättens innebörd framhålls vidare i Upplandslagen 
och Hälsingelagen, som nyss framgått, att den som begått brott mot 
en kyrka inte skulle ha frid där.85 Detta är med all sannolikhet en 
återspegling av den grundprincip som kodifierades i Liber Extra och 
som innebar att den inte kunde åtnjuta friden där han själv brutit 
den. Lagens fördelar kunde inte gälla den som bröt mot lagen.86

Att frids- och asylområdet omfattade kyrkobyggnaden och kyrko
gården råder det ingen tvekan om. Det framgår med all tydlighet av

82 ul Kk 22 § 1, SSGL 3 s 84 f; HL Kk 21 § 3, SSGL 6 s 17.
83 yr Kk 14 § 7, SSGL 3 s 55 f; VmL Kk 17, SSGL 5 s 100.
84 0m begreppet biltog se Åqvist 1968 s 229, 266 f, 274 f. Märkligt nog diskuterar Aqvist inte de

här anförda föreskrifterna för förståelsen av biltog-straffet.
as yp Kk ig g 1, 22 § 1, SSGL 3 s 75 f, 84 f; UL M 50, SSGL 3 s 175; HL Kk 21 § 3, SSGL 6 s 17.
86 Se ovan vid not 41.
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de aktuella bestämmelserna och ingen avvikelse finns på denna 
punkt. Men de svenska lagarna innehåller också föreskrifter om att 
kyrkofridens konkreta omfattning gällde utanför den hägnade kyr
kogården, varvid fridsområdet ibland anges i måttsenheter. Vidare 
finns bestämmelser om att friden dessutom gällde för den som på rätt 
kyrkoväg var på väg till eller från kyrkan, varvid noggrant definera- 
de fridszoner anges. Variationer föreligger på dessa punkter i källor
na, men vilken signifikans de äger är svårt att avgöra på grund av 
materialets spröda och disparata karaktär.

Exempel på indelning i fridszoner finns i Tiohärads kyrkobalk. Här 
anges friden visserligen enbart inom den avgränsade kyrkogårdens 
ram och föreskriften gäller biskopsmålen, men klara gränser dras för 
olika zoner, efter vilka kränkningens grad och straffsatsen bedöm
des. En första gräns gick vid ingången till kyrkogården. Om någon 
höggs ner där skulle man resa upp kroppen efter föttema, och om 
fotterna fallit utanför men huvudet innanför skulle inga böter till 
biskopen utgå. Om däremot föttema fallit innanför skulle biskopsbo- 
ten vara sex öre. Om någon höggs ner i kyrkdörren var böterna tolv 
öre, och inne i kyrkan tre mark. Det påpekas också särskilt att 
böterna inte blev större om brottet begicks framme vid altaret.87 Här 
ser vi alltså att fridsgränsen gick vid kyrkogårdshägnaden men med 
tre nivåer innanför den, kyrkogården, kyrkdörren och kyrkobyggna
den.

Den frid som var knuten till sockenkyrkan kunde emellertid vara 
än mer utsträckt och detaljerat reglerad. Särskilt utförliga på denna 
punkt är Hälsingelagens kyrkobalk och en av G. Åqvist nyligen, ej 
tidigare tryckt stadga av Magnus Ladulås, vilka båda enligt Åqvist 
representerar ett rättsläge före edsöreslagstiftningen, dvs före 1280 
och Alsnö stadga.88 I Hälsingelagen fastställs att bonden hade full 
frid då han befann sig på rätt kyrkoväg och då avsikten var att fara 
till eller från kyrkan. Bröts denna frid vid gården gällde sex mark i tre 
lotter, på vägen mellan gården och kyrkogården tre gånger tre mark, 
om någon blev sårad i kyrkogårdsledet nio mark till biskopen och nio 
till kungen, på kyrkogården arton mark, i kyrkdörren 40 mark, vid 
dopfunten 80 mark, i sånghusdörren 100 mark, i sånghuset 200 mark 
och vid altaret 300 mark, "om han bär framför sig kalk eller kors". 
Dessa böter var kungens ensak, men biskopen skulle han sex mark

87 TiL 13 § 2, SSGL 6 s 107.
88 HL Kk 21 § 2, SSGL 6 s 17; Åqvist 1989 s 69 f samt bilaga.
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för kyrkans ohelgande. Stadgan skiljer sig inte på avgörande sätt från 
kyrkobalken.89

Här är inte utrymme att analysera dessa olika typer av indelningar 
kring och i sockenkyrkan eller böternas storlek, men det bör ånyo 
påpekas att något motsvarande inte kan återfinnas i kyrkofridslag- 
stiftning från andra länder. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är 
fråga om en svensk företeelse. I de äldre norska kristenrätterna finns 
indelningar av kyrkogården med utanför varandra liggande zoner 
som i slutändan är relaterade till kyrkans altare.90 En variant på temat 
fridszoner skall emellertid noteras. Den återfinns i Upplandslagens 
manhelgdsbalk där fridsområdets storlek finns uttryckt i måttsenhe
ter. 140 marks böter gällde nämligen för dråp i kyrka, på kyrkogård 
eller inom 60 famnar91 från kyrkogården. Samma frid gällde kring 
hus och hem, och med avseende på såramål parallellställs uttrycken 
"hemfrid”, "vid kyrkan", "i kyrkofrid" och "på tinget".92 Här har vi 
alltså ett bestämt angivet område utanför kyrkogården som också 
räknades in i sockenkyrkans fridssfär i fråga om dråp och såramål. I 
Södermannalagen finns en motsvarande föreskrift där avståndet 
från kyrkogården anges med orden "så nära att man kan nå dit med 
ett spjut".93 Bestämmelserna har alltså sin primära bakgrund i på hur 
långt avstånd från kyrkogården man bedömde att en person kunde 
komma att tillfogas skada och bör till sitt ursprung sammankopplas 
med friden kring hus och hem.94

Föreskrifterna i Upplandslagens manhelgdsbalk för oss också över 
till edsöreslagstiftningen. Utmärkande för innehållet i denna är just 
sammankopplingen av olika typer av frider, men i övrigt har den inte 
mycket att tillföra beträffande sockenkyrkan. Det är fråga om hem, 
kyrka och ting samt vägen dit och därifrån som löd under likartade 
juridiska förhållanden. Men också kvinnofriden kunde föras hit. 
Brott mot dessa frider innebar att kungens edsöre var brutet och att 
straffet därmed kom att gälla i hela riket. Denna lagstiftningstyp tar 
sin utgångspunkt i Alsnö stadga,95 som utgör det tidigaste exemplet 
där beteckningen konungs edsöre förekommer. Stadgan är summa
risk i fråga om just friderna, men en uppräkning av det grundläggan

89 Se jämförande tabell hos Äqvist 1989 s 106 f.
90 Nilsson 1989 s 135 ff.
91 En famn torde ha motsvarat tre alnar = c:a 1,5 m. Härtill Jansson 1959 sp 160 f; Rasmussen 1956 

sp 71 f.
92 UL M 12 § § 1, 2, SSGL 3 s 142 f; UL M 29 pr, SSGL 3 s 158.
93 SdmL M 27 § 2, SSGL 5 s 156.
94 Se även SLL 1 UL s 123 not 70, 72.
95 Om stadgan se Bååth 1905 s 82 ff; SLL 5 s 398; Äqvist 1989 s 53-67.
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de finns där. Här garanterar kungen frid för kvinnor, i kyrka, på 
kyrkogård och på ting.96 Möjligen är det ett förbiseende att vägfriden 
inte nämns,97 men i vilket fall som helst har stadgan byggts på och 
efter hand integrerats med landskapsrätten på fastlandet utom i 
fråga om äldre Västgötalagen.98 Resultatet blev en reglering av den 
med sockenkyrkan sammanhängande friden som har likhet med den 
som gällde för de övriga särskilt fredade platserna, nämligen hem 
och ting.99 Vad som skedde i och med edsöreslagstiftningen var alltså 
att kyrkofriden lagtekniskt sammanfördes med andra frider i riket 
och med sådana platser som anses ha åtnjutit särskild frid i förkristen 
tid. Kyrkofriden befästes här alltså inte i första hand utifrån den 
teologiska reflexionen utan utifrån delvis inhemsk tradition och an
knytning till kungen som lagstiftare.

Då och då har vi snuddat vid strafformer och straffsatser för brott 
mot fridsföreskrifterna. Enligt kanonisk rätt skulle fridsbrotten straf
fas med exkommunikation och böter, exempelvis till kyrkans altare, 
och vi har sett att det normala i Sverige var att böter utgick till olika 
instanser. Jämfört med den kanoniska rätten är just straffaspekterna 
extremt noggrant reglerade i de svenska lagarna. Detta har sin bak
grund i det större sammanhang som kyrkobalkarnas tillkomst är 
insatt i. Frågor om strafformer, bötestagare och bötesbelopp i allmän
het och i anslutning till fridslagstiftningen i synnerhet har behandlats 
i tidigare forskning,100 och därför skall här endast pekas på några för 
den svenska lagstiftningen utmärkande drag. Det gäller framför allt 
straff orm erna.

I Västgötalagarna föreskrivs att dråp i kyrka var nidingsverk och 
att kyrkans vigning därmed gick förlorad.101 Samma stadgande åter
finns också som inledning till balken om urbotamål, där nidingsverk 
och urbotamål parallellställs.102 Nidingsverk var det också om kyr
kan bröts upp och mässkläderna stals. Men vid sådant brott utgick i 
stället böter, trots att nidingsverk oftast innebar att brottet inte kunde

96 VgL IV: 19, SSGL 1 s 314.
97 Åqvist 1989 s 71 samt uppställning ibidem.
98 SLL 1 ÖgL s 46 f.
99 Se VgL II add 5 pr, 6 § § 13, 14, 15, SSGL 1 s 227, 233 f; ÖgL E 3 § § 1, 2, E 4, SSGL 2 s 31 f- DL E 
io 4- 7- SSGL 5 s 13-15; UL Kg 7 SSGL 3 s 92; SdmL Kg 7, M 12, SSGL 4 s 50, 143 f.
100 Hemmer 1928 s 24—74, beträffande fridsbrotten särskilt s 316—328. I och för sig skulle 

Hemmers framställning i det sistnämnda avsnittet, vilken är alltför oanalytisk, behöva kom
pletteras, men det låter sig inte göra inom ramen för denna undersökning

101 VgL I Kk 3, SSGL 1 s 4.
102 VgL I Urb pr, SSGL 1 s 23.
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sonas med böter utan resulterade i fredlöshet.103 Böterna för stöld i 
kyrka skulle fördelas mellan kyrkan, häradet och kungen och upp
gick till tre gånger nio mark, vilket har ansetts vara en mycket hög 
summa, så hög att fredlöshet antagligen vanligtvis följde, eftersom få 
torde haft råd att erlägga den och i stället blev straffade med fredlös
het.104 Detta rör sig naturligtvis om ren spekulation, men faktum 
kvarstår att bötesbeloppet är tre gånger högre än det som var vanli
gast för brott mot kyrkobalken.105

I Västgötalagarnas kyrkobalkar finns också strafföreskrifter för 
brott mot friden på kyrkogården. Blev någon dräpt eller sårad där, 
skulle biskopen erhålla tre mark i böter, och gudstjänst skulle inte 
hållas förrän biskopen givit löfte om det. Denne skulle dessutom 
åtala socknen, och från socknens sida skulle åtal väckas mot den som 
dräpt. Liknande förhållanden gällde om någon blev slagen eller 
dragen i håret på kyrkogården, men straffet var här lindrigare, tolv 
öre, dvs hälften i jämförelse med dråp. Böterna skulle utgå från 
socknen och tillfalla biskopen. Socknen i sin tur hade att åtala den 
brottslige. Om sockenmännen nekade till att friden hade brutits, 
skulle de gå inför biskopens länspräst med tolvmannaed.106

Att dråp i kyrka betraktades som urbotamål och även togs in i 
balken om sådana — till skillnad från stöld i kyrka som inte förts dit, 
trots beteckningen nidingsverk — skall ses som ett exempel på den 
inhemska svenska lagstiftnigen. För detta dömdes vanligtvis till fred
löshet, men fredlöshet var ett rent civilt straff, som inte kunde 
utdömas av kyrkan.107 Att fredlöshet var straffet för själva dråpet är 
naturligt, men att denna strafform sätts samman med fridsbrottet hör 
till det typiska för de svenska fridslagarna rörande sockenkyrkan. 
Dessa lagar tillkom inte som en intern kyrklig angelägenhet, såsom 
den kanoniska rätten, utan var relaterade också till världslig lagstift
ningsmakt.

I tillägg till den yngre Västgötalagen, liksom i andra lagar, framgår 
att fridsbrott också medförde det kyrkliga straffet exkommunikation 
eller bann.108 Eftersom varken exkommunikation eller bann är enty

103 SLL 5 s 12 not 10; till frågan om skillnaden mellan urbotamål och nidingsverk se Åqvist 1968 s 
157-166.

104 VgL I Kk 7, SSGL 1 s 5; SLL 5 s 14 not 21; Ericsson 1967 s 79.
105 Till det sistnämnda se SLL 5 s 13 not 16; beträffande svårigheten att dra slutsatser utifrån 

bötesbeloppens storlek se Hasselberg 1957 och jämför även ovan Hälsingelagen där böter för 
fridsbrott vid altaret var 300 mark.

106 VgL I Kk 12, SSGL 1 s 6 f.
107 Till detta se Hemmer 1959 sp 595—601; Ericsson 1976 s 79.
108 VgL III 93, SSGL 1 s 272; VgL IV 21:78, SSGL 1 s 333; UL Kk 22 § 1, SGL 3 s 85; SdmL Kk 14, 

SSGL 4 s 34 f.
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diga begrepp, står det dock inte alltid klart hur pass hårt straff det var 
fråga om. Av vissa formuleringar i lagarna, när det gäller den som 
brutit friden vid en kyrka, får man intrycket att straffet var lokalt 
bundet endast till den kyrka där brottet begåtts.109 Om så var fallet 
får lämnas öppet, men det kan vara möjligt mot bakgrund av den 
utveckling som exkommunikationsinstitutet genomgick under me
deltiden.110 I så fall gällde den blott lokala giltigheten av straffet 
endast i de fall då det mindre bannet, dvs förbud mot ingressus 
ecclesiae, utdömdes. För exempelvis dråp i kyrka gällde alltid det 
stora bannet.

I straffrätten möter alltså exempel på hur kyrkligt och världsligt 
"blandats" i den svenska lagstiftnigen om sockenkyrkans frid, å ena 
sidan hänvisningen till biskopens vigning av kyrkan och å andra 
sidan civilt straff för brott mot friden enligt kyrkolagstiftnigen. Detta 
intima samspel mellan kyrkligt och världsligt framgår vidare av 
fördelningen av böter vid stöld av mässkläder. Kyrkan, häradet och 
kungen skulle dela dessa. Här var alltså inte som i vanliga fall 
biskopen utan sockenkyrkan själv bötestagare, och det har ansetts 
"anmärkningsvärt" att så är fallet.111 Antagligen beror det på att det 
rörde sig om stöld från kyrkobyggnaden som rent konkret behövde 
gottgöras. I fråga om de nämnda brotten på kyrkogården som gällde 
personangrepp gick böterna däremot till biskopen. Detta är mindre 
viktigt här, men det är värt att notera att både häradet och kungen, 
alltså den världsliga maktens företrädare, träder in som bötestagare.

Också socknens företrädare, sockenmännen, spelade en betydan
de roll som mellanhand i relationen mellan biskopen och den brotts
lige. Det var de som åtalades, och det var därför de kunde neka till att 
fridsbrott blivit begånget. Med hänsyn till brottens karaktär är det 
naturligt att tänka sig att det kunde råda delade meningar om huru
vida sockenkyrkans frid var bruten, men att konsekvenserna för 
församlingen ju var sådana att man knappast önskade fridsbrott så 
att säga i onödan.

Vad vi ser i Västgötalagarna är alltså exempel på olika typer av 
agerande och instanser i samband med fridsbrott vid sockenkyrkan. I 
andra svenska lagar har spelreglerna varierat något, men komponen
terna har i princip varit desamma. Ett fridsbrott vid sockenkyrkan 
relaterades således till denna som juridisk person med egen rättska
pacitet, till församlingens företrädare, till biskopen, till häradet och

109 Se ovan vid not 85.
1,0 Se Nilsson 1989 s 262 not 32.
111 SIX 5 s 14 not 22.
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till kungen. Den straffrätt som sammanhänger med fridslagstiftning
en kring sockenkyrkan bär alltså prägel av det flerfascetterade sam
manhang som sockenkyrkan stod insatt i när det gäller inflytandeka
tegorier.

Utblick rörande Sverige
Det bör avslutningsvis påpekas att fridsföreskrifter från den senare 
delen av medeltiden rörande den svenska sockenkyrkan inte saknas, 
men deras antal är inte stort. Regleringarna av de aktuella frågorna 
har avslutats i och med landskapslagarnas redigering och edöreslag- 
stiftningen. Den senare medeltidens föreskrifter tillför i sak ingenting 
nytt. De utgör i stort sett uppmaningar till världslig instans att 
försvara den frid och immunitet som från kyrkligt håll betraktades 
som garanterad men av olika skäl hotad.

På provincialkonciliet i Teige 1380 uppmanades hövitsmän och 
fogdar att styrka kyrkans frid mot illgärningar av den typ som rov 
från kyrka eller kyrkogård innebar.“2 På likartat sätt uttryckte man 
sig på koncilierna i Arboga 1396 respektive 1412.112 113 Och i samman
ställningen av statuterna för Uppsala kyrkoprovins, Statuta provinci- 
alia provinciae Upsaliensis 1441, anges vissa straff för dem som 
förbrutit sig mot kyrkans och kyrkogårdens frid och den kyrkliga 
immuniteten i övrigt.114

Ä /en dessa föreskrifter speglar således det förhållande som alltid 
gällt för den kyrkliga frids- och asyllagstiftningen, nämligen att 
aldrig ha kunnat vara blott en internt kyrklig angelägenhet. Friden 
måste medges och skyddas av den makt som utövar rättskipningen i 
samhället. Det är fråga om en privilegieform.

Vad som skedde vid reformationen med avseende på hithörande 
frågor, när förhållandet mellan kyrka och världslig överhet och 
synen på detta förhållande blev ett annat, är det inte tillfälle att 
undersöka här. Beträffande synen på kyrkobyggnaden skedde en 
förändring i riktning mot att vissa medeltida element kom att tonas 
ner, en förändring som kan beskrivas med uttrycket "från heligt rum 
till allmänneligt hus",115 och som bör ha haft konsekvenser också för 
frids- och asyllagstiftningen.

112 Reuterdahl 1841 s 89 f.
113 Reuterdahl 1841 s 93, 101 f.
1,4 Reuterdahl 1841 s 137.
115 Se Hellström 1987.
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Resultat
Undersökningen har visat att frids- och asylföreskrifterna rörande 
sockenkyrkan i kanonisk rätt men i synnerhet i den svenska lagstift
ningen tillkommit under inflytande från civila intressen och är att 
betrakta som ett från den världsliga makten givet privilegium. I 
vilken mån kyrkans krav tillgodosetts har varit beroende av den 
världsliga lagstiftningsmaktens godkännande, om än motsättningar
na härvidlag inte skall överdrivas.

I fråga om det grundläggande kravet på frid och vördnad för de 
helgade platserna har kyrkans krav accepterats, här i landet antagli
gen också mot bakgrund av förkristet fridstänkande med avseende 
på kultplats, hem och ting. Utmärkande för de svenska lagarna är 
den ibland mycket noggranna indelningen i fridszoner. Mer kompli
cerad har intercessionsplikten varit. Kravet på straffrihet eller straff
lindring för den som tog sin tillflykt till kyrkan har inte helt kunnat 
tillgodoses, vilket resulterat i att undantagsfall efter hand infördes 
också i den kanoniska rätten. I de svenska lagarna har detta för 
asylrätten grundläggande element inte fått några som helst nedslag, 
vilket bör tolkas så att kyrkan här inte förmått hävda sina anspråk i 
detta avseende. Också i fråga om straffrätten har förhållandena i 
Sverige skilt sig från kanonisk rätt på så sätt att civilt straff, fredlös
het, relaterats till fridsbrott. Över huvud taget har de världsliga 
intressena haft starkt inflytande på den svenska lagstiftning som rör 
sockenkyrkan och i synnerhet på straffrätten.
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Kollektiv eller territoriell 
indelning
Socknen som profan gemenskapsform i Sveriges 
medeltida lagar

Thomas Lindkvist

Socknen tillhör de långa strukturerna i svensk historia. Den var den 
minsta enheten i det kyrkliga administrativa och territoriella system 
som växte fram och etablerades under den tidigare medeltiden. 
Socken fick även betydelse som förvaltningsenhet, inte bara för 
kyrkliga angelägeneheter. Under nya tiden blev den även med sin 
sockenstämma organ för den profana, lokala självstyrelsen.1 Som 
beteckning på den minsta såväl kyrkliga som världsliga förvaltnings
enheten bestod socken fram till kommunreformen 1952.

I det medeltida källmaterialet framträder socknen huvudsakligen 
som en kyrklig enhet. I forskningen har från skilda discipliner stor 
uppmärksamhet ägnats socknens uppkomst, dess roll vid uppföran
det av kyrkobyggnad, dess förhållande till sockenkyrka, präst och 
biskop. Här skall dock socknens profana eller världsliga funktion i 
det medeltida samhället såsom den framträder i landskaps- och 
landslagarna behandlas.

Under sin långa historia har socknen vanligen betraktats och upp
fattats som en territoriell enhet. Det medeltida (och inte minst det 
förmedeltida) samhället var framför allt uppbyggt kring olika typer 
av kollektiv, gemenskaper och korporationer. Indelningen av männi
skor i grupper, stånd, etc. var ofta mer betydelsefull än territoriella 
indelningar. De senare kom att få en allt större roll i det alltmer 
komplicerade samhälle med en alltmer sofistikerad administration 
och prestationskrävande överhet som växte fram under medeltidens

Montan 1883; Gullstrand 1923. Socknen och lokal självstyrelse under modärn tid är för 
närvarande ett uppmärksammat forskningsområde med studier av bl a Harald Gustafsson, 
Torkel Jansson och Alberto Tiscornia.
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lopp.2 Begreppet communitas hade en central roll i medeltida sam
hällsuppfattning och även kungadömet uppfattades som en gemen
skap, snarare än som ett territorium.3 Gemenskaper kunde korsa eller 
överlappa varandra; de kunde vara egalitära, men kunde även ha en 
strikt intern hierarkisk struktur. Gemenskaper kunde vara mer eller 
mindre formaliserade. De kunde utgöra korporationer, vilka omgär
dades av ett intrikat regelverk för interna och externa relationer; 
detta gällde till exempel städernas hantverksskrån.4 Men gemenska
per kunde även vara informella och lösligt organiserade. Inte minst 
torde det gälla sådana som hade sin grund i grannskap och bygde- 
gemenskap.

Socknen som gemenskap och område
Den medeltida socknen hade sitt ursprung som gemenskap. Termen 
betecknade tidigast en grupp av människor.5 Socknarna torde inte ha 
sitt ursprung i någon förkristen organisation eller territoriell indel
ning.6 Däremot kan socknen ha haft sitt ursprung i kollektiv, beting
ade av grann- och bygdegemenskaper.7 Socknen var det kollektiv 
som byggde kyrkan, vare sig gemenskapen var av mer eller mindre 
egalitär natur eller hierarkiskt centrerad kring lokala stormäns makt
potentialer.8 Denna primärt kollektiva innebörd har troligen gradvis 
övergått till en områdesbeteckning, eventuellt beroende på den kyrk
liga överhetens fiskala intressen.9 * * Socknen blev ett område.

I de medeltida lagarna framträder socknen snarare som ett kollek
tiv än som en territoriell enhet. Ofta förekommer termen sockenmän 
eller kyrkomän (så i Gutalagen) för att markera att det är själva 
gemenskapen som avses. Även ordet socken betecknade uppenbarli

2 Goetz 1986, Gurevitj 1979 s 178
3 Reynolds 1984 s 250ff.
4 Lindström 1991
5 Andersson 1988 s 67f.
6 Så framför allt Hafström 1949. Denna uppfattning har tillbakavisats i Rahmqvist 1982, där det 

konstateras att sockenindelningen inte är anpassad till någon äldre, förkristen territoriell 
indelning.

7 Se senast Brink 1990 s 353—358.
8 Sålunda framhävs i Smedberg 1973 den "demokratiska" strukturen i socknen såsom de 

framträder i de svenska landskapslagarna beträffande kyrkobygge. Utifrån annat material kan 
mer hierarkiska strukturer påvisas härvidlag, Ferm & Rahmqvist 1985; Bonnier 1987. Se även 
Redin 1988 och Gren 1989.

9 Se Schalling 1926 s 187; Andrén 1987 s 25; Uppfattningen har framförts att socknen ursprung
ligen tillkom för att möjliggöra uppbörden av tionden. Sawyer 1988 s 36—43. Detta torde i så
fall gälla socknen som territoriell enhet.
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gen ofta ett kollektiv, men det finns exempel på att det också är ett 
område som avses: vägfarande män eller tiggare kunde avlida i 
socknen, i socknen kunde det finnas tiondepliktiga hantverkare, 
biskopen kunde vistas i socken, prästen kunde fara bort från socknen 
och man kunde välja gravplats i en annan socken.101 dessa samman
hang har socknen uppfattats som ett geografiskt avgränsat område 
och nästan alltid som en del av den kyrkliga organisationen. Inte 
sällan är det i fiskala sammanhang som socknen framträder som 
område.

I den yngre versionen av Västgötalagen finns soknamcerki omtalat, 
vilket tyder på att socknen hade utmärkta territoriella gränser. Fallet 
gäller brytande av kyrkmässofrid från soluppgång till solnedgång 
inom "sockenmärkena", dvs inom sockengränserna.11 I detta sam
manhang förefaller den territoriella avgränsningen ej ha någon stör
re praktisk betydelse. Den framstår snarast som symbolisk eller me
taforisk.

Socknen var identisk med sockenmännen. De två termerna betrakta
des som synonyma. Däremot kan det vara besvärligt att avgränsa 
sockenmännen. Uppgifter i till exempel Upplandslagen i samband 
med kyrkbygge antyder att sockenmännen var begränsade till att 
omfatta de jordägande.12 Socknen var något exklusivt, där åtminsto
ne de som ej ägde jord var uteslutna.

Socknen eller sockenmännen var i de medeltida landskapslagarna 
huvudsakligen en kyrklig gemenskap. Det är huvudsakligen i rela
tion till sockenkyrkan, prästen och biskopen som denna gemenskap 
omtalas. Härvidlag finns ett förhållandevis detaljerat regelverk i 
landskapslagarnas kyrkobalkar och socknarna framträder närmast 
som en typ av korporation. De interna maktförhållandena kommer 
dock inte fram.

Men socknen spelade under medeltiden även en roll i profana 
sammanhang. Den utgjorde ett kollektiv som samlades en gång i 
veckan, minst, för mässan i kyrkan. Denna församling kunde då 
utnyttjas för andra syften. Inför den kunde vittnas och inför den 
kunde informeras och pålysas.13

■° Se till exempel ÄVgL Kk 15:3, 18; YVgL Kk 22, Kk 34; ÖgL Kk 10, 12, UL Kk 7:7, 8:1-2, 14:6; 
SdmL Kk 11:1; VmL Kk 6:6, 7, 10.

11 YVgL Kk 50.
12 UL Kk 1:1. Jfr. SdmL Kk 5.1 UL Kk 2:1 framstår sockenmännen som identiska med bönderna.
13 Montan 1883 s 112.
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Hembud, pantsättning och vägfynd
En skillnad finns mellan lagarna från Götaland och från Svealand. 
Generellt sett är det i de sistnämnda som den profana eller världsliga 
funktionen hos socknen framträder. För Västergötland kan endast ett 
exempel anföras och det är nära förbundet med socknen som kyrklig 
gemenskap. Det förutsattes att den som regelbundet låg i lönskaläge 
kunde avsvärja sin frilla inför präst och sockenmän på påskdagen.14 
Ej heller Östgötalagen gav socknen någon större betydelse som fo
rum för tillkännagivanden och lysning.

I svealandskapslagama framträder däremot socknen relativt ofta 
som det kollektiv inför vilket vissa viktiga tillkännagivanden skulle 
eller kunde göras. Inte minst gäller detta vid avyttring av jord. Enligt 
Upplandslagen skulle ärvd jord först bjudas inför grannar och kyrk
socken.15 Södermannalagen har en mer hierarkisk gång i och med att 
jorden först skulle erbjudas hemma hos bördemännen med grannar
na som vittnen, därpå vid kyrkan med socknen samt slutligen vid 
tinget och med de där närvarande tingsmännen som vittnen.16 
Hälsingelagen har en bestämmelse som i stort sett överensstämmer 
med Södermannalagens.17 I Dala- och Västmannalagarna, vilka har 
delvis identiska bestämmelser, finns inget explicit omnämnande att 
hembud skulle ske inför socknen.18 Däremot kunde enligt Dalalagen 
arv krävas tre gånger inför socknen, varefter vederbörande kunde 
fara till tinget och kräva ut det.19 Östgötalagen föreskrev tinget och 
inget annat som instans för hembud.20 I landslagen övertogs och 
omarbetades den sistnämnda landskapslagens bestämmelser. Där 
omtalas att hembud skulle ske på tre häradsting.21 Socknen hade där 
ingen funktion att fylla.

Upplands- och Västmannalagarna föreskrev vidare att pantsätt
ning av jord skulle ske inför socknen, även om den församlingen 
anges som ett alternativ till tinget.22 Däremot nämns inte socknen i 
dessa sammanhang i övriga lagar. Landslagen nämner uttryckligen

14 YVgL Kk 57. Om vederbörande återföll efter påsk var böterna tre marker till biskopen.
15 ULJ 1 pr.
16 SdmL J 4:1.
17 HL J 1. Hembud skedde inför grannar, kyrksocknen, kirkiu sokn, och på tinget.
18 DL B 1; VmL J 1. Var hembudet skulle ske omtalas ej explicit, men tvist skulle hänskjutas till 

tinget.
19 DL G 15. Se äv. DL G 16:1, där den som på grund av ålderdom inte kunde reda sig inför 

socknen kunde erbjuda egendom till närmaste släkting mot försörjning.
20 ÖgL J 3.
21 MEL J 2; KrL J 2.
22 UL J 9:1; VmL J 10:1. Pantsättning skulle ske tinget eller vid kyrkan inför sockenmännen.

508



att jord skulle pantsättas på tinget.23 Här inskränktes alltså i vissa 
regioner socknens kompetens under medeltidens lopp.

Ett fall där lysning skulle ske inför socknen enligt de flesta lagar 
gällde vägfynd. Om något värdefullt föremål påträffades på lands
vägen skulle detta kungöras inför bl a socknen. Östgötalagen omtalar 
i detta sammanhang att det skulle pålysas inför byamän, vid kyrka 
och på ting.24 Det var alltså det regelbundet församlade, men ej 
formellt reglerade, kollektivet vid kyrkan (inte socknen som sådan) 
som var det väsentliga. En liknande hierarkisk gång finns föreskriven 
i Södermanna- och landslagarna: i närmaste by, vid kyrkan och 
slutligen på tinget.25 Upplands- och Västmannalagama nämner en
dast att meddelandet skulle göras på hundaresting eller inför 
socknen, medan Dala- och Hälsingelagarna ej nämner socknen i 
dessa sammanhang.26

Om någon person förlorade vettet skulle detta för den allmänna 
säkerhetens skull, meddelas, enligt Södermanna- och Upplandsla
garna, inför grannar, sockenmän och hundaresting.27 Likaså skulle 
enligt vissa lagar självskott, dvs en gillrad spjut- eller pilfälla i 
skogen, lysas inför sockenmännen.28

Men socknen förekommer oftare i dessa sammanhang i Söder- 
mannalagen än i till exempel Upplandslagen och de övriga svealand- 
skapslagarna. I den förstnämnda lagen var socknens roll som offent
ligt forum större.29 Borgen kunde ingås inför socken eller ting enligt 
Södermannalagen (och landslagen), men enbart inför ting i Upp
landslagen.30 Vid frigivning av trälar skulle ceremonin söder om 
Mälaren ske inför socknen eller tinget; Upplandslagen nämner en
bart den sistnämnda instansen.31 I ett fall har Södermannalagen

23 MEL J 10; KrL J 7. Jfr. DL B 14; HL J 9; SdmL J 9 och ÖgL J 16.
24 ÖgL B 37pr.
25 SdmL Tj 14; MEL Tj 31; KrL Tj 32.
26 UL M 52pr; VmL M 33; DL B 37; HL M 35.
2? SdmL M 18:1; ULM 2:1.1 Hälsinge- och Västmannalagama finns likartade bestämmelser, men 

där omtalas inte tinget; HL M 2:1; VmL M 2.1.
28 UL M 5pr; DL B 44:1; VmL M 5pr. Jfr MEL DrVd 6; KrL DrVd 4, där det omtalas att den som 

satte upp giller för älgar eller andra djur skulle kungöra detta på tre på varandra följande 
söndagar vid sockenkyrkan. Ang. självskott, se Granlund 1962 sp. 539f.

29 Holmbäck & Wessen 1940 s xxxiii.
30 SdmL Km 9; MEL Km 9:1; KrL Km 12:1, jfr. UL Km 8.
31 sdmL Km 3-1; UL Km 3:1. Se Nevéus 1974 s. 128f, 131, där det påpekas att beträffande 

frigivning av trälar finns spår av ättledning i Upplandslagen (och Västmannalagen), men inte i 
Södermannalagen. Detta tolkas av Nevéus som att ättledningen skulle ha upphört vid 1300- 
talets början. Södermannalagen är stadfäst senare än Upplandslagen. Detta förutsätter en 
likartad utveckling i landskapen kring Mälaren, vilket är möjligt beträffande träldomens 
gradvisa försvinnande och där ättledningens upphörande kan ha varit ett led i utvecklingen. 
Däremot kan man av detta knappast dra slutsatsen att socknen skulle ha ökat i betydelse.
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Första sidan ur Östgötalagens kyrkobalk frän handskrift, som i övrigt omfattar 
Magnus Erikssons landslag. Handskriften har tillkommit i början av 1400-talet, 
möjligen pä initiativ av Johan (Nilsson) Gädda. Den har använts som lagbok i 
Lösings härad i Östergötland, där Johan Gädda var häradshövding pä 1430-talet 
(Skoklostersamlingen, E 9048, RA. (Foto Kurt Eriksson).
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socken och Upplandslagen fjärdung som ekvivalenta gemenskaper.32
Södermannalagen förutsätter att dråp kunde erkännas på tinget 

eller inför socknen; i Upplandslagen nämns enbart tinget.33 Ett be
gånget dråp skulle, enligt Södermannalagen, kungöras och bot erbju
das på gravbacken, inför sockenmännen och på tre hundaresting; 
Upplandslagen föreskrev istället tre hundaresting och två folklands
ting.34 Likaså kunde bjudande av ed eller vittnesmål ske inför soc
kenmännen i Södermanland.35 Böter kunde där utfästas inför ting 
eller socknen.36

Södermannalagen gav socknen en framträdande ställning som 
vittnesgrupp eller som skiljemän i de interna agrara sociala relatio
nerna.37 Uppstod sålunda tvister om laga hägnad skulle byn vara den 
första instansen där man försökte att lösa problemet. Därefter hän- 
sköts det till socknen.38 Här finns alltså en hierarkisk ordning med 
socknen överordnad byn och underordnad tinget (hundaret). Söder- 
mannalagen omtalar i dessa sammanhang stundom sockensyner el
ler nämnder för att lösa vissa konflikter inom det lokala bondesam
hället.39

Även i Dalalagen finns en sockennämnd omtalad för att lösa tvist 
mellan två parter.40 Nämndens befogenheter preciseras inte närma
re. Östgötalagen, vilken, som ovan nämnts, inte lät socknen framträ
da särskilt ofta i profana sammanhang, omnämner i ett sammanhang 
sockennämnd, vilken dock var av tillfällig karaktär. Den skulle styr
ka att socknen inte hade samröre med någon som var fredlös.41 I 
detta fall var det en nämnd där den anklagade parten styrkte sin 
oskuld.

32 SdmL Km 14; UL Km 11. Fattigt folk och vanföra skulle föras mellan byarna och varje bonde 
skulle vara skyldig att ta hand om dem åtminstone en natt. Kördes de därifrån och dog eller led 
annan skada skulle detta undersökas av tolv män från samma socken respektive fjärding.

33 SdmL M 22; UL M 8 pr.
34 SdmL M 25:1; ULM 10.
35 SdmL R 9:1. Motsvarighet saknas i UL.
36 SdmL R 9:3; enligt UL R 9:2 enbart på hundarestinget.
37 Se till exempel SdmL B 5:2. En bonde beskylls för att ha kört över "oskuren åker" när han skall 

föra säden till ladan. Denna tvist skall avgöras efter en syn från socknen. Jfr UL B 9:1, där 
denna syn inte omtalas i motsvarande fall.

38 SdmL B 7:2.
39 Se SdmL B 3, 7:2, 8:2—3,14:2, 25.1 Upplandslagen förekom sockennämnder enbart i samband 

med kyrkan och dess egendom, UL Kk 14:2.
40 DL R 3:2.
41 ÖgL Dr 4 pr. Se äv. ÖgL Kk 3 pr, där sockennämnd vid tvist mellan präst och kyrka omtalas. Se 

vidare Holmbäck & Wessen 1933 s 22, not 10.
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Sockenstämma, sockenting och 
informell gemenskap
Vid vissa betydelsefulla transaktioner i det agrara samhället har 
således socknen i sin egenskap av gemenskap spelat en viktig roll. 
Men det rör sig ofta om sporadiska nedslag och i samband med andra 
överenskommelser eller överlåtanden har den grannskapsgemen- 
skap som socknen utgjorde inte haft någon funktion att fylla. Exem
pelvis var sockenmännens närvaro inte nödvändig vid det som hade 
att göra med landborna och deras förhållande till jordägarna. 
Socknen hade som organisation en undanskymd roll i det världsliga 
hierarkiska indelningssystem som existerade. Den var till exempel 
inte en formellt reglerad underavdelning till den större gemenskapen 
häradet eller hundaret. I profana sammanhang framträder den så
lunda som en informell och ej regelstyrd gemenskapsform.

Av landslagen från mitten av 1300-talet (Magnus Erikssons lands
lag), liksom i den 1442 stadfästa och något omarbetade yngre versio
nen (Kristoffers landslag), framgår att socknens betydelse ej heller 
ökade under medeltidens lopp. I landslagen, vars båda versioner som 
bekant saknar kyrkobalkar, framträder socknen precis som i land
skapslagarna som en tillfällig gemenskap. Det skedde emellertid mer 
sällan än vad som är fallet i framför allt Södermannalagen. Några 
innovationer kan noteras. I landslagen finns beträffande strävande
na att bestraffa våldgästning omtalat att en sådan handling skulle 
åtalas närmaste helgdag efter det att den hade begåtts inför socken
män och grannar.42 Denna bestämmelse, även omtalandet av soc
kenmännen, är hämtad från den stadga som kung Magnus Eriksson 
utfärdade i Uppsala år 1344.43 I några handskrifter av landslagen, 
den äldsta av utgivaren C. J. Schlyter daterad till senare delen av 
1300-talet, används här ordet sockenstämma.44 Det torde vara det 
äldsta belägget på den termen.

I landslagen omtalas även sockenting. Upptäcktes att någon olov
ligen hade fört djur till bete på öar skulle tillvaratagna djur pålysas 
vid ett sockenting. I vissa handskrifter omtalas även sockenstämma i 
stället för sockenting.45 Sockenstämma som ett organ där vissa bety
delsefulla transaktioner, till exempel köp av jord, ägde rum finns 
belagt i diplom från 1400-talet.46 Detta liksom termer som socken

42 MEL Kg 32; KrL Kg 36.
43 DS nr. 3864, s 376.
44 Jfr Gullstrand 1923 s 23.
45 MEL B 37pr; KrL B 51.
46 Granlund 1971 sp. 372.
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stämma och sockenting torde därför förutsätta att socknen även i 
världsliga och profana sammanhang utvecklade ett visst formellt 
regelverk under medeltiden. Men detta framträder inte i någon större 
utsträckning i det normativa materialet.

Socknen som tingsorganisation
I några landskapslagar utgjorde socknen en mer permanent och 
reglerad rättslig instans. Detta är särskilt framträdande i Gutalagen, 
vilken till innehåll och struktur skiljer sig från de fastländska lagar
na.47 Socknen var där, liksom annorstädes, framför allt ett kollektiv 
eller en gemenskap, vanligen betecknad som kyrkomännen eller 
sockenmännen. Termerna var uppenbarligen synonymer.481 enstaka 
fall hade sockenbegreppet en territoriell innebörd,49 men även soc
ken användes som beteckning på kollektivet.50

På Gotland uppbar socknen böter i vissa preciserade fall. Ibland 
har böterna tredelats mellan kyrkomännen, dvs socknen, kyrkan 
och prästen, såsom för utsättande av barn, tiondetredska, blot samt 
för dråp begångna på helgdagar.51 I sistnämnda fall omtalas att 
socknen tillsammans med prästen kunde lösa den skyldige ur bannet 
när böterna hade erlagts.52 Gutalagen förutsatte en hierarki, där 
socknen var underordnad tinget, vilket i sin tur stod under "landet", 
dvs den gemenskap som utgjordes av hela Gotland.

Ett förbud mot dobbel existerade. Böterna var tre örar till socknen, 
men om socknen inte ville ta emot dem höjdes de till tre marker och 
tillföll tinget.53 Eventuell brist på vilja att uppbära böter inom 
socknen kunde bero på oförmåga att utkräva dem. Om någon blota
de, dvs hemföll åt förkristen kult, var böterna tre marker, vilka 
skulle delas mellan prästen, kyrkan och kyrkomännen. Det förutsätts 
att socknen inte förmådde utkräva dessa böter. Uppenbarades och 
fälldes blotbrottet inför tingsmännen skulle böterna tillfalla dem. Om 
det blev känt för landa alla blev böterna tolv marker.54 Beträffande 
utsättande av barn omtalas att böterna var på tre marker till socken-

47 Se exempelvis Gullstrand 1923 s 22.
48 QL g;1 och GL 26 pr, där båda termerna förekommer och där de troligen avser samma sak.
49 GL 3:2, GL 6:1, GL 13:2 och GL 52.
so gl 2:2, GL 39 (om skymfande inför socknen, firi socn), GL 52 (om vägar; här framträder 

socknen såväl som område som en gemenskap) och GL 61.
51 GL 2:2, GL 3:1, GL 4, GL 8:1.
52 GL 8:1.
53 GL 61.
54 gl 4. Inget nämns att böterna skulle treskiftas om fallet avgjordes på tinget eller infor landet.
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männen. Men hade brottet skrittats för prästen dessförinnan skulle 
den skyldiga bota, dvs undergå kyrkostraff. Då skulle inga böter 
tillfalla socknen. Här fanns alltså en konkurrens mellan andlig doms- 
rätt och den världsliga som representerades av socknen. Liksom i 
fallet med blot kunde socknen förlora rätten till böterna om brottet 
kom till tingets kännedom; då skulle tinget och prosten ha tre marker 
vardera. Kom det till "hela folkets" kännedom var böterna tolv 
marker.55

På Gotland fanns alltså möjligheter för socknen att i vissa begrän
sade fall uppbära böter, även om denna rätt kunde inskränkas av 
olika skäl. Böter som var mindre än fyrtio marker samt de som inte 
erlades till "landets män" skulle enligt en uppgift tredelas mellan 
kyrkomännen, kyrkan och prästen.56 Vid mässfall skulle prästen böta 
sex marker att delas mellan prosten och socknen, men i detta fall var 
socknen målsägande.57 Den gotländska socknen hade ett visst ansvar 
att övervaka och bestraffa vissa brott. Någon motsvarighet finns inte 
i de fastlandssvenska lagarna.

Även i Hälsingelagen tillmättes socknen en permanent rättslig 
funktion. Den utgjorde nämligen grund för tingsorganisationen. Soc
kenting skulle hållas två gånger om året under ledning av kungens 
länsman. Fler ting fick ej hållas, såvida ej bud kom från kungen.58 
Dessutom omtalas att bönderna skulle välja tingsplats, men den fick 
inte ligga vid prästbolet.59 Hälsingesocknen hade sålunda en dubbel 
funktion; den ingick inte bara i den kyrkliga organisationen utan 
även i den juridiskt världsliga. Men uppenbarligen hade man sökt att 
etablera en åtminstone rumslig skillnad mellan dessa funktioner. Åke 
Holmbäck och Elias Wessen, vilka översatt de medeltida lagarna till 
modern svenska och grundligt kommenterat dem, anser att socknen 
som tingsorganisation var något relativt nytt vid den tid då Hälsinge
lagen tillkom, dvs i början av 1300-talet. Vissa uppgifter i Hälsinge
lagen skulle nämligen tyda på att landskapets tredingar en gång i 
tiden var tingsorganisationsenheter.60 I Hälsingelagen finns uppgif
ter som kan tolkas som att även skeppslaget var en rättslig gemen-

55 GL 2:2. Holmbäck & Wessen 1943 s 245, not 7; Pemler 1977 s 185f.
56 GL 8:2.
57 GL 60.
58 HL RB 3pr. Bestämmelsen anses indikera att länsmannens kompetens var inskränkt i Häl

singelagens lagsaga, se Holmbäck & Wessen 1940 s 401, not 20. Enligt Dala- och Västmanna- 
lagarna kunde tinget sammankallas oftare, om till exempel en tjuv togs på bar gärning, DL R 
1:1; VmL R 5.

” HL R 3pr.
60 Holmbäck & Wessen 1940 s 401, not 21.
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skap.61 Tredingen nämns som rättslig instans i samband med köp av 
stulet gods.62 Vid utfästande av ed framstår tredingen dessutom som 
en sidoordnad, möjligen hierarkiskt överordnad, enhet i förhållande 
till socknen.63 Dock kan man knappast dra slutsatsen att det skett en 
övergång från ting inom tredingama till ting inom socknarna. En 
sådan utveckling kan inte utläsas i Hälsingelagen. Den kyrkliga 
sockenindelningen i Hälsingland går, vilket Stefan Brink påvisat, 
tillbaka på äldre bygdeorganisationer med eventuellt gemensam 
rättsskipning och kultutövning. Denna organisation övertogs senare 
av kyrkan för att skapa ett indelningssystem.64 Snarast torde bestäm
melsen om att tingsplatsen i socknen inte skulle ligga vid prästbolet 
uppfattas som ett försök att markera socknens skilda funktioner.65

Böter uppbars kollektivt stundom av socknen även utanför Gotland. 
Om någon var satt i förbud, dvs som straff utesluten ur den kyrkliga 
gemenskapen, och genom sin blotta närvaro avbröt mässan skulle 
vederbörande enligt den yngre versionen av Västgötalagen erlägga 
böter, vilka tillföll socknen. Lagen förutsätter en stegring av bötesbe
loppet. För första dagen skulle den skyldige böta tre marker; intet 
nämns om mottagaren. För andra dagen var böterna likaledes tre 
marker, men skulle delas mellan biskopen, kungen och häradet. För 
den tredje dagen ökade böterna till 27 marker, fördelade på socknen, 
kungen och häradet.66 Socknen kom alltså in som bötesmottagare 
relativt sent i denna hierarkiska ackumulation. Att socknen uppbar 
böter bör förklaras med att den har betraktats som målsägande. Den 
framträder här i Västgötalagen som kollektiv målsägande endast 
såsom kyrklig gemenskap.

Likaledes kunde, enligt Upplandslagen, böter tillfalla socken
männen om prästen byggde en kyrka utan tillstånd av biskopen och 
utan socknens samtycke.67 Möjligen kan den terminologiska skillna
den mellan sockenmän och socken förklaras av att det var socknen,

61 HL R 6, där det omtalas att hela skeppslaget eller socknen gjorde tingfall. Det finns ej andra 
indikationer på att skeppslaget skulle vara en s.k. tingskrets.

62 HL M 29. Köparen skulle med fångesmän, dvs köpvittnen, styrka att det var ett köp inom en 
månad vid tredingen.

63 HL R 7:1. Ed skulle bjudas inom tio dagar och inom socknen och inom treding. Utom treding 
skulle den utfästas inom femton dygn.

64 Brink 1990 s 353-358.
65 Det framgår i Hälsingelagen att laggilla fastar vid köp av jord skulle utses inför kyrksocknen 

eller tinget, vilket möjligen tyder på att denna funktionsdelning tillämpades i praktiken. HL J 4.
66 YVgL Kk 47.
67 UL Kk 3:1. Böterna var nio marker, fördelade mellan biskop, "denna kyrka" och "hans 

sockenmän". Förbudet har betecknats som "rimligtvis ålderdomligt", Smedberg 1973 s 66.
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menigheten i dess helhet, som skulle godkänna ett nytt kyrkobygge, 
medan däremot sockenmännen i en mer inskränkt mening, dvs de 
jordägande (möjligen inkluderande landborna), var bötesmottagare.

Socknen mellan byn och häradet
På landsbygden, liksom annorledes, har de enskilda individerna 
ingått i skilda gemenskaper. Hushålls- och släktskapsgemenskaper 
framträder nästan inte alls i de medeltida lagarna. Det gör däremot 
tre andra former: byn, socknen och häradet (i Götalandskapen) eller 
hundaret (i landskapen kring Mälaren). Socknen var en gemenskap 
betingad huvudsakligen av kyrklig tillhörighet och av bygdegrann- 
skap; två former vilka ej utesluter varandra. Den var inte en gemen
skap som byn, vilken förutom grannskap även byggde på en viss 
arbetsgemenskap eller var beroende av produktionsmässiga hänsyn. 
Även häradet och hundaret var naturligtvis grannskapsgemenska- 
per, men de var framför allt de gemenskaper där rättsliga saker 
avgjordes. Häradet och hundaret var de former där det lokala sam
hället mötte och kommunicerade med den världsliga överheten.

Landskapslagarna uppvisar vissa variationer beträffande socknens 
världsliga eller profana funktioner. Dessa skillnader kan inte tillskri
vas en kronologisk utveckling. De skilda lagtexterna kan inte sägas 
representera skilda stadier i en utvecklingsprocess. Orsakerna måste i 
stället sökas i regionala omständigheter. Att socknen spelat en större 
roll som lokal organisations- och gemenskapsform på Gotland och i 
viss utsträckning även Hälsingland kan naturligtvis förklaras med att 
i dessa områden saknades en indelning i hundaren och häraden på 
vilka det rättsliga systemet, tingsorganisationen, kunde baseras. Men 
det var också områden där det kan antagas att kungamakten, som 
representerade en alltmer kontrollerande överhet, och dess möjlighe
ter till kontroll var svag (Hälsingland) eller obefintlig (Gotland).

I Östgötalagen hade kungamakten en starkare ställning än i land
skapslagarna från Mälardalen i vissa viktiga avseenden.68 Eftersom 
den medeltida kungamakten under 1100- och 1200-talen huvudsak
ligen hade sitt fäste i Götalandskapen kan det också förutsättas att 
dess maktställning kan ha varit starkare där än i Svealand.69 Det 
finns en viss överenstämmelse mellan en svagare närvaro av den

68 Sjöholm 1988 s 190f, 231, 2341
69 Jfr Lindkvist 1988 s 26-30.
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reglerande kungamakten och en relativt större betydelse för socknen 
som profan grannskapsgemenskap.

Även om socknen var ett kollektiv framgår av de medeltida lagar
na att den aldrig utnyttjats som prestationsenhet av vare sig kyrklig 
eller världslig överhet. De kyrkliga fiskala kraven, såsom de framträ
der i lagarnas kyrkobalkar, var tionden, vilken åvilade de enskilda 
jordbrukarna. De krav på prestationer som den framväxande statsbä- 
rande kungamakten ställde på samhället vid tidpunkten för land
skapslagarnas tillkomst har ej heller lagts på socknarna. I den mån 
dessa prestationer över huvud relateras i detta normativa material är 
det, som beträffande ledungsskatterna, andra kollektiv eller gemen
skaper, hundarena och skeppslagen, som har utnyttjats. Som forum 
för kommunikation mellan en åtminstone världslig överhet och lo
kalsamhället har socknen ej haft någon uppgift att fylla.

Däremot har socknen haft en stor betydelse internt för lokalsam
hället. Dess egenskap som forum för pålysning och för att bevittna 
vissa handlingar är det kanske främsta uttrycket härför. Men detta är 
i de flesta fall beroende på att invånarna regelbundet samlades vid 
kyrkan. Det var inom socknen som lokal- och personkännedom 
fanns. Denna profana gemenskapsfunktion kan således vara sekun
där i förhållande till den kyrkliga.

Inga formella avgöranden har enligt lagarna träffats inom 
socknen, bland sockenmännen och vid kyrkan. Det skedde ej heller 
någon iakttagbar ökning av socknens kompetens under den gradvisa 
övergången från landskapslagar till landslagar. Snarast tyder de fåta
liga omnämnandena i landslagens båda versioner på att socknens 
världsliga funktioner skulle ha minskat. Däremot visar termer som 
sockenstämma och sockenting i några handskrifter av landslagen att 
socknen förfogat över även i världsliga, dvs icke-kyrkliga, samman
hang en mer regelbunden och regelmässig organisation. Att socknen 
som en gemenskap konstituerad av grannskap spelar en så undan
skymd roll i de medeltida lagarna behöver ingalunda innebära att 
den i praktiken hade en obetydlig roll. Den bild de medeltida lagarna 
ger av samhällslivet är mycket selektiv. Det är i stort sett överhetens 
bild som ges och därför kan vi i lagarna se föga av vad som avhand
lades bland sockenmännen utanför sockenkyrkan.
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"Och jungfrun skulle sig till 
ottesangen gå"
Om kyrkan i den medeltida balladen

Sven-Bertil Jansson

Att belysa bestämda historiska företeelser med hjälp av texter som 
förmedlats i muntlig tradition är alltid ett vågspel. Om de sk medelti
da balladerna vet vi att genren i Norden växte fram under medelti
den, tidigast under 1200-talet. Nedskrifter från förreformatorisk tid 
är dock sällsynta och inskränker sig till ett fåtal strofer. Några origi
nalmanuskript föreligger inte, inte heller några uppgifter om när en 
viss ballad tillkom. Somliga "medeltida" visor kan på goda grunder 
antas vara skapade efter reformationen. Balladerna möter oss nästan 
enbart i uppteckningar från och med 1500-talet fram till våra dagar 
(då även inspelningar tillkommer).

Emellertid har man inte minst i mentalitetshistoriska sammanhang 
en lättbegriplig önskan att kunna dra nytta av den muntligt traderade 
diktningen. Genom den borde man kunna komma åt varaktiga atti
tyder till skilda historiska företeelser hos stora grupper i samhället. 
Det kan kanske därför vara värdefullt att genomföra en diskussion 
om huruvida och på vilket sätt balladmaterialet skulle kunna vara en 
brukbar källa. I utgångsläget har man oundvikligen ett svårbemästrat 
källkritiskt problem. Frågan är om ens den yttersta försiktighet är 
tillräcklig, om man vill nå säkra resultat. I det följande vill jag lägga 
fram några synpunkter på detta problem. Därefter skall jag försöka 
mig på en analys av ett antal ballader, som vid kritisk mönstring i 
något avseende skulle kunna bestå provet.
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Det källkritiska problemet
Den muntliga traditionen är ett flyktigt medium och dess kännetec
ken variation. Om en ballad numera är känd endast i en version, 
betyder det givetvis inte att andra inte skulle ha existerat. En upp
teckning representerar ett framförande av visan, och man måste 
alltid räkna med att ett okänt (ibland närmast ändlöst) antal framfö
randen aldrig har blivit dokumenterade.

Balladen har förmedlats från sekel till sekel, från människa till 
människa. Flera psykologiska faktorer har åstadkommit att visan har 
förändrats under traderandet. Människans bräckliga minne är en 
faktor, som medför ofrivillig variation. En annan viktig omständighet 
är sångarens skapande förmåga. Visan kan förändras mer eller mind
re medvetet i en riktning som den individuelle sångaren finner 
passande i hans egen eller lyssnarens situation.

Om en ballad sålunda existerar endast i form av uppteckningar 
från olika tider och platser, måste man fråga sig om det överhuvudta
get är möjligt att yttra sig om visan i sig. Är det meningsfullt att fråga 
hur visan har gestaltat sig vid en viss tid? Om man vill pröva om ett 
visst element i balladen är medeltida, finns det dock obönhörligen 
endast en väg att gå, eftersom all dokumentation är efterreformato- 
risk: att dra slutsatser om ett äldre stadium utifrån ett yngre.

Balladforskningen är numera helt avvisande till försök att rekon
struera en visas urform. Så har inte alltid varit fallet De mycket 
olikartade resultaten av restitueringsförsöken är dock avskräckande1. 
På sådana vägar kan vi inte ge oss in, eftersom det torde kräva 
övernaturliga insikter för att lyckas.

Frågan är om det ligger något förnuft i att ge sig i kast med den 
något anspråkslösare uppgiften att försöka peka ut enskilda inslag i 
balladerna, vilka med rimlig kritik kan anses ha tillhört visans medel
tida skick. Problemet förtjänar att prövas i positiv anda. Häri ligger i 
själva verket den enda möjligheten att se balladen i medeltida 
kontext och som kommentar till medeltida förhållanden. Det som här 
avses är alltså inte "urtexten" utan bestämda drag i visans utform
ning på traditionsstadier under medeltiden. Finns det då någon 
metod att ringa in faktorer i en viss ballad som med all rimlig 
sannolikhet bör ha tillhört den även under medeltiden?

Om den folkliga traditionsprocessen och dess inverkan på vistex
terna har åtskilligt skrivits. Det finns uppfattningar om vilka faktorer 
som är väsentliga (subjektiva och objektiva), om innebörden av

1 Dal 1956 s 364-376 och där anförd litteratur.
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traderingen (grovt sett: visan blir "söndersjungen" å ena sidan, visan 
utvecklas genom en skapande insats å den andra). Hur man än ställer 
sig till detta kvarstår variabiliteten hos traditionsmaterialet som ett 
faktum. En intressant fråga blir då om det är möjligt att generellt 
hävda, att det är en viss typ av drag som framför allt är föremål för 
variation medan andra är mer stabila.

Det må räcka att här hänvisa till en tysk diskussion med ett aktuellt 
inslag. Hermann Strobach gör i sin studie av Bauemklage-visor en 
gradering av variabiliteten. Han menar att drag, som i förhållande till 
visans meningsutsaga snarast är bisaker och sålunda bara har liten 
betydelse för textens innebörd, är de mest variabla. Sångaren som 
reproducerar en visa stöder sig på ett "Merkgerüst", till vilket hör 
meningssammanhanget och de bärande orden däri, därtill också 
rimflätningen, den metriska och melodiska strukturen, formlerna.2 
Strobachs teori har nyligen till en del ifrågasatts av Otto Holzapfel, 
som i den tyska balladutgåvan gett ut och kommenterat visan "Graf 
und Nonne". Utifrån detta material invänder han att det inte är 
säkert att forskaren har samma syn som sångaren på vad som är 
nyckelställen i texten, på vad som är betydelsesvaga element (lätt 
variabla) eller mer meningsbärande (stabila).3

Det finns enligt min mening anledning att ta fasta på både Stro
bachs och Holzapels uppfattningar. Med den senares försiktighet i 
minnet vill jag pröva en metod som delvis harmonierar med Stro
bachs teori. Jag söker ett någorlunda entydigt instrument att arbeta 
med, som är tillämpligt på muntligt traderade visor, och har då inte 
bruk för de typer av resonemang som fördes när man restituerade 
urformer. Inte heller Johannes Steenstrups klassiska bok Vore Fol
keviser fra Middelalderen, vars uttalade syfte dock var att "udfinde, 
hvorledes vore Viser fra Middelalderen oprindelig saa ud, deres rette 
Form och Indhold", är till mycket hjälp.4 Många välgrundade slut
satser dras där om vad som icke är medeltida i visorna, men för 
konklusioner om det motsatta är hans resonemang för allmänna.

Inom modernare visforskning är Karl-Ivar Hildeman talesman för 
en sträng historisk källkritik. Ett par meningar i avhandlingen om 
senmedeltidens politiska visor kan vara en nyttig maning också i 
detta sammanhang: "Inför ett sådant material kan en fullständig 
resignation synas försvarlig. Men i praktiken leder den endast till att 
hypoteser och lösa konstruktioner lämnas fritt spelrum, ty stoffet 
föreligger dock, sådant det nu är: just dess vådlighet måste locka till

2 Strobach 1964 s 377.
3 Holzapfel 1988 s 265 f.
4 Steenstrup 1891 s 1.
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vådligheter. Det återstår då att rätta målsättningen efter materialets 
bärkraft."5 Med denna inställning i minnet kan man kanske finna en 
mer entydig princip att arbeta med. Det finns, menar jag, en näralig
gande möjlighet i det grundläggande faktum att balladen är en episk 
visa.

En ballad berättar alltså en historia, den återger ett episkt förlopp. 
Visserligen är det inte ovanligt att berättelsen delvis byter gestalt 
under traderingen, men i grunden måste den förbli densamma. Det 
finns en episk logik, som för varje balladtyp utpekas av dess bevarade 
varianter. Brott däremot bör vara resultat av senare tradering.

Vad det här gäller är främst de stora byggstenarna i balladberättel
sen. Ett exempel: I den välkända "Harpans kraft" (SMB 22) är 
kvinnan vid berättelsens början försänkt i sorg.6 Allt annat vore 
också förödande för historiens logik. Hon sörjer över att ha mist sina 
systrar och fruktar att själv röna samma öde. Visan handlar om hur 
det hon fruktar verkligen inträffar men också om hur hon räddas. 
Glädje, likgiltighet eller något annat som inledning skulle ha varit 
orimligt och lett till en helt annan historia. Även sättet på vilket hon 
räddas är episkt ofrånkomligt: genom musikens makt över naturvä
sendet, näcken. Liksom självfallet näcken själv och hans element inte 
är utbytbara.

Sådana för den episka logiken nödvändiga element kan utan större 
risk förklaras tillhöra den medeltida visan. Omvänt är det ofta lätt att 
peka ut textelement som omöjligen kan vara medeltida. Det gäller 
inte bara en stor mängd detaljer — t ex rekvisita som inte existerade 
under medeltiden — utan även viktigare motiv. "Harpans kraft" 
igen: I en variant från 1880-talets Södermanland uppträder mannen 
utan harpa, han sjunger i stället — förvånande nog "om sin härre och 
Gud" (Xa:14—16). Här har det naturmytiska skeendet försetts med 
ett kristnat slut, därtill med ord som vittnar om dess rötter i 1800- 
talets väckelsekristendom.

Den episka logiken är det enda hjälpmedel, med vilket man enligt 
min mening skulle kunna bestämma vissa textelement som medelti
da. Principen är lik den som ligger till grund för balladkatalogen The 
types of the Scandinavian medieval ballad. I den beskrivs de olika 
balladtyperna genom att det huvudsakliga narrativa innehållet refe
reras. Men eftersom man där också vill täcka väsentliga avvikelser
5 Hildeman 1950 s 9.
6 För det svenska balladmaterialet hänvisas till den under utgivning varande editionen Sveriges 

Medeltida Ballader (SMB). Inom parentes anförs visornas nummer enligt SMB, när så krävs 
även variantbeteckning och strofnummer (tex SMB 22 B:7). För i SMB ännu ej publicerade 
ballader (med högre nummer än 130) hänvisas på samma sätt, varvid avses tryckfärdigt 
manuskript i Svenskt visarkiv.
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Balladmotiv i Floda kyrka, Södermanland: "Burman dödas av Holger Danske". 
Foto: Sören Hallgren/AFA.

från huvudlinjen i handlingen (alternativ, uteslutningar, tillägg), är 
min metod mer begränsad.7 Å andra sidan är den rymligare så till 
vida som den ibland räknar med detaljer, som inte fått plats i de 
korta innehållsreferaten.

Vad skall man nu mot bakgrund av detta säga om fenomenet 
"sockenkyrka" och de företeelser som är knutna till den: kyrkobygg
naden och dess delar, kyrkorummet, kyrkporten, kyrkogården, de

7 Jfr TSB s 18 ff.
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kyrkliga ceremonierna, prästen? Alla dessa företeelser figurerar i 
balladerna. Men frågan är alltså, om det är inslag som är ofrånkomli
ga för den episka logiken. I annat fall är deras existens inte med 
nödvändighet medeltida, även om den självfallet kan vara det.

Dessa resonemang kan givetvis föras endast under förutsättning 
att de aktuella balladerna verkligen har tillkommit under medeltiden. 
Under senare tid har försök gjorts att frånkänna balladen överhu
vudtaget medeltida ursprung, något som dock mest vittnar om dålig 
förståelse för en fundamentalt muntlig genre. Mera motiverat är att 
ifrågasätta vissa enskilda balladers höga ålder. Faktum är, som an
tyddes inledningsvis, att inte alla visor som nu skyltar som medeltida 
ballader tillkommit före reformationen (ett väldokumenterat fall är 
SMB 19 "Agneta och havsmannen").8 Balladgenrens medeltida exi
stens är emellertid klart säkerställd, bl a genom de textfragment som 
faktiskt finns, trots muntligheten. Utgångspunkten måste därför vara 
att de visor som uppfyller balladens formella karakteristika skall 
anses ha medeltida ursprung, såvida inte motsatsen kan bevisas.

En varning till den som vill utnyttja balladtexter i historisk forsk
ning kan kanske vara på sin plats: Man bör tänka sig för extra om 
man använder av trycket utgivna texter. Så länge den svenska text
kritiska utgåvan (Sveriges Medeltida Ballader) inte är fullbordad 
ligger det nära tillhands att gå tillbaka till 1800-talets viktiga utgåvor 
Svenska folkvisor från forntiden (E. G. Geijer och A. A. Afzelius) och 
Svenska fornsånger (A. I. Arwidsson). Man bör då ha klart för sig att 
dessas utgivare (speciellt Afzelius) redigerade sina texter, i några fall 
mycket starkt.9 Somliga är rena konstruktioner på basis av flera 
uppteckningar. Även i detalj frångås uppteckningarnas lydelse.

Till ottesangen gå
Att kyrkan spelar en viktig roll i människans liv kan sägas vara en 
förutsättning för ett stort antal ballader. Balladernas berättande är 
starkt koncentrerat till för människornas liv avgörande omständighe
ter. Däri, liksom i den språkliga gestaltningen och struktureringen, 
liknar de dramatiken. Handlingen går från scen till scen, och vad 
som tilldrar sig är i varje moment betydelsefullt. Att balladerna 
handlar om grundläggande relationer mellan människor, om kärlek 
och död, om mänsklig och utommänsklig makt motiverar, att kyrkan 
och det kyrkan står för har en plats i balladen.
8 Piø 1985 s 140-147; Meisling 1988 speciellt s 275 ff.
9 Jonsson 1967 s 822-830, 850-853.
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Detta innebär inte att kyrkan spelar en roll i varje ballad — långt 
därifrån. Det finns andra kraftcentra som har större betydelse, fram
för allt "gården" och alla dess lokaliteter och funktioner, inte minst 
"konungens gård". Kyrkans betydelse är emellertid påtaglig i fall där 
visans personer utsätts för fara från makter, speciellt icke-naturliga 
krafter, som blir ett hot mot människans normala liv. Det är därför 
inte överraskande att man finner kyrkan som en viktig faktor i flera 
sk naturmytiska ballader. "Och jungfrun skulle sig till ottesangen 
gå" är inledningen till balladen "Den bergtagna" (SMB 24). Med lätt 
variation finns raden i alla de äldsta beläggen (A-D) och i de flesta 
yngre.

"Ottesangen" är ibland ersatt med "aftonsången", ibland skall 
jungfrun kort och gott "till kyrkan". Denna variation är i samman
hanget betydelselös. Det viktiga är att kvinnan uppges lämna går
den/hemmet i avsikt att delta i en kyrklig ceremoni. Av varianterna 
EGJ ser man att traditionen känner en annan början, där kvinnan 
avslöjar för sin mor att hon för länge sedan gett sig i lag med 
bergakungen och har barn med denne. Hon har blivit offer för en 
mot det mänskliga samhället fientlig makt.

"Den bergtagna" har ett intrikat förhållande till ett par angränsan
de visor, som inte kan utredas här. Trots den komplicerade tradi
tionsbilden, som bekräftas vid en jämförelse med danskt material, är 
det frestande att betrakta kyrkogångsmotivet här som ålderdomligt 
- åtminstone i visans svenska utformning.10 Det ger nämligen en 
kontrast till det faktum att kvinnan i själva verket beger sig in i 
berget. Religionens trygga möjlighet frammanas. Emellertid är ex
emplet osäkert; vi har kanske här mera att göra med en episk finess 
än en tvingande episk logik.

Kyrkans funktion i denna ballad är att aktualisera föreställningen 
om ett liv i religionens hägn, varifrån människan riskerar att lockas 
bort. I fortsättningen försvinner den ur handlingen. En liknande roll 
har kyrkan i "Herr Tores' döttrar" (SMB 47), välkänd som underlaget 
för Ingemar Bergmans film Jungfrukällan. Alla de äldsta beläggen 
(från 1670-talet och framåt) börjar med att Tores' tre döttrar, sena 
därför att de försovit sig, beger sig mot sockenkyrkan för ottesangen.

I motsats till fallet "Den bergtagna" finns här ingen anledning att 
misstänka, att motivet inte skulle vara medeltida. Det tjänar till att 
understryka de tre jungfrurnas oskuld och renhet. Desto mer hjärt
skärande blir det oblida öde som drabbar dem, när de våldtas och 
dödas av tre vallare i skogen. Här står kyrkans makt mot ett närmast

10 Om det danska materialet se DgF 37.
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hedniskt öde. Vallarna är i själva verket jungfrurnas bröder, som 
efter lång tids bortovaro blir sina oskyldiga systrars banemän. På 
liknande sätt fungerar kyrkan i en annan ballad, "Jöde Gunnarsson 
och stolts Hilla" (SMB 108). Där börjar historien med att Jöde friar till 
Hilla och får som svar, att hennes släkt inte vill veta av honom. Han 
lämnar då henne med en hotelse:

Om Jag skal bijda i 15 åhr 
medh wåld skal tu blifwa min.
(A:3;1670-talet)

Hilla lever nu i fruktan, hon lämnar inte gårdens trygghet på flera 
månader, vilket exemplifieras endast på detta sätt:

icke thorde Stoltz Hilla lilla 
till någor kyrckia gåå.
(A:4)

När hon till sist ändå rider ut en dag, är det i avsikt just att bege sig 
till kyrkan. Då inträffar naturligtvis det väntade. Jöde dyker upp och 
bär henne in i kärlekens "grönan lund,/der fagraste gräset oprann". 
Trots sina böner blir hon våldtagen. Även om hon senare tycks 
acceptera sitt öde, slutar det med hennes död i förtvivlan, eftersom 
Jöde låter vänta på sig för länge för bröllopet.

Man kan naturligtvis hävda att kyrkan i dessa texter har en rent 
berättarteknisk funktion: När balladen handlar om hur en oskyldig 
kvinna skall råka illa ut, fordras en motivering för att hon lämnar sin 
trygghet i fädernegården. Kyrkobesöket får ge denna anledning. Men 
att just kyrkan väljs för den uppgiften, beror givetvis på att den 
symboliskt svarar mot den oskuld och renhet i uppsåtet som utmär
ker de inblandade balladkvinnorna. Kampen mellan onda och goda 
krafter om människans liv aktualiseras.

Motivet kan också turneras lite annorlunda, med en gift kvinna i 
huvudrollen och med ett lyckligt möte på vägen till kyrkan. Ett 
exempel finner vi i "Florens och Margareta" (SMB 190), där kvinnan 
mot sin vilja måste gifta sig med "gamble her herman". Där kommer 
den vanliga situationen:

Thet var om en helig söndag, 
och om the helighe thidher, 
fru margreta lät sala sin gånghare grå, 
til kiörckan ville hun ridha.
(B:3; ca 1630)

I nästa strof kallas hon "sköne fru margretha" och kommer i "rosen 
lund", där hon möter sin tidigare fästman Florens. De talar ut. Hon 
förklarar att hon inte alls velat gifta sig med Herman men avvisar

528



Florens' erbjudande att mörda denne. Vad Gud vill, kommer nog att 
ske, även om det dröjer, säger hon. När hon sedan kommer hem från 
kyrkan, märker Herman att hennes ögon är röda. Han tycker faktiskt 
synd om sin fru och lyckas strax omkomma under jakt! Florens och 
Margareta kan gifta sig.

Denna ologiska utveckling, som dessbättre inte påverkar kyrkans 
plats i handlingen, kom Steenstrup att hänföra visan tillsammans 
med andra "moralsk forkludrede" till "Riddertidens Slutning".11 
Säkert har han rätt i att denna "romanvisa" hör till de sena ballader
na, men någon anledning a tt gå utöver medeltiden föreligger inte. 
Kyrkomotivet är för övrigt mycket stabilt i denna visas omfattande 
danska tradition.

Näckens kyrkbröllop
"Näcken bortför jungfrun" (SMB 20) har en handling som ovillkor
ligen kretsar kring kyrkan, ehuru de bevarade varianterna ger något 
olika bilder. Den episka kärnan är följande: En herreman har tre 
döttrar. En av dem vill inte ha någon man. Näcken får veta det och 
ger sig iväg för att försöka locka henne. I somliga varianter kommer 
han — givetvis förklädd till stilig karl — till herremannens gård och 
erbjuder jungfrun att köra henne till kyrkan, dit hon nämligen står i 
begrepp att bege sig. Enligt andra texter färdas näcken direkt till 
kyrkan, där kvinnan redan befinner sig. I kyrkan sitter näcken och 
jungfrun som fästfolk, i vissa varianter blir de också vigda. De 
lämnar så kyrkan, och näcken kör ned i vattnet med kvinnan/bru- 
den.

Helt klart är att kyrkans roll i denna historia är central. Som i de 
tidigare behandlade balladerna är det naturliga målet för en jungfru, 
som lämnar gården, just kyrkan; i en av varianterna (D) talas logiskt 
också om "messa och Ottesang". Visserligen fuskas i någon variant 
(BH) näckens besök i kyrkan bort, han kör direkt hem med sitt offer. 
Det strider dock mot berättelsens logik, eftersom därmed den enda 
dramatiska konfrontationen - den mellan det farliga naturmytiska 
väsendet och den kristna religionen och dess representanter för
svinner ur bilden. Näcken har nämligen inga svårigheter att få med 
jungfrun från gården. Det är först i kyrkan motstånd kan finnas.

Kyrkorummet blir alltså spelplats för en avgörande del av hand
lingen. Gemensamt för de flesta varianterna är att näcken väcker

11 Steenstrup 1891 s 183-188.
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uppseende av olika skäl, som visar på hans förbindelse med onda 
makter:

Necken han körde kyrkowägen fram 
Så rödaste elden under vagnen brann 
(D:9; 1810)

Och Hållfast han körde den Kyrkovägen fram,
Så bergen de remna, och jorden skalf.
(Ea:5; 1810-13)

Och Necken han gångar sig i kyrkan in,
Så mången man då bleknade om kind.
(Ea:9)

Näckens uppträdande i kyrkan sker alltså under pågående guds
tjänst, ibland är det fråga om hans och jungfruns vigsel. Därför 
framträder en personlig motpart, nämligen prästen. Ett par varianter 
låter denne uttala en varning:

Presten, som för altare sang:
"Be Gud bevara er för den främmande man!"
(A:5; 1870)

Å Prästen han rådde den Jungfrun för sann 
Wakten eder för den fremmande man 
(Fa: 11; 1811)

Prästens heliga handlingar, framför allt välsignelsen, framstår som 
ett hot mot näcken:

Presten höll messa och Ottesang
Den lede fule hunden han led stort tvång
(D:16)

Men när som Prästen välsignelsen las,
Så springer Necken ur kyrkan med hast.
(Ea:12)

Sammanfattande om de nu berörda balladerna kan sägas, att kyrkan 
där framstår som en självklar trygghetsfaktor för människorna. Den 
säkerhet som familjen och släkten garanterar symboliseras av går
den. Om den rena men försvarslösa kvinnan/jungfrun lämnar går
den är det för att ge sig under religionens, kyrkans skydd. Men vägen 
mellan dessa två punkter, gården och kyrkan, är full av farligheter, 
mänskliga och utommänskliga. Onda makter står beredda att besud
la det rena eller för gott undandra människan det godas beskydd.
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Prästen
I medeltida litteratur uppträder prästen både i allvarliga och komiska 
sammanhang, beroende på varifrån texten emanerar. Prästsatir och 
skämt med klosterfolk är välkända fenomen. I balladen ses präster 
dock sällan i huvudroller. Det enda egentliga undantaget är "Herr 
Wronge" (SMB 121), märkligt nog ett fall som visar en präst av den 
typ man finner i novellitteratur som Decamerone: prästen som hor
karl. Visan berättar om hur den misstänksamme äkte mannen gillrar 
en fälla och lyckas ertappa hustrun och "her hindrick prester i ty" på 
bar gärning. Herr Wronge gör processen kort med de syndiga: han 
hugger huvudet av dem båda, av prästen därtill högra handen. I 
denna visa är prästen givetvis helt ofrånkomlig.

Den syndige prästen skymtar också i legendvisan "Maria Magda
lena" (SMB 43). I den sägs Maria Magdalena ha avlat tre barn, det 
första med sin far, det andra med sin bror. Det kan tyckas syndigt 
nog, men kulmen återstår:

Det tredje aflade Du med Din SocknePrest
Då gjorde du synd som aldramest.
(Ba:9; 1811)

En viktig biroll spelar prästen, som vi sett, i "Näcken bortför jung
frun", när han i kyrkan med sina ceremonier leder kampen mot det 
onda. I övrigt skymtar han någon gång både i skämtvisor och andra 
ballader, men någon självständig roll får han alltså sällan. Det är inte 
ägnat att förvåna, eftersom visorna övervägande handlar om unga 
herrar, jungfrur och fruar och deras relationer till varandra. Inte 
heller i legend visorna möter man prästen: när de i likhet med de 
flesta andra balladerna spelar i riddarmiljö avviker de inte från deras 
praxis.

Kyrkobyggnaden och kyrkklockorna
"Herr Tores' döttrar" slutar med ett syndabotsmotiv. I de äldsta 
fullständiga texterna (ADEIN) låter Töres bygga en kyrka för att sona 
sin skuld. Motivet får sägas höra naturligt till visans berättelse som 
tragedins försoningsdel. Att det är de äldsta texterna som har detta 
slut (utom BC som avbryter efter en strof som återger Töres' insikt 
om brottet), vittnar också om dess höga ålder. Motivet får anses vara 
en reflex av det medeltida bruket att bekosta en kyrkas tillkomst för 
att tillförsäkra sig evigt liv.
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I några ballader är kyrkan spelplats för en del av handlingen. 
Kyrkbröllop förekommer sålunda inte bara i "Näcken bortför jung
frun". I "Herr Ingevald dödar sin brud" (SMB 126) är handlingen 
helt koncentrerad till bröllopet, dess förlopp följs därför i den enda 
bevarade texten (upptecknad tidigt på 1700-talet): bröllopsföljet ri
der till kyrkan, bruden förs in:

De Ledde den Bruden i kyrkan fram 
Tårarna trilla alt neder uppå hand

De satte den Bruden i Brudestohl.
Tårarna fulle alt neder på Jord,
(A:5—6; tidigt 1700-tal)

Därefter kommer bröllopsfesten ("De drucko i dagar de drucko i 
Twå") och den tredje dagens avslöjande, när Ingevald i sängen 
känner att bruden är med barn. Han dödar då henne, så dör han 
också själv.

Bröllop är överhuvudtaget ett av de vanligaste motiven i ballader
na. Det är helt naturligt eftersom så många ballader handlar om 
kärlek. Skeendet i kyrkorummet återges dock sällan. I komisk gestalt
ning förekommer det dock i skämtballaden "Den motsträvige brud
gummen" (SMB 225). Den handlar om mannen som av släkten 
tvingas ingå en äktenskaplig förbindelse. Han gör motstånd genom 
hela förloppet, ända tills visan i slutstrofen vänder på det hela och 
han plötsligt tackar Gud för att han nu är brudens man. Handlingen 
följer kyrkanläggningen (str. 2—5):

Och när som de kommo till kyrkogård,
— J qväden väl, om J kunnen —
Två honom ledde, den tredje dref på,
— För han ej vill vara brudgumme.

Och när som de kommo på kyrkohall,
— J qväden väl, om J kunnen —
det hördes så grannt, hur den stackarn han gnall:
— "Jag vill inte vara brudgumme."

Och när som de kommo i kyrkodörr 
(------ )

Och när som de kommo i kyrkan fram,
(---------- )

Till sist är det dags för prästen som "med bok i hand" förklarar de tu 
för man och hustru.12

12 Citatet ovan efter Djurklon 1860 s 114 (inget tryckmanus för SMB föreligger ännu).
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Ett viktigt inslag i kyrkorummet, altaret, återfinns med liten varia
tion i tio av elva bevarade varianter av "Jungfrun förvandlad till 
lind" (SMB 12). Linden klagar över sitt hårda öde för en annan 
kvinna:

I morgon kommer friare, som fria till dig,
I morgon kommer timbermän som skåda på mig.

De hugga mig neder til et altareträ.
Therföre mången syndare skall falla på knä.
(A:3—4; ca 1750)

Associationen i kyrklig riktning menar jag är betydelsebärande. Den 
"hedniska" tron på övernaturliga fenomen (förtrollningen) är i bal
ladsammanhang inte oförenlig med kyrkans tro.

Mer konkret än så framträder egentligen inte kyrkan. Till kyrkkloc
korna har emellertid knutit sig olika folkliga föreställningar, föga 
förvånande eftersom de varit det ofta hörda uttrycket för kyrkans 
och religionens makt. Med en viss tvekan bör man kunna betrakta 
kyrkklocksmotivet som medeltida i en släktballad som "Hilla lilla" 
(SMB 16); i denna gripande historia är det nämligen klockans klang 
som på ett hjärtskärande sätt kommer att framhäva tragikens djup.

Huvudpersonen Hilla straffas av sin bror för att hon har dragit 
iväg med hertig Hillebrand och blivit orsak till faderns och de övriga 
brödernas död. Till straff blir hon såld, och priset är en kyrkklocka. 
Klockan blir en påminnelse om de tragiska händelserna:

Min Broder sålde migh för en Kläcka nyy 
hon hänger ännu uti Dahle-Byy

Hwar gång iag hörde den Kläcka klinga 
mitt hierta månde sönder i Bröstet springa 
(A:31—32; 1696)

I andra varianter är det modern som hör klockorna med följd att 
hennes hjärta "i tusende stycken sprang" (C; 1811).

Att kyrkklockorna inte sällan möter i balladerna är också naturligt 
med tanke på att de i människornas liv ofta förknippas med döden. 
Man ser detta t ex av "Peder Pallebosson" (SMB 134), där hjälten på 
främmande ort nås av budet om att fästmön ligger dödssjuk hemma. 
Han rider dit men när han nalkas hör han klockklang. Det är tecknet 
på att allt är för sent. Han stiger av hästen och dör "ij wildhe marek" 
(A; 1570-talet).
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Kyrkogården
I högre grad än för oss moderna människor var döden under medelti
den närvarande i människornas medvetande. Döden var aldrig långt 
borta. Litteraturen och konsten är fulla av försök att komma tillrätta 
med det oundvikliga. I en diktning som balladen, som till karaktären 
är så dramatisk, går skeendet mycket ofta på liv och död. Därför 
kommer kyrkogården, de dödas vilostad, att bli en icke ovanlig 
spelplats. Det här är också det fall där det är lättast att peka på visor, 
som måste ha haft anknytningen till kyrkan redan i sin medeltida 
form. Kyrkogården är i flera visor av så essentiell betydelse, att 
berättelsen utan den skulle vara meningslös.

Balladen "Sorgens makt" (SMB 32) bygger på ett motiv med vid 
internationell spridning: den döde som för en tid kommer upp ur sin 
grav. I balladen sörjer en kvinna sin döde fästman så intensivt, att 
han lämnar sin grav och knackar på hennes dörr om natten. När hon 
får veta vem det är släpper hon in honom "och tvättade hans fötter i 
klara vin" (B: 7; 1812). De ligger tillsammans i sängen tills hanen gal. 
Då följer hon honom tillbaka:

De begge gingo sig åt kyrkogård 
min sköna jungfru se huru månan går

och jungfrun hon uppå månan såg
så hastigt den ungersven från jungfrun bortsvan
(B: 11—12)

Kvinnan sitter kvar på graven, men hennes gråt stör den döde, som 
till sist säger ifrån:

Min sköna jungfru i sitter intet här 
i gören mig intet mera oro 
(B: 14)

Hon lämnar då graven. När hon själv strax därefter dör, kan de båda 
återförenas.

Denna historia har som man ser två nödvändiga spelplatser: kvin
nans hem och kyrkogården, den dödes hem. I en annan handlings- 
svit, som man återfinner i några ballader, fungerar kyrkogården som 
den centrala spelplatsen. I "Dödsbudet" (SMB 132) får den manlige 
hjälten på främmande ort budet, att hans käresta är sjuk. Han rider 
då hem. Sanningen uppenbaras för honom, när han når fram till 
kyrkogården och möter sorgetåget med den älskades kista.

En mer lättsamt turnerad kyrkogårdsscen möter i "Konungen och 
hertig Henriks syster" (SMB 102). I den är konungen ute efter att 
göra kvinnan till sin frilla. För att undgå detta öde låtsas hon vara
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Kyrkogärdsscen: "De tacksamma döda". Rö kyrka, Uppland. Foto: Nils Lager
gren /AFA.

död. Men när kungen vill bege sig till henne, möter han begravnings
processionen på kyrkogården. Han låter dock öppna kistan och kan 
konstatera, att hon är vid liv. Det hela får ett lyckligt slut. Kungen 
tycker att hon på ett så listigt sätt visat vad hon vill, eller rättare sagt 
vad hon inte vill, att han i stället tar henne till drottning - vilket 
passar henne bättre!

Ett avgörande på kyrkogården, eller vid kyrkan, utspelar sig också 
i "Stolts Inga och herr Joel" (SMB 95). Herr Joel avvisas i balladens 
första scen, när han i gårdens stenstuga vill tråda dansen med Inga. 
Hon har nämligen fästman. Joel hotar henne. I nästa scen går Inga 
"på kyrkogård" med "utslagit hår", dvs hon markerar att hon är 
jungfru. Men Joel säger till henne att binda upp sitt hår och kallar 
henne sin frilla. Den förorättade och hotade kvinnan går nu gråtande 
in i kyrkan, tydligen till mässa. Hennes bröder är där och blir insatta i 
situationen:

jag må väl fälla modig tår
Her joell går och bespåttar mitt hår
(A: 14; ca 1810-30)
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När mässan är slut sker uppgörelsen utanför kyrkan, den olyckliga 
får upprättelse:

När det var slut och fållket gick ut 
utåm kyrke dörren begyntes Ett kif

Utåm kyrkedörren begyntes ett kif.
Utåm kyrkeportten miste Her joell sitt Lif 
(A:15—16)

Den triumferande Inga trampar glad i Joels blod, nu kan hon bära 
"jungfrunamn" oantastad.

"Duvans sång" (SMB 48), en legendvisa, bör också nämnas i det 
här sammanhanget. Fågeln sjunger för jungfrun "om Jesum Christ". 
Hon är bortlovad till en förnäm man (i vissa varianter kejsaren) men 
hon föredrar att bli "Christi brud". Hon dör alltså, och därmed slutar 
balladen på kyrkogården:

thee boro thett Lijket På kyrk gård
the tolf Gudz Englar the growo henn(es) graf
(B: 17; 1730)

Det blir anledning att återkomma till "Duvans sång" i avsnittet om 
"Den långa medeltiden".

Kyrkogångsmoral
Balladerna kan med visst berättigande ses som exempla. Det som sker 
kan hända var och en, handlingen har ofta allmängiltighet. Holzap
fel anför sålunda detta synsätt i sin analys av den narrativa tekni
ken.13 Också när det gäller den svenska balladskatten finns det 
anledning att hålla exempelperspektivet öppet. Självfallet har det 
aktualitet för legendvisoma; utrerade fall är SMB 53 och 54. I den 
sistnämnda berättas om "Den rike mannens själ", om vilken en ängel 
och djävulen kämpar; den har en explicit botgöringsmoral ("O men- 
niska gör bot och bätring i tid", Aa: 13). SMB 53 ("Rik och fattig 
syster") är en variant av den urgamla parabeln, känd bl a från Ovidi- 
us' Philemon och Baucis, om gudens besök hos en fattig och en rik. I 
den förvisas den snåla rika systern till helvetet, medan den fattiga 
som delar med sig vinner himmelriket.

Denna visa har ett inledande parti, där kyrkan återfinns i sin 
funktion som målet för kvinnan som tillfälligt lämnar gården:

13 Holzapfel 1982 s 120.
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till kyrkan skall jag fara nu 
med ståt allt från min gård.
(A:3; 1880)

Men det finns åtminstone en ballad där moralen direkt avser kyrkans 
betydelse för människan, närmare bestämt plikten att gå i mässan. 
Det är SMB 146 ("Herr Nils och herr Tideman"), vari berättas hur de 
två stallbröderna ger sig ut på jakt tillsammans "en Midsomars 
morgon". Men först omtalas deras förehavanden sålunda:

Dee rijda sig om kyrker och Closter 
dhe toge inte Messan til giömma, 
dhe settia sig ned och tahlas wid, 
och seija hwar andra sine drömmar.
(A:5; 1670-talet)

Snart visar sig de olyckliga konsekvenserna av att försumma mässan. 
De finner sig snart drivande en hind framför sig, men inte vilken 
hind som helst:

dhet war eij annadt ähn den lede Sathe 
som lekte för begges deres skade.
(A:9)

I nästa strof börjar stallbröderna träta med varandra, förolämpningar 
leder vidare till strid, vari båda faller. I sista strofen sammanfattas 
moralen:

Dhen ene han fick et döde Såhr 
den andre föll strax til Jorden, 
dhet hade dhe för sit öffwerdådh 
at dhe förachtadt Gudz orde.
(A: 17)

På grund av denna visas moraliserande karaktär, inte minst det 
explicita budskapet i den citerade strofen, räknade Steenstrup den till 
de sena balladerna.14 Det finns dock ingen anledning att frånkänna 
kyrkogångsmoralen medeltida existens i visans tradition. Den är ju 
grundförutsättningen för dess berättelse om hur försummelsen av 
Guds ord i kyrkan kan leda till människors undergång.

Den långa medeltiden
De exempel på sockenkyrkans förekomst i balladerna, som dragits 
fram här, kan på goda grunder sägas ha tillhört respektive visas

14 Steenstrup 1891 s 173.
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medeltida utformning. Den episka konsekvensen pekar i den rikt
ningen. Men det har inte varit tal om visornas "urform", endast om 
medeltida traditionsstadier. Om man kan påstå att kyrkan har haft 
en plats i den medeltida balladen, låter sig dock inte så mycket 
handfast sägas om dess funktion. Balladerna tycks vittna om att 
kyrkan upplevts som en positiv kraft, som en säker tillflyktsort, som 
ett rum där goda makter råder. Men även kyrkans krav på männi
skorna att gå i mässa och iakttaga kyrkliga ceremonier speglas. 
Annars uppträder kyrkan, inklusive kyrkogården, helt naturligt som 
en bland flera möjliga scener för balladernas handling. Som sådan 
kan den ha en speciell laddning genom sin religiösa och moraliska 
innebörd och sitt samband med liv och död (bröllop och begravning). 
Karakteristiskt för balladen är dock att man vid sidan av kyrkan 
finner andra krafter med större makt över människorna: gården och 
släkten, rosenlunden och den svårkontrollerbara kärleken, den oro
ande naturen med dess potientiella hot.

Emellertid är det påtagligt att kyrkans roll i balladerna ökat avse
värt under traditionens gång. Det kan man sluta sig till utifrån det 
faktum, att kyrkan allt oftare uppträder i sammanhang, där den 
episka nödvändigheten saknas. Med tanke på det ganska magra och 
osäkra resultatet av min granskning ovan är det knappast någon 
tvekan om att de traderade balladerna ägnar sig bättre åt att belysa 
den s k långa medeltid, som sträcker sig ända fram till det moderna 
industrisamhällets definitiva genombrott.15 Vad gäller denna långa 
epok har man möjligheter att använda materialet utan att behöva dra 
slutsatser om ett äldre stadium på grundval av ett yngre material.

Med ett par exempel skall jag därför till sist visa just på kyrkans 
ökande betydelse i balladtraditionen. Det faller sig naturligt att se på 
ett par legendvisor. "Duvans sång" anfördes ovan bland de visor 
som slutar på kyrkogården. Visans tidigare del spelar däremot på en 
icke konkretiserad scen; den episka logiken kräver inte en direkt 
anknytning till kyrkan. I traditionen har man dock inte varit riktigt 
tillfredsställd med denna andliga spelplats. Man har fabulerat och 
ökat kyrkans roll. I variant D är scenen sålunda bestämd:

Den Fogeln han flög sig allt öfver kyrkokam;
Till honom kom en Jungfru så fager och så grann:
(D:6)

15 Begreppet "den långa medeltiden", se LeGoff 1988 s 34—42.
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Variant H (1819) placerar duvan "på kyrkokam" och när fågeln talat 
till henne införs ett nytt handlingsmoment:

Och Jungfrun hon går sig åt Kyrkan in.
Det rände up en ros på båda hennes kind.

Och Iungfrun hon går sig åt Kyrkan ut.
Där möter hon kär Brödren sin 
(H: 12—13)

Även slutscenen byggs ut kring kyrkan; på midsommaraftonen skall 
jungfrun begravas:

De satte det liket på förgyllande bår 
De hörde Guds klåckor hur ljufveligt de går

De gingo med det Liket allt om en by 
De hörde Guds klockor i Himmelens sky

De gingo med det liket åt Kyrkan fram 
De hörde Guds klockor hur ljufligt de sang.

De gingo med det liket åt Kyrkoport 
De hörde Guds klockor de gingo väl fort 
(A:23—26)

Detta är visserligen ett typiskt exempel på balladsångares förkärlek 
för att elaborera vissa motiv med hjälp av ett formaliserat mönster. 
Men själva variationen kräver givetvis att man har associationsbanor 
öppna, i det här fallet i riktning sockenkyrkan.

Ett något annorlunda exempel är "Jungfru Maria och Jesus" (SMB 
37). Här får man prov på hur en bibeltext (här i berättelsen om hur 
Maria och Josef söker efter Jesus) anpassas till svenska förhållanden. 
Anpassningen sker just genom att det bibliska templet ersätts med 
sockenkyrkan; man kommer att röra sig i ett konkret kyrkorum. I en 
skånsk nedskrift från 1870-talet heter det:

Så drog hon på sig kåfvan blå, 
så sorgslig hon till Kyrkan går,

Der lette hon bak Kyrkodörr 
Der han var van att stanna qvar,

Så sökte hon i Stolarna,
Der de i Jungfrur så to

Så lette hon bak Predikstol
Der Presten stod och sad' Guds Ord,
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"Marie tempelgäng". Bromma kyrka, Uppland. Foto: ATA.
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Så lette hon bak Altaret 
Der Presten sjöng på Psaltaren,
(1:6-10)

En annan skånsk variant (från 1923) lägger till en liknande uppräk
ning också:

Jag såg hans händer vita,
De voro beslagna med spikar.

Jag såg hans fötter fagra,
De voro beslagna med naglar.
(R:12—13)

Här har uppenbarligen associationerna gått vilse i det svenska kyrko
rummet och trots att det är fråga om gossen Jesus infört den korsfäste 
på kyrkans krucifix.

Till sist en reflex av hur man har sett kyrkan som centrum i 
socknen. Vi finner ett exempel i citatet ur "Hilla lilla" ovan, där 
kyrkklockan som Hilla såldes för påstås hänga i Daleby. Det finns 
ingen anledning att tro att just denna lokalisering, som finns i varian
terna ABHKM, skulle vara speciellt medeltida. I variant C och E heter 
det "Mariæ Kyrkoby", i D "vår körkoby" och i F "Medlare By". Även 
i "Harpans kraft", där berättelsen egentligen har föga behov därav, 
dyker kyrkan upp här och där i traditionen. Musikens makt, som 
betvingar naturen och näcken, rör ibland också vid kyrkan: tornen 
blåser av, i variant I spricker kyrkan rent av och de döda reser sig. 
Variant A lokaliserar som enda text händelserna:

Han leekte barken af berke, 
och knappen af Heligö kiörke 
(Aa: 14; 1690-talet)

"Herr Tores' döttrar" har det tydligaste exemplet på lokalisering av 
händelserna. Sju av de 25 varianterna (ABCDEIN) förlägger skeen
det till Östergötland: vanligast är att den kyrka som Töres lovar 
bygga är Kärna sockenkyrka, i ett fall är det till Kärna systrarna beger 
sig för ottesangen, i ett annat fall nämns bara Kaga i Kärnas närhet 
och då som jungfrurnas mål.

Historien om Herr Töres och hans döttrar finns också traderad i 
sägenform; även i sägnerna är det vanligt med lokalisering till be
stämda trakter. Denna tendens är i det här fallet ett tecken på att 
kyrkan intagit en självklart central plats i människornas medvetande. 
Man kan dock knappast veta något bestämt om eventuella medeltida 
traditionsstadier. Själva lokaliseringen har inget med den episka

541



logiken att skaffa; platsen skiftar mycket riktigt ofta inom en viss 
ballads hela traditionsmaterial.

Det skulle vara mycket lätt att anföra en lång rad exempel, där 
kyrkan på olika sätt figurerar i balladerna på grund av att den på 
senare stadier av traderandet har aktualiserats av traditionsbärarna. 
Men detta må räcka. Till sist skall bara understrykas att inte heller 
åberopandet av ballader till belysning av "den långa medeltiden" är 
riskfritt. Det finns för varje enskilt fall anledning att granska hela det 
traderade materialet av visan i fråga liksom att beakta den regionala 
och kronologiska fördelningen. Självklar kritisk sans gör kanske 
ibland källmaterialet till en besvikelse — men i det sura äpplet måste 
man bita.
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Sockenkyrkan som skrift
dokument
Helmer Gustavson

Någon gång vid mitten av 1500-talet skrev kyrkoherden i Runstens 
socken på Öland följande inskrift med runor på korväggen i sin 
kyrka: tæt bor soknahærræn kunnæ runær læsæ ok skrivæ

Inskriften tyder på att runorna vid denna tid och tidigare var den 
skrift som allmogen använde — i den mån den använde skrift — 
samtidigt som den ställer kravet att också prästen skulle kunna 
runor.

Ölandsprästens runska ordination är ett nyttigt korrektiv till den 
seglivade men felaktiga uppfattningen att kyrkan såg runorna som 
något hedniskt och magiskt som var förkastligt. Ett studium av det 
medeltida runmaterialet i Sverige, Danmark och Norge visar tvärtom 
att kyrkan använde runor för eget praktiskt bruk och för att nå 
menigheten och sprida kunskap om den kristna läran till den. Sam
ma praktiska inställning från kyrkans sida kan också konstateras i 
fråga om de anglo-saxiska runinskrifterna i England. Detta är är 
ganska naturligt eftersom kristendomen är en skriftreligion, dess lära 
och budskap bygger på en helig skrift, Bibeln.

Det allra rikaste materialet för att belysa hur runorna användes i 
kyrkliga sammanhang erbjuder runinskrifterna i våra medeltidskyr
kor, och då framför allt de gotländska och skånska. Här kan man i 
vissa fall tala om sockenkyrkan som skriftdokument. Den medeltida 
sockenkyrkan hade ofta en enkel konstruktion och bestod huvudsak
ligen av ett kor och ett långhus. När västtorn, vapenhus och sakristia 
förekommer är dessa byggnadsdelar ofta tillfogade i efterhand. I den 
östra delen av kyrkan, koret, försiggick de heliga handlingarna i 
gudstjänsten som skiftade med kyrkoårets gång. Här förrättade präs
ten och hans medhjälpare, kantorn och päplingen, de heliga cermo- 
nierna och den främsta liturgiska akten, mässan, och hit hade menig
heten bara tillträde vid speciella tillfällen.
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Korskranket avgränsade koret från den övriga delen av kyrkorum
met. Närmast koret låg det långsträckta huvudrummet i kyrkan, 
långhuset, som var avsett för sockenförsamlingen. Här försiggick 
också vissa liturgiska akter, t ex den inledande delen av dopritualet, 
medan andra handlingar ägde rum i vapenhuset, såsom inledningen 
av vigselritualet, eller ute på kyrkogården, t ex processionen vid 
palmsöndagen.

Var finner vi då runinskrifterna i kyrkan och vad är det för slags 
texter?

Kyrkdörrens inskrift
Redan innan besökaren kom in i kyrkan kunde han möta runor på 
kyrkdörrens rikt omerade järnbeslag vilka formulerade en välsignel
se över kyrkbesökaren eller — snarare — över den konstsmed som 
hade förfärdigat dörren. Så är fallet med inskriften på dörren till 
Björks ta kyrka (Vs 14, K 38) från 1400-talets mitt: guj> : : signe : : 
ibaer :: mæstær :: rubinger :: ok : bo : fris :: o :: alfa : "Gud signe 
eder, master Röding och Bo fris. O, Alfa." I denna inskrift har titeln 
mæster, 'mäster', trängt undan det gamla inhemska smiPr och fått en 
placering före namnet, båda företeelserna en påverkan av lågtyskan. 
Inskriften avslutas med ett omkastat gudsmonogram som kanske 
mejslats in för att avvärja onda makter.

På kyrkdörren från Götlunda (Vg 204, K 142) med dess tekniskt 
och konstnärligt högtstående smide har mäster Anund vid sekelskif
tet 1200 signerat sitt verk i en konstfullt utformad inskrift, medan 
den gotländske smeden Gairvald någon gång under 1100-talets and
ra hälft helt kortfattat meddelar att det är han som jämbeslagit 
dörren på Hörsne kyrka: gaRualtr • iarnabi • tur (G 155, K 199). 
Ytterligare fyra eller fem kyrkdörrar lämnar meddelande med liknan
de innehåll till läsaren (Karlsson 1988: 11 ff).

Ibland kunde den runristade järnringen i kyrkdörren bära en run
inskrift som angav vem som hade tillverkat den. Sålunda tillverkade 
djäknen (?) Magnus ringen i kyrkdörren i Angelstad (Sm 26, K 13) 
och Gunnar den i Delsbo kyrka i Hälsingland (K 69). I Lista kyrka 
anger inskriften snarast att kyrkan varit vigd åt Petrus och Nikolas 
(Sö 78, K 261).

En runinskrift i kyrkporten kunde också ge andra uppplysningar. I 
bågfältet ovan dörren i korportalens utsida i Hellvi kyrka meddelar 
den fomgutniska inskriften (S35) att Lafrans, son till mästare Botvid, 
gjorde kyrkan. Sådana ranska "byggmästarsignaturer" är kända
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Fig 1. Lafrans inskrift i korportalen i Hellvi kyrka. Teckning av P A Save, 1850 
(ATA).

även från andra kyrkor och berättar i dessa fall om vem som svarat 
för det stenarbete som avsåg omfattningar, hörnkedjor och orna
ment, ibland kanske hela stenbeklädnaden på kyrkbyggnaden. Så
lunda visar inskriften Sm 6 på en av fyra ornerade stenar i Smålands 
museum i Växjö att Bose svarat för de mer avancerade stenarbetena, 
när Skatelövborna byggde sin kyrka och U 219—220 att stenmästar- 
na Andor och David svarat för sådana stenarbeten i Vallentuna 
kyrka.1 Och genom runinskriften i den nu igenmurade sydportalen i
1 Fridell 1990 s 19 ff.
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Torpa kyrka har den huvudsakligen i Sörmland verksamme sten- 
mästaren med det fantasieggande anonymnamnet Mustaschmästa
ren fått en mer prosaisk förankring som den Ödulf som gjorde 
kyrkan.2 Kanske har också Bose, Andor och David varit ansvariga för 
själva byggandet av sina kyrkor. Mästarsignaturer med en väl synlig 
eller kyrkligt betydelsefull placering har nämligen tolkats så.

Ett märkligt dokument av rättslig karaktär, vilket mötte kyrkbesö
karen innan han kom in i kyrkan, finns inristat på väl synlig plats i 
kalkstenen i korportalen till Fole kyrka på Gotland. "Detta är kyr
koprästernas och sockenmännens vittnesbörd att hellvi-boama äga, 
genom överenskommet köp, rätt till farväg till kyrkan genom lillfole- 
bomas gårdar" lyder överenskommelsen mellan husbönderna på 
Hell vi och Lillfole gårdar söder om kyrkan.

Inskriften på klocka, funt och krucifix
En typ av inskrifter som knappast var tänkt att läsas av menigheten 
var runinskriften på kyrkklockan. Närmare trettio medeltida kyrk
klockor med runinskrift är kända, av vilka ett tjugotal är bevarade 
och åtskilliga ännu i söndagligt bruk. Den tidrymd som de tillverka
des under sträcker sig från 1100-talet till slutet av 1400-talet.3 Kyrk
klockans plats var dock inte inne i kyrkan utan i tornet eller i 
klockstapeln invid kyrkan. Endast primklockan hörde hemma i kyr
korummet, och landets äldsta bevarade klocka med runinskrift är 
sanctusklockan i Appuna kyrka i Östergötland. Detta synnerligen 
intressanta och för Sverige nästan unika inskriftsmaterial är därför 
mindre aktuellt att diskutera här.

Andra aktörer och andra avsikter med inskrifterna möter oss inne i 
kyrkorummet. Vissa inledande exorcistiska delar av dopritualen kun
de ta sin början i vapenhuset, men huvudceremonin ägde rum vid 
dopfunten i långhuset helt nära ingången. På det av Torkel näktergal 
signerade mellanstycket till dopfunten Vg 243 i S:t Olovs kyrka i 
Lödöse, en av stadens församlingskyrkor från äldre medeltid, säger 
inskriften uttryckligen att dopfunten hade sin plats i kyrkan : jiorgel: 
naktaegal : risti : runir : Jjeser : i olaus : kiriki. Även andra 
stenmästare har signerat sina funtar med runor såsom Andreas (Vg 
251 Finnekumla, 252 Gällstad), Tormod (Vg 246 Blidsberg), Finnved 
(Sm 4 Blädinge) och Sigraf (DR 373 Åkirkeby, Bornholm). I inskrif-

2 Svärdström 1990 s 13 ff.
3 Åmark 1960 s 12 ff.
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Fig 2. Evangelisten Johannes symbol, den bevingade örnen pä Barlingbofunten 
med förkunnarens namn i runor. Foto B Lundberg 1990 (Runverket).

terna kan vi även möta änglahälsningen på latin (Sm 38 Pjätteryd) 
eller upppleva att själva funten talar till läsaren som Hemsjöfunten 
(Vg 244), som framhäver sin egen betydelse att föra in hedningen i 
den kristna gemenskapen: "Alla själar här döpas in i församlingen 
genom mig, dopfunten" (alar sialar hær døpazs i: J)iuJ>: føri: mik: 
skal). Men några funtinskrifter återspeglar också andra intentioner. I 
elva bildfält på mäster Sigrafs Åkirkebyfunt, en import av ett got
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ländskt 1100-talsarbete, skildras Jesu liv från bebådelsen till korsfäs
telsen och i bildfältens bågband finns runristade textförklaringar på 
forngutniska. Som exempel på dessa också språkhistoriskt mycket 
intressanta texter på Åkirkebyfunten kan citeras första bågfältets 
"Detta är Sankt Gabriel, som sade Sankta Maria, att hon skulle föda 
(ett) barn". På kuppan till den rikt skulpterade dopfunten i Barling- 
bokyrka på Gotland framställs bebådelsens ängel Gabriel, Jungfru 
Maria, Joakim och Anna eller Josef och Maria omfamnande varand
ra, samt den korsfäste Jesus.Mellan dessa gestalter syns evangelist- 
symbolema.4 I glorian runt Johannes symbol, den bevingade ömen, 
står iohanes och i glorian mnt det bevingade lejonet, Markussymbo
len, står luks last : kearf : a :posu-i. Runt den bevingade oxens 
huvud står markus (sid) och mnt Jungfm Marias huvud läses med 
vändmnor från höger till vänster maria, medan det i kvinnans gloria 
i det omfamnande paret numera endast kan läsas ma i ett namn som 
sannolikt varit Maria. Det rör sig sig alltså snarast om Josef och 
Maria, inte Joakim och Anna. Gloriorna kring Mattheussymbolen, 
människoängeln, och kring ärkeängeln Gabriel har aldrig burit några 
inskrifter.

Om avsikten med runinskriften på dopfunten har varit den peda
gogiska är resultatet onekligen fatalt. Felaktigheterna kan möjligen 
förklaras av att det varit varken stenmästaren eller någon mnkunnig 
person som huggit in inskriften, utan en utanförstående person som 
på grund av bristande kunskaper om runor och kristen symbolik och 
med en missförstådd, med runor skriven förlaga som grund förväxlat 
Markus med Lukas och ristat in den egendomliga mnföljden i glorian 
kring lejonet. Är det ett för djärvt förklaringsförsök att i inskriften 
återfinna orden apostuli, "apostlarna", lukas och gafrel, dvs Gabri
el — jämför skrivningen gabrel på Åkirkebyfunten DR 373, vilket väl 
motsvarat ett uttal gabre'1 eller kanske ga'bre'1 — i inskriften, i vilken 
endast Lukas, med viss logik i galenskapen, hör hemma? -

Ett högheligt föremål i kyrkorumet var också krucifixet. I något 
eller några fall är fundamentet till ett sådant ristat med runor. Den 
rikt och vackert skulpterade "fattigbössan" i Bunge kyrka (S 9) är 
huggen i en stil som står Lafrans ornamentik i Hellvi kyrka mycket 
nära. Bössan härstammar med all sannolikhet från den första sten
kyrkan och kan där ha tjänat som piedestal till krucifixet i triumf
bågen. Den bär inskriften "Lafrans gjorde denna sten..." Tillsam
mans med vissa byggnadshistoriska drag talar den för att den äldsta 
stenkyrkan från 1200-talet varit en Lafrans-kyrka.5 På den konstlösa
4 Gustafsson 1958 s 28 ff.
5 Svahnström 1981 s 21.
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träfoten till ett krucifix, hittad under kyrkgolvet i Väskinde, kan vi 
läsa runorna fir : fiskera : korsit: dvs "För fiskarkorset" .

Genom de inskurna runorna i ryggfodret på korstolen från 1300- 
talet i Gothems kyrka (G 159) vet vi var kyrksångarna Vat, Benedikt, 
Jakob skräddare och Ämgisl har haft sina platser.

Runinskriften i kyrkan kan också ge en speciell belysning åt de 
under medeltiden inte ovanliga donationerna till kyrkan. Inskriften 
på ett väggfast sakramentskåp från tiden omkring 1300 i Valls kyrka 
(G 206) avslöjar att en man Olav skänkte skåpet — och kanske också 
dess innehåll, nattvardstyget — till minne av sina fyra barn som dött. 
En donationshandling uttrycker också runinskriften G 178 på en 
ljuskrona från samma tid i Väte kyrka som Johan i Gräne gav till Gud 
och Vår fru och Den heliga kyrka. En liknande handling återspeglar 
möjligen en putsinskrift i Guldrupe kyrka. Den omtalar att "Botulf i 
Krasse han köpte mässhaken i Aachen".6

Ett mycket omfångsrikt inskriftsmaterial som illustrerar sockenkyr
kans betydelse som så att säga ett epigrafiskt dokumentskrin är de 
medeltida runristade gravhällarna i de gotländska kyrkogolven. De 
förmedlar sitt budskap till oss genom tidens rum både direkt genom 
sina inskrifter med uppmaningen att bistå de döda genom att läsa 
förböner eller sina memento mori-maningar och indirekt genom sina 
symboler och sin ornametik och placering i kyrkans golv. Detta 
material har hittills inte studerats ur den forskningsaspekt som an
läggs inom den sk literacy-forskningen och inte heller ur språklig 
pragmatisk synpunkt, dvs utifrån den "situationella tolkningen" av 
det språkliga yttrandet. Ett studium av dessa inskrifter ur dessa 
aspekter och under jämförelse med inskrifterna med latinska bokstä
ver på de medeltida gravhällarna är därför angeläget.

Skriften på väggen
Det rika materialet av runinskrifter som ristats in eller målats på 
väggarna i vissa medeltida sockenkyrkor framkallar osökt tanken på 
kyrkbyggnaden som en medeltida handskrift där väggarna utgör 
bladen i handskriften. Den pågående dokumentationen och publice
ringen av Sveriges runinskrifter har tillfört runforskningen ett tidiga
re ganska förbisett inskriftsmaterial av en helt annan karaktär än 
minnesinskrifterna på vikingatidens runstenar. Det är framförallt 
undersökningen av runinskrifter i de gotländska landskyrkorna, vil

6 Salberger 1978 s 175 ff
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ken också omfattar en systematisk granskning av kyrkväggarna för 
att finna putsinskrifter, som har givit ett gott utbyte. För närvarande 
är omkring 150 runinskrifter på gotländska kyrkväggar registrerade, 
fördelade på drygt 30 kyrkor. Men denna typ av inskrifter har även 
påträffats på annat håll. Från Skåne är ett trettiotal inskrifter i närma
re 10 kyrkor registrerade. Enstaka inskrifter är kända från t ex Öster
götland, Västmanland och Jämtland, mestadels från medeltida soc
kenkyrkor som Stoby i Skåne, Björkeberg i Östergötland och Hackås 
i Jämtland men också från domkyrkorna i Lund, Linköping och 
Västerås. Att så många vägginskrifter med runor bevarats i de got
ländska kyrkväggarna har säkert till en del sin förklaring i att seden 
att använda runor levde kvar på Gotland under hela medeltiden och 
i vissa fall ända in i nyare tid. Till detta kommer att de gotländska 
kyrkorummen i högre grad än de på fastlandet har stått kvar ganska 
oförändrade med sina väggar av medeltida puts ända fram till våra 
dagar. En motsvarande systematisk granskning av den medeltida 
putsen på väggarna i medeltida kyrkor på fastlandet borde dock öka 
antalet kända runinskrifter även där.

Handskrifterna med liturgiska texter och andra texter som använ
des i gudstjänsten i kyrkorna har gått förlorade eller fått sin plats i 
handskriftsamlingama i bibliotek och arkiv. Där har de en säker 
förvaring och är lätt tillgängliga för forskarna, men sambandet med 
kyrkorummet och dess föremål har gått förlorat. De medeltida puts
inskrifterna ger däremot ofta en möjlighet att studera "skriftens ord" 
ur en rumslig aspekt, där det skrivna finns på sin ursprungliga plats.

Hur och var ristade man då in inskrifterna? Vanligen har de ristats 
in med en vass kniv i den torra putsen i ståhöjd, dvs en eller 
halvannan meter över golvet. Mindre ofta har de skurits in i de våta 
putsen. Sällsynt är också att man målat runinskriften på väggen och 
det tillvägagångssättet förklaras väl av att de tillkommit i samband 
med sådana arbeten i kyrkan där pensel och färg använts'.

Den rumsliga fördelningen av de inte fullt 180 inskrifterna är 
intressant och visar två motpoler där inskrifterna är talrikast: tom
kammaren med omkring 70 inskrifter i väggarna samt cirka 15 i 
tombågen och koret med omkring 30 inskrifter i väggarna samt cirka 
15 i korbågen. Däremot är antalet inskrifter i Iånghusväggama förvå
nansvärt få liksom inskrifterna i eller omedelbart intill kyrkornas 
portaler, i båda fallen drygt 10. Härtill skall anmärkas att en pelare i 
långhuset i Åhus kyrka bär drygt 10 runinskrifter, som inte räknats 
med i den här meddelade sumariska statistiken. Anmärkningsvärt är 
också att bortåt 60 inskrifter återfinns i norra delen av kyrkan mot 
drygt 30 i söder. Runinskrifterna är huvudsakligen formulerad på det
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Fig 3. Herr Johans inskrift i Norrlanda kyrka.

inhemska språket, men drygt 30 är avfattade på latin, knappt 15 av 
dessa återfinns i koret och i korbågen, omkring 20 i tomkammaren. 
Denna på många sätt anmärkningsvärda rumsliga fördelning kan 
möjligen förklaras genom ett närmare studium av kyrkommmets 
funktion och av gudstjänstlivets utformning under medeltiden. Eller 
förhåller det sig helt enkelt så att reparationer och andra ingrepp i 
långhusväggama utplånat en mängd inskrifter?

Vilka var då ristarna och varför ristade de in runorna i väggen? I 
många fall är det mnkunniga församlingsbor som gjort inskrifterna, 
det framgår tydligast av de gotländska inskrifter som består av ett 
personnamn jämte ett gårdsnamn som lagts till som bestämning, t ex 
Botvid i Ekebys i Norrlanda kyrka, men även många av de inristade 
bönerna på gutniska och kanske också några av dem på latin har 
säkerligen sockenbor eller närboende som upphovsmän. I andra fall 
är ristaren en kyrkans man, såsom inskriften i samma kyrka (G 152:c) 
visar: "Herr Johan (från) Lunde, han ägde mig (dvs var sockenpräst) 
i tio år." Även i de fall då inskriften endast bestod av ett personnamn 
som Johan eller Botvid är det säkerligen en församlingsbo som har 
använt sin kniv på väggen, medan namnformen Iacobus antyder att 
det rör sig om en kyrkans tjänare. Några kvinnonamn finns inte 
säkert belagda, och mestadels är det förmodligen gotländska hus
bönder som namnskrivit sig på väggarna.

I några fall har inskrifterna givits en sådan placering att de skall 
vara väl synliga och lätt förmedla sitt innehåll. Det gäller för de 
ovannämnda mästarsignaturerna och för t ex den långa målade run
inskriften G 119 på långhusets norra vägg mitt för sydportalen i 
Anga kyrka. Den redogör för de insatser som byggnadsarbetare som 
fjorton sockenmän gjorde i arbetet på Anga kyrka. I andra fall kan 
placeringen och inskriftens storlek tänkas bero på en pedagogisk 
avsikt, en andlig uppfostran av församlingen. Så kan vara fallet med 
en del böner som den latinska Ave Maria som i vissa fall ristats med 
20—30 cm stora runor, sannolikt för att också kunna läsas på av
stånd, eller bönesuckar på fomgutniska eller uppmaningen till de 
ogifta kvinnorna i Mästerby socken att läsa de rätta bönerna eller 
kanske snarare att be dem på rätt sätt (G 191). En folkbildande 
uppgift har väl även de i ett språkband målade runorna (Sm 23)
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gabreæl invid ängeln Gabriel inför Maria i det målade innertaket i 
Dädesjö kyrka.

Den goda gärningen, förbönen och bönen
Kännetecknande för medeltidens fromhetsliv var det goda gärning
arnas betydelse och förbönernas makt. De goda gärningarnas bety
delse återspeglas i de med runor angivna donationerna ovan liksom i 
den målade inskrift i Anga kyrka (G 120) som anger att de två 
syskonen Liknvid och Botlikn lät målaren Hallvard göra en målning 
med kalkfärg i kyrkan för sina själar. Den betydelse man tillmätte 
förbönerna framgår både av inskrifterna på rungravhällarna, t ex 
uppmaningen att bedja för Sigtjauds själ i inskriften på gravhällen G 
195 i Tofta kyrka och många putsinskrifter som vänder sig direkt till 
läsaren med en vädjan att bedja förböner både för levande och döda. 
Typisk formulering är t ex "Bedjen för Nikulas' själ" i Eke kyrka (G 
49), "Bedjen för Botvids, Ragnvalds arvinges, själ" i Silte kyrka (G 
64), "Gud må hava Botnys själ" i Linde kyrka (G 81). Ibland kunde 
önskan om förbön få en längre formulering som i Guldrupe-inskrif- 
ten G 129 "Bedjen för Botaids(?) i Hunninge själ; hon dog här. Då var 
runan f (söndagsbokstav), runan n primtal i fjortonde raden." Året 
för Botaids död — och förmodligen också runinskriften — kan där
med sättas till 1508. En likartad självdaterande förbön från 1500- 
talets mitt möter oss också i Vänge kyrka (G 124). Och den långa 
målade inskriften G 119 Anga med sin redogörelse för sockenmän
nens insatser som byggnadsarbetare i arbetet på kyrkan avslutas med 
önskan att Gud må misskunna dem, både levande och döda.

De yttre likheterna mellan många av de medeltida runska vägg
inskrifterna av enklare karaktär, t ex de som enbart består av ett 
personnamn eller en kort följd av runor med för oss-obegriplig 
innebörd, och vår tids graffiti och väggklotter på husväggar får inte 
leda oss till att tro att orsakerna bakom dem har varit enahanda. För 
medeltidsmänniskan var kyrkorummet heligt och de onyttiga ting 
som församlingen där företog sig, om det så endast tog sig uttryck en 
onödigt tal, lade djävulen noga märke till. Betydelsen av att uppträda 
på rätt sätt i kyrkan betonas mycket klart och illustrativt i t ex Själens 
tröst, där i avsnittet om tredje budet ett stycke Her sigx huru thu skalt 
hafwa thik j kyrkionne noga förskriver hur man skall uppträda under 
gudstjänsten.7 För förståelsen av inskrifterna är det också viktigt att

7 ST s 139 ff.
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ha klart för sig att också de döda var en del av församlingen och att 
det var viktigt att inte bli bortglömd när man hade lämnat jordelivet. 
Namnet i kyrkväggen borgade för att man var med i den kristna 
gemenskapen. Det är sannolikt mot den bakgrunden de de många 
inristade personnamnen skall förstås. Genom att rista sina namn i 
kyrkväggen kunde Olof och Jakob i Lye, Peto (i) Kumble i Ganthems, 
Johan i Fröjels, Ragnvald och Berno i Akebäcks kyrka räkna med att 
bli ihågkomna i framtiden.

Runinskrifterna på kyrkväggarna ger också en spegelbild, om än 
en matt sådan, av bönelivet i församlingen. Vad är det då för upp
sättning av böner som vi möter? Och varför är dessa böner formule
rade både på folkets eget språk och på latin? Och bygger den runris- 
tade bönen på en muntlig eller skriftlig "förlaga"? Och i vilken mån 
är den spontant formulerad och i vilken mån återspeglar den kyrkans 
katekesiska undervisning? Här kommer vi in på en mängd teologiska 
frågor som egentligen inte en runolog skall besvara. Vissa påpekan
den kan ända göras.

Som en bakgrund till en beskrivning av bönerna på kyrkväggen 
och förekomsten av dem där kan bönernaterialet i Själens tröst och 
anvisningarna där om hur man skall bedja sin bön och de exempla 
som ges där tjäna. De mest direkta anvisningarna att läsa Pater 
noster och Ave Maria ges i stycket Hør nu huru thu skalt thina bøn 
befala i avsnittet om tredje budet. Först skall man läsa tre Pater noster 
Den helga trefaldigheten, dvs Fadern, Sonen och Den heliga ande till 
lov. Därefter anbefalles ett antal Pater noster och Ave Maria som 
svarar mot de olika momenten i Jesu liv, lidande, död, återuppstån- 
delse och himmelsfärd. "Alla dessa föreskrivna punkter och var och 
en av dem särdeles skall du hedra med ett Pater noster och Ave 
Maria eller med två om du förmår och har tid till det... Och förr än 
du inte läser eller beder då skall du hellre en gång om dagen läsa 
innerligen Gud till heder ett Pater noster och Ave Maria", uppmanar 
författaren, "Ffor thy thz ær aldregh sva litin bøn / at gudh wil ioo gifwa 
thikffor hona løn"}

Uppsättningen av böner, vare sig på modersmålet eller på latin, 
har av inskriftsmaterialet av döma ha varit begränsat och avspeglar 
förmodligen den katekesiska undervisning som gavs församlingen. 
Det är remininscenser av böner som Pater noster, Ave Maria, böner 
för den heliga kyrkan och alla kristna samt förböner för de levande 
och döda och syndabekännelsen som vi möter i putsinskrifterna. I 
tornkammaren i Grötlingbo läste Per Anders Säve 1864 en nu över-

8 ST s 119 ff.
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kalkad rad med runor : kesus : na|>i alhlum : krisnum : sialum : 
amen (G 38:a) och en likartad bön — "Bedjen för alla kristna själar!" 
-t- står ristad med välformade runor i inskriften G 152:b i korväggen i 
Norrlanda kyrka och bönen "Hjälpe oss den den heliga kyrkan" 
möter oss på tomkammarväggen i Alskogs kyrka (G 108:a). Rik på 
runristade böner är kyrkan i Lye. I södra långhusportalen kan man 
läsa inskriften "Misskunne oss Gud och den heliga kyrkan" (G 
104:C), i tornkammaren bl a "Gloria Patri et Filio et Spir(itu)..." (G 
104:D) och runföljden iak ar : ain arm syntih menniska trn (G 
104:E).

Även i detta fall är överensstämmelsen med vad som sägs i Själens 
tröst tydlig. Där ställs frågan om det inte är nog med att man läser 
Pater noster och nöjer sig med det. Författaren gör här en drastisk 
jämförelse med det välförsedda bordet. Där finns bröd och öl så att 
man inte dör av hunger, men man låter sig inte nöja med detta utan 
vill också ha annat och lägger ner stor omsorg att föda sin arma 
lekamen med kräslig mat och dryck. Med än större kärlek bör man 
föda sin själ med gudliga böner. Man skall läsa Pater noster men inte 
nöja sig med det utan därefter läsa Ave Maria, Credo och sju psalmer 
med litanior. Psaltaren om man kan och andra gudliga böner om 
Guds födsel och hans pinor och hans fem sår och det helga korset. 
Därefter om Vår Fru, den egna ängeln och aposteln. Likaså för alla 
levande och döda och för alla kristna själar.9

Latinet och folkspråket
Var det då bättre att bedja — och rista in — ett Pater noster på latin, 
ansågs då bönen ge bättre verkan och var det mer status i det? Frågan 
är ganska naturlig med tanke på tvåspråkigheten på väggarna. Den 
ställs också i Själens tröst. "Nu math thu spøria om Pater noster cer swa 
godh oppa wart maal som oppa latino.” På detta svaras med några 
exempla — ett gott och vasst svärd är lika vasst och gott i en 
krymplings hand som i en kämpes hand, men det är likväl nyttigare 
för kämpen som kan åstadkomma något med det osv — och på 
samma sätt är Pater noster på latin i lekmannens mun lika så gott 
som i prästens mun. Men prästen som förstår det kan få ut mer 
gudlikhet av det än lekmannen som inte förstår det. Vår Herre lärde 
folket i Juda land Pater noster på det språk som folket talade och inte 
på latin. Läsaren får rådet att att läsa bönen som han bäst förstår den,

9 ST s 237 f.
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dvs på det egna språket. Men man kan också låsa på latin. Båda 
sätten är bra och man skall läsa bönen, Gud till heder, på det språk 
som man tycker år båst.10

Trots den salomoniska formuleringen i Själens tröst är det väl 
troligt att bönen på latin tillmättes en större kraft och därmed också 
högre status och att inledningsorden på latin på gravhällar och i 
väggputsen är en avspegling av detta. Men det kan också, åtminstone 
till en viss grad, förklaras av ett slags "efterläsning", där församling
en läst efter prästen eller bero på att man och ristat in vad man tycks 
sig ha hört sägas. En sådan efterläsning eller härmning kan förklara 
den gutniska vokalism som avspeglas i stavningar som bata : nostar 
(G 168 Klin te) och pata nostu (G 115 Gammelgam).

De böner på latin som ristats in i putsväggarna har sannolikt inte 
följt någon skriven förlaga. För vissa ord verkar det dock som om 
man haft skriftformen klar för sig. En ganska belysande inskrift i det 
avseendet är G 104 E:a i tomrummet i Lye kyrka: afi maria : gratia : 
plena dommenos : tegkum : benateka tu, en annan afe maraa : 
garasia : plena (G 127) i Guldmpe kyrka. En helt annan bild än 
putsinskriftemas latinska böner uppvisar de runristade latinbönerna 
på lösföremål. Bakom dessa ofta mer invecklade böner står säkerli
gen kyrkans män, som antingen ristat bönerna själva eller lämnat 
förlagor. Förhållandet mellan inskrift och förlaga bör därför studeras 
i varje enskild inskrift. Därigenom kan det klargöras om den avspeg
lar en mer mekanisk avskrift eller om både skriftbilden, vare sig 
direkt eller indirekt, och det muntliga framförandet, vare sig vid 
gudstjänsten eller när man läste förlagan högt dä texten ristades in, 
inverkat vid skriftsituationen. En översiktlig genomgång av dessa 
inskrifter visar på ett ganska komplicerat förhållande mellan text och 
förlaga, där många tänkbara faktorer och led vid tillblivelsen av 
texten måste beaktas.

De runristade bönerna på forngutniska tycks ha tillkommit utan 
förlagor och ha haft en mer personlig och spontan karaktär, såsom 
den skadade och oklart formulerade putsinskriften G 104:A i koret i 
Lye kyrka visar: syto hera : gesus : kristus : giak : bifrr : J)ik : firi:
tøase------- : ok: toryyfilsi: t>inn suyta: mofru maria : mouy, vilket
möjligen skall tolkas "Söte Herre Jesus Kristus, jag beder dig för din 
söta moders, fru Maria mös... och bedrövelse"

10 ST 236 f.
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Konsten att läsa och skriva runor
Forskningen kring läs- och skrivkunnigheten och själva inlärnings
processen för denna samt flerspråkligheten i skrift, det som man i 
brist på en svensk term brukar kalla literacy-forskning, har, med 
något undantag, varit ett eftersatt område i Sverige när det gäller 
äldre tid.

Det moderna literacy-begreppet är fokuserat på förmågan att kun
na läsa och skriva informativa eller pedagogiska texter, vilket väl 
förklaras av vår tids alfabetiseringsstråvanden. Detta funktionella 
literacy-begrepp kan man inte utan vidare tillämpa på gångna tiders 
användning av skrift. Studiet av hur skrift användes under medelti
den och dess syn på och inställning till det skrivna ordet, som väl 
måste ha aktualiserats, när t ex de första tryckta böckerna började 
spridas, kan säkerligen belysa andra sidor av literacy-begreppet och 
berika vår syn det. Runinskrifterna på kyrkväggar och gravhällar är 
säkerligen värda att studera ur en literacy-aspekt, kanske kan man 
rent av tala om en runliteracy. Det kan i det sammanhanget t ex vara 
av intresse att peka på förekomsten av parallelltexter, dvs där en 
identisk lydelse återges både med runor och latinska bokstäver, t ex 
på Ugglumgravhällen Vg 95 med texten "Reginmod lät göra denna 
gravvård över Gunnar, Äsbjöms son." En annan variant är en kom
bination av en fornsvensk text med runor och en på latin med 
latinska bokstäver som på Botkyrkamonumentet Sö 286 som avser 
en och samma person, Botvids bror Björn. Ytterligare en variant finns 
på gravhällen G 195 i Tofta kyrka som bär en runsk gravinskrift över 
en kvinna Sigtjaud och en majuskelinskrift på latin över en man 
Siglaiv och hans son Nikulas. Det kan också nämnas att man i 
språkbanden i 1200-talsmålningarna i Dädesjö kyrka har namngivt 
helgon och gestalter ur den heliga historien såsom Petrus, Canutus, 
Lucas, Marcus, Simon med latinsk bokstavsskrift och ärkeängeln 
Gabriel med runor.11

Vid sidan av putsinskrifter som den om ganska skrala latinkunska
per vittnande inskriften verbum donumis, dvs Verbum domini 
(manet in aeternum) i koret i Stoby kyrka i Skåne och de gutniska 
inskrifterna "Guds nåd hon (år) stor" i Lye kyrka (G 104:D) och 
"Gud han är god, det är sant" i tornkammaren i Bunge kyrka , av 
vilka de två senare väl är avspeglingar av en kristlig undervisning, 
finns också inskrifter som är mer eller mindre obegripliga antingen 
till sitt innehåll eller till sin kontext. Inför vissa språkligt meningslösa 
inskrifter, som direkt avslöjar ristarens inkompetens att skriva, kan
11 Ullén 1969 s 182 ff, (avbildning s 204)
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Fig 4. Runinskriften Orabat ludas i korväggen i Stoby kyrka. Foto H Gustavson 
1983 (Runverket).

man fråga sig om inte det betydelsefulla bestått i själva handlingen 
att rista skrifttecken i kyrkans vägg och samma fråga kan man ställa 
sig inför det ganska stora antalet futhark-inskrifter. I fråga om dessa 
kan skälet också ha varit uppfattningen att runalfabetet i sig repre
senterade möjligheten att skapa alla tänkbara ord och därmed uttryc
ka summan av all kunskap. Det kan då ha varit en symbol för Guds 
allsmäktighet på samma sätt som det grekiska alfabetets alfa et 
omega. Osäkert är också hur man skall bedöma avsikten att rista 
Guds, apostlarnas och helgonens namn i kyrkväggarnas puts, t ex 
ihesus : nasarenus och iacobus och laurencius i korväggen i Fide 
kyrka (G 31). Har aposteln och helgonet stått prästen nära eller är 
skälet bara det att inskriften tillkommit på deras festdagar?

Och hur skall man förklara förekomsten av orabaj) iudas och 
orabat iutas i korväggen i Stoby kyrka? Även sedan forskaren visat 
att det för oss kryptiska meddelandet är inledningen till den antifon 
som sjöngs vid Laudes till Inventio Sanctae crucis (3 maj) och som 
lyder Orabat Iudas Deus Deus meus ostende mihi lignum sancte crucis. 
Alleluia, kvarstår frågan varför orden ristats in. Är det verkligen bara 
någon slags reflexartad handling eller ligger det någon avsikt bak
om?12

12 Stoklund 1989.
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Fig 5. Väggarna i tornkammaren till Bunge kyrka är fullristade med runor. I 
västportens ena smyg kan man bl a läsa "Herr Olof i Rute 1593", "Gud han är 
god, det är sant". Foto G Gädefors 1972 (Runverket).
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Avslutningsvis kan det väl med tanke på den person denna bok 
tillägnats vara lämpligt att ställa en källkritisk fråga om de runristade 
putsinskrifternas äkthet och också fråga sig om inte ristaren någon 
gång kunde ha glimten i ögat när han grep till kniven.

Den första frågan är onekligen berättigad med tanke på det stora 
antalet gotländska inskrifter i exempelvis tornkammaren i Bunge 
kyrka av vilka några tycks ha tillkommit år 1593. I fråga om Bunge- 
inskrifterna visar en jämförelse med putsinskrifter i andra kyrkor och 
förekomsten av en praktiskt taget likalydande nu försvunnen runris- 
tad formel i Grötlingbo kyrka att Bunge- inskrifterna säkerligen inte 
är ett verk av t ex en runkunnig och forntidsintresserad student, utan 
verkligen är genuina.

Den sistnämnda frågan ger anledning att citera en senmedeltida 
runinskrift i Björkebergs kyrka i Östergötland. I triumfbågen som ju 
utgjorde gränsen mellan sockenborna i långhuset och prästen och de 
andra officianterna i koret, där de framförde mässan med dess sång
stycken, har en runkunnig person listat följande inskrift hic : locus : 
illorum : kui : kantant : non : aliorum : dvs ett stycke av den 
klichéartade och lite sardoniska vers som står att läsa i några lands
kyrkor och som i en mer fullständig form lyder Rustice buck, quis te 
tulit hue? Est locus illorum, qui cantant et non aliorum!13

Källor och litteratur
DR Danmarks Runeindskrifter (Kobenhavn 1942).

Fridell 1990 Staffan Fridell, til skatma kirkiu En inbyggarbeteckning i 
en småländsk runinskrift. SAS 8 1990.

G Gotlands runinskrifter (Stockholm 1962—).
Gustafsson 1958 Evald Gustafsson, "Baiiingbofuntens reliefer — ett tolk

ningsförsök", Fv 1958.

Karlsson 1988 Lennart Karlsson, Medieval Ironwork in Sweden (Stock
holm 1988).
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SPSS

Carl Säve, Gutniska urkunder (Stockholm 1859).
Studia Anthroponymica Scandinavica Tidskrift för nordisk 
personnamnsforskning
Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällskapet (Stockholm 
1844 ff).

i3 Huruvida denna sentens vittnar om förekomsten av en kör i den medeltida sockenkyrkan, se 
Sven Helanders uppsats i denna bok.
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schyr)
Elisbeth Svärdström, "'Mustaschmästarens' runsignatur i 
Torpa kyrka", Fv 1973.
Smålands runinskrifter. (Stockholm 1935—61)
Marie Stoklund/Erik Moltke, "Nyfundne runeindskrif
ter", selskab for nordisk filologi, årsberetning (København 
1981-82).

Sö Södermanlands runinskrifter. (Stockholm 1924—36)

U
Ulien 1969
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Personregister

Abraham, kyrkoherde 442 
—, munk 443
Acho Johannis (Åke Johansson), 

munk, biskop i Västerås 161, 
163-7, 172 f, 176, 178 f, 181-5, 
245

Adam av Bremen 62, 82 f, 85 f, 88— 
91, 108, 297, 318 

Alanus av Lille, teolog 267 f 
Albert pärlstickare 347 f, 350 
Ambrosius, kyrkofader 243 
Anders (Andreas)
—, stenmästare 548
— Andersson 405
— Bondonis 449
— Jacobi, sakristan 433
— Jönsson 405
— Kåre, kyrkoherde 442 
Andor, stenmästare 547 f 
Anund, mäster 546 
Augustinus, kyrkofader 166, 170,

179, 243, 267, 276, 278, 280, 283, 
286

Augustus (Octavianus) 269 
Axel Pedersson (Tott) 419, 422

Bengt (Benedictus)
—, biskop i Skara 388 
-, klerk 408 f, 423 f 
—, kyrksångare 551
— Fadersson (Sparre av Hjulsta och 

Ängsö) 346
— Larsson, biskop 435, 445, 452
— Mathei, prebendat 409
— Pogwisk 419, 422

— Stensson (Natt och Dag) 405, 419, 
422

Bengta, abbedissa 421
Bernhard av Clairvaux 169,177, 276
Berno 555
Bernt Notkę 344, 350 
Bertil i Långlöt 439 
Birger jarl 489
— Magnusson, kung 379
Birgitta Birgersdotter (Finsta-ätten), 

den heliga 167, 175, 271 f, 285
— Gustavsdotter (Sture) 321
— Olofsdotter 208 
Björn 128 
-558
— Olofsson, riddare 438 
Blanka, drottning 418 
Bo fris 546
— Jonsson (Grip) 418
— Stensson (Natt och Dag) 419 
Bonaventura, teolog 244 
Bondo Johannis (Bonde Jonsson)

408, 423, 429, 440 ff, 444-53 
Bose 547 f 
Botaid 554 
Botlikn 554 
Botny 554 
Botulf 551 
Botvid 554 
-558
—, den helige 128 
—, mästare 546 
—, runristare 553 
Bove 21,26
Brynolf Gerlaksson, biskop 193
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Clemens Petri, munk 163,169 f, 177

Dacianus, romersk ståthållare 334, 
344,346

David, stenmästare 547 f 
Diocletianus, kejsare 334 
Dorotea 406

Edgar, kung 118 
Edmund, kung 118 
Egerias (Ætherias), nunna 161 
Elin 31
— Nilsdotter (Natt och Dag) 340,

346 f
Elof Sigmundsson, fogde 434 
Engelbrekt Engelbrektsson 452 
Erik (Ericus)
—, kyrkoherde i fresta 469
— den helige 88, 90 f, 99, 104 f, 107, 

272
— den röde 129
— av Pommern 401 ff, 405—13, 416, 

419 ff, 423, 438, 445, 448, 452
— Johansson, fogde 469
— Magnusson, kung 467
— Olai, teolog och historieskrivare 

83
Erland 438, 441, 445, 447 
Esbjörn djäkn, fogde 436
— Valdemarsson, kyrkoherde 464 
Ethelred, kung 118
Eusebios, senantik författare 158

Fader Ulfsson (Sparre av Hjulsta 
och Ängsö) 346 f 

Faste 129 f, 150 f 
Fastulv 28
Filip, kyrkoherde 443 
Filippa, drottning 401 f, 405 f, 413, 

421, 438
Finnved, stenmästare 548 
Fiotr 26
Folke Johansson (Ängel), ärkebi

skop 469
Franciskus, den helige 283

Gairvald, smed 546 
Gerwin, generalkonfessor 421 
Godebald, biskop 137 
Gratianus, jurist 476—83

Gregorius den store, påve 177, 243, 
253 f, 267, 288 f

— VII, påve 119
— IX, påve 481 f
G rimkel, biskop 137 
Gunfus 23, 29 
Gunnar 486 
-546 
-558
Gustav I (Vasa) 321 f, 391, 459 
-II Adolf 431 
Gävert Kruko 442 f

Hallvard, målare 554 
Hans, bokbindare 370 
—, snidare 370
— Brask, biskop 207, 212, 465
— Johannis, präst 354
— Jonsson, kapłan 406
— Kröpelin 405, 419, 422
— Magnusson, biskop 369
— Skimmelpennig 370
— Spegelberg, kansler 207, 465 
Hemming Nilsson, ärkebiskop 148 
Heneka (Henechinus)
-, munk 168, 170, 173, 175, 179, 

184
— Petersson, prost 442, 447 
Henrik, biskop i Uppsala 99 
Henrik V, kung 402
— Snakenborg 419
— Tidemansson, biskop 413 
Hergeir 19 f
Herman, kyrkoherde i Löt 442 
—, kyrkoherde i Torslunda 443 
Hieronymus, kyrkofader 243 
Holmger, kyrkoherde 442 
Holmsten Broke, ? kyrkoherde 442 
Honorius av Autun, teolog 244 
Hostiensis, jurist 484 
Hrabanus Maurus, teolog 244 
Hugo de Folieto, teolog 170 
Humbert av Romans, teolog 268

Inge, kung 90
Ingeborg Eriksdotter, hertiginna 434
— Åkesdotter (Tott) 321 
Ingegärd Larsdotter 405 
Ingeld, smed 439, 442 
Ingemar, kyrkoherde 442
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—, kyrkoherde i Möckleby 443 
Innocentius III, påve 244, 483 
Isidorus av Sevilla, biskop 244, 277

Jakob (Jacobus)
—, skräddare 551
— i Lye 555
— av Vitry, teolog 267 f
— de Voragine, författare 272, 334
— Gregersson, kyrkoherde 442
— Johannis, kyrkoherde 467
— Laurentii, munk 166
— Ulfsson, ärkebiskop 195, 241,

369 f
Jarlabanke 28 f
Jens Pedersson, ärkedjäkne 420 
Jeppe djäkn 439, 443 
Johan (Johannes)
-551
-555
—, kyrkoherde i Lunde 553 
—, kyrkoherde i Löt 442 
—, sculptor 322
— VIII, påve 477, 479
— Borro, kyrkoherde 440
— (Nilsson) Gädda 510
— Ingelli, scolar, kyrkoherde 439, 

442,447
— Ivan, målare 328
Jöns Håkansson, ärkebiskop 355, 

405, 419, 422 
Jösse Finsson 405
— Skytte 405

Kalv 31 
Karl (Karolus)
—, biskop i Västerås 81, 90 f, 102 
—, hertig 459
— den store 119
— Andreæ (Andersson), präst 432 ff, 

448 f
— Knutsson (Bonde) 107, 369, 406, 

434 f, 440
Katarina av Alexandria, den heliga 

240, 243, 326 ff
— Ulfsdotter (Ulvåsa-ätten) 445 
Kettil Karlsson (Vasa), biskop 369,

408, 413, 417, 423 f, 445 
Knut den helige 299 f, 305
— den store 116, 137 f

— Bosson (Natt och Dag) 419, 421 f, 
438 f, 447, 452

— Karlsson 406
Konstantin den store, kejsare 158 
Krister Nilsson (Vasa) 435 
Kristian I, kung 369, 406, 408, 412, 

423, 445, 447
Kristoffer av Bayern, kung 410, 512

Lafrans 546 f, 550 
Lars (Laurentius, Lasse)
—, kyrkoherde 442 f
— av Vaksala, teolog 221
— Andersson, fogde 469
— Gudmundi, präst 207, 465
— Ulfsson (Aspenäs-ätten) 419 
Liknvid 554
Lindorm, präst 147
Litfridus, präst 218
Lucia 440
Lucius II, påve 481
Ludolf av Sachsen, teolog 268
Ludvig den fromme, kejsare 119
Luther, Martin 284

Magnus, djäkne 546 
—, präst 438, 442
— Drucken 464
— Eriksson, kung 379, 418, 434,

510,512
— Gren 435
— (Birgersson) ladulås, kung 429, 

435, 447, 496
— Unnesson, generalkonfessor 408, 

423
Margareta Valdemarsdotter, drott

ning 403,411 
Martin, kyrkoherde 442 
Mats (Matthias)
—, kyrkoherde 395 
—, kyrkoherde i Gräsgård 443 
—, magister 272 
—, munk 442 
—, prost 436, 438, 442 f 
Maxentius, kejsare 326, 328 ff, 335, 

339
Mikael Jonsson 408, 423

Nils (Nicolaus, Nikulas)
-554
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-558
— II, påve 479 f
— V, påve 434
—, kyrkoherde i Alböke 442 
—, kyrkoherde i Bredsätra 442 
—, kyrkoherde i Högby 442 
—, kyrkoherde i Kastlösa 442 
—, kyrkoherde i Räpplinge 442
— Allesson, ärkebiskop 210, 380
— Bosson (Natt och Dag) 346, 419, 

422
— Jönsson (Oxenstierna) 435
— Karlsson, fogde 469
— Knutsson 440
— König, biskop 441 f
— Ragvaldi, munk 163, 167, 175 f, 

178 f
— Röriksson 440
— Turesson (Bielke) 434

Olof (Olaus, Olav)
-221
-551
-555
—, kyrkoherde 442 
—, kyrkoherde i fämebo 465 
—, munk 442
—, (ålänning) skeppare 391, 469
— Andreæ Buller 467
— Bjömsson 208
— Jonsson 438 f, 443
— Petri, munk 164, 170 f, 173
— Skötkonung 17
— Varg, väpnare 363 
Oswald, ärkebiskop i York 117

Peter (Peder)
—, kyrkoherde i Långlöt 442 
—, kyrkoherde i Sandby 442
— Axelsson, domprost 419, 422
— Bosson, domprost 419, 422
— Matsson 438, 443
— Mickelsson 363
— Månsson 415 f
— Olavi 442
— Tyrgilsson, biskop 434 
Peto 555
Pippin den lille, kung 119 
Platon, filosof 327

Ragna 26 
Ragnvald 554 
-555
Ramborg Israelsdotter (And) 397 
Reginmod 558 
Rike-Unn 28 
Rimbert 18
Rodger, kyrkoherde 442 
Rupert von Deutz, teolog 244 
Ryning, Peder 438 f, 443 
Röding, mäster 546

Saxo Grammaticus 99 
Sigfrid, den helige 24 f 
—, kyrkoherde på Visingsö 469
— Olsson, fogde 469 
Sigge 469
Siglaiv 558 
Sighrid 129
Sigraf, stenmästare 548 f 
Sigrev 43 f 
Sigtjaud 554, 558 
Sigurd Magnusson 24 
Sigvid englandsfararen 31 
Snorre Sturlasson 24, 485 
Snöbjöm 43 
Snäre 438
Stefan, ärkebiskop i Uppsala 100
— av Bourbon, teolog 268 
Sten Stensson (Bielke) 415 
Sture Algotsson 419, 422 
—, Anund 406
—, Sten d y 347 
—, Sten d ä 321, 346, 350 
Sune 26 
Sven 45
—, kyrkoherde i Mörbylånga 442
— Grotte, biskop 432
— Larsson, fogde 469 
Sverker I 88, 90, 99

Tacitus 485
Teuss, Mårten, fogde 469 
Theodore, ärkebiskop i Canterbury 

115
Thomas av Aquino 178
— Ravelsson, fogde 469
— Simonsson, biskop 405, 419 
t»jöÖildr 129
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Torer 29 
Torfast 29
Torkel näktergal, stenmästare 548 
Tormod, stenmästare 548 
Torsten 29
— "owagx" 438
Tyrgils, kyrkoherde, kanik 437, 

442 f

Uitliba 26 
Ulfhild 129

Walafrid Strabo, teolog 244 
Valdemar Atterdag 297
— Birgersson, kung 74
— Magnusson, hertig 390 
Vat, kyrksångare 551

Vifast 31
Wilhelm Durandus, teolog 244 f, 

248
— av Sabina 481
Vincentius Bellovacensis, teolog 203 
Wulf, målare 324 
Wulfstan, sjöfarare 24 
—, ärkebiskop i York 116 
Yggemundus 88 f

Åke Jonsson, se Acho Johannis

Ärngisl 551 
Asbjörn 558

Ödulf 548 
Östen Benesson 208
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Ortregister

Registret är uppdelat på två avdelningar: I orter, platser och landskap i 
nuvarande Sverige, II orter, platser och länder utanför nuvarande Sverige. 
Förkortningar: hd = härad, ky = kyrka, sn = socken, skpl = skeppslag

landskap i nuvarandeI Orter, platser och 
Sverige

Bohuslän 
Orusts sn 132 
Stenkyrka sn 128, 144

Dalarna
Aspeboda sn 132 
Dalarna 233 
Torsångs sn 133 
Åls ky 245 f

Dalsland
Bolstads ky 353, 362 
Dalsland 133

Gotland
Akebäcks ky 555 
Alskogs ky 556 
Anga ky 553 f 
Attlingbo ky 491 
Barlingbo ky 549 f 
Björke sn 209 
Bunge ky 550, 558, 560 f 
Drotten ky, S:t, Visby 128 
Eke ky 554
Ekebys, Ganthems sn 553 
Endre ky 223 
Fardhems ky 491

568

Fide ky 559 
Fole ky 548 
Fröjels ky 555 
Gammelgarns ky 557 
Ganthems ky 555 
Gothems ky 551
Gotland 220, 297, 310, 317, 418, 

451, 513 f, 552 
Gräne, Väte sn 551 
Grötlingbo ky 555, 561 
Guldrupe ky 551, 554, 557 
Hablingbo ky 232 
Hellvi ky 546 ff, 550 
Hemse ky 302 
Hunninge, Klinte sn 554 
Hörsne ky 546 
Klinte ky 218, 557 
Krasse, Guldrupe sn 551 
Kräklingbo ky 220 
Kumble, Ganthems sn 555 
Lillfole, Fole sn 548 
Linde ky 554 
Lye ky 555—58 
Martebo ky 220 
Mästerby sn 553 
Norrlanda ky 556 
Näs ky 218



Rute sn 560 
Silte ky 93, 554 
Stenkyrka ky, sn 128, 144 
Stånga ky 314 f 
Tingstade ky 491 
Tofta ky 554, 558 
Valls ky 551 
Visby 297 
Vänge ky 554 
Väskinde ky 551 
Väte ky 551

Gästrikland
Gästrikland 49, 52 f, 55 f, 59, 62,

70 ff, 133, 379 
Gävle 63, 70
Helga Trefaldighets ky, Gävle 70
Järvsta, Valbo sn 53, 55, 57
Ockelbo sn 132
Torsåkers sn 133
Valbo ky, sn 50, 70 ff, 76
Vall, Valbo sn 63 f, 71
Ön, Valbo sn 70

Halland
Halland 122, 133 
Rolfstorps sn 132

Hälsingland 
Alfta ky 464 
Alir treding 134 
Bollnäs sn 133 
Delsbo ky 546
Hälsingland 68 f, 128, 133—6, 138, 

145, 321, 465, 515 f 
Jättendals ky 134 
Nordanstig treding 134 
Norrala by, ky, sn 68, 134 
Skogs ky, sn 128, 298 
Sunded treding 134 
Söderala, by, ky, sn 68, 134 
Tuna, by, ky, sn 68, 134 
Årbrå sn 132 
Ödmården 49, 68, 128

Härjedalen 
Sveg 212

Jämtland
Brunflo ky, sn 133, 255

Frösö ky 46, 90 
Hackås sn 552
Jämtland 127, 133, 318, 355, 552 
Marieby ky, sn 127 
Ragunda ky 314 
Västerhus ky 233

Medelpad 
Indals sn 132 
Medelpad 133, 200 
Stöde ky 353 f

Norrland 
Norrland 68, 318

Närke
Kumia ky 353—60, 362, 364 ff, 368 f, 

372-5 
Mosjö ky 93 
Närke 318, 357 
Örebro 356, 368

Skåne
Annelövs sn 132 
Drottens ky, S:t, Lund 298 
Ignaberga ky 316 
Klemens ky, S:t, Lund 128 
Lund 17 f, 68, 99, 102, 233, 299,

301 f, 305 ff, 552 
Maria minors ky, S:ta, Lund 302 
Onsjö hd 133
Skåne 68 f, 137, 297, 306, 310, 318, 

552
Stefans ky, S:t, Lund 93 
Stoby sn 552, 558 f 
Vä ky 248 f, 314 
Ystad 68 
Åhus ky 552

Småland
Almundsryds sn 131 
Angelstads ky 546 
Angerdshestra ky, sn 19 
Arby ky, sn 21, 26, 30, 368, 458 
Dädesjö ky 554, 558 
Ekenäs, Färgaryds sn 405 
Furuby ky, sn 19 
Fägerhult, Villstads sn 405 
Granhults ky, sn 19 
Hagby ky, sn 24 f
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Hossmo ky, sn 17, 24 f 
Hults ky 458 
Hvembo sn 131
Kalmar 17, 24 f, 27, 30, 209, 411, 

416, 436, 438, 440 
Kalmar storkyrka 402, 410 ff, 415 
Kalvsviks ky, sn 19 
Kläckeberga ky, sn 26 
Knavrabo, Färgaryds sn 405 
Kristdala ky, sn 127, 143 
Kumblamada kapell 24 f 
Ljungby by, ky, sn 25 f 
Möre 15, 17, 20, 24 ff, 27, 31 f, 464 
Nydala kloster 100 
Nye ky, sn 127, 131 
Ryssby ky, sn 26 f 
Sigfrids kapell, S:t 24 f 
Sjösås ky, sn 19 
Skatelövs ky 547 
Skeppshult, Villstads sn 405 
Småland 289, 412, 465 
Säby ky 248, 253 
Tegnaby ky, sn 19 
Tiohärad 496 
Tveta hd 469 
Visingsö ky 469 
Vista hd 469 
Värend 18 
Växjö 19, 24 f, 547

Sverige
Sverige 17, 19 f, 27, 32, 45, 83, 89, 

100, 113, 120 f, 123, 132, 134, 
136 f, 158, 191 f, 198, 200, 272, 
277 f, 301, 305, 354, 356, 416, 
473, 498, 545, 558

Södermanland
Björkviks ky 465, 470
Botkyrka sn 128, 143, 558
Brännkyrka sn 127
Eskilstuna 90
Floda ky 248, 525
Gillinge, Husby-Oppunda sn 405
Helgona ky, sn 128
Husby-Oppunda sn 412
Julita kloster 204
Lista ky 546
Nykyrka ky, sn 127
Nyköping 460

Rävsnäs, Toresunds sn 467 
Sigridakyrka sn 129 
Strängnäs 194, 459 
Södermanland 524 
Södertälje (Telge) 501 
Toresunds ky, sn 467, 470 
Torpa ky 548 
Trosa ky 469
Tynnelsö, Överselö sn 467 
Ulfhildakyrka sn 129, 150 
*Vantørs sn 128 
Vårfruberga kloster 130 
Ytterjärna ky 469 
Arja, Åkers sn 27 
Örsta, Husby-Oppunda sn 405 
Överselö sn 129, 150

Ultima Thule 
Ultima Thule 16

Uppland
Almunge ky 385, 397 
Alunda ky, sn 50, 70, 74, 385, 463 f, 

470
Attundaland 146, 379, 386
Barknåre, Hållnäs sn 53, 55, 58—61
Berga, Lovö sn 53
Bergby, Vallentuna sn 395
Biliby, S:t Pers sn 38
Birka 18 ff, 28, 38, 51, 55, 82 f
Biskopskulla ky 385
Björkö, Adelsö sn 18, 38, 51 f
Bogesund, Östra Ryds sn 45
Bolstan, Västlands sn 53
Bondkyrka sn 127
Borg, Ådelsö sn 38
Bro hd 383, 385
Bro ky 385
Bromma ky 540
Brunkeberg, Stockholm 346
Bälinge hd 385
Bälinge ky 385
Balista, Vallentuna sn 395
Bärby, Ramsta sn 389
Börje sn 40, 385
Börstils sn 50, 57
Böksta, Balingsta sn 390
Dannemora ky, sn 237 f, 385
Deglinge by, sn 131
Ed, Börstils sn 75
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Edsätra, Hållnäs sn 52 f, 55 
Eka, Hagby sn 387 ff 
Eke, Skuttunge sn 42 
Ekerö, Ekerö sn 45 
Enköping 321 f 
Esterna sn 129, 147—53 
Estuna ky, sn 46, 384 f 
Falebro, Danmarks sn 39 
Fasta sn 129, 147—53 
Fasterna sn 129, 146, 153 
Filmsky 216, 218 
Fjärdhundraland 379, 386 
Forsa, Hagby sn 387 ff 
Fresta, Alunda sn 464 
Fresta ky 241
Fröslunda, Fröslunda sn 58 
Frösthults sn 132, 145 
Frötuna ky 221
Funbo ky, sn 132, 212, 353—9, 361— 

5, 371-5, 385 
Färentuna hd 383 f 
Färentuna ky 384 
Forsåter, Österlövsta sn 64 f, 76 
Gammelbyn, Börstils sn 53, 75 
Glia, Bromma sn 53 
Grimsta, Spånga sn 53 
Grindsbacka (Björkö), Adelsö sn 38 
Gryta sn 388 f
Hagby by, ky, sn 386—90, 395, 

3971,418
Hagunda hd 384 ff, 388, 397 
Hammarby ky, sn 57, 353 f 
Hargs by 269
Helga Trefaldighets ky, Uppsala 83, 

127, 216
Hillinge, Hagby sn 387, 389 
Hjälsta ky 353 f 
Hospitalsudden, Sigtuna 53 
Husby (Kungs-), Torstuna sn 391 f, 

395
Husbyborg, Tierps sn 58, 70, 72 f, 76 
Husby-Lyhundra ky, sn 32, 43 f 
Husby-Långhundra sn 382, 392 
Husby-Sjutolfts sn 132 
Husby-Ärlinghundra ky, sn 32, 46 
Husby-Ärnevi ky 195 
Håbo hd 384 f
Håbo-Tibble ky, sn 241, 253, 385 
Hållnäs sn 50, 64 
Håtuna ky 384

Härkeberga ky 311 f, 317 
Härnevi ky 234 f, 253 
Hässelby, Börje sn 39 
Häverö ky 217 f, 234 
Ilians ky, sn, S:t 128 
Jumkils ky 248, 253 
Karlungakyrka ky, sn 128 f 
Killinge sn 130 
Kvarsta ky, sn 131 
Kyrkbyn, Esterna sn 149 
Kärsösund 405 
Köpstaden, Österlövsta sn 75 
Lagga ky 248 
Lagunda hd 385, 388, 391 
Lena ky, sn 46, 50, 70, 74 
Lillkyrka sn 128 
Lingonbacka, Järlåsa sn 289 
Linta, Bromma sn 53 
Litslena ky 239-48, 252-8, 260, 

385
Lunda sn 132, 145
Lunda, Lovö sn 53
Lyhundra hd 385
Långhundra hd 384 f
Länna ky 340, 342
Malmby, Närtuna sn 53
Maista ky, sn 43
Mariakyrkan, Östra Aros 397
Mede vi, Fasterna sn 147
Mora äng, Lagga sn 53
Möjbro, Hagby sn 388 f
Mörby, Danderyds sn 395
Norra Roden 49 f, 66, 75
Norunda hd 50, 70, 385
Nysätra sn 388—91
Nytorp, Sollentuna sn 53
Närdinghundra hd 385
Närtuna ky 212, 219, 384 f
Odensala sn 385
Olands hd 50, 70, 385
Olovs ky, sn, S:t 98, 101, 108, 128
Pers ky, sn, S:t 98, 101, 108, 130
Ramsta sn 58, 387
Rasbo hd 385
Rasbo ky, sn 132, 248
Rasbokils ky 248
Riala ky 234
Rimbo sn 149
Roden 70
Roslagen 129
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Roslagsbro ky 235 f 
Ryds ky, Östra 321 f 
Rånäs, Fasterna sn 147 f 
Salberga, Österlövsta sn 75 
Seminghundra hd 385 
Sigtuna 18, 28, 38, 45, 53, 58, 82 f, 

98, 100 ff, 266, 314 
Simtuna hd 385 
Simtuna ky 384 f 
Skepptuna ky 384 f 
Skillinge, Sollentuna sn 53 
Skogs-Tibble sn 388 f 
Skå sn 58, 354 
Skånela ky, sn 310, 393 
Skäfthammars ky, sn 50, 70, 75 
Skärplinge, Österlövsta sn 75 
Sollentuna hd 385 
Sollentuna ky 207, 384 
Solna sn 393 
Spånga ky 385
Stav, Färentuna sn 37 f, 40, 53 
Stockholm 83, 208, 310, 321 f, 340, 

344, 346, 348, 350, 370, 405, 431, 
459

Storkyrkan, Stockholm 321, 342— 
47

Sundbyberg 53, 58 
Svinnegarns sn 384 
Svärlinge, Fasterna sn 151 
*Sæbohæradh 146—53 
Säby, Vallentuna sn 395 
Sävja, Danmarks sn 39, 58 
Söderby-Karls sn 129 
Tensta ky, sn 50, 70, 74, 104, 234, 

385
Tensta, Spånga sn 53 
Tierps hd 50, 70, 385 
Tierps ky, sn 70, 72 f, 385 
Tillinge ky 321-5, 331, 333, 335 ff, 

342 ff, 346, 348, 385 
Tiundaland 49, 58, 62, 69, 379, 386, 

390
Tolfta sn 72, 132 
Tomtebo, Funbo sn 58 
Torstuna hd 385 f 
Torstuna by, ky, sn 384 ff, 390 ff, 

395, 397, 468 f 
Tovan, Uppsala 363 
Trögds hd 383,385 
Tuna, Alsike sn 58

Tuna by, sn, Lagunda hd 130 
Tuna ky, Olands hd 70, 75, 384 
Tuna, Tierps sn 72 
Tuna, Vendels sn 74 
Tureberg, Sollentuna sn 53, 58 
Täby, Täby sn 28, 255, 393 f 
Ulleråkers hd 39, 384 f 
Ulina, Östra Ryds sn 53, 55, 57 
Uppland 17, 31 f, 42, 46, 49, 51 ff, 

55-9, 62,102,124, 132,146, 211, 
241, 277, 289, 314, 318, 321, 357, 
380 f, 383 ff, 391, 412 

Uppsala, by, ky, sn, Gla 22, 31, 45 f, 
55, 58, 67, 76, 81-108, 380 

Uppsala (Östra Aros) 56, 58, 62, 68, 
81, 83 f, 88, 91, 100, 102, 106, 
147, 194, 340, 357, 363, 368, 370, 
380, 383, 431 f, 512 

Uppsala-Näs ky, sn 32, 39 
Vaksala hd 385 
Vallby, Hagby sn 390 
Vallentuna hd 384 ff 
Vallentuna ky, 207, 384 ff, 392-7, 

462,547
Valsgärde, Gla Uppsala sn 53 
Valö by, ky, sn 50, 75 f,
Vappeby, Torstuna sn 391 f, 397 
Vendels hd 50, 385 
Vendels ky, sn 50, 55 f, 70, 74, 76, 

215 f, 234, 328, 385 
Vik, Balingsta sn 397 
Viksjö, Häggeby sn 405, 412 
Viksjö, Järfälla sn 53 
Viksta ky 74 
Våla hd 385
Vårfrukyrkan, Enköping 99 
Vällingby, Spånga sn 58 
Vänge sn 39
Väsby, Hammarby sn 53, 66 
Västeråkers ky 385 
Åkerby, Täby sn 53 
Ålands sn 388 f 
Åsunda hd 385 
Älmsta, Väddö sn 58 
Älvkarleby ky, sn 72 
Ärentuna ky 250 f, 258 f, 290 
Ärlinghundra hd 385 
Arvinge, Spånga sn 53 
Örby, Vendels sn 74 
Örsundsbro, Gryta sn 58
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Össeby-Garns sn 393 
Österlövsta ky, sn 50, 66 
Östervåla ky 385 
Österåkers ky 343

Värmland 
Ny sn 131 
Ny sn, Norra, 131 
Ny sn, Södra, 131 
Råda ky, Södra, 238, 250 
Visnums ky 353 f

Västergötland 
Alingsås 302 
Borås 302 
Fredsbergs ky 465 
Fägre sn 151 
Götlunda ky 546 
Hedareds ky 302 ff, 306 
Hemsjö ky, sn 191, 549 
Husaby kyrka 17, 314 
Kinnefjärdung, Kinne hd 17 
Kyrkefalla ky 205, 467 
Kåkinds hd 465 
Olovs ky, S:t, Lödöse 548 
Skalunda ky 307 
Skara 17 f, 100, 194, 388 
Skaraborgs län 18 
Skepplanda ky, sn 195 
Såntorp, Husaby sn 
Ugglum, Ugglums sn 558 
Vadsbo hd 465 
Valle hd 465 
Våmbs ky 308
Västergötland 17, 133, 467, 508 

Västmanland
Arboga 192, 407 f, 434 f, 440, 501 
Björksta ky 546 
Färnebo sn 465 
Norrbo hd 465 
Västerås 91,163,194 f, 552 
Västmanland 322, 470, 552 
Ängsö ky 321 f, 324, 331, 333, 

335 ff, 340, 346 ff 
Ängsön 346
Örisvad, S:t Ilians sn 406

Ångermanland 
Arnäs ky 195, 464

Amäs, Västra, Arnäs sn 464 
Boteå ky, sn 212, 465 
Nora sn 133
Ångermanland 195, 200, 321, 464 

Öland
Bjärby, Runstens sn 28 
Bo, Brädsätra sn 30 
Borgholm 438, 440, 446 
Bredsätra by, ky, sn 29 f, 442 
Böda ky 206 f, 465 
Egby sn 438, 451 
Gräsgårds sn 443
Gärdslösa by, ky, sn 30, 437 f, 442 f, 

447
Götebo, Bredsätra sn 30 
Högby sn 442 
Högsrums ky 466 f 
Köpings by, ky, sn 23, 27—30, 440 ff, 

445- 8, 451
Lerkaka, Runstens sn 28 
Lundegård, Köpings sn 440 
Långlöts by, ky 439, 442 
Löts ky, sn 439, 442 
Möckleby sn 443 
Mörbylånga sn 442 
Ormöga, Älböke sn 438 
Runsten ky, sn 28, 216, 442 f, 545 
Räpplinge sn 442 
Salberga, Köpings sn 28 
Sandby ky 442 
Sikehamn, Bredsätra sn 30 
Skedemosse, Köpings sn 29 f 
Slättbo hd 28, 446 
Tingsflisa, Köpings sn 28 f 
Torslunda sn 443
Öland 15, 20, 23 f, 27 f, 30 ff, 430, 

433-6, 438 f, 447, 450, 465, 545

Östergötland 
Allhelgona sn 143 
Alvastra kloster 100 
Appuna ky 548 
Aska hd 196, 198 
Asks ky 309 f
Björkebergs ky, sn 216, 552, 561 
Bondkyrka ky, sn, Vadstena 127 
Drothems sn 128 
Ekeby ky 205, 465, 470 
Göstrings hd 465, 470
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Hagebyhöga ky 307 
Heda ky, sn 128, 144, 146 
Horns ky, sn 467 
Husby sn, Västra 432 
Husby sn, Östra 432 
Kaga ky 541 
Kinda hd 467 
Klåstads ky 415 
Kristberga ky, sn 127 
Kuddby sn 130 
Kumla sn 146 
Kälvestens sn 196 
Kärna ky 541 
Lillkyrka sn 144, 344 
Linköping 17 f, 20, 25, 91, 99, 194, 

196, 210, 223, 403, 417, 419, 432, 
437, 552 

Lysings hd 465 
Lösings hd 510 
Motala 198
Ny ky, sn, Östra 127, 255 
Nykils sn 415
Oklunda, Ö Husby sn 486 ff, 490 f 
Pers ky, sn, S:t 209, 401—24, 445, 

462
Röks ky, sn 128, 144, 146

Skänninge 406, 433, 481 
Slestad, Siaka sn 405 
Stens ky, sn 196, 198 
Stenby sn, Västra 196 
Stenby sn, Östra 130 
Söderköping 439 
Vadstena 209, 347, 401 f, 404-9, 

411 f, 414 ff, 418 f, 423 f, 442, 462 
Vadstena kloster 159, 161 ff, 170, 

174, 179, 181, 183, 200, 255, 370, 
401 ff, 407 f, 412, 414, 419, 421- 
4, 431 ff, 441, 446, 448, 451, 459, 
482

Vikbolandet 130 
Vinnerstads ky 458 
Vists sn 432 f, 448 
Vreta kloster 100 
Vånga sn 415 
Vårdsbergs ky 462 
Väversunda ky 307 
Ydre hd 467 
Å ky 340, 342
Östergötland 17, 127 f, 133, 138, 

146, 310, 317, 435, 450, 460, 462, 
541,552

II Orter, platser och länder utanför nuvarande 
Sverige

Åker sogn (Bornholm) 131 
Åkirkeby ky (Bornholm) 548 ff

Anatolien 
Tarsus 115

Arabien 
Sinai 328

Balkan
Sofia (Sardika) 474 f 

Danmark
Bodilskersogn (Bornholm) 131 
Danmark 24, 45, 68, 117, 121, 124, 

297, 305, 369, 403, 419, 545 
Ibbsker sogn (Bornholm) 131 
Jellinge 17
Knudsker sogn 131, 143 
Köpenhamn 402, 410 f, 415, 417 
Larsker sogn (Bornholm) 131

Egypten
Alexandria 326, 328, 347 
Egypten 180

England
Canterbury 115
England 115-8, 125, 137 ff, 145, 

192, 318, 402, 440, 489, 545 
Greensteads ky 302 
York 116 f

Finland
Finland 191, 340, 416 
Kalliala ky (Tyrvis) 353 f, 368 
Loppi ky 195
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Nådendal 348, 350, 434 
Åbo 191, 194 
Åland 46

Frankrike 
Autun 244 
Clairvaux 306 
Orange 477 
Orleans 478 
Paris 437 
Rouerge 417 
Vienne 266 
Vitry 267 f

Gallien 
Gallien 114

Grönland 
Grönland 129 
})i0Öildarkirkia 129

Island
Island 121, 124 f, 138 

Italien
Bologna 437 
Italien 306
Rom 116, 160, 253, 269, 275, 370, 

388, 479

Norden
Norden 22, 24, 87, 113, 116 ff, 121, 

123 ff, 137 f, 144 ff, 266, 288,
305 f, 312, 521

Norge
Borgunds ky 304 f
Mære kyrka, Tröndelag 46, 89 f
Nidaros 410
Norge 37, 45, 89, 99, 121, 124, 137, 

193, 304 f, 340, 362, 418 f, 545

Stiklastad 340 
Tröndelag 89, 138 
Urnes ky 302

Palestina 
Golgata 253
Jerusalem 175, 182, 238, 248, 260 f 

Skandinavien
Skandinavien 16, 67, 118, 305

Spanien 
Toledo 477 ff

Syrien
Antiokia 334 
Tyros 158

Tyskland 
Aachen 551 
Arkona 85 f 
Bremen 16, 18 
Deutz 244 
Hamburg 16, 18 
Leipzig 437 
Lübeck 342 f, 437, 451 
Mainz 160, 478 
Pommern 419 
Rostock 437 
Rügen 85 f
Samland (Preussen) 439 
Schleswig 18 
Schleswig-Holstein 407 
Trebur 477
Tyskland 114, 192, 451

Österrike 
Wien 437
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Allmänna förkortningar

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet.
DMS Det medeltida Sverige, Riksantikvarieämbetet.
DS Diplomatarium Suecanum. Utg af J G Liljegren mfl. I—VI,

VIL1-4, VIILI—3, IX: 1, X:l-2. Sthlm 1828-1985.
KL Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 1—22. Malmö

1956-78.
RA Riksarkivet, Stockholm.
RAÄ Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
SD Svenskt diplomatarium från och med år 1401. Utg genom

C Silfverstolpe och K H Karlsson. I—IV: 1—2. Sthlm 1875—1904.
SHM Statens historiska museer, Stockholm.
SMR Svenska medeltidsregister. Förteckning över urkunder till Sveri

ges historia 1434—1441. Utg av S Tunberg. Sthlm 1937.
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