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Abstract 
Uppsatsen behandlar byggnadsutvecklingen i Bonderups kyrka från romansk tid till mitten av 

1800 talet. Den enskilda kyrkan sätts i relation till den mer generella utvecklingen hos skånska 

kyrkor som den framstår i litteraturen. 

Undersökningen har visat att Bonderups kyrka ter sig ha haft en tämligen typisk utveckling under 

senmedeltiden och även under senare perioder. Däremot har det varit svårare att nå några säkra 

slutsatser när det gäller kyrkans tidigaste byggnadsfaser. 
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1 Inledning 
De medeltida sockenkyrkorna är utan konkurrens de äldsta stenbyggnaderna på den skånska 

landsbygden. Ofta har de brukats kontinuerligt sedan de byggdes på 1100- eller 1200-talet ända 

fram till idag och ständigt anpassats och byggts om efter församlingens behov. 

Denna uppsats kommer att behandla Bonderups kyrka, vilken ligger i Torna härad på en 

sydsluttning ca 1,5 mil sydöst om Lund. Ortnamnet består av förleden ”bonde” –syftande på 

antingen yrkesbeteckningen eller på mansnamnet Bonde- och efterleden ”torp”, vilket betyder 

nybygge. Belägg för ortnamnet, syftande på kyrkbyn (”Bwnderop”), finns tidigast 1478.1  

I socknen ingick förutom Bonderup även Lunnarps och Önneslövs byar samt Södra och Norra 

Ugglarp. 

 
Figur 12. Torna härad med sockengränser 1812. Bonderups socken markerad med grått på kartan. 

 

Det kyrkliga inflytandet i Torna härad lär tidigt ha varit väldigt starkt eftersom det var 

denna del av Skåne som först påverkades av den expanderande danska centralmakten i slutet av 

900-talet och eftersom Lund, den kanske viktigaste kyrkliga och kungliga centralorten under 

denna tid, ligger i Torna härad.3 

                                                
1 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=132962, 20071125. 
2 Anglert, Mats, 1995, Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning i Skåne, Lund, s. 137(modifierad). 
3 Anglert, 1995, s. 57. 
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När kyrkan undersöktes arkeologiskt påträffades ett kulturlager mellan den sterila jorden och 

de lager som representerar den första byggnadsfasen. I detta lager påträffades ett fåtal fynd i form 

av ben, kol och vendiskt svartgods. Detta tyder på någon form av aktivitet på platsen innan 

kyrkan byggdes.4 

 

2 Syfte och Frågeställningar 
Uppsatsen syfte är att kronlogiskt sammanställa Bonderups kyrkas utveckling från den första 

byggnadsfasen fram till restaureringarna på 1800-talet. Syftet är också att undersöka i vilken 

utsträckning den sammanfaller med utvecklingen och utformningen i skånska kyrkor överlag.  

Man kan möjligtvis även hysa förhoppningar om att utifrån detta arbete kunna finna nya 

infallsvinklar som skulle kunna öka kunskapen om kyrkan. 

De huvudsakliga frågeställningarna är: 

1. Hur har kyrkobyggnaden sett ur, vilka ombyggnader har kyrkobyggnaden genomgått och när 

har dessa gjorts? 

2. Speglar dessa förändringar och deras dateringar den allmänna bild av de sydsvenska kyrkornas 

utveckling som den framställs i litteraturen? 

 

3 Material och källkritik 
Som källmaterial kommer jag att använda rapporter från de undersökningar som gjorts i 

Bonderups kyrka, vilka behandlas nedan under rubriken Forskningshistorik. Det rör sig om 

rapporterna från den murverksdokumentation som utfördes 1984, utgrävningen 1988 samt från de 

undersökningar som gjordes i början av 2000-talet. 

Jag kommer även använda mig av skriftligt källmaterial i form av en bok med titeln Försök till 

beskrifning öfwer Hellestads pastorat, utgiven första gången 1828. Det exemplar jag har använt mig 

av är ett nytryck från 1981. Boken är skriven av Johan Åkerman som mellan 1814 och 1830 var 

anställd som prebendekomminister i Hällestads pastorat, vilket innefattade Hällestads, Dalbys och 

Bonderups församlingar. I Bonderups församling ingick byarna Bonderup, Lunnarp och Önneslöv 

samt Rusthåll Norra Ugglarp och säteriet Södra Ugglarp. Båda de sistnämnda hörde till 

herrgården i Björnstorp, vilken ligger i grannsocknen Gödelöv. Enligt Åkerman själv har syftet 

med boken varit att för kommande generationers gagn bevara vad han kallar för ”forntidens 

märkwärdigheter”. Han nöjer sig dock inte med forntida märkvärdigheter utan ger även 

                                                
4 Jönsson, Karna, 1988, Arkeologisk undersökning av Bonderups kyrka, Skånes Hembygdsförbund, 54. 
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detaljerade beskrivningar och tabeller över varje bys hemmantal, räntor, utsäde etc. Läsaren får 

även veta om betet var bra i byn samt hur många djur varje gård klarade av att hålla med hö.5 

Försök till beskrifning öfwer Hellestads pastorat publicerades 1828. Exakt när Åkerman egentligen 

besökte Bonderups kyrka framgår inte tydligt men i texten omtalas både händelser som han 

deltagit i år 1817 och reparationer från 1827. Det verkar alltså rimligt att anta att arbetet med 

boken pågick under en längre tid, att Åkerman besökte kyrkan vid ett flertal tillfällen samt att 

tiden mellan det sista besöket och bokens publicering inte lär ha varit längre än ett år.6 

 

4 Metod 
För att besvara mina frågeställningar kommer jag först att med hjälp av litteraturen ta upp 

kyrkobyggnadens funktion och särskilt belysa vissa delar och företeelser i kyrkan, som till 

exempel nord- och sydportaler, torn och vapenhus. Jag kommer främst att använda mig av Rikard 

Holmbergs bok Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna 

samt två kortare arbeten av Barbro Sundnér; Medeltida byggnadsteknik. En kronologisk studie av 

Ystadområdets kyrkor och Kan murningstekniken datera medeltidskyrkorna?. De två sistnämnda 

innehåller likartade undersökningar, jag kommer främst att använda det första eftersom det i 

större utsträckning behandlar de aspekter av kyrkobyggnaden som är intressanta för uppsatsen 

och dessutom är det som är senast utgivet. Den andra texten kommer emellertid också användas 

en del eftersom den bland annat tar upp kyrkorna i Torna härad. 

Jag kommer sedan att utifrån mitt källmaterial redogöra för kyrkans olika byggnadsfaser. I 

nästa del av analysen kommer jag belysa samma företeelser som i det tidigare kapitlet. I analysens 

sista kapitel kommer jag att diskutera och jämföra det jag kommit fram till om Bonderups kyrka 

med de idéer om kyrkobyggnadens funktion som presenterats. 

Tyvärr har huvuddelen av den utvalda litteraturen redan mellan 20 och 30 år på nacken, men jag 

har funnit att den nyare litteratur om medeltida kyrkor som finns inte inriktar sig särskilt mycket 

på det som den här uppsatsen kommer att handla om. 

 

4:1 Avgränsningar 
Tidsmässigt kommer uppsatsen främst att behandla tiden från det att kyrkan byggs under 

romansk tid, till ombyggnationerna på 1800-talet. Anledningen till att gränsen dragits vid denna 

tid är dels på grund av tidsbrist och dels på grund av att det inte gjorts några senare ingrepp på de 

medeltida delarna av kyrkan. Tonvikten kommer att läggas på de medeltida förändringarna. 

                                                
5 Åkerman, Johan, 1981, Försök till beskrifning öfwer Hellestads pastorat, Dalby, s. 5f, 115ff. 
6 Åkerman, 1981, s. 119f. 
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Undersökningen kommer endast att innefatta själva kyrkobyggnaden, inventarier kommer endast 

tas upp ifall de har någon särskild relevans för byggnadsutvecklingen. 

 

5 Kyrkobyggnadens funktion 

5:1 Om kyrkoarkeologi och skånska kyrkor 
Forskning kring kyrkobyggnaden har i Sverige sina rötter i det stora intresse för medeltida 

arkitektur som växte fram under 1800-talet. Ofta var det konsthistoriker och arkitekter som 

intresserade sig och fokus låg särskilt på stilelement i arkitekturen. Många gamla kyrkor 

restaurerades under detta århundrade och det var också många som revs för att ge plats åt större 

och modernare kyrkor, ofta inspirerade av den gotiska arkitekturstilen. Exempel på detta är bland 

annat Uppåkra kyrka. 

Rikard Holmberg belyser i sitt verk Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i Lunds forna 

ärkestift genom tiderna funktion och symbolik hos de sydsvenska stenkyrkorna och deras 

inventarier, samt vilka ombyggnader och tillbyggnader som varit vanliga och när de i regel 

skedde. Hans undersökningsområde utgörs av Lunds forna ärkestift, alltså Skåne, Halland, 

Blekinge och Bornholm, och sträcker sig tidsmässigt från slutet av 1000-talet, då områdets äldsta 

stenkyrkor uppfördes, till en bit in på 1800-talet. 

Bland andra Mats Anglert och Barbro Sundnér har inom ramen för det så kallade 

Ystadsprojektet skrivit om de medeltida stenkyrkorna i Ljunits och Herrestads härader. Sundnér 

har gjort en byggnadsarkeologisk undersökning där hon med hänsyn till byggnadsteknik och 

utförande har försökt placera in de 14 aktuella kyrkorna i en ungefärlig kronologi. Hon 

uppmärksammar även vilka om- och tillbyggnader som utförts och försöker utröna när de har 

gjorts.7 

Anglerts text handlar om varför sockenkyrkorna ligger där de ligger och vem eller vilka som 

är tagit initiativ till deras uppförande. De grupper han ansåg hade möjlighet att göra detta var 

centralmakten, en kyrklig överhet, en lokal storman och, så småningom, sockenkollektiv. Anglert 

kopplar kända runstenar i de olika socknarna till senvikingatida stormansgårdar för att kunna få 

en uppfattning om på vilka orter stormannainflytande legat bakom uppförandet av stenkyrkan. 

Han ser runstenarna och även de västtorn som byggdes vid många av kyrkorna som stormännens 

sätt att synligt manifestera sin makt.8 

                                                
7 Sundnér, Barbro, 1989, Medeltida Byggnadsteknik. En kronologisk studie av Ystadområdets kyrkor i By, huvudgård 
och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid, Andersson, Hans & Anglert, Mats (red). 
8 Anglert, Mats, 1989, Den kyrkliga organisationen under äldre medeltid i By, huvudgård och kyrka. Studier i 
Ystadsområdets medeltid, Andersson, Hans & Anglert, Mats (red), Stockholm. 
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Enligt Anglert var de allra tidigaste stenkyrkorna överordnade större områden. Samtidigt 

byggde man vid storgårdarna egna kyrkor och kapell i trä. I nästa fas ökade antalet sockenkyrkor, 

men bara i de områden som ingick i ärkebiskopens direkta maktsfär. Sedan fick många av 

storgårdarnas egna kyrkor sockenkyrkostatus och det var troligtvis i och med detta som dessa 

uppfördes i sten istället för trä.9 

I de byar där man inte har kunnat konstatera något stormannainflytande ligger kyrkan ofta 

centralt placerad i byn i anslutning till byvägen. Anglert antar att dessa kyrkor i huvudsak 

uppförts av sockenkollektiv. Skårby kyrka, med en centralt placerad kyrka, passar emellertid inte 

in i denna tolkning, vilket han tror beror på att den istället kan ha uppförts av ärkebiskopen.10 

Mycket uppmärksamhet har inom forskningen ägnats åt att vem det var som byggde 

stenkyrkorna, särskilt i de fall där man har skäl att anta att initiativet till kyrkobyggandet togs av 

en lokal så kallad ”storman”. Delvis i samband med detta har torn och andra typer av 

västmarkeringar i stor utsträckning varit föremål för forskning. 

När det gäller mer aktuella verk kan Henrik Jacobsens och Mats Anglerts avhandlingar från 

1993 respektive 1995 nämnas. Jacobsens behandlar romanska västtorn byggda innan 1300 i det 

medeltida Danmarks östra delar – närmare bestämt Skåne, Blekinge, Själland, Lolland-Falster och 

Bornholm. 11 

Anglert behandlar i sin avhandling ungefär samma företeelser som i samband med 

Ystadprojektet; främst sockenbildningen och uppkomsten av stenkyrkor samt förutsättningarna 

bakom. Initiativen till de allra äldsta kyrkorna tror Anglert togs av enskilda personer, kanske 

främst lokala stormän och i vissa fall ärkebiskopen. Under 1100- och 1200- talen tycker han sig se 

en tendens där initiativ och beslut istället börjar tas kollektivt.12 

Kyrkobyggnadens viktigaste funktion var, som Anglert uttrycker det, ”att förena 

menighetens samlingsplats med det gudomligas boning”13. Men kyrkan hade också andra 

funktioner som inte hade så mycket med religion att göra. Kyrkan gav den lokala stormannen 

möjlighet att visa upp sin makt och sociala status genom att på olika sätt göra sig synlig i kyrkan, 

till exempel genom att inrätta en privat plats i kyrkobyggnaden. Det är även möjligt att 

åtminstone vissa kyrkor haft andra profana funktioner som till exempel magasin, rättskipningshall 

eller försvarsverk.14 

                                                
9 Anglert, 1989, s. 241. 
10 Anglert, 1989, s. 227. 
11 Jacobsen, Henrik, 1993, Romanske vesttårne, deres indretning og funktion : vesttårne før 1300 i det middelalderlige 
Danmark øst for Storebælt, Stockholm, s. 8f. 
12 Anglert, 1995, s. 99. 
13 Anglert, 1995, s. 15. 
14 Anglert, 1995, s. 15. 
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5:2 Byggnadsmaterial och murningsteknik 
För utvecklingen i Ystadsprojektets kyrkor har man gjort en grov kronologisk indelning i tre 

huvudsakliga byggnadsfaser. Den första sträcker sig fram till ca 1300. Under denna första period 

uppförs samtliga kyrkor utom en. Vissa kyrkor får sekundära västtorn och en får sitt östparti 

ombyggt. Nästa period sträcker sig från ca 1300 till ca 1650. Under denna period byggs många 

vapenhus och fler västtorn och kyrkorna får dessutom valv. Även västförlängningar av långhuset 

förekommer under denna period. Den sista perioden sträcker sig från ca 1650 till nutid. I det 

tidigare skedet av denna period, på 1700-talet, får en del kyrkor tvärskepp. 1800-talet innebar 

stora ombyggnationer och även många nybyggnationer, vilket är en viktig anledning till att några 

av de kända medeltida kyrkorna rivits. Under 1900-talet utfördes främst restaureringar.15 

Kyrkornas råmaterial bestod av marksten, bruten sten ur fast berggrund, samt sand och lera 

av vilka man kunde tillverka tegel. Det viktigaste råmaterialet var emellertid kalkbruket. 

Tendensen är att de tidigmedeltida byggnadsdelarna är byggda av en blandning mellan marksten 

och kluven sten som är lagd i jämna skikt med kalkrikt bruk. Senare under medeltiden tillkomna 

delar tenderar att bestå så gott som helt av marksten i varierande storlek som inte lagts i 

bestämda skift och med mer magring i kalkbruket.16  

Barbro Sundnérs bidrag till Ystadprojektet är en stilanalys av kyrkorna där vissa utvalda 

beståndsdelar används för att ge en uppfattning om deras ålder i förhållande till varandra. 

De 14 undersökta kyrkorna delas således in i typologiska grupper baserat på murtjocklek, 

skifthöjd och förekomst av sockel. De tre typologiska grupperna sätts sedan in i en relativ 

kronologi. De äldsta kyrkorna konstateras ha ganska tunna murar, under 100 cm, och skift som är 

mindre än 20 cm höga, dessa kyrkor saknar också oftast sockel. Yngre kyrkor har tjockare murar, 

högre skift och är försedda med sockel. Ännu yngre, senmedeltida, murar har emellertid återigen 

tunnare murar som saknar sockel, men med höga skift och inte alltid jämn skiftesläggning.17 

Kyrkornas storlek och proportioner varierar och kan bero dels på befolkningsunderlag och dels på 

eventuella speciella funktioner. Det är möjligt att det också kan finnas kronologiska skillnader i 

kyrkobyggnadens storlek.18 

                                                
15 Anglert, Mats, 1989a, Inledning i By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid, Andersson, Hans & 
Anglert, Mats (red), Stockholm,  s. 170, Sundnér, 1989, s. 185. 
16 Sundnér, 1889, s. 187. 
17 Sundner, 1989, s. 190. 
18 Sundner, 1989, s. 191. 
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5:3 Kor 
En teori är att kyrkor med rakslutet kor är äldre än de med absid, men det är också möjligt att de 

är kopplade till olika byggnadstraditioner och influenser. Det finns således de som anser att 

absiden vittnar om tyskt inflytande medan det rakslutna koret är ett tecken på influenser från 

anglosaxisk kyrkoarkitektur. Influenser kan även ha kommit från olika klosterordnar. Det är till 

exempel möjligt att kyrkor som legat i närheten av ett cistercienserkloster har kopierat 

klosterkyrkornas rakslutna kor och sparsamma utsmyckning. Cisterciensiskt inflytande har 

kunnat påvisas i Gumlösa kyrka som, förutom att den har rakslutet kor, dessutom nästan helt 

saknar romanskt måleri.19 

Så som man tolkat romanska målningar torde absidens hjälmvalv vara en symbol för 

himmeln. Det är möjligt att man åtminstone i vissa kyrkor med rakslutna kor istället haft en sorts 

baldakinliknande anordning, s.k. ciborium. Detta har inte kunnat bevisas men i kyrkan i Vä har 

man hittat spår efter ett baldakinliknande kryssvalv vilande på fyra kolonner.20 

Under senmedeltiden utvidgades koret hos en del kyrkor. Orsakerna till detta kan enligt 

Holmberg vara att man antingen ville skapa utrymme i koret för en stormannagrav eller att en 

förändring i liturgin gjort att gudstjänsten krävde större plats. En kombination av de båda är 

också möjlig.21 

Sakristior byggdes under senmedeltiden vid vissa kyrkor. Detta var i stiftet emellertid ingen 

vanlig företeelse. Holmberg tror att dessa kyrkor hade en särskild funktion, till exempel 

häradskyrkor, och att sakristiorna inte endast använts för att förvara liturgiska föremål utan även 

haft en administrativ funktion som lokal för till exempel prästmöten.22 

 

5:4 Valv 
Ursprungligen har kyrkorna antingen haft ett plant trätak, kanske med målningar, eller så har 

takstolarna varit synliga. Från ett fåtal kyrkor har man hittat rester av ornerade takstolar, men i 

den mån sådana förekommit har de troligtvis försvunnit i samband med att kyrkan fick valv, vilket 

i regel skedde under 1300- eller 1400-talet. Ett mindre antal kyrkor byggdes om och blev 

tvåskeppiga i samband med valvslagningen. 23   

 

                                                
19 Holmberg, Rikard, 1990, Kyrka, kult och samhälle. Landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna, Stockholm, s. 
11ff, Mildner, Carl-Axel, 1997, Medeltida stavkyrkor och stenkyrkor i Skånska kyrkor. Skånes Hembygdsförbunds 
årsbok 1997, Skånes Hembygdsförbund, s. 17. 
20 Holmberg, 1990, s. 17. 
21 Holmberg, 1990, s. 52. 
22 Holmberg, 1990, s. 56f. 
23 Mildner, 1997, s. 28, Holmberg, 1990, s. 66. 
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5:5 Portaler och fönster 
Vanligtvis fanns endast portaler på långhusets södra och norra sidor. I vissa kyrkor fanns även 

västportal, vilken oftast antas ha fungerat som en privat ingång för en lokal storman. En annan 

möjlighet är att förekomsten av västportal skulle indikera en ovanligt rik liturgi och att portalen 

kan ha använts vid processioner.24  

Den vanligaste placeringen av nord- och sydportalerna i de inom Ystadsprojektet undersökta 

kyrkorna är ca 100 cm, alltså ungefär en murbredd, ifrån västmuren. Hos de kyrkor där portalerna 

ligger närmare västmuren finns belägg för tidiga torn, så det är möjligt att det finns ett samband 

mellan dessa båda företeelser. Enligt Sundnér kan anledningen till att vissa tornlösa kyrkor hade 

sina portaler placerade längre österut vara att långhusets västra del försetts med upphöjda bänkar 

(se nedan 5:6). En annan möjlighet är att det senare blivit brukligt att placera portalerna längre 

österut och att dessa kyrkor alltså i så fall ska ges en senare datering.25  

En teori kring kyrkornas nord- och sydportaler som länge varit vanlig inom 

kyrkoforskningen är att de fungerade som kvinno- respektive mansingång. Enligt Holmberg finns 

det emellertid inga bevis på att en sådan funktion i Västeuropa funnits för portalerna.  Det är 

möjligt att de dubbla portalerna är ett resultat av engelskt inflytande. I England, där dubbla 

ingångar i kyrkor också är vanligt, tror många forskare att processioner ägde rum varje söndag 

inte bara i katedralerna utan även i mindre landskyrkor. Processionen leddes då ut genom 

nordportalen och in genom sydportalen. Dubbla portaler ska också ha varit vanligt innan 

reformationen, vilket gör det troligt att funktionen var liturgisk. Hos en del kyrkor i Lunds stift 

har man murat igen den ena portalen redan under medeltiden. Det har även visat sig att den ena 

portalen utsmyckats mer än den andra. Oftast är det sydportalen som gjorts till den ståtligare. 

Det verkar emellertid finnas ett tydligt samband mellan vilken portal som prioriteras och var 

kyrkan ligger i förhållande till bebyggelsen. Ofta är har man helt enkelt valt den portal som är den 

närmsta för församlingen.26 

De romanska fönstren byggdes ofta om under senmedeltiden. De blev större och fick en 

stickbågig form. Tyvärr är dessa fönster ibland svåra att särskilja från sentida 

fönsterutvidgningar.27 

 

5:6 Långhus/Västförlängning 
Långhuset var församlingens plats i kyrkan, den norra sidan var reserverad för kvinnorna och den 

södra för männen. Det fanns ofta bänkar längs med nord- och sydväggarna. Hur dessa har använts 

                                                
24 Holmberg, 1990, s. 41. 
25 Sundnér, 1988, s. 195, 200. 
26 Holmberg, 1990, s. 42ff. 
27 Holmberg, 1990, s. 57. 
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är osäkert med tanke på att församlingen under gudstjänsten förväntades vara vända mot öster 

och så vitt man vet stod upp. Under senmedeltiden raserades ofta dessa bänkar. Istället inrättades 

nya i de vapenhus som byggdes. Holmberg tolkar detta som att bänkarna hängde samman med en 

viss funktion, till exempel den kyrkliga rättskipningen, vilken  vi denna tidpunkt kan ha flyttats 

från långhuset till vapenhuset.28 

Vid den västra gaveln har man i vissa kyrkor hittat spår efter upphöjda bänkar. I kyrkor som 

saknar torn tror man att dessa arrangemang kan ha fungerat som en sorts herrskapsläktare. Detta 

hänger samman med synen på västportalen som stormannens privata ingång. Spåren efter dessa 

förhöjningar kan emellertid ha försvunnit i samband senare golvläggningar och deras existens kan 

därför i många kyrkor vara svår att påvisa.29 

De flesta av de medeltida kyrkorna hade en ganska likartad grundplan, men deras storlek 

kunde variera väsentligt. Detta verkar åtminstone delvis ha hängt ihop med antalet tiondegivare, 

alltså församlingens storlek. Långhusets ursprungliga areal hos lantkyrkorna var enligt Anglerts 

undersökning i allmänhet mindre i de sydvästra delarna av Skåne än i de norra. Samtidigt har det 

även funnits färre tiondegivare i sydväst. Befolkningsökning antas också vara den vanligaste 

orsaken bakom långhusförlängningar.30 

Bland de kyrkor som ingick i Ystadprojektet fanns fem kyrkor där långhuset förlängts. 

Sundnér konstaterar att förlängningens murtjocklek hänger ihop med huruvida kyrkan förlängts i 

samband med valvslagningen. I de två fall där valvslagningen är samtida med förlängningen har 

murarnas tjocklek på ett eller annat sätt anpassats för valven. I det tredje är valven emellertid 

yngre än förlängningen och här verkar man ha eftersträvat tunnare murar än hos den 

ursprungliga kyrkan. Enligt Sundnérs kronologiska modell är de fem kända västförlängningarna 

utspridda mellan 1150 och slutet av 1400-talet. Tre av dem antas dock ha tillkommit någon gång 

mellan ca 1350 och slutet av 1400-talet. Det är också till denna period som samtliga 

valvslagningar har daterats, nästan alla dessa tros emellertid vara äldre än de tre yngre 

förlängningarna.31 

Många medeltida förlängningar av långhuset mot väster har skett i samband med att man 

uppfört ett nytt torn vid kyrkan. De mer sentida förlängningarna som gjordes främst under 1800-

talet har oftast skett åt öster. Anglert påpekar att detta troligtvis berott på att man vid denna tid 

oftast hade ett västtorn och att det var ett ur ekonomisk synvinkel otaktiskt drag att riva ett 

sådant så länge det fungerade. Det ter sig synnerligt osannolikt att man såg annorlunda på detta 

                                                
28 Holmberg, 1990, s. 29-30, Sundnér, 1988, s. 195. 
29 Anglert, 1995, s. 78, Holmberg, 1990, s. 29. 
30 Anglert, 1995, s. 77. 
31 Sundnér, 1989, s. 191, 193, 197. 
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på medeltiden, alltså skulle man troligtvis inte välja att förlänga långhuset västerut om detta 

innebar att man blev tvungen att riva ett funktionsdugligt torn.32 

Under 1400-talet får en del kyrkor nya tillbyggnader i form av kapell. Dessa anses vara ännu 

ett tecken på stormannainflytande.33  

 

5:7 Vapenhus 
Enligt Holmberg tillkom många vapenhus under 1200-talet. Möjliga funktioner hos vapenhuset är 

som lokal för rättskipning, kapell, lokal för vissa riter kring dop och vigsel, bikt, samt förvaring av 

kyrkobesökarnas vapen. Vilken eller vilka av dessa som var primära funktioner är emellertid inte 

säkert. 

 

5:8 Torn/”västverk” 
Kyrktornet har inom forskningen tillskrivits ett stort symboliskt värde och ska ha haft som syfte 

att framhäva kyrkans roll som det himmelska Jerusalems avbild på jorden. Denna symbolik blir 

som mest tydlig i de fall kyrkan försetts med två torn.34 

Tornet är annars kanske den del av kyrkan som allra oftast kopplas samman med 

stormannainflytande. Tornens bottenvåning har bevisligen i vissa fall fyllt en funktion som 

gravrum. I många fall har kistorna visat sig vara tillverkade av samma material som tornet. Enligt 

Holmberg var det troligtvis otänkbart vid tidpunkten för dessa gravsättningar att ha gravar inne i 

själva kyrkan och därför borde tornbyggandet också kunnat motiveras främst med gravrummets 

funktion i åtanke. Det var troligtvis någon gång på 1200-talet som tornbegravningarna upphörde. 

Så småningom kom socknens framstående invånare att istället begravas inne i den faktiska 

kyrkan.35 

Ännu en anledning till att tornen tolkats som stormannens plats i kyrkan är de så kallade 

herrskapsläktare som i en del kyrkor påträffats på tornets andra våning. I vissa fall har dessa 

emellertid tolkats som kapell. Även herrskapsläktarna togs ur bruk under senmedeltiden. I vissa 

kyrkor som saknade torn stenbänkar längs med västgaveln. Det är möjligt att dessa kan ha 

fungerat som en slags enklare stormannaläktare.36 

Själva förekomsten av ett tidigt torn behöver emellertid inte i sig nödvändigtvis ha varit en 

indikator på stormannainflytande eller andra särskilda förutsättningar i socknen. Enligt Jacobsens 

undersökning, vilken bland annat omfattade Skåne, har var tredje kyrka i området varit försedd 

                                                
32 Anglert, 1995, 79. 
33 Holmberg, 1990, s. 66. 
34 Holmberg, 1990, s. 38f, Mildner, 1997, s. 19. 
35 Holmberg, 1990, s. 34, 68. 
36 Holmberg, 1990, s. 29-30. 
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med romanskt torn. Intentionerna bakom tornbyggandet har inte varit annorlunda än för resten 

av kyrkobyggnaden. Tornen är enligt Jacobsen en arkitektonisk konvention, en självklar del av 

kyrkan.37 

En del torn kan ha haft alternativa, profana användningsområden. Det är möjligt att en del 

torn har använts som magasin, kanske främst för att förvara tionden. Den funktion som numera 

oftast förknippas med kyrktorn är den som klocktorn, vilket kanske eller kanske inte är en primär 

funktion. En sista funktion som debatterats är försvarsfunktion. Denna funktion bör emellertid i så 

fall vara så gott som helt koncentrerad till de så kallade rundkyrkorna samt kyrkor med fristående 

kastaltorn.38 

 

6 Forskningshistorik 
Här följer en redogörelse för tidigare undersökningar och forskning om Bonderups kyrka. 

Efter att blixten slagit ner i kyrkans torn år 1916 och detta behövde repareras genomfördes en 

undersökning av byggnaden av den dåvarande domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. Wåhlin 

kom bland annat fram till att koret och de två östra tredjedelarna av långhuset är uppförda under 

romansk tid, samt att kyrkan senare under medeltiden förlängts västerut. I samband med denna 

undersökning fann man ett igenmurat fönster ovanför valven i den norra långhusmurens östra 

del.39 

1984 genomförde Mabel Cronvall en murverksdokumentation med särskild tonvikt på korets och 

långhusets norra fasader. Kvar av den ursprungliga, tidigromanska kyrkan fanns enligt Cronvall 

korets och den östra delen av långhusets norra mur.  

En arkeologisk undersökning under långhusets golv och de nedre delarna av dess murar 

genomfördes 1988 under ledning av Karna Jönsson. Utgrävningarna koncentrerades främst till 

det ursprungliga västpartiet, inga schakt togs upp öster om långhusets mitt.40 

Under seklets första år har en del ny kunskap om kyrkan tillkommit. I ett kortare arbete som 

utkom 2003 har Elisabeth Iregren, Kai Holmgren och Petter Jansson försökt närma sig kyrkans 

historia med hjälp av modernare metoder. År 2000 togs ett antal dendrokronologiska prover från 

takstolarna. Våren 2001 undersöktes området i och kring kyrkan med hjälp av Georadar. 

Ca 2002-2003 analyserades murbruksprover som insamlats i samband med 

murverksdokumentationen 1984 från korets och långhusets norra murar med hjälp av C14-

                                                
37 Jacobsen, 1993, s. 75. 
38 Holmberg, 1990, s. 32-35. 
39 Holmgren, Kai, Iregren, Elisabeth & Jansson, Petter, 2003, Nya rön om Bonderups kyrka. Rapport från Projekt 
Bonderups kyrka, s. 5. 
40 Jönsson, 1988, s. 40. 
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metoden. Denna rapport innehåller även en undersökning av skeletten som hittades i samband 

med utgrävningarna 1988. 

 

7 Byggnadsfaser i Bonderups kyrka 
Nedan följer en kort kronologisk redogörelse för de huvudsakliga byggnadsfaserna i Bonderups 

kyrka. Jag kommer att använda mig av Jönsons periodindelning för de tre första byggnadsfaserna 

och lägga till en fjärde för kyrkans mer sentida ombyggnader. 

 

7:1 Period I 
Under period I byggs den ursprungliga stenkyrkan. Denna utgörs av koret och långhusets två 

östliga tredjedelar. Kyrkan är uppförd under romansk tid och bör ha varit ca 20 meter lång och 

som bredast ca 8 meter. Vid murverksdokumentationen 1984 konstaterades att kyrkans 

ursprungliga murbruk bar stora likheter med det ursprungliga bruket i Dalby kyrka, vilken 

daterats till ca. 1060. På grund av detta anser en del att Bonderups kyrka torde vara 

förhållandevis tidigt uppförd. Någon säker datering har emellertid inte kunnat göras, utifrån de C-

14-prover av det ursprungliga murbruket som tagits vågade man sig i rapporten från 2003 på 

följande slutsats: 

 

”Om vi nu återvänder till det analyserade murpartiet i norra långhusmuren, och om vi, trots den f.n. 

stora osäkerhetsmarginalen i dateringen skulle våga oss på ett uttalande, så skulle vi kunna säga 

följande. Det resultat vi fått, inklusive diskuterad korrigering, indikerar att det är lika sannolikt att 

murpartiet härrör från tiden före slutet av 1000-talets första sekel som efter denna tid.”41 

 

Hur pålitliga indikationerna på kyrkans tidiga ursprung egentligen är ter sig alltså osäkert. Det 

igenmurade fönstret som hittades ovan valv i det ursprungliga murverket talar för att kyrkan 

åtminstone är byggd under romansk tid. Att den skulle vara uppförd redan under 1000-talet får 

dock i nuläget anses vara relativt svagt underbyggt. Baserat på material och murningsteknik har 

kyrkan i en undersökning sagts vara uppförd tidigast ca 1100. 42 

Det som vid murverksdokumentationen kunde konstateras vara kvar ovan mark av den 

ursprungliga kyrkan var korets och den östligaste långhustravéns norra mur. Vid den 

arkeologiska utgrävningen 1988 konstaterades detta ursprungliga murverk finnas kvar under 

mark i långhusmurarna fram till förlängningen och i de murrester från det ursprungliga 

                                                
41 Holmgren, Iregren, Jansson, 2003, s. 10. 
42 Jönsson, 1988, s. 5, Cronvall, Mabel, 1984, Byggnadsarkeologisk undersökning av Bonderups kyrka, Skånes 
Hembygdsförbund, s. 2, Anglert, M, 1995, s. 65, Sundnér, 1986, s. 207. 
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västverket som påträffades i samband med grävningen. I slutskedet av period I rasar eller raseras 

stora delar av kyrkan.43 

 

 
Figur 2.44 De gråfärgade murarna representerar kyrkans ursprungliga grundplan, de rutiga den medeltida förlängningen och de 

vita det sentida tornet samt vapenhuset. 

 

7:2 Period II 
Period II representerar återuppbyggnaden efter de skador som kyrkan åsamkats i slutet av period 

I. Det är sannolikt att man har byggt upp murarna efter den ursprungliga grundplanen men när 

det gäller de västliga murarna går detta inte att säkert fastställa.45 

Ursprungligt i detta murverk är nordportalens och sydportalens omfattningar. Ovan valv har man 

på den norra långhusväggen hittat rester av kalkmålningar på det äldsta putsskiktet. Att 

målningarna fortsätter bakom den anslutande valvbågen indikerar att de åtminstone är äldre än 

valven, men huruvida de hör till Period I eller Period II är osäkert. Målningsresterna var mycket 

fragmentiska och svåra att tyda men de antas ha varit en del av en större målning, möjligtvis med 

figurmåleri.46 

 

7:3 Period III 
Under period II välvs kyrkan och långhuset förlängs i väster. 

                                                
43 Jönsson, 1988, s. 5f, 26. 
44 Jönsson, 1988, s. 6. 
45 Jönsson, 1988, s. 26. 
46 Holmgren, Iregren, Jansson, 2003, s. 18. 
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7:4 Period IIII 
Många av de yngre takstolarna daterades med hjälp av dendrokronologi till perioden ca 1725-

1730, vilket antyder att ett antal reparationer utförts då.  

1850 satte man igen nordportalen och byggde ett torn samt ett nytt vapenhus väster om tornet, 

vilket gör det sannolikt att det var i samband med detta som också man rev det gamla vapenhuset.  

År 1916 slog blixten ner i tornet och man blev tvungen att stänga kyrkan och bygga om 

åtminstone den övre delen av tornet. Vapenhuset raserades helt och ett nytt uppfördes på samma 

ställe.47 

 

8 Bonderups kyrka från öst till väst 

8:1 Byggnadsmaterial och murningsteknik 
Kyrkans ursprungliga murverk skilde sig från resten av kyrkan och bestod av i huvudsak små, 

obearbetade gråstenar i ett ljust gulbrunt kalkbruk med inslag av stora kolbitar och kalkkorn. 

Även ett fåtal kluvna eller grovt tuktade stenar förekom. Hörnen markerades av kvaderhuggen 

kalkstenstuff, endast den nordöstra hörnan var emellertid bevarad i mer än något enstaka skift. 

Kalkbruket var brett utstruket och hade spår av kvaderrits (streck i putsen som efterliknar 

kvaderhuggna stenar). Denna var ojämn och höjden mellan de vågräta linjerna varierade mellan 

fyra och 22 cm. Korets och långhusets murar var ca 90 cm breda med stenar lagda i relativt jämn 

skiftläggning. Skiften var ca 15-20 cm höga. Ingen sockel har funnits. Den ursprungliga 

västmuren var tjockare, det norra partiet var ca 120 cm brett och det södra ca 150 cm. De rundade 

murarna var betydligt tunnare än resterande murar. De har dessutom skadats av medeltida gravar 

och sentida störningar, ursprungligen bör de ha varit ca 50 cm. 48  

Murverket som representerar återuppbyggnaden i period II bestod av gråstenar i varierande 

storlek i ganska jämn skiftläggning. De västra hörnen har senare murats om men den sydöstra 

hade kvar en hörnkedja av sandsten.49 

Åkerman uppfattade kyrkan som byggd av gråsten med tegeltak över långhus och vapenhus och 

blytak över koret. Enligt hans bedömning skulle koret vara senare uppfört än resten av kyrkan 

men vad han grundar detta antagande på framgår inte.50 

 

                                                
47 Jönsson, 1988, s. 2, Holmgren, Iregren, Jansson, 2003, s. 4, 12f. 
48 Cronvall, 1984, s. 2, Jönsson, 1988, s. 6f, 25. 
49 Cronvall, 1984, s. 3. 
50 Åkerman, 1981, s. 118. 
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8:2 Kor 
Antagligen oförändrat. Koret har inte utvidgats. Vid dräneringsarbete runt kyrkan 1987 

konstaterades att kyrkan aldrig varit försedd med absid i öster. Denna del av kyrkan undersöktes 

inte under grävningarna.51 

 

8:3 Valv 
Om man utgår från att antagandet att valvslagningen är samtida med de äldsta kvarvarande 

takstolarna kan denna dateras till 1400-talet. Antagligen skedde detta i samband med 

långhusförlängningen och troligtvis byttes alla ursprungliga takstolar ut i detta skede. Jönsson 

tolkar välvningen som samtida med förlängningen eftersom de östra takbjälkarna enligt henne 

blivit tillsågade för göra plats för valvkapporna medan de västra takstolarna i långhusets 

förlängning är byggda för att passa med valven. De östra takstolarna skulle alltså enligt henne 

vara äldre än valven.52 

Den senare dendrokronologiska undersökningen av takstolarna daterar emellertid de äldsta 

takstolarna till andra halvan av 1300-talet och första halvan av 1400-talet, den allra största delen 

av proverna gav dateringar från tiden mellan 1403 och 1436. Samtliga takstolar härstammar alltså 

troligtvis från tiden för valvslagningen eller senare.53 

Ett antal nedgrävningar för stolphål påträffades i långhuset, vilka Jönsson sätter i samband 

med valvslagningen.54 

 

8:4 Portaler och fönster 
Ursprungligen har kyrkan haft portaler på både södra och norra sidan av långhuset. Eventuellt 

har det även funnits en västportal. Enligt Jönssons tolkning kan en portal ha funnits mellan 

”västverkets” södra murparti och den södra långhusmuren. Hos långhusmuren fanns inga spår 

som tyder på att västmuren skulle ha varit förtagen i denna. Det södra murpartiet verkar inte 

heller ha varit förtagen i västmuren. Detta tyder på att västmuren här bara varit uppförd i skift, 

vilket gör det möjligt att här kan ha funnits en portal. Dessutom fann man en likartad kalktuffsten 

på vardera sida om den eventuella portalöppningen. Om man utgår ifrån Jönssons tolkning med 

                                                
51 Jönsson, 1988, s. 4, 40. 
52 Jönsson, 1988, s. 28. 
53 Holmgren, Iregren, Jansson, 2003, s. 12f. 
54 Jönsson, 1988, s. 28. 
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två torn(se nedan 8:7) så hade en portal placerad här förbundit det södra tornet med långhuset. 

Man hittade inget som tydligt visade på att en motsvarande portal funnits på den norra sidan.55 

Nord- och sydportalens omfattningar konstaterades vid murverksdokumentationen vara 

ursprungliga i kyrkans andra murverk, alltså det som motsvarar Period II. Båda portalerna var 

tegelomfattade. Nordportalen var stickbågig, hos sydportalen har bågen ej bevarats. De båda 

portalerna är placerade strax väster om det ursprungliga långhusets mitt.56  

Exakt när sydportalen sattes igen är svårt att fastställa men det bör ha varit väsentligt 

tidigare än dess norra motsvarighet. Den norra portalen fanns fortfarande kvar när Åkerman 

besökte kyrkan 1828 och då fanns även ett vapenhus i anslutning till denna. Den mest troliga 

förklaringen till att den norra portalen var den som behölls är också den mest logiska. Kyrkan 

ligger nämligen söder om byvägen, så den norra ingången var helt enkelt den mest lättillgängliga 

för församlingen. Nordportalen sattes igen i samband med renoveringen 1850 då det nordliga 

vapenhuset ersattes av ett nytt. 

Ovan valven finns ett igenmurat romanskt fönstret. Fönstrets inre sandstensomfattning finns 

fortfarande bevarad. I övrigt nämner Cronvall endast två igensatta fönster, det ena på korets 

sydfasad vilket hon tror var sekundärt i murverket. Det andra, troligtvis ursprungligt i 

murverket, på långhusets sydfasad. Övriga medeltida fönster har troligtvis  försvunnit när de 

nuvarande, större fönstren tagits upp.57 

 

8:5 Långhus/västförlängning 
 Om man jämför med Ystadprojektets kyrkors storlek ca år 1300 framstår Bonderups kyrka som 

medelstor. Det ursprungliga långhuset hade en areal på ca 59m². Av de 16 kyrkor i Ystadområdet 

från vilka man känner till långhusets storlek hade nio mindre och sju större långhus än Bonderups 

kyrka.58  

Långhuset förlängdes, som nämndes ovan, i samband med valvslagningen. Förutom Bonderup har 

i Torna härad endast kyrkorna i Veberöd, Hardeberga och Blentarp i Torna härad förlängts under 

senmedeltiden, trots ett stort antal tiondegivare. Detta kan troligtvis förklaras med att Södra 

Sandby kyrka byggdes under senmedeltiden och således lättade trycket på angränsande socknar.59 

En väldigt liten del av långhuset har undersökts arkeologiskt. Med hänvisning till portalernas 

placering ter det sig inte omöjligt att man i kyrkan kan ha haft plats till västbänkar trots att inga 

arkeologiska spår finns kvar. En sådan konstruktion hade emellertid i så fall fått ha en lite 

                                                
55 Jönsson, 1988, s. 9, 14, 30. 
56 Cronvall, 1984, s. 4. 
57 Cronvall, 1984, s. 3, 5f. 
58 Anglert, 1989b, s. 233. 
59 Anglert, 1995, s. 77. 
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annorlunda utformning med tanke på västpartiets utformning med eventuell sydlig västportal och 

absid. 

Åkerman uppmärksammar, med hänvisning till kyrkans räkenskapsbok, att den västra gaveln 

rasat återuppbyggts vid två tillfällen under 1700-talet. Detta borde alltså vara den västmur som 

först uppfördes vid långhusförlängningen, troligtvis på 1400-talet. Enligt Åkermans ritning har 

kyrkan i vilket fall under början av 1800-talet avslutats i väster av en rak mur med vad som ser ut 

att vara en fönsteröppning (se figur 3).60 

 

8:6 Vapenhus 
När Åkerman besökte platsen ca 1828 hade kyrkan inget torn eller vapenhus väster om långhuset. 

Däremot fanns ett vapenhus i anslutning till nordportalen (se figur 3). Detta antas ha uppförts 

någon gång på senmedeltiden, men resterna av det har aldrig undersökt arkeologiskt. 

1850 byggdes ett nytt vapenhus väster om det lika nybyggda tornet och det är därför ganska 

troligt att det var kring denna tidpunkt som man rev det gamla vapenhuset. 

 

 

 
Figur 361. Åkerman planritning med det norra vapenhuset, numera rivet. 

 

                                                
60 Åkerman, 1981, 119. 
61 Åkerman, 1981, s. 118. 
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8:7 Torn/”västverk” 
Det kanske mest svårförklarade med kyrkan är dess ursprungliga västparti, i de två senare 

rapporterna ofta kallat ”västverk”. Det ursprungliga murverket avslutades i väster av en rak, öst-

västlig mur på vardera sida om öppningen i mitten, vilka inneslöt två tunna, rundade murar (se 

figur 2). De rundade murarna har troligtvis suttit ihop i mitten och utgjort en absidformad 

konstruktion. De två raka murarna grävdes sönder i väst i när man byggde det sentida tornet, 

men grundläggningsskiktets utbredning tyder på att de inte fortsatt längre än till tornbågens 

västra kant. 62 

Med tanke på hur tunna de rundade murarna är verkar det osannolikt att denna del varit 

särskilt hög. De rundade murarnas insida hade blivit skadade i samband med att man grävt de 

gravar som påträffades. Dessutom hade dess mittparti genombrutits i samband med att man 

anlade en värmekulvert. Båda de rundade murpartierna låg i förband med västmuren på respektive 

sida.63 

Den tämligen udda murkonstruktionen i väster har ännu inte fått någon tillfredställande 

förklaring. I sin rapport tolkar Jönsson det som att den rundade murkonstruktionen, avsaknaden 

av tvärgående västmur samt det faktum att grundläggningsnivån hos det västra murverket är 25 

cm högre i norr än i söder gör att det är högst osannolikt att det fanns ett ensamt västtorn direkt 

väster om kyrkan, då ett sådant torn skulle haft ett kraftigt sluttande golv. Hon uppmärksammar 

även att grundläggningslagret av lera och småsten i anslutning till det norra respektive södra 

murpartiet fortsätter en bit ifrån murarna på de sidor som vetter in mot kyrkans mitt. På 

murarnas andra sida, de som vetter mot västförlängningens långhusmurar, slutar emellertid 

grundläggningen kant i kant med murarna. Enligt Jönsson kan detta tyda på att det är de 

sistnämnda ytorna som utgjort konstruktionens insida. Några golvnivåer har emellertid inte 

hittats.64 

Med hänvisning till ovanstående anledningar anser Jönsson att det är mer troligt att det fanns ett 

torn i samma höjd som långhuset på vardera sida om de rundade murarna (se figur 4). Det enda 

utgrävningen egentligen bevisade i frågan är att det inte fanns något torn direkt väster om det 

dåvarande långhuset. Georadarundersökningarna (se figur 5) indikerar att det skulle kunna finnas 

någon form av konstruktioner på västpartiets södra respektive norra sida, men faktum kvarstår att 

huruvida det rör sig om resterna efter två torn trots allt bara en tolkning och det mer säkra 

antagandet blir tills vidare att säga att det inte fanns något medeltida torn. 

Underligt nog diskuterar Jönsson aldrig den i min mening fullt sannolika möjligheten att det 

inte fanns något torn alls, utan endast huruvida det fanns ett eller två. 

                                                
62 Jönsson, 1988, s. 20. 
63 Jönsson, 1988, s. 21. 
64 Jönsson, 1988, s. 20, 30. 



 22

 

Figur 4.65 Rekonstruktion av kyrkans ursprungliga plan enligt Jönssons tolkning. 

 

Georadarundersökningen som genomfördes 2001 hade som mål att ta fram ytterligare 

information om det ursprungliga utseendet hos kyrkans västra del. Eventuella murrester 

påträffades både utanför långhusets norra och dess södra långhusmur (se figur 5). Två av 

profilerna återfanns dock så nära långhusets murar, endast 40 cm, att det är möjligt att resultatet 

har påverkats av närheten till murarna. Man har emellertid även stött på vad som möjligen skulle 

kunna vara rester av en längsgående mur även ca 1 m utanför båda långhusmurarna. På vardera 

sida syns också spår efter konstruktioner i nord-sydlig riktning. Undersökningen visade även att 

det kan ha funnits ett vapenhus eller någon annan konstruktion även vid sydportalen. För att 

kunna dra några säkra slutsatser om eventuella konstruktioner i anslutning till kyrkan krävs dock 

närmare undersökning i form av provstick.66  

                                                
65 Jönsson, 1988, s. 29 (modifierad). 
66 Holmgren, Iregren, Jansson, 2003, s. 10ff. 
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Figur 567. Resultatet av georadarundersökningen. 

 

Åkerman reagerar i sin text på att kyrkan vid tiden för hans iakttagelser istället för stentorn 

hade en klockstapel i  trä placerad norr om vapenhuset, vilket enligt honom ”…för närvarande är 

en besynnerlighet här å orten, hwarest är brist på skog men öfwerflöd på sten”68. Han nämner 

vidare att klockstapeln kräver ständiga reparationer och att församlingen länge velat att ett 

stentorn skulle uppföras som ersättning för denna eftersom underhållet av ett torn i längden 

skulle var betydligt mindre kostsamt. Det är synnerligen intressant att notera att något som i ett 

medeltida sammanhang av forskare ofta tolkas som ett symbolrikt tecken på makt och rikedom 

eller gudomlighet vid denna senare tidpunkt helt enkelt är det mest praktiska och ekonomiska 

alternativet.69 

 

                                                
67 Holmgren, Iregren, Jansson, 2003, s. 11. 
68 Åkerman, 1981, s. 118. 
69 Åkerman, 1981, s. 118f, 125. 
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I samband med ett större restaureringsarbete 1850 byggdes ett klocktorn i sten med 

trappstegsgavlar väster om långhuset. 1916 slog blixten ned i tornet. Den efterföljande 

restaureringen leddes av dåvarande Domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. 

 

8:8 Gravar 

Ett antal gravar påträffades under grävningarna i anslutning till de västra murarna. På grund av 

tidsbrist grävdes emellertid inte alla gravar fram. Grav I och III(se figur 6), är grävda efter det 

ursprungliga västverket rivits och tillhör period III. Grav IV frilades inte helt, men skelettet 

konstaterades tillhört en vuxen individ och graven har troligtvis liksom grav I och III tillkommit 

under period III. Grav II hittades precis utanför Jönssons påstådda västportal. Skelettet tillhörde 

ett spädbarn. Runt skelettet fanns en kantkedja av kritsten. Utanför denna fanns förmultnat trä, 

vilket tyder på att barnet legat i en träkista. Detta var den enda av de frilagda skeletten som 

verkar ha begravts i en kista.70 

 

 
Figur 671. De vid grävningarna påträffade gravarna. 

 

                                                
70 Jönsson, 1988, s. 51f. 
71 Holmgren m fl., 2003, s. 4(modifierad). 
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I samband med de senaste undersökningarna (Holmgen, Iregren, Jansson) analyserades 

skeletten från grav I, II och III. Skeletten från grav I och II C14-daterades, resultaten visade att 

personerna troligen levt på 1200- eller 1300-talet. Skelettet i spädbarnsgraven (grav II) 

konstaterades vara nyfött då det dog. De två andra barnen (grav I och II) bör ha varit i 2-

årsåldern. 

För denna uppsats är de medeltida gravarna emellertid främst av intresse i den mån de 

påverkat, eller påverkats av, murarna i västverket. Grav II antogs vid utgrävningarna vara den 

äldsta. C14-proverna visade att det var mer sannolikt att denna var äldre än grav I än tvärtom, 

men att det också är möjligt att de är samtida. Grav II var nedgrävd i lager 2, vilket är 

kulturlagret som representerar tiden precis innan kyrkans byggnation men eftersom kalkbruk 

hittades i graven har man antagit att den tillkommit efter att kyrkan uppförts. Om man utgår ifrån 

att Jönssons tolkning med torn och portal stämmer så hade graven varit placerad i det södra 

tornet, direkt väster om portalen.72 

När det gäller eftermedeltida gravar finns från Åkerman en beskrivning av de sex gravstenar 

som vid denna tidpunkt fanns i kyrkans mittgång (se figur 3). Den äldsta låg i korets västra del 

och slutade ungefär under triumfbågen. Enligt inskriptionen var den ditlagd år 1628 efter den 

avlidne sockenprästen i Bonderups och Esarps socken. Direkt väster om gravstenen låg en annan 

sten i samma storlek från 1726 och väster om denna två gravar i barnstorlek av vilka den ene var 

från 1633 och den andra saknade inskription. Ytterligare en bit västerut låg en sten som bar en 

enklare inskription och årtalet 1655. Den sjätte och sista stenen var i storlek med de som låg 

under triumfbågen och ska ha varit ditlagd 1667 efter en kvinna som bott i ”Söndre Uglerup”. 

Gravens placering inne i kyrkan tyder på att det är säterigården Södra Ugglarp som avses.73 

 

10 Diskussion 
I vissa skeden stämmer kyrkobyggnadens utveckling i Bonderup väl överens med den allmänna 

utvecklingen i sydsvenska sockenkyrkor. Framför allt de senmedeltida förändringarna; 

valvslagningen och västförlängningen verkar stämma med den allmänna bilden. Valvslagning i 

kyrkor var mer regel än undantag under 1300- och 1400- talen. Långhusförlängningar var kanske 

inte en lika självklar åtgärd men inte heller ovanligt. Till exempel förlängdes i Ystadområdet fem 

av 14 kyrkor, varav tre troligtvis på 1300- eller 1400- talet och de övriga antagligen vid två olika 

tidpunkter ganska mycket tidigare. Eftersom förlängningarna sker vid så pass olika tillfällen så 

borde de kanske inte direkt vara ett resultat av någon trend som genomsyrade kyrkobyggandet i 

                                                
72 Jönsson, 1988, s. 46, 49, 51ff, Holmgren, Iregren, Jansson, 2003, s. 14. 
73 Åkerman, 1981, s. 121f. 
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stort, som till exempel valvslagning, utan kanske snarare av till exempel befolkningsökning i 

socknen.  

Även de sentida förändringarna under 1800-talet som gjordes i Bonderup verkar ha varit vanliga 

företeelser i andra kyrkor.  När det gäller kyrkans ursprungliga utseende och ombyggnader under 

romansk tid har det visat sig svårare att hitta liknelser i litteraturen. Främst västpartiet, med sina 

rundade murar och eventuella tvillingtorn ter sig svårtolkad. En snabb kontroll av Jacobsens 

sammanställning av olika torntyper i romanska kyrkor visar att i Torna härad och samtliga 

angränsande härader (Bara, Frosta, Färs, Vemmenhög, Ljunits och Harjager) har endast två 

kyrkor haft dubbla torn, Lunds domkyrka och Dalby Heligkorskyrka. Det har visserligen påståtts 

att Bonderups kyrka visar stora likheter i stenmaterial och murbruk med Dalby så att influenser 

kommit därifrån är möjligt. Ändå ter det sig problematiskt att dra så stora slutsatser om en 

”vanlig” sockenkyrka” utifrån vad man vet om Domkyrkan och kyrkan i Dalby, som ursprungligen 

utgjorde ett eget biskopssäte. Dalby Heligkorskyrka invigdes 1060 och anses allmänt vara den 

äldsta kvarvarande kyrkan på den skandinaviska halvön. Utgrävningar i början av 1900-talet visar 

att den förutom ett stort, kvadratiskt västtorn även har haft två flankerande, kvadratiska torn. 

Den hade dessutom ett mindre, kvadratiskt torn på vardera sida om absiden. Dalbys tvillingtorn 

var emellertid inte en del av den tidigaste kyrkans plan utan en senromansk tillbyggnad, vilket 

borde göra det en aning osannolikt att detta är hur Bonderups västparti ursprungligen sett ut 

eftersom man i så fall inte har en förebild att låna ifrån i Dalby.74 

I resten av Skåne är enligt Jacobsens katalog dubbla torn kända från endast två andra kyrkor. 

Den ena är S:t Maria kyrka i Vä (som tidigare har haft dubbla västtorn), vilken liksom Dalby 

kyrka är uppförd i anslutning till en kungsgård och svår att jämföra med en sockenkyrka. Den 

andra är Färlövs kyrka, vilken ligger norr om Kristianstad. Förutom att det breda västtornets 

övre del utgörs av två torn,  är det även känt att Färlövs kyrka liksom Dalbys tidigare haft ett 

torn på vardera sida om absiden.75 

De runda murarna som påträffades i Bonderup har enligt Jönsson från början varit 

sammanlänkade och utgjort en absidformad konstruktion. Vad den kan ha haft för funktion går 

hon emellertid inte in på och liknande konstruktioner i andra kyrkor har varit svåra att finna. De 

enda exempel jag har lyckats hitta finner man inom den europeiska katedral- och 

klosterkyrkoarkitekturen. Det är som jag diskuterade ovan aningen problematiskt att dra alltför 

stora slutsatser från en jämförelse mellan en sockenkyrka och en katedral, men eftersom dessa ofta 

undersökts i betydligt större utsträckning finns det större möjlighet att veta hur de faktiskt sett ut 

                                                
74 Jacobsen, 1993, s. 77-162, Anjou, Sten, 1930, Heliga Korsets kyrka i Dalby samt de äldsta kyrkorna i Lund, Roskilde 
och Odense. Undersökningar till 1000-talets arkitekturhistoria, Göteborg, s. 51f, Nationalencyklopedins Internettjänst, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=149936, 20071202. 
75 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=346564, 20071202, Holmberg, 
1990, s. 39, Mildner, 1997, s. 19, Jacobsen, 1993, s. 125, 146, 150. 
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på medeltiden. Katedralen i Canterbury, i södra England, har haft en absid i väst vilken troligen 

uppfördes som en del av ett nytt västverk under 1000-talets första halva i samband med att man 

reparerade kyrkan efter ett påstått vikingaanfall 1011. Västabsiden rymde i detta fall 

ärkebiskopens tron, placerad närmast västmuren, och ett altare vigt åt jungfru Maria. Den var 

upphöjd med några trappsteg i förhållande till resten av långhuset.76 

Ett annat mer närliggande exempel är Asmilds klosterkyrka på Jylland. Den förseddes i sin 

andra byggnadsfas med ett nytt västverk i form av en absid flankerad av två kvadratiska torn. 

Man tror att dessa konstruktioner uppförts ca 1150.77 

Även många av de stora karolingiska och ottonska katedralerna i nuvarande Tyskland hade ofta 

flera absider i alla tänkbara riktningar och dessutom kor i både öster och väster.78  

Jag har emellertid under uppsatsarbetet inte lyckats hitta någon ”vanlig” sockenkyrka med en 

liknande västkonstruktion, vilket hade varit önskvärt för att kunna säga något om västabsidens 

funktion i Bonderup. Jämförelsen med kloster- och katedralarkitekturen ger emellertid två möjliga 

funktioner för en sådan anordning, som särskilt reserverad sittplats eller som altarnisch. Det är 

också känt att många sockenkyrkor under medeltiden hade dopfunten placerad vid västmurens 

mitt79, så kanske hade den absidformade konstruktionen till uppgift att inhysa denna. 

 

10:1 Stormannainflytande 
En fråga som ofta dyker upp i litteraturen är vem som uppfört stenkyrkorna och kanske främst 

ifall det varit en lokal storman. Många företeelser hos kyrkobyggnaden har på något sätt kopplats 

samman med stormannainflytande, till exempel torn, emporvåningar, västportaler, målningar och 

kapell. Därför anser jag det nödvändigt att åtminstone i korthet diskutera förutsättningarna för 

stormannainflytande i Bonderups kyrka. 

Enligt Anglert kan man ofta känna igen de kyrkor som ursprungligen varit en stormans 

gårdskyrka genom att titta på en äldre karta över byn. Hos vissa kyrkbyar finner man nämligen en 

gård som är väsentligt större än de andra. Denna bör ligga i byns utkant och i anslutning till 

kyrkan. I andra byar ligger brukar kyrkan istället placeras centralt i byn. En snabb kontroll av de 

äldre kartorna över Bonderups by visar att gårdarna är relativt lika i storlek och att kyrkan ligger 

mitt i byn. Denna undersökning är emellertid tämligen snabbt och amatörmässigt utförd och 

resultaten bör tas med en nypa salt, men man kan i alla fall påstå att det inte finns några tydliga 

                                                
76 Pickles, Christopher, 1999, Text and Monuments: A study of ten Anglo-Saxon churches of the pre-Viking period, 
British archaeological reports. British series 277, Oxford. 
77 Vellev, Jens, 1990, Asmild klosterkirke i 900 år, Hikuin, s. 15, 18f. 
78 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=222365, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=277958, 20071208. 
79 Bland andra Anglert, 1995, s. 74. 
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tecken som pekar mot att Bonderups kyrka skulle ha uppförts i anslutning till en 

stormannagård.80 

Det finns emellertid inom socknen en säterigård, Södra Ugglarp, vilken ligger ca 5 kilometer 

från kyrkan. I anslutning till gården ligger en skeppssättning med 39 stenar och i området finns 

flertalet övriga fornlämningar vilket kanske skulle kunna tyda på ett tidigt ursprung. Gården är 

emellertid känd i skrift först 1530. Åtminstone en grav inne i kyrkan kan kopplas samman med 

Södra Ugglarp men denna är från 1600-talet. Inga medeltida kopplingar verkar finnas.81 

De företeelser hos Bonderups kyrka som kanske främst sammanknippas med stormannainflytande 

borde vara de som ingick i dess ursprungliga utseende. I detta skedde är det möjligt att kyrkan 

varit försedd med både torn och västportal. Om de lokala förutsättningarna under denna period 

vet man emellertid mycket lite. 

 
 

11 Sammanfattning 
Bonderups kyrka byggdes under romansk tid. Kyrkan bestod ursprungligen av långhus och 

rakslutet kor. Under medeltiden har kyrkan troligtvis haft antingen två låga torn eller inget torn 

alls. Det som talar emot att kyrkan ursprungligen skulle haft två torn är främst att de faktiskt 

aldrig grävts fram. Dessutom finns det bara en enda sockenkyrka i Skåne som man vet har haft 

tvillingtorn. För Jönssons tolkning talar emellertid att det ter sig svårt att hitta någon annan 

rimlig förklaring till västpartiets utformning. Grävningar på norr och söder om kyrkan skulle 

kanske kunna visa om det faktiskt funnits två torn här eller om detta bara är en feltolkning. De 

rundade murarna har troligtvis utgjort en slags ”västabsid”. 

Det fanns en portal i långhusets södra mur och en motsvarande i den norra. Resultatet av den 

arkeologiska undersökningen tyder på att det även kan ha funnits en västportal närmast södra 

långhusmuren.  

Stora delar av det ursprungliga murverket rasade eller raserades efter period I. Kvar ovan 

mark fanns av detta sedan bara kvar den norra muren hos koret och långhusets östra travé. 

Kyrkan byggdes sedan upp igen, helt eller åtminstone delvis enligt den gamla planlösningen.  

Kyrkan välvdes och förlängdes åt väster, den arkeologiska undersökningen visade att dessa 

förändringar sannolikt var samtida. De dendrokronologiska proverna från takstolarna antyder att 

valvslagningen och förlängningen utfördes på 1400-talet.  

                                                
80 Geometriskt avmätning, 1760, Historiska kartor (Lantmäteriet), 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive
=LMS&nbOfImages=1&documentAccessCode=LMS_%3ALMS_L24-2%3A1, 2007-12-09. 
81 RAA, http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10119300470001 
http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10119300060001 
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Det är känt att förlängningens västra mur rasade vid två tillfällen under slutet av 1700-talet. 

Många av de yngre takstolarna daterades dessutom till början av 1700-talet, vilket tyder på att 

åtminstone mindre reparationer utfördes under detta århundrade. Känd i skrift sedan 1700-talet är 

även klockstapeln i trä som troligtvis var i bruk fram tills tornet byggdes 1850. 

Det norra vapenhusets uppförande och sydportalens igensättning har inte kunnat sättas in i 

kronologin utefter den information som ges i rapporterna. Litteraturen kan här kanske ge en liten 

fingervisning. Enligt Holmberg uppfördes många av stiftets vapenhus på 1200-talet. Vapenhus 

verkar inte förekomma tidigare än så i området. Georadarundersökningen visar att det är möjligt 

att det funnits en konstruktion i anslutning till sydportalen, alltså kanske ännu ett vapenhus. 

Fanns det emellertid inget vapenhus på sydsidan borde detta tyda på att man redan under 

senmedeltiden prioriterade den norra ingången över den södra. 
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