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Abstract 

Denna uppsats är tänkt att samla de fall där personer har gravlagts i romanska västtorn från 

tiden cirka 1050 – 1300 i det medeltida Danmark. Texten blir därmed en forskningsöversikt 

och en katalog rörande torngravar. Huvudfrågan med uppsatsen har varit att ta reda på om 

vem som helst fick bli begraven på detta sätt, om det är stiftargravar som vissa forskare 

påstår. Genom att väva in tolkningar av västtorn samt tolkningar om gravläggningar rent 

allmänt till de existerande torngravsteorierna, ges förhoppningsvis en bredare bild av 

fenomenet. Utifrån sammanställningen av torngravar och den tidigare forskningen anser 

författaren att stiftargravar är ett för snävt begrepp. Det kan mycket väl vara andra individer 

som blivit begravda i västtornen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författaren vill rikta ett tack till följande: 

Hampus Cinthio och Else Rasmussen som bägge var tillmötesgående och behjälpliga med 

arkivmaterial på Lunds Universitets Historiska Museum respektive Nationalmuseum i 

Köpenhamn. Till Maria Cinthio och Kristina Jonsson, då de gav tillåtelse till att bilder ur 

deras böcker fick användas i uppsatsen. Kurskamraterna Oskar Spjuth och Fredric Wirbrand 

har bidragit med korrekturläsning och gott stöd genom skrivandets gång. Jes Wienberg ska 

också nämnas i detta sammanhang, för hans engagemang och kunnande i konsten att 

handleda. 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

1. Inledning................................................................................................................................. 4 

1.1 Presentation av ämne, problemställning och målsättning ................................................ 4 

1.2 Avgränsning ..................................................................................................................... 5 

1.3 Forskningshistoria ............................................................................................................ 5 

1.3.1 Begravningar ............................................................................................................. 5 

1.3.2 Västtorn ..................................................................................................................... 8 

1.3.3 Torngravar ............................................................................................................... 11 

1.3.4 Förmodade stiftargravar på annan plats .................................................................. 14 

2. Metod ................................................................................................................................... 16 

3. Presentation av kyrkorna med torngravar ............................................................................ 16 

3.1 Kyrkor i nuvarande Danmark......................................................................................... 16 

3.2 Kyrkor i nuvarande Sverige ........................................................................................... 21 

4. Analys och diskussion.......................................................................................................... 29 

4.1 Vad har varit syftet med ett västtorn? ............................................................................ 29 

4.2 Vad gällde vid begravningar under tidig medeltid? ....................................................... 29 

4.3 Analys av torngravarna .................................................................................................. 30 

4.3.1 Svårt att se mönster ................................................................................................. 30 

4.3.2 Stiftargravars vara eller icke vara............................................................................ 32 

4.4 Vidare forskning............................................................................................................. 33 

5. Sammanfattning ................................................................................................................... 33 

6. Litteratur- och källförteckning ............................................................................................. 35 

6.1 Otryckt material.............................................................................................................. 35 

6.2 Tryckt material ............................................................................................................... 35 

6.3 Internetreferenser............................................................................................................ 38 

6.4 Muntliga uppgifter.......................................................................................................... 38 

Bilder ........................................................................................................................................ 39 

 

 



 4 

1. Inledning 

Denna uppsats har sitt ursprung i min b-uppsats från vintern 2009-10, då jag skrev om sociala 

zoner på S:t Stefans kyrkogård i Lund. När det var dags för att skriva kandidatuppsats, ville 

jag fortsätta med kyrkor och gravar och så blev det. 

1.1 Presentation av ämne, problemställning och målsättning  

Det har visat sig att torngravar, det vill säga gravar i kyrktorn är ett omdebatterat och splittrat 

forskningsfält. Det finns ingen bra översikt och därmed hamnar forskarnas tolkningar i olika 

verk, vilket gör att det är svårt att dra slutsatser eller att finna mönster i gravarnas natur. 

Målsättningen med uppsatsen blir därmed att försöka samla alla dessa fall där det finns gravar 

i torn till en katalog. De kyrkor som är aktuella listas i uppsatsens löpande text och delas in 

efter vilket land de tillhör idag.  

Är det rätt att benämna dessa gravar som stiftargravar vilket en del forskare har gjort, 

det vill säga att de som ligger begravda där har grundlagt och bekostat tornet i fråga? Vissa 

sträcker sig till och med så långt som att det handlar om stiftning av hela kyrkan. 

Uppsatsen tar utgångspunkt i en text av Hans Stiesdal, där han skriver att torn kan ha 

varit gravplatsen för dåtidens stormansfamiljer och kyrkobyggare och där han även listar ett 

antal kyrkor i vilka gravar påträffats i tornen. Han undrar om inte de flesta av dessa tidiga 

kyrktorn är uppförda som så kallade stiftarmausoléer.1  

Min huvudfråga blir därmed: vilka fick bli begravda i kyrktorn? Är det som Hans 

Stiesdal skriver eller hamnade helt andra individer i jorden under tornrummen? Går det att se 

skillnader mellan gravar eller individer i tornen jämfört med dem utanför?  

För att kunna ge en god bild av detta fenomen krävs diskussion om begravningsseden 

under den tidiga medeltiden. En delfråga blir därmed: fick individer gravläggas var som helst 

i kyrkan eller på den omliggande kyrkogården?  

Vidare krävs det att byggnadsdelen som individerna hittats i lyfts fram och belyses. 

Kyrkors beståndsdelar har tolkats på olika vis och en ytterliggare delfråga i denna uppsats blir 

att försöka ge svar på: vilket syfte hade ett torn? 

För att ytterliggare kontrastera fenomenet med förmodade stiftargravar i tornen, kommer 

ett antal begravningar på andra ställen i kyrkans omgivning att belysas. Dessa gravar har alla 

tolkats som stiftargravar men individerna har inte blivit begravda i torn. 

                                                 
1 Stiesdal 1983, 8. 
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1.2 Avgränsning 

Uppsatsen är tänkt att behandla torngravar från romanska kyrkor och därmed kommer tiden 

som uppsatsen spänner över vara cirka 1050 - 1300.2 Den romanska stilen uppstod runt 1050 i 

Tyskland och Frankrike och kom snabbt till Danmark, som är uppsatsens 

undersökningsområde vilket nämns mer utförligt nedan. Stilen spreds till Danmark i samband 

med de första stenkyrkorna. Vad som är speciellt med stilen är främst de massiva murarna och 

små rundbågade fönster.3 Ytterligare ett argument utöver periodiseringen för den romanska 

stilen, för att ha 1300 som ungefärligt slutår är att tidigmedeltida kyrkor kan sägas vara 

aristokratiskt präglade. Detta eftersom samhällseliten var mer drivande i kyrkobygget under 

denna tid jämfört med längre fram, när kyrkobygget blev ett mer gemensamt projekt.4 Så kan 

man tala om stiftargravar, så bör de finnas och framträda allra tydligast i tidiga romanska 

kyrkor och torn. 

Vidare görs en geografisk avgränsning till det medeltida Danmark. Det finns torngravar 

från andra områden också, exempelvis Västerhus som nämns i avsnitt 1.3.1, men en 

avgränsning till ett rike gör uppsatsen mer enhetlig. 

1.3 Forskningshistoria 

Här kommer redogörelse för vad den tidigare forskningen har sagt om begravningar, västtorn 

och om torngravar. Forskningshistoriken gör inga anspråk på att vara heltäckande men 

målsättningen är att redogöra för de mest kända teorierna samt de allra senaste 

forskningsuppgifterna. Till detta tillkommer ett antal utblickar på andra sorters begravningar, 

vilka alla tolkats som stiftargravar trots att de inte finns i torn. 

 1.3.1 Begravningar 

Som jag nämnde ovan krävs det en genomgång av forskning rörande begravningsseden under 

medeltiden, alltså vad det finns för teorier. Detta för att på så vis se om personer fick 

gravläggas var som helst. 

År 1960 kom det verk som kom att få fart på diskussionen om sociala zoner gällande 

begravningar. Denna bok är skriven av Nils-Gustaf Gejvall och heter Westerhus - Medieval 

population and church in the light of skeletal remains. Västerhus är speciellt eftersom det är 

en av få kyrkogårdar som är totalundersökt. 

                                                 
2 Wienberg 1993a, 70f. 
3 Anker 1969, 360ff. 
4 Nilsson 2003, 44; 2006, 33. 
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Området, vilket ligger i Jämtland, kom att nyttjas för begravningar från omkring år 1100 

och Gejvall upptäckte att kyrkogården varit könsuppdelad med kvinnogravar i norr och män i 

söder. Undantag från denna regel finns dock. Det kan även nämnas att här finns begravningar 

i kyrkans västtorn.5 Numera är dock kyrkogården raserad och övergiven. 

Gejvall har arbetat med medeltida lagar och ansett att dessa går att applicera på sitt 

arbete. Den så kallade borgathingslagen (fig. 2) berättar exempelvis att lendmenn, alltså de 

som fått mark av kungen, ska begravas närmast kyrkan, vilket därmed är det mest förnäma 

platsen att hamna på. Så fortsätter det, ju längre bort från kyrkan ju mindre makt har 

individerna som hamnat där haft. I zonen längst ut hamnade trälar och drunknade människor 

som ansågs ha haft norrön6 frisyr.7 

Gejvall fann vidare att långa kvinnor, de över medellängd, låg främst begravda nära 

kyrkan. Detsamma gällde även för män. Detta har dock kritiserats senare, då forskare pekat på 

att endast individer i området runt absiden hade mer robusta och långa skelett.8 Men det är 

ändock vida känt att varierad och näringsrik kost var få förunnat under denna tid. Personer ur 

samhällets övre skikt hade större möjligheter att äta nyttigt. 

Jakob Kieffer-Olsens artikel Middelalderens gravskik i Danmark - En arkæologisk 

forskningsstatus från 1990 behandlar vad den tidigare forskningen kommit fram till gällande 

gravar i det medeltida Danmark. Han skriver att gravar inne i kyrkorna förväntas tillhöra 

individer som haft hög ställning i samhället. Det var alltså bäst att bli begravd inne i kyrkan 

eller tätt inpå den, precis under takdroppet.9 

År 1993 kom Jakob Kieffer-Olsens avhandling vid namn Grav og gravskik i det 

middelalderlige Danmark - 8 kirkegårdsudgravninger. Här skriver han att i stort sätt 

begravdes enbart kungar och biskopar inne i kyrkorna under tidig medeltid medan de flesta 

stormän blev begravda i tornen. Dessutom menar han att stenkistor inte behöver betyda att 

individen som gravlagts i dessa är från aristokratin. Kommer stenen från överblivet 

byggnadsmaterial eller från marken, kan fler än de från samhällets topp haft råd med en sådan 

begravning.10 

                                                 
5 Gejvall 1960, 18ff. 
6 Begreppet har främst språklig anknytning, men kan sägas betyda nordlig rent allmänt. www.ne.se sökord: 
norrön. Besökt 2010-05-08. 
7 Gejvall 1960, 121. 
8 Gejvall 1960, 51f; Jonsson 2009, 38. 
9 Kieffer-Olsen 1990, 86ff. 
10 Kieffer-Olsen 1993, 95ff. 
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I Ad sanctos - De dödas plats under medeltiden från år 2000 undrar Anders Andrén om 

det finns ett samband mellan graven och det liv som den gravlagde individen en gång levde, 

för sociala skillnader kan ha tonats ned eller överdrivits menar en del forskare.11  

Andrén slår dock fast att den medeltida gravrätten och ritualen är väl undersökt och 

därmed finns fakta om synen på graven och begravningen under medeltiden. Det viktiga var 

närheten till det heliga, alltså att få sin sista vila nära altaret med mässoffer och reliker.12 

Den allmänna ordningen för Europa var att fram till år 1200, på ett ungefär, så fick 

kyrkans folk och trogna lekmän begravas i kyrkorna med undantag för områdena runt de 

altaren som fanns. Under 1200-talet blev gravrätten mer flytande och den som hade råd fick i 

det närmaste välja plats själv. De nordiska källorna från denna tid är sparsamma men norska 

uppgifter från 1160-70 säger att kungens hirdmän, alltså hans närmaste krigare, hade rätt att 

begravas i kyrkorna.13 

Andrén skriver vidare att var en grav skulle placeras var en fråga om kristen värdighet. 

Den döde skulle ha gjort sig förtjänt av en plats nära det heliga. De förtjänta menar Andrén är 

kyrkans folk och kungar men även lekmän som grundat eller betalat en kyrkas underhåll. 

Dessa individer kan ses som en slags dåtida elit, de hade råd att ge gåvor eller stifta en kyrka. 

Men det kan finnas undantag från detta, menar han. Till trogna lekmän kan även hantverkare, 

stenhuggare eller målare räknas. De har byggt och arbetat med kyrkan, vilket sågs som en god 

gärning.14 

I sin text har Andrén granskat kyrkor och kyrkogårdar i Lund och han har utifrån det sett 

att tillträdet till det heliga ökade successivt med tiden. Han har en teori om att begravningar 

inne i kyrkan, när det blev tillåtet, kan ha börjat i tornen och sedan fortsatt med långhuset och 

österut.15 

Gällande gravarnas utformning så har Andrén en teori om att individer i stenkistor bör 

ha haft någon form av anknytning till kyrkor som vid denna tid också var av sten i stor 

utsträckning. Ett liknande förhållande ser han vad det gäller tegelkistor. Teglet kan tyda på att 

individen själv ägde ett tegelhus och då blev begravd i en liknande kista. Men avslutningsvis 

pekar han återigen på den viktigaste aspekten, det var inte hur graven var utformad, utan dess 

förhållande till kyrkan och dess altare.16 

                                                 
11 Andrén 2000, 7. 
12 Andrén 2000, 7f. 
13 Andrén 2000, 8. 
14 Andrén 2000, 9. 
15 Andrén 2000, 11ff. 
16 Andrén 2000, 17ff. 
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Kristina Jonsson har i Practices for the Living and the Dead - Medieval and Post-

Reformation Burials in Scandinavia från 2009 studerat begravningsseder och sociala 

identiteter. Detta främst via kyrkogårdar och inte begravningar inne i kyrkorna men 

avhandlingen ger ändå värdefull information. 

Jonsson menar att man kan se status eller samhällsställning i individuella gravar under 

medeltiden. Detta trots att kristna gravar kan sägas vara standardiserade jämfört med 

förkristna viloplatser. Medeltidens elit byggde kyrkor eller hade privata våningar i 

byggnaderna och genom att donera pengar till kyrkan, fick de bli begravda på högstatusplatser 

inne i kyrkorna.17 

Jonsson anser vidare att de högst värderade platserna att bli begraven på var inuti och 

nära kyrkans östra delar, detta enligt ett flertal utgrävningar där kisttyper har granskats och 

osteologiska undersökningar har utförts. Faktum är att böter kunde utdelas, enligt norska 

lagar, ifall en individ begravdes på fel plats i förhållande till dennes ställning i samhället.18 

Genom att studera var individer begravdes och därmed var de inte placerades efter att de 

avlidit, ser hon olika mönster. I detta väger hon även in olika kisttyper och gravgåvor. 

Gällande kyrkogården i Västerhus i Jämtland, drar hon slutsatsen att den mest förnäma 

platsen att hamna på var inne i kyrkan eller strax utanför, precis vid koret. Detsamma gäller 

för S:t Stefan i Lund och Tirup i Danmark.19 

1.3.2 Västtorn 

För att kunna ge svar på frågan som ställdes ovan, vilket syfte hade ett torn?, kommer här en 

genomgång av forskningen gällande västtorn, där både symbolik och funktion vägs in. Detta 

för att ge en bild av vad det är för slags byggnadsdel som individerna gravlagts i. Det finns 

även kyrkor med torn i de östra delarna, så kallade östtornskyrkor, men eftersom inga sådana 

fall med gravar upptäckts och då östtorn är relativt ovanligt, benämns avsnittet vid namnet 

västtorn. 

Inledningsvis kan nämnas att den tidiga forskningen kännetecknas främst av att den 

tolkade kyrktornen som del i ett försvar. Denna teori har dock övergetts numera, 

forskarvärlden är ense om att tornen inte uppfördes som del i ett aktivt försvar. Däremot kan 

ombyggda torn ha fungerat som ett slags passivt försvar, som en plats att söka skydd på.20 

                                                 
17 Jonsson 2009, 12ff. 
18 Jonsson 2009, 52f. 
19 Jonsson 2009, 54ff. 
20 Nilsson 2009, 65. 
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Rikard Holmberg författade översiktsverket Kyrkobyggnad, kult och samhälle - 

Landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna kring åren 1972-73. Verket kom dock inte 

i tryck förrän 1990. Som titeln lyder, så tar han upp ett antal aspekter av kyrkorna och 

däribland tornen. Eftersom Holmbergs text länge var opublicerad kom dess teorier inte att ha 

något större inflytande på forskningen.21 

Holmberg nämner ett antal olika funktioner som torn kan tänkas ha haft, vilket gör att 

man kan anta att torn är flerfunktionella. Han nämner läktare eller emporer22, ur vilka 

individer ur samhällets övre skikt har kunnat bevittna mässan. I dessa utrymmen kan det ha 

funnits altare och därmed blir byggnadsdelen ett slags kapell. Han skriver även att gravar kan 

ha varit ett stort motiv för att bygga torn men mer om det i avsnitt 1.3.3.23 

Torn vars funktion har varit att hysa klockor nämns också det, precis som den 

symboliska betydelsen av torn som jordisk avbild av det himmelska Jerusalem, detta särskilt 

där tornen varit dubbla. Har det funnits västportal i tornet kan den ha fungerat som separat 

ingång för stormän.24 

Niels-Knud Liebgott skrev 1989 ett verk som behandlar Danmarks medeltid, Dansk 

middelalderarkæologi, i vilket han även tar upp västtorn. Liebgott menar att torn inte har 

något syfte i kyrkliga sammanhang. Ett kor behövdes till prästen och ett långhus till 

menigheten, men varför byggdes torn undrar han. Torn skiljer sig dessutom åt mer från kyrka 

till kyrka, jämfört med övriga beståndsdelar. Exempelvis nämner han att det finns fem olika 

typer av romanska torn, nämligen: runda torn, kvadratiska torn, breda torn, tvillingtorn och 

torn med förhöjt mittparti.25 

Liebgott påstår att romanska torn inte har varit uppförda som klocktorn generellt, 

eftersom det inte finns så mycket spår av sådana anordningar. Han anser att det finns andra 

förklaringar till dess existens. Utöver att det finns gravar, vilket nämns i avsnitt 1.3.3, menar 

han att tornet blir ett slags förhall26 till kyrkan om det haft västportal. Där kunde exempelvis 

ting hållas och tornet får därmed en världslig funktion. De flesta torn är dock endast 

tillgängliga från långhuset anmärker han.27 

                                                 
21 Wienberg, muntlig uppgift 2010-03-24. 
22 Vad dessa våningar har använts till har debatterats flitigt, men de kan mycket väl ha varit privata loger för 
personer ur samhällets övre skikt, möjligtvis personer som bekostat eller byggt kyrkan. Våningen blir då uttryck 
för ett slags härskarideal. Se Nilsson 2003, s. 32ff. 
23 Holmberg 1990, 33. 
24 Holmberg 1990, 37ff. 
25 Liebgott 1989, 158ff. 
26 En förhall är ett stort utrymme omedelbart innanför ingången till en offentlig byggnad. www.ne.se sökord: 
förhall Besökt: 2010-04-12. 
27 Liebgott 1989, 159ff. 
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Ett motiv bakom ett tornbygge är galleri eller emporvåning. Finns ett sådant har det 

fungerat som privatkapell för stormansfamiljer eller kyrkoägaren, för det är främst stormän 

som bygger torn och inte sockenborna, det vill säga bönderna.28 

År 1993 kom Henrik Jacobsens avhandling Romanske vesttårne, deres indretning og 

funktion - Vesttårne før 1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt. Jacobsens 

huvudtes är att tornen har fungerat som klocktorn, detta eftersom de är en förlängning av den 

arkitektoniska kyrkotornstraditionen från Europa.29 Denna avhandling har dock fått kritik i 

form av Jes Wienbergs artikel Tavse romanske tårne som kom samma år. Wienberg menar att 

Jacobsen har gått för hårt fram när han avvisat källor. Att torn har fungerat som klocktorn 

motsäger inte att tornen samtidigt har haft andra funktioner eller betydelser, menar 

Wienberg.30 

Att tornen varit flerfunktionella och flertydliga fortsätter Wienberg att argumentera för i 

sin avhandling Den gotiske labyrint - Middelalderen og kirkerne i Danmark från 1993. 

Tornen skulle synas och de kunde både ses som symbol för det himmelska Jerusalem men 

även som symbol för kyrkans aristokratiska ägare eller patron.31 

Tornens funktion, utöver att fungera som gravkapell vilket nämns i avsnitt 1.3.3, kunde 

vara som förhall i de fall tornet haft portal. Men inte nog med det, det finns belägg för att torn 

har fungerat som kapell med eget altare, dopet kunde ske där, klockor kunde få plats i de 

tidiga romanska tornen och aristokratin kunde ha upphöjda sittplatser i tornrummet. På andra 

våningen kunde dessutom ett herrskapsgalleri eller en emporvåning finnas. Men Wienberg 

påpekar att dessa funktioner kan spåras i andra delar av kyrkan också. Han menar därmed att 

funktionerna inte är det som är speciellt med tornen, utan det är dess storlek, att tornen höjer 

sig så markant över resten av byggnaden.32 

År 2003 kom Ing-Marie Nilssons artikel Härskarsymbol och högsäte - Om betydelsen av 

västmarkeringar i romanska kyrkor. Nilsson tar upp ett antal funktioner som tornen kan 

tänkas ha haft, precis som Wienberg gjorde i sin avhandling, fast hon nämner att dopfunten 

kom in i tornen först under senmedeltiden. Men ändå kan torn sägas vara flerfunktionella.33 

Nilssons poäng med artikeln är dock att peka på tornen som indikator på världsligt 

inflytande, detta eftersom västtorn ofta anses vara ett tecken på aristokratisk påverkan. Detta 

gör hon genom att nämna emporvåningar och förhöjda sittplatser i väst. Dessa 

                                                 
28 Liebgott 1989, 163ff. 
29 Jacobsen 1993, 68. 
30 Wienberg 1993b, 85ff. 
31 Wienberg 1993a, 101. 
32 Wienberg 1993a, 101ff. 
33 Nilsson 2003, 31ff. 
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västmarkeringar, som sett ut på olika sätt, ses som ett tecken på att överheten velat visa upp 

sig och sin makt menar hon.34 

2009 kom Ing-Marie Nilssons avhandling vid namn Mellan makten och himmelriket - 

Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. I denna bok tar hon upp forskning kring kyrkor rent 

allmänt och däribland ett avsnitt om västtorn. 

Precis som i sin tidigare artikel nämner hon ett antal funktioner som tornen har haft, 

exempelvis magasin, bostad, plats för klockor och gravrum. Men hon menar att torn kan ha 

haft flera funktioner utan att de motsäger varandra.35 

Vidare kommer hon in på symbolik och argumenterar för att torn kan ses som en 

arkitektonisk gestaltning av en mänsklig strävan att kommunicera med det gudomliga. Hon 

menar att romanska västtorn anknöt till det himmelska Jerusalem, att tornen sågs som 

symboliskt värn och att ett torn förhärligade kyrkobyggnaden.36 

Tidigmedeltida torn kan dessutom tyda på ett världsligt inflytande över en kyrka, vilket 

hon även nämner i sin artikel ovan. Treståndssystemet som rådde under medeltiden kan ha 

avspeglats i kyrkan, där oratores (de som bad), alltså prästerna, förknippas med koret. 

Bellatores (de som stred) och alltså var aristokrater förknippades med tornet och laboratores 

(de som arbetade) och därmed var bönder, höll till i långhuset.37 

1.3.3 Torngravar 

Här kommer en genomgång av vad tidigare forskare har sagt om fenomenet stiftargravar. 

Det första uttalandet om att stiftare kan ha fått sin sista vila i kyrktornen verkar 

härstamma från Francis Beckett och hans verk Danmarks Kunst från 1924.38 Det är antagligen 

han som är personen bakom teorin, en teori som dock inte kom att debatteras så intensivt 

förrän mot slutet av århundradet. 

Rikard Holmberg, som nämns i avsnitt 1.3.2, har även tagit upp torngravar i sitt verk. 

Holmberg påpekar att den enda funktion i tornrummet som är arkeologiskt belagd i Lunds 

stift är att rummet har fungerat som ett gravrum. Han pekar på det gemensamma 

byggnadsmaterialet i kyrkan och i de funna gravarna i Hammarlunda och Maglarp och ser där 

                                                 
34 Nilsson 2003. 
35 Nilsson 2009, 65ff. 
36 Nilsson 2009, 75. 
37 Nilsson 2009, 95. Teorin om treståndssystemet och dess möjliga avspegling i kyrkan är dock ursprungligen Jes 
Wienbergs. 
38 Beckett 1924, 195. 
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ett mönster. Detta samband gör att han antar att torngravar är i första hand vigda åt byggherrar 

och deras närmaste anförvanter.39 

Holmberg tror vidare att en grav i de flesta fall kunde vara den främsta anledningen till 

att ett tornbygge kom till stånd och om en torngrav anlades så accepterades inga övriga gravar 

inne i kyrkan.40 

Hans Stiesdals artikel Grave i tidlige vesttårne - Nogle nyere iakttagelser från 1983 tar 

upp ett antal exempel på torngravar från det medeltida Danmark och han undrar om inte de 

flesta av tornen, dock inte alla, är uppförda som ett slags stiftarmausoléer. Tornen kan alltså 

ses som en gravplats för den tidens stormansfamiljer och kyrkobyggare. Som ett tydligt 

exempel framhäver han Hammarlunda kyrka och två gravar som ligger centralt i det runda 

tornet (fig. 3).41 

Stiesdal nämner vidare gravar i torn, vilka är något senare än kyrkan. I dessa fall kan det 

vara frestande att tänka att det är tornstiftarna som ligger begravda i det rum de själva 

bekostat eller byggt menar han. Materialet som gravarna är gjorda av är ofta sten eller tegel, 

precis som tornet och där ses ett samband och man kan ana att det är de individer som haft det 

gott ställt som gravlagts däri. Men samtidigt skriver han om träkistor som är lika gamla som 

sten- eller tegelkistorna och som ligger jämsides med dem. Inte kan det vara gravmaterialet 

som avgör om det är en stiftargrav eller ej, menar han.42 

Stiesdal tar även upp tolkningar om stiftargravar på annan plats än just i tornet. Platser 

nära högaltaret i kyrkors östra del anses vara den mest förnäma platsen att bli begravd på och i 

Norra Åsums kyrka i Skåne antas det att Esbjørn Mule är begravd i koret, eftersom en 

runinskrift påtalar att ärkebiskop Absalon och nämnde Mule är männen bakom kyrkans 

uppförande. Att Mule skulle vara den individ som är begravd här, är dock bara en teori från 

Stiesdals sida men trots detta kan det enligt honom betyda att gravar i sekundära men tidiga 

torn var exklusiva för personerna bakom tornbygget. Individerna i tornet kan ha tillhört en 

helt annan familj än de som begrovs i kyrkors östra delar eller så var de möjligtvis en andra 

generation av samma släkt.43 Mer teorier om stiftargravar på annat håll än i tornet i 1.3.4. 

Artikeln avslutas med att Stiesdal anser att fler undersökningar måste göras eftersom 

materialet spretar åt olika håll. Dels finns det torn med särskild ingång och dels torn som 

endast kan nås via långhuset. Hammarlunda som nämndes ovan har tolkats som ett slags 

                                                 
39 Holmberg 1990, 32f. 
40 Holmberg 1990, 33. 
41 Stiesdal 1983, 7ff. 
42 Stiesdal 1983, 8f. 
43 Lindhagen 1972b, 82; Stiesdal 1983, 13. 
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gravkapell eftersom det inte har någon egen portal men samtidigt finns det liknande torn utan 

gravar, det är alltså svårt att se mönster. Men han tycker det är intressant att i ett flertal kyrkor 

är det kvinnor som är gravlagda i tornen.44 

År 1985 kom Ebbe Nyborgs artikel Om romanske kirketårne i Danmark, i vilken han 

nämner gravar i tornrummen. Nyborg nämner Ramløse, Uggeløse, S:t Olai i Roskilde, 

Himmelev och Asmild. Särskild vikt lägger han vid Hammarlunda i Skåne, eftersom de 

gravarna är så centralt placerade i tornrummet. Nyborg anser att i ett sådant fall är det 

närliggande att tala om stiftargravar, gravar som med tanke på deras placering kunde 

framhäva individers status.45 

Niels-Knud Liebgotts verk, som även nämns i avsnitt 1.3.2, innehåller också hans åsikt 

om torngravar. Han tar upp ett antal exempel, dock inte lika många som Stiesdal och Nyborg. 

Liebgott skriver att i torn där det påträffats ett flertal gravar kan det inte röra sig om 

enbart stiftaren, utan i så fall dennes familj i ett antal släktled. Är tornet byggt samtidigt som 

kyrkan, så kan det vara kyrkostiftaren som fått sin sista vila i tornet. Är tornet däremot 

sekundärt, anar Liebgott att det är tornstiftaren som ligger i gravarna.46 

Avsnittet om torngravar avslutas med en hypotes eftersom Liebgott har noterat att det är 

många kvinnor som ligger i de centrala och mest iögonfallande gravarna. Han undrar om inte 

tornet kan vara ett slags minnesmärke över en bortgången hustru.47 

I sin avhandling, som nämnts i avsnitt 1.3.2, kommer Jes Wienberg även in på ämnet 

torngravar. Han hänvisar till Stiesdal och Liebgott och talar om stensatta gravar som på grund 

av sin utmärkande plats kan tolkas som viloplats för kyrkoägaren eller tornstiftaren. Enligt 

Wienberg är en av tornens funktioner att fungera som gravkapell.48 

Samma år som avhandlingen skrev även Wienberg artikeln Tavse romanske tårne, som 

även nämns i avsnitt 1.3.2. I denna artikel har Wienberg en något annorlunda uppfattning 

jämfört med avhandlingen. Nu skriver han att stensatta gravar kan finnas både innanför och 

utanför kyrkomurarna, en stiftargrav beror alltså inte enbart på materialet. Han tar även upp 

att det inte alltid var stiftaren eller patronus49 som blev begravd på kyrkans mest förnämsta 

plats. Han tar upp Jelling där det antagligen var Gorm den gamle som gravlades framför koret 

i kyrkan som sonen Harald Blåtand uppförde. Avslutningsvis skriver han att individer som 
                                                 
44 Stiesdal 1983, 11ff. 
45 Nyborg 1985, 95f. 
46 Liebgott 1989, 168f. 
47 Liebgott 1989, 169. 
48 Wienberg 1993a, 101. 
49 En patronus är en person som är innehavare av patronatsrätt, alltså rätten att tillsätta en präst. Seden uppkom 
under medeltiden när enskilda individer byggde kyrkor och tillsatte präster. www.ne.se sökord: patronatsrätt 
Besökt 2010-04-12. 
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påträffats inne i kyrkorna kan vara andra än stiftarna och stiftarna kan begravas på andra 

platser än i de kyrkor som de legat bakom. Till exempel Ebbe Skjalmsen, som byggde 

Bjernede kyrka, han kom att begravas i Sorø klosterkyrka.50 

Henrik Jacobsens avhandling, vilken även nämns i avsnitt 1.3.2, innehåller också en 

utläggning om torngravar. 

Jacobsen nämner gravarna i S:t Olai och Hammarlunda men pekar på att det finns 

många romanska torn som det inte påträffats några gravar i. Gällande de gravar som hittats, så 

anser han att det är svårt att datera gravarna i förhållande till tornet. Han nämner även att det 

finns förnäma romanska gravar på kyrkogårdar också, vilket gör att han är kritisk till att 

tornrummet ska ha använts som gravplats för kyrko- eller tornstiftare.51 

Vidare skriver Jacobsen att det finns ett antal torn med emporvåning, eller som kan ha 

haft sådan inrättning, och i dessa torn finns det inga belägg för gravar. Därmed menar han att 

dessa två tecken på världsligt inflytande inte kan kombineras fullt ut, att det ena elementet gör 

att det andra existerar. Jacobsen öppnar dock upp för att några torn kan ha fungerat som 

minnesmärken över en avliden hustru, eftersom det har påträffats många kvinnor i 

tornrummets gravar.52 

År 1996 kom artikeln Kvinnen, kirken og døden – middelalderbegravelser i Norden 

skriven av Berit J Sellevold. Denna text ingår i en bok som har kyrkans förhållande till 

kvinnor som övergripande tema och därmed så har hon fokus på kvinnogravar. 

Sellevold anknyter till Stiesdals stycke där han skriver att det är många kvinnor som 

begravts i tornen. Sellevold pekar på en grav funnen i Sola kyrkoruin i Rogaland i Norge, där 

en kvinna är begraven i västtornet. I tornet finns fler gravar än så men denna var enligt henne 

särskilt utmärkande och genom detta vill hon visa att kvinnor kunde få prominenta platser i 

kyrkan och att kvinnorna därmed hade haft speciella och viktiga positioner.53 

Sellevold reserverar sig dock med att skriva att det kan tillkomma fler män som är 

begravda i torn, vilket skulle jämna ut övervikten av kvinnogravar som hon menar finns.54 

1.3.4 Förmodade stiftargravar på annan plats 

År 1978 påträffades en stenpackning på den tidigmedeltida kyrkogården i Löddeköpinge i 

Skåne. Denna stenpackning har tillhört en träkyrka. Väster om kyrkan syntes även spår av 

                                                 
50 Wienberg 1993b, 79f. 
51 Jacobsen 1993, 52. 
52 Jacobsen 1993, 63. 
53 Sellevold 1996, 160ff. 
54 Sellevold 1996, 162. 



 15 

stolphål, vilka kantades av stenar. Det är osäkert vilken funktion de har haft men de verkar 

inte ha tillhört något klocktorn. I vilket fall som helst så har byggnaden inte haft något 

västtorn.55 

Två gravar i kyrkans västra del, i långhuset, skiljer sig från alla de övriga vilket är 

många. Totalt har 1200 gravar hittats i området men man räknar med 2500 eftersom platsen 

inte är totalundersökt. De två gravarna som sticker ut verkar ligga precis norr och söder om 

kyrkans mittaxel56. I den norra stenkistan låg en kvinna på cirka 30-40 år och den södra, vilket 

inte var en stenkista utan stenar låg som en slags markering runt graven och i denna fanns en 

man. Han hade varit 55-65 år och 179 cm lång. Han hade legat i en träkista och skelettet var 

dåligt bevarat.57 

Det verkar som att en västförlängning av kyrkan har ett samband med den äldsta av 

dessa två gravar, den södra, och detta skulle i så fall kunna jämföras med teorierna om 

stiftargravar i stenkyrkors västtorn. Forskare menar alltså att gravarna i Löddeköpinge är 

någon form av patronusgravar. I övrigt så påträffades bara två stenkistgravar till, att jämföra 

med det stora antalet gravar. Dessa två låg dock utanför kyrkan och bägge innehöll barn.58 

Ett annat exempel på stiftargravar på andra platser än i västtorn är S:t Bendts kyrka i 

Ringsted i Danmark. Här har Valdemar den Store begravt sin far Knud Lavard i koret kring år 

1170 och även Valdemar och flera efterföljande kungligheter fick sin sista vila i de östra 

delarna.59 Valdemarsätten låg alltså bakom stiftandet av kyrkan och valde en plats i öster, 

närmare koret och högaltaret, jämfört med teorier om stiftargravar i västtorn. Man bör också 

ha i åtanke att Ringsted är speciellt på så vis att år 1855 gjordes här en av de första större 

arkeologiska utgrävningarna i Danmark. Detta betyder att man här vet exakt vilka individer 

det är som blivit begravda, till skillnad från anonyma tornbegravningar.60 

Det kan tilläggas att Engberg anser att det är problematiskt att tolka gravar i romanska 

torn som stiftargravar, dock utan att nämna varför.61 

Det finns fler exempel på stiftargravar som inte ligger i tornen, men dessa exempel bör 

räcka för att visa på dess existens. 

                                                 
55 Cinthio 1980, 112ff. 
56 Gravar i kyrkans öst-västliga axel ses ofta som särskilt utmärkande. Denna axel, tillsammans med symmetri, 
har haft en innebörd i tidigmedeltida kyrkor enligt forskare. Detta eftersom kyrkans olika byggnadsdelar har 
burit på en viss symbolik. Se Nilsson 2009, 92f. 
57 Cinthio 1980, 114ff. 
58 Cinthio 1980, 120f. 
59 Engberg 1996, 149ff. 
60 Kieffer-Olsen 1990, 85. 
61 Engberg 1996, 149. 
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2. Metod 

Som nämnts ovan så är exemplen där gravar funnits i västtorn från det medeltida Danmark 

inte sammanfogade i någon bra översikt, så det inledande arbetet har varit att samla dessa fall. 

Samlandet har utgått från Stiesdals text från 1983 och utökats med hjälp av vidareläsning i 

refererad litteratur och i samspråk med handledare. Till detta ska en diskussion kring gravar 

rent allmänt tillfogas, detta för att sätta torngravar i ett större sammanhang. Genom att 

kontrastera dessa gravar kommer det möjligtvis att synas på vad sett de skiljer sig från övriga 

gravläggningar, om de gör det.  

Vidare krävs en diskussion om västtorn. Kyrkors beståndsdelar har debatterats och gör 

så fortfarande, som syns ovan i forskningshistoriken. Forskare har sett olika syften med att 

bygga torn och därmed känns det relevant att ha med ett avsnitt om detta, då gravläggningar i 

västtorn inte var något utbrett fenomen.  

De torngravar som listas nedan skall alltså jämföras med de teorier som finns om 

begravningar rent allmänt, om västtorn samt om torngravar och utifrån detta dras sedan 

slutsatser. 

3. Presentation av kyrkorna med torngravar 

Här ska nu kyrkor med torngravar presenteras. Kyrkan och dess torn beskrivs lite kortfattat 

och vidare redogörs för de gravar som upptäckts i tornet, i den mån de är undersökta. Finns 

det teorier om torngravarna, så tas dessa upp.  

Eftersom dessa platser numera finns i olika länder, så kategoriseras de efter nuvarande 

rike. Till det tillkommer en närmare beskrivning var i riket de finns, exempelvis amt för 

Danmark och härad för Skåne. En första tanke var att dessutom dela in dem efter begreppen 

stads- och landsbygdskyrkor, eftersom en teori var att torngravar borde främst finnas i 

privatkyrkor och inte i städernas kyrkor men detta kom inte att bli fruktbart. Det är inte så 

stora skillnader mellan städernas och landsbygdens kyrkor, sett utifrån uppsatsens 

problemområde, då även städernas kyrkor kan ha varit uppförda som privatkyrkor. Den stora 

skillnaden skulle vara att det fanns många fler kyrkor i städerna.62 

3.1 Kyrkor i nuvarande Danmark 

Asmild kyrka i Nørlyng herred, Viborgs amt. Kyrkan har varit speciell i sin utformning, år 

1090 var det en treskeppig basilika och forskare har undrat om den inte blev uppförd som 

                                                 
62 Andrén 1985, 39ff. 
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domkyrka. Kyrkan har haft två torn i väst runt år 1150, vilka flankerade en absid och detta är 

en ovanlig syn i Danmark. Innan mitten på 1100-talet hade kyrkan inga torn eller absid i väst, 

utan västdelen antas ha innehållit ett upphöjt galleri. Kyrkan och tornet, vilket antagligen 

endast var tillgängligt via långhuset, var byggt av kalktuff och granit. Det kan även nämnas, 

med tanke på den funna graven, att omkring år 1167 fanns det augustinernunnor i 

byggnaden.63 

1973 påträffades ett skelett i resterna av det södra tornet. Av kraniet och bäckenet att 

döma var det en kvinna, cirka 40 år gammal och 157 cm lång. Hon var gravlagd i en vanlig 

träkista. Eftersom det inte var allmänt att begrava innanför kyrkomurarna under medeltiden, 

har kvinnan tolkats som en tornstiftare, för det antas att hon begravdes kort efter tornens 

uppförande.64 

År 1806 skedde en begravning som råkade komma innanför fundamenten till det norra 

tornet. Detta har gjort att ifall det har funnits äldre gravar där, så är dessa spår numera 

försvunna.65 

Herfølge kyrka i Bjæverskov herred, Præstø amt. Den av kritstenskvadrar och kalktuff 

byggda kyrkan har ett romanskt västparti och en gotisk östdel. Tornet, vilket var byggt av 

kritsten, har haft ursprunglig västportal och är även det romanskt om än något senare än 

kyrkan.66 

 Tornrummet undersöktes år 1992 och då påträffades spår av minst 31 individer, vilket 

dock antagligen inte är alla som har gravlagts där. Situationen är mycket komplex och det kan 

antas att flera av individerna är begravda senare än tidsspannet som uppsatsen undersöker. 

Därmed läggs fokus på de två kritstensgravar, varav minst en har huvudnisch som var 

uthuggen ur en kvader, vilka forskarna lagt störst vikt vid.67 

Den ena graven räknas som huvudgrav och i den fanns tio individer, men en räknas som 

huvudindivid. Mannen som begravts var kraftigt byggd, runt 172 cm lång och omkring 40 år 

gammal. Han hade spår av många skador på kroppen, men alla var läkta och alltså inget han 

avled av.68  

I den andra kritstensgraven låg nio individer, men precis som med förra graven så finns 

här en person vilken räknas som huvudindivid. Detta var också en kraftigt byggd man, runt 33 

                                                 
63 Vellev 1978, 14f; 1990, 9ff. 
64 Vellev 1978, 15; 1990, 14ff. 
65 Vellev 1990, 19. 
66 DK Præstø Amt 1 1933-35, 273f. 
67 Hjalgrim m.fl. (utan år), 10; Als Hansen 1995, (ej sidnumrerat). 
68 Hjalgrim m.fl. (utan år), 1f. 
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år gammal. Utöver detta kan det nämnas att de flesta som fått sin sista vila i tornrummet har 

varit ynglingar eller barn.69 

Himmelev kyrka i Sømme herred, Københavns amt. Kyrkoskeppet i Himmelev, vilket 

var byggt av kritstenskvadrar och marksten, är romanskt och det breda tornet senromanskt, 

alltså byggdes det senare än kyrkan. Tornet, som varit byggt av kritsten, har haft minst två 

överliggande våningar och ursprunglig västportal.70  

1972-73 undersöktes rummet i det breda tornet. Schaktet upptog inte hela tornrummet, 

utan ytorna vid murarna förblev orörda men ändå upptäcktes spår av arton eller nitton 

gravläggningar, varav sex var barngravar. Gravarnas förhållande till varandra är väldigt rörigt 

(fig. 4). En del av dessa anses vara äldre än stenkyrkan och några yngre än cirka 1300 då 

valvslagning antas ha ägt rum. Därmed nämns enbart de som utmärker sig såsom romanska. 

En grav, där dock bara huvudnischen av kritsten återstod på grund av senare begravningar, 

betraktades av forskare som en särskilt speciell grav. I den hade en kvinna legat, av kraniet att 

döma, och dess centrala plats i tornrummet var utmärkande. Dock kunde inte undersökningen 

ge svar på när individen gravlades i förhållande till tornbygget men den är äldre än 

valvslagningen. Utöver detta kan nämnas en grav av marksten och kalktuff, varav endast 

östdelen var bevarad. Graven var täckt av flata stenar och händerna var lagda över bäckenet. 

Även denna var äldre än valvslagningen.71 

Hviding kyrka i Hviding herred, Tønder amt. Kyrkan, som är uppbyggd av tuff, har kor, 

skepp och en, numera ommurad, absid från romansk tid, cirka 1150-1200. Västpartiet bestod 

av två kraftiga och kvadratiska torn, alltså ett så kallat tvillingtorn och mellan dem en förhall 

med västportal. Tornen, vilka bestod av tuff och granitkvadrar, började byggas något senare, 

runt 1200, men är numera försvunna. Det kan nämnas att under 1200-talets andra hälft så 

planerades kyrkan att ombyggas till en basilika, då ursprungsfönstren i långhuset övergavs till 

förmån för högt sittande dito. Dessa nya fönster var antagligen tänkta att sitta strax ovanför de 

planerade sidoskeppen.72 

Åren 1963-1964 undersöktes tornpartiet och då påträffades en murad grav av tuff i den 

förmodade förhallen. Endast det sydvästra hörnet av denna grav grävdes fram dock. Det kan 

                                                 
69 Hjalgrim m.fl. (utan år), 5ff. 
70 DK Københavns Amt 2 1946, 646ff; Stiesdal 1983, 15. 
71 Aas m.fl. 1969, 2; Als m.fl. (utan år), 4ff; Stiesdal 1983, 15ff. 
72 DK Tønder Amt 1957, 1134f; Krogh 1964, 18; Krogh (utan år), 2; Trap Tønder Amt 1966, 547f; Madsen 
1994, 48ff. 
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dessutom nämnas att två andra gravar av samma byggnadsmaterial hittades i skeppet, varav 

den ena var en barngrav.73 

Jørlunde kyrka i Jørlunde herred, Frederiksborg amt. Kalktuffskyrkan har kor, absid 

och skepp från 1100-talet och det ombyggda tornet, av marksten och med västportal, har i de 

nedre delarna rester från 1200-talet.74  

1962-64 restaurerades kyrkan och tornrummet. Vid nordmuren påträffades en barngrav i 

ett utgrävningsschakt. Längre söderut i samma schakt, med sydsidan i kyrkans mittaxel, 

syntes även en vuxengrav, individen könsbestämdes dock inte. Bägge gravarna var byggda av 

kalktuff. Undersökningen fick avbrytas på grund av ekonomiska bekymmer och därmed kan 

inte så mycket sägas om gravarna, till exempel råder det osäkerhet gällande när den vuxna 

individen gravlades.75 

Ramløse kyrka i Holbo herred, Frederiksborg amt. Kyrkan som är byggd av marksten 

har romanskt kor och skepp. Det jämnbreda tornet, av tillhuggen marksten, är senromanskt 

och kvadratiskt, men har en senare ombyggd överdel. Det har funnits en ursprunglig sydportal 

i tornet.76  

1971 gjordes en undersökning i tornets golv och då hittades minst femton gravar. Några 

tros dock röra från tiden innan stenkyrkan, då det stod en träkyrka på platsen och dessa låg då 

på kyrkogården. Några är dessutom mycket yngre än tornet. Gravarna är främst placerade 

centralt och mot norr, de flesta har haft träkistor men en centralt placerad grav har en murad 

kista av ”jernahl”77, i vilken ett skelett av en 25-35 årig kvinna påträffades.78 

S:t Hans i Roskilde, Københavns amt. 1941-42 undersöktes detta västtorn, som var 

byggt av kalktuff precis som övriga kyrkan. Byggnaden har bestått av romanskt kor, absid och 

långhus. Det kvadratiska tornet kan ha varit ursprungligt eller tillkommit strax efter kyrkans 

uppförande, man vet inte om tornet haft särskild ingång eller ej.79 I golvet påträffades tre 

kritstensgravar med huvudnischer. En låg mot nordväggen och de två övriga var centralt 

placerade, men inte anlagda samtidigt. Inget av skeletten är könsbestämt.80 

Grav 1: Låg norr i tornrummet, mot väggen och var trapetsformad med huvudnisch. Det 

kan ha funnits en träkista i graven. Huvudnischen var för liten för att kunna rymma ett huvud. 

                                                 
73 Krogh (utan år), 1ff. 
74 DK Frederiksborg Amt 4 1975, 2234ff; Stiesdal 1983, 14. 
75DK Frederiksborg Amt 4 1975, 2276; Stiesdal 1983, 14f. 
76 DK Frederiksborg Amt 2 1967, 1341ff; Stiesdal 1983, 20. 
77 ”Jernahl” bildas då utfällningar, i detta fall järn, kittar ihop jordpartiklar. Meddelat av Jes Wienberg 21-04-10. 
78 Stiesdal 1983, 20ff. 
79 DK Københavns Amt 1, 1944, 124f; Stiesdal 1983, 11; Birkebæk m.fl. 1992, 150. 
80 Stiesdal 1983, 11. 
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Grav 2: Låg strax söder om tornrummets mitt och var trapetsformad med huvudnisch. 

Graven kan ha haft trälock. 

Grav 3: Denna grav låg omedelbart norr om grav 2, man har använt dess nordvägg som 

sydvägg till denna grav. Denna grav är alltså senare än grav 2. Som de övriga två gravarna, så 

hade även denna huvudnisch.81 

Dessa tre gravar har tolkats som patronatsgravar.82 

S:t Olai i Roskilde, Københavns amt. Här hittades 1933 sju gravar med huvudnischer i 

tornrummet, ett rum som forskare tror har varit underdelen av ett brett och rektangulärt 

tvillingtorn vilket var byggt av kalktuff.83 Kyrkans grundplan är inte helt känd och därmed är 

en eventuell tornportal svår att sia om. Sten från kyrkans västra delar har påträffats och de är 

från romansk tid, långhus och torn är alltså samtidiga. De östra delarna har inte kunnat 

undersökas, men eftersom övriga själländska kyrkor med tidiga torn har avslutats med kor och 

absid i öster, antas att även S:t Olai varit utformad på detta vis.84  

Grav 1: Låg nordligast i tornrummet, helt byggd av kalktuff och nästan rektangulär till 

sin form. Graven innehöll spridda benrester. 

Grav 2: Låg söder om grav 1, de delade delvis samma vägg. Innehöll ett fåtal benrester. 

Grav 3: Låg mitt i tornrummet men med huvuddelen under västmuren, vilket borde 

betyda att denna grav är äldre än kyrkan. Av storleken att döma har graven tillhört ett barn. 

Grav 4: Låg söder om grav 3 och var trapetsformad och hade en ödelagd fotända. 

Grav 5: En rest av en barngrav, vilken låg inträngd mellan grav 4 och 6. 

Grav 6: Var av krit- och kalktuffsplattor, rektangulär och svagt trapetsformad till 

formen. I graven låg ett välbevarat skelett. 

Grav 7: Låg precis söder om grav 6. Denna grav var byggd av kritsten och kalktuff och 

var nästan rektangulär till sin utformning. Det kan tilläggas att det låg rester av en gravsten 

över de sistnämnda gravarna.85 

Gravarna i S:t Olai härstammar troligen från en och samma tidsperiod och individerna 

tros vara släkt med varandra.86 

Sønder Nærå / S:t Mikael kyrka i Åsum herred, Odense amt. Kalktuffskyrkan är uppförd 

omkring år 1100 och västtornet tillkom även det under romansk tid, dock något senare. 

Skeppets syd- och nordportaler har varit placerade i väst, vilket kan tyda på att tornet 

                                                 
81 DK Københavns Amt 1 1944, 127f. Det gäller alla gravar i S:t Hans. 
82 Birkebæk m.fl. 1992, 150. 
83 DK Københavns Amt 1 1944, 134; Stiesdal 1983, 9; Birkebæk m.fl. 1992, 150.  
84 DK Københavns Amt 1 1944, 134. 
85  DK Københavns Amt 1 1944, 138f. Det gäller alla gravar i S:t Olai. 
86 Stiesdal 1983, 9. 
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planerades redan när övriga kyrkan uppfördes. Tegelstentornets två nedre etager har varit 

öppna mot långhuset via arkader och den första våningen kan ha varit ett herrskapsgalleri.87 

1957-58 upptäcktes en murad grav med två skelett i tornet. Det finns dock ingen 

arkeologisk beskrivning av utgrävningen och därmed är det i princip omöjligt att få klarhet i 

förhållandet mellan tornet, golvlagren och graven men det kan röra sig om en tidig torngrav.88 

Uggeløse kyrka i Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt. Kyrkan som byggdes 

av främst marksten har kor, absid och skepp från 1100-talet. Det gamla tornet, som rasade på 

1700-talet, var antagligen kvadratiskt och hade anor från 1200-talet. Denna byggnadsdel 

bestod antagligen av marksten eller tegel. Om den hade egen portal vet man inte.89  

1971-72 restaurerades kyrkan och då genomfördes en byggnadsarkeologisk 

undersökning. Vid undersökningen upptogs ett schakt i tornrummet som kom att visa på fyra 

kist- eller jordbegravningar samt två murade (fig. 5). Den första bestod av kalktuff och hade 

huvudnisch. Graven låg vid tornets nordmur och innehöll skelettet av en 180 cm lång man. 

Denna antas dock ha uppförts innan tornet. Den andra graven bestod av tegelsten och hade 

också den en huvudnisch. Den låg strax söder om kyrkans mittaxel och innehöll en kvinna 

med korslagda armar.90 

3.2 Kyrkor i nuvarande Sverige 

Bjäresjö kyrka i Herrestads härad, Skåne. Sandstenskyrkans ursprungliga delar, vilka alla 

dateras till 1100-talet, bestod av ett brett västtorn, långhus, kor och absid. Tornet av sand- och 

kalksten kan dock vara sekundärt. Om det haft västportal är osäkert, för år 1892 revs det 

romanska tornet men det finns ingen på gamla avritningar.91 

I samband med en golvomläggning år 1948 påträffades två gravar innehållande 

barnskelett i långhusets västra travé92, alltså där det tidigare tornet hade varit beläget.93 

I den södra kalkstenskistan låg en individ, cirka ett år gammal och regelrätt begravd. 

Graven hade huvudnisch och lockhäll av kalksten. Men graven har antagligen återanvänts för 

i kistans östra delar låg benrester från ett andra barn. Den norra graven var utskuren i leran 

och hade också den en huvudnisch. Ovanför fanns en kalkstenshäll. I graven fanns delar av ett 

barnskelett som varit omkring ett år gammalt. Det kan även nämnas att i fyllningen ovanför 

                                                 
87 Trap Odense Amt 1956, 256. 
88 Stiesdal 1983, 24. 
89 DK Frederiksborg Amt 3 1970, 2004ff; Stiesdal 1983, 19. 
90 DK Frederiksborg Amt 3 1970, 2019; Stiesdal 1983, 17ff. 
91 Mandelgren 1862, plansch 1; Jansson  m.fl. 1985, 1ff; Jacobsen 1993, 142. 
92 Travé innebär en välvd rumsenhet i kyrkor, vilken vanligtvis avgränsas av bågar, väggar eller pelare. www.ne 
se sökord: travé. Besökt: 2010-03-07.  
93 Jansson m.fl. 1985, 2. 
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barngravarna hittades rester av ett skelett från en vuxen individ, dock påträffades inga spår av 

någon kista. Men här är det antagligen fråga om en senare gravlagd individ.94 

Hammarlunda kyrka i Frosta härad, Skåne. Kyrkan är från 1100-talets andra hälft och 

då fanns långhus, kor, absid och runt västtorn. Alla byggnadsdelar är av mark- samt sandsten. 

Åtminstone tornets nedersta delar är samtida med långhuset.95  

Kyrkans och dess runda torn undersöktes 1965 och då upptäcktes två murade gravar 

centralt i tornet, på vars en sida om kyrkans mittaxel. I den södra graven låg en 40-50 årig 

man i en trapetsoid sandstenskista med rundad huvudnisch. I den norra fanns en ung kvinna 

med ett nyfött barn. Senare har även två andra barn gravlagts här, en på två år och en på fem 

månader. Denna sandstenskista var inte lika tydligt trapetsoid och huvudnischen var mer 

rektangulär med skarpa kanter, vilket tyder på att gravarna inte är från samma tid. Den södra 

sägs vara från 1150-1180 och den norra från år 1180 eller något årtionde senare.96  

Forskare har, trots detta, tolkat individerna som ett äkta par. Eftersom tornrummet inte 

har kunnat nås utifrån utan enbart från långhuset, kan rummet med gravarna ses som ett slags 

kapell. Själva tornet hade dock en ingång en våning upp, som har kunnat nås via en stege.97 

Heligkorskyrkan i Dalby i Skåne. Runt år 1060 grundades kyrkan som en påföljd av att 

Dalby blev biskopssäte. Några år senare, då Lund helt övertog denna roll, upprättades ett 

augustinerkloster i kyrkan.98 

Kyrkan uppfördes som treskeppig basilika och byggnadsmaterialet var främst sandsten, 

gnejs och kvartsit. Vid mitten av 1100-talet förändrades byggnadens västparti, då västgaveln 

revs ned och en förhall byggdes till, vilken hade flankerande torn och västportal. Inom hundra 

år revs dock dessa torn, vilka hade haft en bredd på två meter.99 

1940-41 restaurerades förhallen och då påträffades en sandstenskista med huvudnisch i 

förhallens västra travé. Graven hade tillkommit efter förhallens uppkomst och dateras till 

1100-talets andra tredjedel, då tornen fortfarande existerade. I graven låg en relativt ung man 

av reslig längd.100 

Maglarp kyrka i Skytts härad, Skåne. På 1970-talet restaurerades tegelkyrkan och då 

genomfördes både en grävning och en byggnadsarkeologisk undersökning. Byggnaden 

                                                 
94 Olsson 1948, (ej sidnumrerat). 
95 Gustafsson m.fl. 1968, 154ff; Järpe 1986, 159; Jacobsen 1993, 121. 
96 Gustafsson m.fl. 1968, 157ff. 
97 Stiesdal 1983, 9ff; Järpe 1986, 160. 
98 Rydbeck 1941, 64ff. 
99 Rydbeck 1941, 66ff. 
100 Rydbeck 1941, 75ff. 
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uppfördes antagligen under 1100-talets andra hälft och bestod då av långhus, kor, absid och 

ett rektangulärt tegeltorn, vilket kan ha haft en emporvåning och en västportal.101  

I tornet påträffades två gravar. Den ena låg vid sydmuren och var murad med tegelsten 

och hade två kalkstenshällar som lock samt trapetsoid form och huvudnisch. I denna grav låg 

en man som varit över 60 år gammal. Han hade armarna längs sidan. Den andra låg i rummets 

norra delar och var utan kista, dock var flinta och bitar av tegel lagda längs individens sidor. 

Även detta var en man som varit över 60 år. Han hade sina underarmar vinklade över 

bäckenet. Detta tyder på att de bägge männen inte är gravlagda samtidigt. Forskare har tolkat 

den förstnämnda graven som en stiftargrav, men anmärker även på att individen inte ligger 

centralt i tornet, som i exempelvis personerna i Hammarlunda kyrka.102 

Det kan tilläggas att totalt 10 gravar tillhörande kyrkan hittades, de fanns både i kor och 

i långhuset. Dessa individer var dock lagda i träkistor.103  

Norrvidinge kyrka i Harjagers härad, Skåne. Under andra hälften av 1100-talet tillkom 

sandstenskyrkan med långhus, kor och absid. Tornet som hör till kyrkan numera är från år 

1854.104 

Vid en restaurering 1951 upptäcktes fyra stenkistor utanför den forna västgaveln. De 

antas härstamma från 1100-talet och låg inom en rundel av stora gråstenar. Stenarna kan ha 

varit grunden till ett romanskt rundtorn, vilket dock är osäkert då det är dåligt undersökt. Det 

förmodade tornet kan dock ha rivits vid kyrkans utvidgning åt väster. Därmed är det svårt att 

svara på vad byggnadsmaterialet varit och om tornet haft egen portal. Gravarna hade 

huvudnisch samt bestod av delvis tillhuggna sandstensblock med tillhörande lockhällar i 

samma material. Två var vuxengravar och två var barngravar. Dock rymde de flesta av 

gravarna rester av fler än en individ.105 

Gravarnas karaktär och dess placering i vad som antagligen har varit ett romanskt 

rundtorn, gör att de antas vara patronatsgravar.106 

S:t Clemens i Helsingborg i Skåne. Kyrkan, som byggts av bland annat sandsten, 

undersöktes 1958-62 och har bestått av romanskt långhus, kor och absid från 1000-talets 

andra hälft. Det romanska västpartiet, som var samtida med övriga kyrkan, är dock av ett 

ovanligt slag. Ett bredrektangulärt mittorn av sandsten har här skjutit fram mellan 

flankerande, halvrunda trapptorn vilka var byggda av marksten. Mittornet och dess förhall har 

                                                 
101 Sundnér 1982, 5ff. 
102 Sundnér 1982, 25f; Stiesdal 1983, 12. 
103 Sundnér 1982, 22ff. 
104 Håkansson 1954, 31ff; Pettersson 1985, 20. 
105 Olsson 1952, 105; Håkansson 1954, 32f; Pettersson 1985, 20; Wienberg 2009, 116. 
106 Pettersson 1985, 20. 
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tolkats som ett gravkapell och ett emporium med träläktare kan ha funnits i våningen ovanför. 

Någon portal in till tornet har inte kunnat bevisas på arkeologisk väg och under senmedeltiden 

ersattes västpartiet av en ny tornbyggnad.107 

I det romanska tornet har tre murade stenkistor påträffats, vilka tros härröra från tornets 

äldsta tid. Grav nummer ett låg mitt i västpartiet och antas vara den äldsta. Denna grav är 

antagligen anlagd medan kyrkan ännu uppfördes eller möjligtvis under byggnadens 

planeringsstadium, detta eftersom den låg cirka 0,5 m djupare än alla andra stenkistor. 

Sandstenskistan hade rund huvudnisch och var trapetsformad. När en senare byggnad anlades, 

så förstördes halva kistan och skelettet. Detta gäller även för övriga skelett i tornet, de var alla 

för fragmenterade för att kunna könsbestämmas.108 

Grav nummer två låg norr om den äldsta graven och hade inbyggd huvudnisch och var 

trapetsformad. I denna grav fanns enbart kranieskålen och benen kvar av den begravda 

individen.109 

Den tredje graven låg norr om grav nummer två och var trapetsformad men utan nisch. 

Denna antas vara den yngsta i tornrummet. De tre stenkistorna har alla sett olika ut och 

därmed kan man anta att de inte anlagts samtidigt. Det kan tilläggas att det kan ha funnits fler 

gravar i rummets södra delar men detta är svårt att bevisa eftersom en fastighet har byggts på 

denna plats.110 

Forskare tror att den äldsta graven kan ha varit vigd åt personen som stiftade kyrkan och 

alla tre antas ha haft hög samhällsställning. Men samtidigt så komplicerar fynd av en hel krets 

med relativt samtida stenkistor runt kyrkobyggnaden detta påstående, för både inom och 

utanför kyrkan påträffades gravar av sandstenhällar. Hela 79 stenkistor har hittats i 

byggnadens omgivning.111 

Stenkistgravarna fanns i allmänhet nära kyrkan, främst i nord och syd, tätast var det 

söder om kyrkan. Weidhagen-Hallerdt tycker sig se att den östra delen av kyrkogården inte 

var särskilt populär att begrava på. De fyra gravarna närmast absiden innehöll alla barn, varav 

tre späda och antagligen nyfödda. Dessutom påträffades den mest välbyggda stenkistan en 

meter från långhusets sydmur, denna hade både fot- och huvudnisch.112 
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108 Weidhagen-Hallerdt 1972, 84ff. 
109 Weidhagen-Hallerdt 1972, 85ff. 
110 Weidhagen-Hallerdt 1972, 86ff. 
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S:t Drotten / Trinitatis  i Lund i Skåne. Platsen där kyrkan ligger har undersökts ett 

flertal gånger och först 1982-84 stod det någorlunda klart vilket omfattning området haft i tid 

och rum. Ett flertal kyrkor har här funnits på en liten yta.113 

Sandstenskyrkan började möjligtvis byggas runt åren 1020-1030, åsikterna går isär 

något gällande detta årtal, men kanske på initiativ av Knut den store, och kan snabbt ha blivit 

biskopskyrka. Den var planerad att vara enskeppig med kor, absid och tillhörande tornöverdel 

i öst. Utöver det skulle ett tornliknande parti finnas i väster. Men när kyrkan var helt färdig 

runt år 1060, möjligen under kungligt övervakande, så hade planerna på ett västtorn 

övergivits, detta tillkom istället cirka 1110-1130 och var även detta av sandsten däremot är det 

osäkert om tornet haft portal.114 

I västtornet antas det att kyrkans välgörare har fått sin sista vila och dessa kan ha haft 

sitt privata andaktsrum i tornets andra våning. I tornrummets mitt låg den äldsta av fyra 

murade kistor, i detta fall en stengrav av mark-, sand- och kritsten. Över ena delen av kistan 

låg en häll med en text, vilken talar om en adelsdam vid namn Margarete. Stenen täckte 

endast en del av graven och det kan bero på att där funnits en häll till, för i graven låg även en 

man som varit omkring 40 år och cirka 188 cm lång. Graven var avsedd för honom från 

början. Margarete hade varit runt 35 år när hon dog och hennes kroppslängd var 163 cm. 

Stilen på gravstenen daterar den till 1100-talets mitt eller andra hälft.115 

Ytterligare en stengrav har placerats mellan Margarete och öppningen till långhuset, 

vilket tyder på att det kan ha funnits en strävan om att begrava i tornets och kyrkans mittlinje. 

I denna låg en kvinna som varit cirka 30-35 år och 163 cm lång.116 

Norr om de två stengravarna fanns en murad tegelgrav innehållandes en man på 35-40 år 

och 170,5 cm lång. Ett barn på mellan 4-5 år hade lagts sekundärt i graven dessutom. Söder 

om stengravarna fanns ytterligare en tegelgrav och i den låg ett barn. Gravarnas enhetliga 

utformning och att de är så få tyder på att det kan ha varit två generationer som begravdes här 

under 1100-talet (fig. 6).117 

Det kan tilläggas att i tornets västra delar fanns två individer gravlagda utan kista, men 

den ena hade tegelstenar på ömse sidor om axlarna. Dessa antas dock vara 1300-tals 

begravningar, men de är de sista som gravlagts i tornet. Utöver detta kan nämnas att sten- och 

tegelkistor fanns på andra platser i kyrkan men även utanför, fast de på kyrkogården var inte 
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av samma dignitet i utförandet. De övriga individerna i tegel- och stenkistor i kyrkan kan 

antas vara kaniker och systrar i kyrkan, som blev klosterkyrka någon gång under 1100-talets 

första hälft.118  

S:t Stefan i Lund i Skåne. Stenkyrkan som grundlades runt år 1110 grävdes ut 1977-78. 

Till en början bestod den av långhus, kor och absid. Ett brett västtorn, vilket från början 

enbart varit tillgängligt inifrån kyrkan, tillkom runt 1160-70. Vilken sten som använts till 

byggnadens beståndsdelar är osäkert men tornet bör ha innehållit en emporvåning. Eftersom 

tornet är brett kan någon ur aristokratin ha varit drivande i bygget.119 

I tornrummet påträffades sju gravar. Sex fanns i rummets mitt och en i dess södra del. 

De sex i mitten tolkas som patronatsgravar. Numreringen av gravarna verkar dock ha lett till 

tvetydigheter vilket gör att osteologiska analyser inte har gjorts. Men en grav bestod av en 

murad tegelkista.120  

Individerna har inte gravlagts samtidigt eftersom de flesta av kistorna hade skadats av 

senare gravläggningar. De flesta av individerna hade armarna i utsträckt läge, vilket tyder på 

att de är begravda tidigt i tornet.121 

Det kan tilläggas att stenkistor fanns både inne i kyrkan och utanför och det har funnits 

gravar på andra ställen i kyrkan än bara tornet. Tegelkistor fanns bara inne i kyrkan. Totalt 

fanns det 34 individer i kyrkan varav 29 har undersökts. Här är det lite osäkerhet, eftersom det 

i så fall är 5 skelett som inte undersökts men det var 7 individer i tornrummet och de har inte 

undersökts som påpekats ovan. Trots denna skillnad mellan uppgifterna bör ändå nämnas att 

de som begravts inne i kyrkan är avsevärt längre än de övriga individerna. Kyrkfolket, vilket 

kan omfatta även de i tornrummet, har även blivit äldre i genomsnitt, fast denna skillnad är 

inte lika markant. Detta kan tyda på att de som begravts inne i tornet har tillhört de bäst 

gynnade i samhället.122 

Tryde kyrka i Ingelstad härad, Skåne. År 1867-68 revs den gamla kalkstenskyrkan i 

Tryde och därmed också det breda västtornet, av okänt byggmaterial. Den äldsta kyrkan var 

utan torn men bestod antagligen av långhus, kor och absid. Tornet, som hade annorlunda 

grundmurar jämfört med övriga kyrkan, tillkom troligen under 1100-talet och det har haft 

västportal. Kyrkan fungerade på 1100-talet som patronats- eller gårdsskyrka åt betydande 
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medlemmar i det danska samhället. Kyrkan brukar dateras till 1160-talet tack vare en 

pergamentslapp i en blydosa som hittades i altaret, men kyrkan kan vara äldre än så.123 

Under åren 1971-72, vid två undersökningstillfällen, har nio stenkistor och en individ i 

träkista påträffats i det forna tornrummet (fig. 1). De flesta är byggda av kalksten men en har 

inslag av överrödssten. Totalt handlar det om femton individer: 4 kvinnor, 3 män och 8 barn. 

Vuxengravarna låg i ungefärlig jämnhöjd med varandra och barngravarna inplacerade i 

utrymmena emellan. Dessutom saknas det individer i ett antal kistor som kan ses nedan (grav 

1, 3 och antagligen 5). Vidare fanns det rester i jorden från individer som gravlagts före 

tornets tillkomst.124 

Grav 1: Byggd av lodrätt stående kalkstenshällar och innehöll skelett efter tre små barn. 

Två av dom var cirka tre år gamla, det tredje cirka två och ett halvt. Kistans storlek tyder på 

att den var avsedd åt ett barn i tioårsåldern, vars skelett inte påträffades och det verkar 

dessutom som att de tre barnen är yngre än själva kistan. Skelettdelar från två av barnen låg i 

bottenändan av kistan och det betyder i vanliga fall att de är äldre än den individ som ligger 

regelrätt begravd. När man återanvände kistor så var det vanligt att det äldsta skelettet föstes 

ned i fotändan.125 

Grav 2: Denna kista innehöll tre skelett i lagerföljd (a, b och c). 2a anses vara den yngsta 

individen och det var en kvinna på cirka 20-35 år, 157 cm lång. 2b var också en kvinna, cirka 

40-60 år och 168 cm lång. 2c var den individ som kistan murats för. Denna individ var en 

man, något äldre och 185 cm lång. Kistan hade huvudnisch.126 

Grav 3: I denna grav, med huvudnisch, fanns ett skelett tillhörande en man på cirka 20-

35 år, han hade varit cirka 178 cm lång. Kroppen var dock inte begravd enligt bruket för äldre 

medeltid utan han hade haft armarna i kors på bröstet och inte utmed sidorna, vilket gör att det 

kan handla om en sekundär begravning. C14 daterar mannen till 1200-talets andra hälft och 

faktum är att det påträffades delar av ett andra skelett i graven.127 

Grav 4: Denna grav innehöll rester av ett nyfött barn.128 

Grav 5: I kistan låg skelettdelar från ett litet barn, bara några månader gammalt. Men 

kistan var större och begravningen kan därmed vara sekundär.129 

                                                 
123 Eriksson 1969, (ej sidnumrerat); Edenheim 1971, (ej sidnumrerat); Edenheim 1973, (ej sidnumrerat); Stiesdal 
1983, 12; Jacobsen 1993, 155. 
124 Lindhagen 1972a, 1ff; Eriksson m.fl. 1973, 2ff. 
125 Lindhagen 1972a, 1; Eriksson m.fl. 1973, 3ff. 
126 Eriksson m.fl. 1973, 5ff. 
127 Eriksson m.fl. 1973, 7. 
128 Eriksson m.fl. 1973, 7. 
129 Eriksson m.fl. 1973, 8. 
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Grav 6: Detta var den enda kistan med en klar trapetsoid form. I den låg ett skelett utan 

kranium. Kroppslängden på cirka 120 cm gör att det handlar om ett cirka 10 år gammalt 

barn.130 

Grav 7: Häri låg det två skelett (a och b). 7a är den yngsta individen, vilken var ett barn 

på cirka nio år. C14 säger att barnet bör ha gravlagts under 1200-talet (1250 +/- 110), vilket 

dock är en ganska bred datering. Resterna av 7b låg i kistans fotända. Denna individ var en 

man på cirka 40-60 år. Han hade varit runt 198 cm lång, vilket gör att han är den längsta 

individ som påträffats från dansk medeltid. Kistan är gjord för honom och C14 säger att 

graven är från 1100-tal (1140 +/- 120), vilket även detta är en bred datering.131 

Grav 8: En kvinna, cirka 40-60 år låg här. Hon hade varit cirka 167 cm lång. Kistans 

form samt hennes armställning daterar graven till tidig medeltid. I fotändan påträffades rester 

av ett litet barn. Det finns teorier om att denna kvinna har varit hustru till mannen som är 

nämnd som 7b.132 

Grav 9: Detta är den tomma graven som halvt doldes av tornmuren. Detta gör att den 

bör vara äldre än åtminstone tornet. Den kan kanske ha varit placerad i en tidigare klockstapel 

utav trä.133 

Det friliggande skelettet som antagligen varit begravd i en träkista har tillhört en kvinna 

som varit cirka 160 cm lång. Två mynt från Erik Menveds tid i graven daterar den till 1200-

talets slut eller 1300-talets början. Det kan vara så att denna grav har trängt bort tidigare 

stenkistor, om det funnits sådana på platsen.134 

 Avslutningsvis kan nämnas att år 1387 vet man att kyrkan, men även byn som låg i 

anslutning till denna, ägdes av Tue Andersen Galen och därmed så finns en teori att de äldsta 

skeletten kan vara från ätten Hvide. För år 1170 fanns individer ur denna släkt i Skåne, där de 

verkade som kungliga befallningsmän. Galen är nämligen en skånsk sidogren av Hvideätten. 

Man vet inte om människorna fanns i Tryde, men forskare tror att området kan ha tillhört 

samma släkt en längre tid och de storvuxna skeletten i grav 2 och 7 tyder på individer från 

samhällets övre skikt.135 

                                                 
130 Lindhagen 1972a, 2f; Eriksson m.fl. 1973, 8. 
131 Eriksson m.fl. 1973, 8. 
132 Eriksson m.fl. 1973, 8. 
133 Eriksson m.fl. 1973, 2ff. 
134 Eriksson m.fl. 1973, 2ff. 
135 Eriksson m.fl. 1973, 10. 
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4. Analys och diskussion 

I detta avsnitt görs ofta hänvisningar till vad tidigare forskare har sagt och för läsarens skull 

nämns därmed kapitelnumret i den löpande texten, exempelvis 1.3.3. 

4.1 Vad har varit syftet med ett västtorn? 

En av frågorna med denna uppsats är att försöka ge svar på vilket syfte ett torn hade. Det är 

nödvändigt därför att uppsatsen behandlar torngravar och därmed bör byggnadsdelen som 

gravarna påträffats i granskas. Torngravar är ett ovanligt fenomen, som katalogen visat, 

därmed är det intressant att belysa denna viloplats. 

Som forskningshistoriken har visat, finns det olika uppfattningar om vad ett torn har haft 

för syfte. Det finns de som bara ser en funktion, vilket Jacobsen anser, i detta fall att tornet 

skulle hysa klockor, till att tornet varit flerfunktionellt vilket Nilsson menar. Det som är 

relevant för uppsatsen är att det har hittats gravar i torn och därmed har de uppenbarligen 

använts som någon form av gravplats. Att sedan fler funktioner kan anas gör inte att denna 

funktion motsägs.  

Uppsatsen har fokus på torngravar och därmed är det inte relevant att vidareutveckla 

dessa andra funktioner, hur pass väl de stämmer med verkligheten, utan slutsatsen blir därmed 

att västtorn kan sägas vara flerfunktionella, varav en dimension är att fungera som sista 

viloplats. 

Till detta kan tillfogas argumenten som säger att västtorn kan ses som tecken på 

världsligt inflytande, vilket exempelvis Holmberg påstår. Forskarna lägger här vikt vid 

emporvåningar, västbänkar och västportaler som kan ha varit aristokratins eller 

kyrkobyggarnas136 egna ingång till kyrkan. Dessutom ses tornens storlek, att de syns i 

närområdet, som ett tecken på att personerna bakom torn- eller kyrkobyggeriet ville visa på 

sin makt. Dessa personer, som jag nämnde i 1.2, antas när det gäller tidigmedeltida kyrkor 

vara individer ur aristokratin i stor utsträckning.    

4.2 Vad gällde vid begravningar under tidig medeltid? 

Fick individer begravas var som helst i kyrkan eller på den omliggande kyrkogården var en 

annan av frågorna som ställdes ovan. Andrén anser i 1.3.1 att den medeltida gravrätten och 

ritualen under medeltiden är väl undersökt och därmed bör det gå att finna svar på denna 

fråga. 

                                                 
136 Man bör tänka på att även kvinnor kunde ligga bakom eller bekosta ett kyrkobygge. Se Wienberg 1997, 56ff. 
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Forskarna i forskningshistoriken verkar vara ense om att det fanns begravningsplatser 

som rankades högre än andra, nämligen i och precis omkring kyrkan och då ofta i de östra 

delarna, nära högaltaret och relikerna. I S:t Bendts kyrka i Ringsted begravdes individer ur 

den danska kungasläkten nära koret och det är intressant i och med att där vet forskarvärlden 

vilka individerna är, till skillnad från anonyma torngravar. Kungar och deras familj är 

individer som står högt på samhällsstegen och de valde gravplatser i öster, vilket gör att 

gravar med den placeringen kan antas vara högstatusplatser, vilka enbart var tillgängliga för 

ett fåtal. Detta gör kanske att tornrummet har setts som en förnäm begravningsplats, fast ändå 

lite sämre än platser i öst.  

Lägger man till skriftliga källor, vilka i och för sig är norska, men som omtalar att böter 

kunde utfärdas ifall individer begravdes på fel ställe så kan man anta att personer inte fick 

begravas var som helst i kyrkan eller på den omliggande kyrkogården. Det kan mycket väl ha 

funnits lagtexter för Danmark, som haft samma innebörd, bara det att de inte bevarats till 

eftervärlden. 

4.3 Analys av torngravarna 

I de två avsnitten ovan har det dels kommit fram att västtorn är flerfunktionella och de antas 

ha ett nära förhållande med aristokratin och dels visade det sig att de mest förnäma platserna 

att bli begraven på är i och precis omkring kyrkan, men där platser nära koret är särskilt 

eftersträvansvärt. Dessutom fick inte individer begravas var som helst.  

Vad kan man då säga om torngravar, vilka fick bli begravda på detta sätt? Var det kyrk- 

eller tornstiftare som Stiesdal säger? I följande avsnitt kommer ett flertal detaljer gällande 

torngravar att lyftas fram, detaljer som den tidigare forskningen har lagt stor vikt vid, när de 

utpekat en viloplats som stiftargrav. 

4.3.1 Svårt att se mönster 

Till att börja med kan nämnas att det har tillkommit fler fall av torngravar sedan Stiesdal 

gjorde sin undersökning 1983, exempelvis Herfølge som grävdes ut 1992. Redan Stiesdal 

nämner att det var svårt att se mönster i materialet och detsamma får gälla även för denna 

uppsats, ett faktum vilket gör att det kan vara vanskligt att se torngravar som en särskild typ 

av gravar vilka allihop tillkommit av samma anledning.  

Som syns i katalogen så finns det i något fall så lite som en grav i tornet, exempelvis 

Asmild, och ibland väldigt många, till exempel i Hviding. Hur många som kan räknas till den 

romanska perioden är dock osäkert, inte bara i fallet med Hviding. Men det är ett dilemma 
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som ändå inte bör påverka uppsatsens resultat då det tydligt framgår att alla torn i uppsatsen 

har någon grav vilka är från nämnda period. 

Ibland är det enbart en kvinna som påträffats, Asmild, ibland enbart män, Maglarp, och 

det finns även torn med enbart barngravar, Bjäresjö. Oftast är det dock blandat och i en del 

fall har inte osteologiska analyser gjorts. Här kan man återknyta till uttalandet att torngravar 

möjligtvis inte skall ses som en enhetlig grupp. Forskare har sett västtorn som ett sätt att hedra 

en avliden hustru, exempelvis Jacobsen i 1.3.3, men det kan omöjligt gälla för ett torn med 

enbart män i. Dessutom kan ett torn med enbart barngravar i inte ses som ett 

stiftarmausoleum, vilket Stiesdal föreslog i 1.3.3, då barn knappast bekostade eller byggde 

kyrktorn. 

För att ytterliggare visa på hur splittrat materialet är kan nämnas att torngravarna har 

hittats i både primära torn, exempelvis S:t Olai, och i sekundära, Himmelev. Stiesdal lägger 

vikt vid sekundära torn i 1.3.3. Finns det gravar i dessa så tror han att det handlar om en 

individ som bekostat eller byggt tornet. Men eftersom det finns gravar i torn som varit 

ursprungliga också, blir det svårare att säga att det handlar om en tornstiftare. Kanske kan det 

i sådana fall handla om en kyrkostiftare, som Liebgott påstår i 1.3.3. 

En annan skillnad är torn med eller utan portal. En portal ses ofta som stiftarens egen 

ingång, som Holmberg anser i 1.3.2, och Stiesdal menar i 1.3.3 att torn utan portal, som i 

Hammarlunda, kan ses som ett gravkapell. Men det finns även gravar i torn med ursprunglig 

portal, exempelvis Maglarp.  

Vad det gäller gravarnas material är inte heller det enhetligt. Gravar av sten har hittats i 

tornrummen, exempelvis Jørlunde, det finns gravar av tegel, Maglarp, och det finns kistor av 

trä, Asmild. Inte ens teorierna om att gravar i sekundära torn har samma slags 

byggnadsmaterial som tornet, vilket gjort att till exempel Holmberg i 1.3.3 sett en nära 

koppling mellan individen och tornbyggeriet, stämmer alltid, se Asmild. Men enligt 

forskningen om gravar så betyder inte byggnadsmaterialet att gravar av sten eller tegel är mer 

förnäma än de av trä och därmed alltid finns innanför kyrkomurarna. Det har ju påträffats 

gravar av sådant material även utanför kyrkorna, exempelvis vid S:t Clemens, och detta 

påpekar Jacobsen i 1.3.3. Detta gör att det kan vara svårt att se tydliga skillnader mellan 

individer i tornen och de utanför. Dessutom kan det finnas gravar inne i kyrkorna, vilka antas 

vara lika gamla som torngravarna, exempelvis i S:t Stefan. För att spinna vidare på denna 

poäng, så talas det ibland om att individer som begravts inne i kyrkorna har varit mer 

välvuxna än övriga, se avsnittet om Gejvall i 1.3.1 samt Tryde i 3.2. Men i Herfølge har 
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individen i den så kallade huvudgraven endast varit 172 cm lång, vilket inte är särskilt 

anmärkningsvärt för en man under tidig medeltid. 

Forskarna lägger dessutom stor vikt vid centralt placerade gravar, exempelvis Nyborg i 

1.3.3, och ofta exemplifieras Hammarlunda, då dessa gravar ses som utmärkande. Men i 

exempelvis Maglarp så ligger gravarna inte centralt i tornrummet.  

Något mönster kan inte heller spåras vid en granskning av hela tornen. Enligt Liebgott i 

1.3.2 finns det fem typer av romanska torn och gravar finns i alla dessa utom de torn som har 

förhöjda mittpartier. Det är dock inget konstigt, då torn av denna typ är väldigt ovanliga.137 

Vägs dessutom kyrkornas funktion in, att exempelvis Asmild har fungerat som kloster 

och därmed kan kvinnan i tornet ha varit en nunna, så gör det materialet än mer splittrat. I 

katalogen finns det kyrkor som inte haft denna funktion. Vad individerna i tornen har levt för 

liv är dock svårt att säga, men sådana detaljer kan vara värda att ha i bakhuvudet. 

4.3.2 Stiftargravars vara eller icke vara 

Med tanke på hur pass svårt det är att se mönster i fallen med torngravar, är det antagligen 

inte sanningsenligt att klumpa ihop alla och benämna dem stiftargravar. Vi vet att individer 

inte fick gravläggas var som helst på kyrkogården och i kyrkan och att västtorn har starka 

band med aristokratin. Detta gör att vi kan ana, vilket den tidigare forskningen säger, att 

åtminstone någon av alla dessa individer har bekostat eller byggt tornet eller kyrkan. Det kan 

även vara som Liebgott påstår i 1.3.3, att det handlar om stiftarens hela familj, då det i ett 

flertal fall finns många begravningar i tornrummet.  

Andrén menar i avsnitt 1.3.1 att var en individ hamnade beror på kristen värdighet. 

Kunde personer ge gåvor eller medel till att bygga eller reparera kyrkor, fick de begravas 

närmare byggnaden. Alla människor under den tidiga medeltiden hade dock inte råd med 

sådana, ur kristlig synvinkel, värdiga handlingar. Men Andrén poängterar även att människor 

såsom hantverkare, målare eller stenhuggare, alltså de som utförde arbetet på kyrkorna, kunde 

ses som värdiga. Därmed kunde kanske även dessa få förnäma begravningsplatser.  

Vi vet inte vilka individerna i torngravarna är, dessa gravar är anonyma. I ett fall vet vi 

dock, en skrift på en gravhäll i S:t Drotten/Trinitatiskyrkan i Lund omtalar en adelsdam vid 

namn Margarete. Här har vi att göra med en individ ur aristokratin, men inte går det att säga 

att alla individer i torngravar har kommit från samhällets övre skikt. 

Min slutsats blir därmed att det är högst troligt att en eller annan stiftare finns begraven i 

kyrktornen, för det var speciellt och exklusivt att bli begraven i västtornen. Men att benämna 

                                                 
137 Wienberg, muntlig uppgift 2010-04-20. 
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dem alla som stiftargravar känns alldeles för snävt. Vi vet att stiftare kunde hamna på helt 

andra ställen än i tornet, som Wienberg anser i sin artikel i 1.3.3 och därmed bör även andra, 

varför inte en hantverkare, ha kunnat bli begraven i tornet.  

4.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att granska torngravar från andra områden, som exempelvis graven i 

Sola kyrkoruin i Norge som Sellevold tagit upp i 1.3.3. I Sverige finns också torngravar från 

romansk tid, bland annat i Västerhus som nämnts i 1.3.1. 

Men som slutsatsen lyder, är det av vikt att inte benämna en nyfunnen torngrav som 

stiftargrav bara för att den påträffats i ett västtorn. Därmed är det av större intresse att belysa 

torngravarna och dess omgivning mer, som i fallet med Tryde i 3.2. Där i trakten anas spår av 

den danska släkten Hvide och sådana teorier kan vävas in i tolkningarna. Vad som behövs är 

alltså att försöka vidga vyerna och se bortom torngraven, varför inte kring ägarförhållanden i 

kyrkan eller den närliggande byn.   

5. Sammanfattning 

Denna uppsats har sitt ursprung i en b-uppsats, i vilken författaren granskade två olika 

tolkningar av sociala zoner på S:t Stefans kyrkogård i Lund. När det var dags att skriva 

kandidatuppsats, förblev ämnets kärna detsamma, nämligen begravningar. 

Kandidatuppsatsen har som målsättning att samla alla de fall av begravningar som 

påträffats i kyrkors romanska västtorn från det medeltida Danmark, alltså cirka 1050-1300. 

Begravningar av detta slag har av vissa forskare ansetts vara stiftargravar, alltså att personen 

eller personerna i tornet har stiftat kyrkan eller möjligtvis dess torn. Samlandet har utgått från 

en text av Hans Stiesdal och via diskussion med handledare samt arkivbesök och 

vidareläsning i litteratur har fler torngravar upptäckts.  

Dessa gravar ställs upp i en katalog utifrån vilket land de nu tillhör i uppsatsen, i vilken 

läsaren får reda på information om gravarna, kyrkan och dess torn. Finns det särskilda teorier 

om individerna i gravarna så tas även dessa upp. 

Till detta tillkommer en forskningshistorik om torngravar, för att se vad forskarvärlden 

ansett om dessa gravar. En forskningshistorik om västtorn finns också, för begravningar i 

dessa byggnader är ovanligt och därmed måste dess symbolik och funktion belysas. 

Forskarvärlden har även granskat begravningsseden under medeltiden och därmed är ett 

avsnitt om detta område befogat, för att se om individer fick begravas var som helst på 

kyrkogårdar eller i kyrkan. Dessa nedslag i den tidigare forskningen ger förhoppningsvis en 
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bredare bild av torngravsfenomenet. I uppsatsen nämns även förmodade stiftargravar som 

påträffats på annat håll än i tornet för att ytterligare bredda och kontrastera. 

Uppsatsens frågeställningar är: vilka fick bli begravda i kyrktorn? Är det som Stiesdal 

säger, eller fick helt andra individer begravas i denna byggnadsdel? De delfrågor som hjälper 

till på vägen är: fick individer gravläggas var som helst i kyrkan eller på den omliggande 

kyrkogården?, samt vilket syfte hade ett torn? Metoden för att få svar på dessa frågor blir 

därmed att jämföra de kyrkor och dess torngravar som listas i katalogen med 

forskningshistoriken. 

I analysdelen framkommer det att västtorn har en nära anknytning till aristokratin och 

från denna grupp människor kommer de förmodade stiftarna. Västtornen har i hög grad varit 

flerfunktionella, varvid rollen som sista viloplats är en dimension. Gällande begravningar så 

är den medeltida seden väl utredd och där anses det att närheten till det heliga var viktigt. 

Detta innebär att de mest förnäma platserna att bli begraven på var inne i kyrkan, eller strax 

utanför. Särskilt förnäma anses platser nära högaltaret och dess reliker vara, då medlemmar ur 

den danska kungasläkten har valt att få sin sista vila på en sådan plats. Det kan antas att 

individer ur samhällets övre skikt har haft en större möjlighet att ge gåvor till kyrkorna, vilket 

sågs som en god gärning. Men det framkommer även att enkla hantverkare, målare eller 

stenhuggare som byggde kyrkorna eller restaurerade dem på ett eller annat sätt, utförde ett 

arbete som ansågs som en god gärning utifrån kristen synvinkel. 

Jes Wienberg har påpekat att i något fall vet man att stiftare inte har blivit begravda i de 

kyrkor eller torn de en gång grundade. Därmed vore det inte osannolikt att även individer som 

inte är stiftare kom att hamna i tornen efter sin död. 

Det är väldigt svårt att se mönster i torngravsmaterialet. Detaljer, vilken forskarvärlden 

har lagt vikt vid, såsom vilket material gravarna haft, om tornen är primära eller sekundära, 

om individerna varit välvuxna, hur många som påträffats i tornrummet samt vilket kön 

individerna haft skiljer sig från kyrka till kyrka. Slutsatsen blir därmed att man kan ana att det 

i något fall är en stiftare som blivit begravd i tornen, forskarvärldens teorier är inte helt tagna 

ur luften, men att säga att alla torngravar är stiftargravar är antagligen för snävt. I S:t Drotten / 

Trinitatiskyrkan i Lund omtalas en adelsdam vid namn Margarete på en gravsten, i övrigt är 

gravarna anonyma. Det är ett dilemma för ibland syns inga skillnader vare sig i gravarnas 

material eller på skeletten mellan de som begravts i torn jämfört med dem som inte blivit det.  

Som förslag till vidare forskning nämns en granskning av torngravar i Norge och 

Sverige, men det som bör ge mest information vore att försöka belysa närområdet kring 

kyrkan för att sätta torngravarna i ett större sammanhang. 
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Fig 2. Modell över borgathingslagen och dess zoner. Från Jonsson 2009, 39.  
 
 

 
Fig 3. Stenkyrkan i Hammarlunda, med markeringar för två stavkyrkor som funnits på platsen tidigare. Från 

Gustafsson & Weidhagen 1968, 164. 
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Fig 4. Tornrummet i Himmelev, med alla gravarna markerade. Från Stiesdal 1983, 16. 
 

 
Fig 5. Tornrummet i Uggeløse, med de två murade gravarna synliga i schaktet. Från Stiesdal 1983, 18. 
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Fig 6. Översikt över Drotten / Trinitatiskyrkans tornrum. Från Cinthio 2002, 144. 
 


