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bjälbo är en liten by som ligger nära sjön Tåkern 
i Östergötland.1 Denna plats var under tidig med-
eltid ett betydelsefullt maktcentrum inte bara för 
landskapet utan också för hela riket. I Bjälbo fanns 
under 1100- och 1200-talet Bjälboättens stamgods. 
Från Bjälboätten kom Birger Jarl och hans far Mag-
nus Minnessköld. De tillhörde den absoluta eliten 
i det medeltida Sverige. Det enda synliga minnes-
märket från byns forna storhetstid är kyrkan och 
då framförallt det stora stentornet (Fig. 1). Kyrkan 
byggdes troligen redan under 1100-talet, men då 
som en tornlös absidkyrka. Det mäktiga tornet res-
tes först under 1200-talet. Det som är bäst bevarat 
av den romanska medeltidskyrkan är just tornet.2 
Ursprungligen hade det sex våningsplan, men idag 
finns bara fyra bevarade. 1981 gjorde Länsmuseet 
en undersökning och murverksdokumentation där 
man upptäckte att tornet och kyrkan brunnit under 

1200-talet. Troligen förstördes två av våningsplanen 
som sedan aldrig återuppbyggdes. I samband med 
undersökningen hittades en rad fynd, framförallt 
från andra våningen. Där fanns ett rum som kallats 
”Ingrid Ylvas kammare” efter Birger jarls mor som 
enligt sägnen skulle ha bott där. Här fanns en ugn, 
matavfall, träslevar, men också personliga ägode-
lar. Fragment från en ljuskrona kunde spåras, vilket 
tyder på att rummet varit upplyst på kvällarna. Man 
hittade också ett slags kassaskåp med mynt, varav 
det äldsta var en så kallad lejonbrakteat, daterad 
till slutet av 1100-talet. I den tredje våningen hittade 
man förkolnade rester av kraftiga inmurade golv-
bjälkar. Här har alltså funnits ett trägolv liggande 
ovanpå stengolvet. Den vanligaste förklaringen till 
detta är att rummet fungerat som ett magasinsut-
rymme för säd där det luftiga förvaringsklimatet 
är viktigt. De tunnvälvda rummen i bottenvåningen 
och första våningen har tolkats som salar för poli-
tiska möten och andra sammankomster.

För en nutida människa kan det uppfattas som 
märkligt att kyrkor kan ha fungerat som mat- och 
rådssal och även inrymt ett sädesmagasin. Men his-
toriker har länge iakttagit just detta, att kyrkor och 
då framförallt västtornen kan ha haft funktioner 
som många idag skulle klassificera som profana.3 
Våningen ovan markplan i dessa torn har stundtals 
tjänstgjort som en så kallad empor (emporium). 
Dessa rums exakta funktion och symbolik är om-
diskuterade.4 Mycket talar för att de med sina gal-
lerier och balkonger, placerade i tornet och vända 
mot kyrkorummet har haft en politisk betydelse. 
De romanska västtornen har sannolikt även stund-
tals haft en militär funktion. Husaby kyrka vid Kin-
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figur 1. Bjälbo kyrka, Östergötland. foto: Sune 
Zachrisson, 2007.
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nekulle i norra Västergötland, till exempel, har ett 
västverk som troligen använts som en kastal (Fig. 
2). Förutom Husaby, har till exempel Örberga kyr-
ka i Östergötland, daterad till 1100-talet, ett så kal-
lat västverk (Fig 3). Intressanta västtorn har också 
Askeby och Hagebyhöga kyrka i samma landskap. 
Tornen i dessa kyrkor blev i dessa sammanhang 
symboler för både makt och beskydd.

Historiker anser ofta att dessa kyrkor med väst-
torn/-verk i huvudsak följer ett västeuropeiskt 
mönster – tyskt, anglosaxiskt och normandiskt.5 
Det är säkert riktigt. I följande framställning ska 
jag försöka ge en ytterligare förklaring till varför 
Bjälbo kyrka och andra medeltida stormannakyr-
kor i Sverige ibland har sädesmagasin, måltidsrum, 
rådssalar, galleri in mot kyrkrummet med mera. Jag 
gör detta ur ett religionshistoriskt perspektiv, där 
jag betonar kontinuitetsaspekter från äldre tider.6 
Vid religionsskiftet fanns enligt min mening en rad 
föreställningar och strukturer som levde kvar från 
den äldre inhemska kulturen in i det kristna med-
eltida samhället, både i Sverige och övriga Central- 
och Västeuropa. Genom att sätta in den offentliga 
kulten i en samhällskontext, där framförallt sam-
spelet mellan makt, religion, ekonomi och politik 

iakttas, ska jag argumentera för att de tidiga med-
eltida stormannakyrkorna och deras västtorn del-
vis uppfyllde samma härskarideologiska funktioner 
som de aristokratiska representationshallarna hade 
i det förkristna samhället.7 

Den vikingatida  
aristokratiska hallen

Under det senaste decenniet har man betonat hall-
byggnadens centrala betydelse för vikingatidens elit 
och den offentliga kulten.8 Arkeologer har funnit 
spåren av dem till exempel på Helgö och i Uppsala, 
vid Lunda i Södermanland och Slöinge i Halland 
(Fig 4−6).9 Hallarna var ofta strategiskt lokaliserade 
vid platser där kommunikationsvägar möttes, ofta 
vid större byar.10 Dessa centralplatser hade många 
funktioner gentemot det omkringliggande samhäl-
let och bebyggelsen, till exempel då det gällde han-
del och marknad, rätts- och kultutövning, hantverk 
och militära aktiviteter. I hallen hade härskaren ett 
slags offentligt rum där han kunde bjuda in pro-
minenta gäster och på olika sätt demonstrera sin 
makt. Samtidigt var hallen ett rum för religiös akti-
vitet. Delar av offerkulten utfördes där. Efter den 

figur 2. Husaby kyrka, Västergötland. 
foto: ata, Riksantikvarieämbetet.

figur 3. Örberga kyrka, Östergötland. 
foto: Sune Zachrisson, 2006.
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rituella slakten utomhus och gåvooffret i den heliga 
lunden, firades en kommunionsmåltid inne i hal-
len. Man åt av offerköttet och drack ceremoniella 
skålar till gudarnas ära. 

I de medeltida och delvis problematiska skrift-
liga källorna får vi en del upplysningar om de vi-
kingatida hallarna. Islänningen Snorre Sturlasson 
rapporterar i Hákonar saga góða (ca 1230) att härs-
karen under 900-talet uppträdde i centrala rituella 
roller i kulthallen (fvn. hof) vid de förkristna of-
ferfesterna i Lade och Mære, Tröndelagen.11 Höv-
dingen skulle bära en skål runt härden, välsigna 
den och blotmaten, och sedan utbringa ceremo-
niella skålar till gudarna där han och de övriga 

figur 4. Fyndspridning i yngre järnåldershallen på 
Foundation Ia på Helgö, Ekerö sn, Uppland. (a) Frag-
ment reticellaglas, snabel- och spetsbägare = öppen tri-
angel. (b) Guldgubbar = öppen kvadrat; vapen = fylld 
kvadrat. (c) Knivar = fylld triangel; vävtyngder = ring; 
brynen, prick. (d) Isaritmkarta över fyndspridningens 
tyngd. Den första isaritmiska kurvan markerar om-
råden med ett fynd per m2. Den fyndrikaste kvadrat-
metern innehåller 8 fynd och hela huset (125 m2) 90 
fynd. Bild och text från Herschend 1997. Det exklusiva 
och ceremoniella glaset samt guldgubbarna ger klara 
indikationer på rituell verksamhet i denna hall.

figur 5. (Nedan t v) Spåren av järnåldershallen på Söd-
ra Kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala. Efter Arkeologi 
och miljögeologi i Gamla Uppsala, Vol. 1 (1993), fig. 33. 
Renritning Alicja Grenberger.

figur 6. Plan över Hus II och Hus III i Slöinge, Halland. 
GG = guldgubbar och D = dendrokronologiska resultat. 
Från Lundqvist 1996. 
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reciterade rituella formler, till exempel ”för ett 
gott år och fred” (til árs ok friðar). Då kungen var 
närvarande skulle han sitta i högsätet och delta i 
mat- och dryckesriterna. Högsätet hade helt klart 
en religiös rituell betydelse. Snorres beskrivning av 
kulten i Tröndelagen har lett till en omfattande 
diskussion. Forskare har hävdat att den inte be-
skriver förkristna förhållanden.12 Andra menar att 
det finns autentiska inslag i texten, till exempel be-
skrivningen av kultbyggnaden, det rituella drickan-
det och reciterandet av formler.13 Arkeologiska un-
dersökningar i Mære stödjer Snorres uppgifter att 
förkristen kult förekommit där. Under nuvarande 
kyrka, som är daterad till slutet av 1100-talet, fann 
man spår av en nerbrunnen vikingatida byggnad 
med risflätade väggar och kraftiga stolphål. I an-
slutning till stolphålen hittade man 19 guldgubbar, 
som vittnar om förkristen kult i en aristokratisk 
miljö.14 Guldgubbarna ger dessutom klara indika-
tioner på att den vikingatida byggnaden varit ett 
kulthus och att vi här står inför ett exempel på 
kultplatskontinuitet. 

Enligt det fornengelska kvädet Beowulf (700-ta-
let)15 hade den danske kungen Hrodgar en stor hall 
(feng. heall eller sele) som kallades Heorot.16 Här 
satt krigarna och andra gäster i social rangordning 
i hallens långbänkar. Det var drottningens uppgift 
att hälla i mjöd åt deltagarna. Även det skedde 
under rituella former i en bestämd ordning efter 
rang.17 Beowulf kan naturligtvis inte betraktas som 
en pålitlig historisk källa för dansk forntid. Men 
den speglar troligen en mentalitet som fanns i järn-
ålderssamhället. Enligt vissa forskare låg Heorot 
vid den berömda kultplatsen i Lejre på Själland.18 
Där har man funnit spåren av en stor järnålders-
hall.19 

Genom att utföra dryckesriter och ceremonier 
i hallen inför kultförsamlingen (främst eliten) fick 
kungamakten legitimitet. Den rituella inramningen 
av sådana uppträdanden påverkade troligen delta-
garna på många olika sätt − socialt, psykologiskt 
och emotionellt.20 Det är högst troligt att den hie-
rarkiska strukturen vidmakthölls genom dessa riter. 
Samtidigt verkar härskarens deltagande fylla ett  
religiöst behov. Flera trovärdiga texter vittnar om 
att kultmenigheten verkligen ville att kungen skul-
le utföra offret å deras vägnar.21 I hallen förekom 
också många andra typer av aktiviteter som jag ska 
återkomma till nedan. 

Ideologisk  
och funktionell kontinuitet

När stormännens stenkyrkor började resas i Sverige 
på 1100-talet fanns delvis förebilderna till dem på 
kontinenten och de brittiska öarna, till exempel St 
Denis, Lorsch, Centula, Aachen och Corvey.22 Men 
eftersom de kom att fylla ideologiska funktioner 
som hallen tidigare haft kan en anpassning ha skett 
även till inhemska fenomen. Jag ska peka på några 
områden där stormannakyrkor kan ha tagit upp 
funktioner som tidigare var knutna till hallen.

Under tidig medeltid utvecklades det så kal-
lade privatkyrkoväsendet (Eigenkirchenwesen).23 
Det innebar att enskilda stormän lät uppföra kyr-
kobyggnader. Stormannen hade stort inflytande i 
kyrkans verksamhet och kunde till exempel själv 
tillsätta präst till sin kyrka. Det kunde vara hans 
slav eller någon annan. Kyrkan var alltså en pri-
vatpersons egendom som kunde köpas och säljas. 
De östgötska kyrkorna Herrestad och Örberga var 
troligen sådana privata stormannakyrkor, liksom 
Kaga, Östra Skrukeby och Bjälbo med flera.24 Hu-
saby i Västergötland var rest med stöd av kungliga 
medel, liksom Vreta i Östergötland.25 I Östgö-
talagens kyrkobalk kan vi läsa: ”Konungen låter 
kyrkobygge börja, bönderna föra det till slut”.26 
Hur man ska tolka detta är omdiskuterat, men en 
trovärdig uppfattning är att det ska sättas samman 
med härskarens rätt att resa kyrkor och bestämma 
dess utformning eller möjligen ge tillstånd till kyr-
kobygge.27 

Bakom privatkyrkoväsendet fanns stora ekono-
miska intressen. Från England rapporteras det att 
den privata kyrkoägaren hade rätt att uppbära sock-
entionde under 1000-talet.28 Säkert tog man ibland 
också ut avgifter för dop, bröllop och begravningar 
med mera. I Polen fanns samma system långt in på 
1200-talet. I Böhmen tycks praktiskt taget alla kyr-
kor ha tillhört kronan och privata furstar. Liknande 
förhållanden rådde även i andra delar av Europa.29 
Den romersk-katolska kyrkan kom efterhand att 
reagera mot detta. Redan vid konciliet i Braga 572 
kom en bestämmelse om att man inte fick resa 
kyrkor av vinningslystnad, utan endast av religiösa 
skäl. Senare kom också den så kallade gregorian-
ska reformrörelsen att motarbeta privatkyrkor och 
lekmannainflytandet, bland annat genom att ställa 
krav på kyrkans frihet (libertas ecclesiae). Denna 
konflikt mellan kyrkan och stormännen löstes på 
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en officiell nivå på 1200-talet, då den så kallade 
patronatsrätten infördes. Det innebar en kompro-
miss som reducerade kyrkoägarens möjlighet att 
själv tillsätta präster.30

För europeiska feodala stormän var alltså kyr-
kobyggandet och alla de tillhörande funktionerna 
en väsentlig del av inkomsten. Det har säkert rått 
en liknande situation här i Sverige under 1100- och 
1200-talet. Kanske vittnar det möjliga sädesma-
gasinet i Bjälbo kyrka om tribut eller tionde till 
stormannen. Rikard Holmberg har påpekat att de 
sädesmagasin som man funnit i skånska medeltids-
kyrkors västtorn kan ha haft en sådan funktion.31 

Även vindar över långhus och kor har där fungerat 
som sädesmagasin. I Gumlösa kyrka har svicklarna 
över valven fyllts ut så att vinden har erhållit en plan 
golvyta och gjort rummet lämpligt för förvaring. 
Här kan stormannen ha förvarat den säd han fått 
som tribut av folket i samband med kulten. Marit 
Anglert menar att även i Möre, Småland, och på 
Öland har kyrkorna fungerat som magasin för in-
drivna skatter, ofta in natura.32 Hon menar också 
att försvarsmässiga anordningar i tornen, skyttevå-
ningarna, i första hand uppfördes för att skydda 
det gods som fanns i kyrkorna. Genom att förvara 
tributen i kyrkan fick man också symbolisk legitimi-
tet för den maktutövning som tillämpades. Om vi 
följer detta resonemang kan man tänka sig att även 
Örberga fungerat som förvaringsplats av tribut. I 
västverkets översta våning finns muröppningar åt 
vardera håll som givit möjlighet till försvar med kast 
eller pilskott. Liknande förhållanden fanns kanske 
också vid Husaby.

Privatkyrkoväsendet speglar troligen en slags för-
valtningsrättslig kontinuitet.33 Under förkristen tid 
var det den lokale härskaren som reste kultbygg-
naden på sin privata gård. Det var han som ad-
ministrerade och kontrollerade de aktiviteter som 
förekom där. Flera trovärdiga källor nämner också 
att härskaren skulle skydda och försvara helgedo-
marna och kulten. I 900-talskvädet Ynglingatal kal-
las en Uppsalakung för ”helgedomsaltarets [eg. den 
heliga stallens] beskyddare” (fvn. vôrðr véstalls).34 
En liknande benämning har hövdingen Sibbe i den 
berömda inskriften på Rökstenen, Östergötland, 
från 800-talet: ”helgedomens (eller helgedomarnas) 
vårdare” (rsv. víaværi).35 På samma sätt som den 
kristna stormannen ägde och skyddade kyrkor styr-
de vikingahövdingen över helgedomen och hallen. 

Det kan finnas religiösa motiv bakom detta 
förfarande. Av tradition uppträdde den förkristna 
härskaren i viktiga religiösa och rituella roller. Kan-
ske berodde det på att han hade en speciell rela-
tion till de övernaturliga makterna. Det är möjligt 
att man av detta skäl förväntade sig att härskaren 
skulle ta hand om kultbyggnaden också under kyr-
kans första århundraden. Som ett resultat av detta 
restes kyrkor på de platser där offerplatserna och 
härskarmakten tidigare funnits, till exempel i Upp-
sala och Mære.36 Kanske handlar det mer krasst om 
maktstrukturer som institutionaliserats och ärvts 
genom tradition.

Även de ekonomiska aspekterna som finns i 
anslutning till stormannakyrkorna kan ha en bak-
grund i den gamla kulten och hallmiljön. Den 
tyske kyrkomannen Adam av Bremen konstaterar 
följande då han skildrar den förkristna kulten hos 
svearna cirka 1075:

Vart nionde år brukar man dessutom i Uppsala fira en 
gemensam fest med deltagande av folk från alla sveonernas 
landskap. Ingen har lov att utebli från denna fest. Kungar 
och folkstammar, alla och envar sänder sina gåvor till Upp-
sala, och de som redan antagit kristendomen måste köpa 
sig fria från deltagande i dessa ceremonier. Något som är 
grymmare än varje annat straff.37 

Man har påpekat att Adams upprördhet i denna 
passage antyder att hans uppgifter är riktiga.38 
Det verkar här som om kulten var del av ett slags 
obligatoriskt redistributionssystem där bygdehöv-
dingar och folkgrupper som tillhörde kultförsam-
lingen var tvungna att medföra gåvor och tribut 
till helgedomen, det vill säga hallen (eller hallarna) 
i Uppsala. Kanske bidrog man med de djur som 
användes vid offret. Adam nämner nämligen att 
man under nio dagar offrade nio stycken av varje 
levande varelse av manligt kön, ”med vilkas blod 
man brukar blidka gudarna”. 

Det var inte bara kultmenigheten som gav härs-
karmakten tribut under sammankomsterna. Även 
kungen delade ut gåvor under rituella former i 
hallen. I Ynglingatal kallas en kung för ”smyckes-
slösaren” (fvn. menglôtuðr)39 och i dikten Vellekla 
(990) benämndes Håkon jarl på ett liknande sätt, 
”den som slösar på rikedom” (fvn. auðrýrir).40 

Det finns även en fornengelsk härskarbenämning, 
”ring-givare” (feng. béag-gifa), som vittnar om en 
liknande ideologi.41 I både Skandinavien och Eng-
land kallades kungar stundtals ”brödgivare”. Det 
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nämns redan på en runsten i Norge från 400-ta-
let (urnord. witandahlaiba, ’Brotwart’; jfr feng. 
hláford > eng. lord).42 På Helgö i Mälaren har 
man funnit en mängd malstenar och vridkvarnar 
i anslutning till en hallbyggnad daterade till yngre 
järnåldern. Bara i långhus III, som ligger nedanför 
hallbyggnaden, har man funnit 43 löpare och 38 
liggare till malstenar. Man har också hittat fynd 
av bröd och bakugnar. Säden till bröden kan ha 
lagrats i en rund förrådsbyggnad (Rutenberge) som 
ligger i anslutning till långhuset. Kanske kom den 
säden som tribut från bönderna i samband med 
den offentliga kulten. Arkeologer har antagit att 
man bakade bröd som offrades vid foten av en 
klippa nära hallbyggnaden.43 I en medeltida norsk 
lag kommer det indirekt fram att mat och kanske 
också bröd var viktigt i den förkristna kulten. Där 
finns ett förbud mot att äta och offra fvn. matblót 
’matblot’ och leirblot som eventuellt kan översät-
tas till ’blotbröd’.44 Man har också funnit rikligt 
med glas vid hallen på Helgö, som indikerar att 
storslagna dryckesceremonier förekommit där.45 

Det finns texter som mer utförligt informerar 
om hur den förkristne härskaren delade ut gåvor 
rituellt under fester, till exempel ringar, svärd och 
andra vapen, men också mat och dryck.46 När 
kungen delade ut gåvor och mat ville han troligen 
ha arbetskraft och lojalitet i gentjänst. I det vikinga-
tida samhället var en gåva något ömsesidigt och 
förpliktigande, som med nödvändighet krävde en 
gengåva.47 Man kan fråga sig om det också funnits 
ett liknande redistributivt system i samband med 
de kristna gudstjänsterna i kyrkan, det vill säga 
ett system som har kontinuitet från den förkristna 
gåvobytesinstitutionen. Man kan således spekulera 
över huruvida den medeltida härskarmakten lät 
baka bröd av säden i Bjälbo-tornet och ställa till en 
fest i tornets salar (se nedan) för vissa gäster under 
högtiderna, på ett liknande sätt såsom hövdingen 
gjort vid hallen i äldre tider.48 

Politiska och sociala aspekter
Man har iakttagit att den medeltida härskaren på 
kontinenten och i England årligen hade ett slags 
reseprogram (itinerarium), där han besökte vissa 
kyrkor då de stora högtiderna skulle firas. Vid 
dessa besök uppträdde härskaren i ritualer under 
mässan och gudstjänsten, där han också firades 

med liturgiska hyllningar (laudes regiae) (se vidare 
nedan). Dessa framträdande hade naturligtvis inte 
bara en religiös funktion, utan var också politiskt 
viktiga. I ett ambulerande kungadöme var maktens 
fysiska närvaro på olika centrala platser nödvändig. 
Uppträdandet i kyrkan blev ett medel för eliten att 
symboliskt konstruera makt. Man visade upp sin 
härlighet under pompa och ståt. Vid dessa tillfäl-
len höll man också rådslag och utförde adminis-
trativ verksamhet. Möjligen hölls dessa möten i 
direkt anslutning till kyrkan. Detta system bör ha 
förekommit också i Sverige.49 I Östergötland kan 
kyrkorna i Örberga och Ödeshög ha varit sådana 
centrala platser för kungens framträdande i ett am-
bulerande system. Det förekom inte uteslutande 
på kunglig nivå. Även andra stormän kan ha haft 
liknande system, till exempel jarlarna i Bjälboät-
ten. Som redan nämnts fanns en liten kammare 
på andra våningen i Bjälbos kyrktorn, som troligen 
fungerat som ett slags måltidsrum. I samband med 
gudstjänst kunde prominenta gäster inbjudas till 
måltider, kanske under ceremoniella former. De 
tunnvälvda rummen på bottenvåningen och första 
våningen har närmast karaktär av salar i en med-
eltidsborg. Här har som Gunnar Redelius påpekat 
Bjälboättens medlemmar kunnat hålla rådslag och 
politiska sammanträden väl skyddade mot insyn 
från omvärlden.50 Även Thomas Lindkvist poäng-
terar att tornet i Bjälbo använts för rent världsliga 
sammankomster, för fester, rådslag och intrigspel.51 
Tornet har också varit en tillflyktsort vid oroliga 
tider då det lätt kunde försvaras.52 Även i Askeby 
kyrka finns en tornkammare utformad som en 
rådssal för en huvudperson och bisittare. Utanför 
de smala dörrar som leder in till rummet finns 
bänkar för väktare och personer som väntade på 
att få komma in i salen.

Det ambulerande kungadömet, där stormanna-
kyrkor med västverk/-torn utgjorde en slags sam-
lingsplatser, boningar och kontaktpunkter i ett po-
litiskt system, kan ha en bakgrund i det förkristna 
gästningssystemet. I det systemet hade de aristo-
kratiska hallarna en central funktion. Härskaren 
for runt sitt rike med sin hird från gård till gård 
och togs emot med tribut och gille vid ankomsten 
i hallen.53 Snorre berättar i Ynglingasaga (ca 1230) 
att den svenske kungen Granmar for med Hjörvard 
på gästning till den ö som heter Selaön i Mälaren 
där kungen hade sina gårdar.54 På dessa gästningar 



26 ceremoniella rum bht 52/2006

utfördes dryckesceremonier i hallen. Man höll ock-
så rådslag och gjorde upp om giftermål. Snorres 
text kan naturligtvis inte betraktas som en pålitlig 
historisk källa. Men vi kan notera att det finns 
ortnamn på Selaön som indikerar både centralitet 
och kult i ett ambulerande system med politiska im-
plikationer, till exempel Tuna, Husaby, Fröberga, 
Fröslunda och Ullunda med flera.55 

Det finns andra indicier på att den förkristna hal-
len och helgedomen fungerat som mat- och rådssal 
precis som Bjälbo kyrka. I Adam av Bremens skild-
ring av svearnas kult nämns ett tempel (templum) 
kallat Uppsala med bilder av tre gudar, Oden, Tor 
och Frö.56 Man har diskuterat om termen temp-
lum i texten verkligen syftar på en exklusiv reli-
giös byggnad. Det finns visst stöd för att begreppet 
egentligen betecknar en multifunktionell byggnad, 
det vill säga ett slags hallbyggnad som inte bara 
var ämnad för religiösa ritualer och symboler, utan 
också användes för andra aktiviteter, till exempel 
matrum vid gästabud, rum för politiska-juridiska 
möten och samlingsplats för hirden. Det rum inne 
i ’templet’, som gudabilderna stod uppställda i, kal-
lar Adam för triclinium. Såväl i medeltidslatin som 
i klassiskt språk betyder det ’måltidssal’ eller ’gästa-
budssal’.57 Man kan dessutom notera att de latinska 

termer som beskriver offerhandlingarna, till exem-
pel libare ’att utföra ett dryckesoffer’ och libatio 
’dryckesoffer’, syftar på de dryckesceremonier som 
förekom där.58 Arkeologer har hittat spår av järnål-
dershallar i Gamla Uppsala, det vill säga byggnader 
som troligen har haft flera funktioner.59 Namnet på 
den medeltida marknaden i Uppsala, Disaþing, 
som omnämns i Upplandslagen (1296),60 ger in-
dikationer på ett samband mellan förkristen kult 
och ett stort rådsmöte i Uppsala. Förleden disir 
syftar på ett kollektiv av feminina gudomliga väsen, 
medan efterleden (þing) rör de juridiska-politiska 
sammankomsterna. Ett liknande samband antyds 
i en randanmärkning till Adams text. Enligt scho-
lion 140 blev kung Anund fördriven ur sitt rike, då 
han vägrade fullgöra folkets offer åt ”avgudarna”. 
Sammanhanget visar att denna händelse ägde rum 
under den offentliga offerfesten i Uppsala, då även 
tingsförsamligen (concilium) var på plats.

Det finns alltså kopplingar mellan stormannakyr-
korna och hallarna. De har varit centrala platser i 
landskapet, där det funnits rum för makten med 
möjlighet att äta, dricka och föra viktiga politiska 
samtal. Kanske har man också övernattat i dessa 
byggnader. 

Ceremoniella och rituella aspekter
Den medeltida härskarens möjlighet att äga kyr-
kor skapade naturligtvis ett skimmer av makt och 

figur 7. Rekonstruktion av västverket i Husaby. 
Västverket till vänster var byggt av sten just intill den 
gamla stavkyrkan. I tornet finns en öppning ut mot 
långhuset till härskarens galleri. Efter Palme 1959.

figur 8. Hagebyhöga kyrka, Östergötland. Emporie-
våningen har en dörröppning in mot långhuset. Efter 
Lundberg 1940.
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glans, som dessutom gav honom en religiös legiti-
mitet. De pampiga tornen i till exempel Örberga 
och Husaby var helt klart politiska maktsymboler. 
Det är typiskt att dessa västverk finns just vid pri-
vatkyrkorna. Västverken hade troligen under dop, 
vigsel, mässa, påskkommunion och kyrkorättslig 
dom rituella, ideologiska och maktpolitiska funk-
tioner. Man har föreslagit att härskaren framträdde 
offentligt i en empor med öppning eller på ett 
läktargalleri som fanns vid västtornet och som vätte 
in mot kyrkrummet.61 Där satt han under ritualen 
i upphöjt majestät och blickade ut mot altaret, av-
skild från menigheten. Inne i tornet fanns ibland 
privata kapell för stormannen. På våningen ovan 
markplan i Husabys västverk finns en öppning in 
mot långhuset. Här finns hål efter bjälkar som burit 
upp en balkong som vetter mot altaret i öst (Fig. 7). 
Även i övre tornkammaren på västtornet i Örberga 
finns en öppen rundbågig portal mot långhuset. 
I öppningen finns ett språng i murverket. Inne 
i tornet finns ett andaktsrum.62 Det finns också 
en öppning i emporievåningen in mot långhuset i 
Hagebyhöga, Östergötland. Inne i långhuset finns 
rester av en träbalkong till vilken man haft tillträde 
genom emporiets dörröppning (Fig. 8).63

Kontinentala källor rapporterar att kejsaren/
kungen hyllades med härskarprisningar (laudes re-
giae) vid till exempel kröning, synoder, ankomst till 
staden eller under ceremonierna i kyrkan.64 Dessa 
härskarprisningar ingick till och med i liturgin. 
Ernst Kantorowicz har utförligt undersökt dem.65 
I ett manuskript från Metz daterat till 800-talet sägs 
det att Karl den skallige hyllades på följande sätt:

Dessa härskarprisningar ingick efterhand i en 
märklig ritual där man upprepade kröningscere-
monin (coronamenta) för den redan krönte kon-
ungen. Medeltida europeiska härskare uppsökte 
ofta vid jul, påsk och pingst den kyrka de krönts i. 
Med krona på huvudet mottog härskaren återigen 
folkets jubel (vox populi).67 Mycket talar väl för 
att liknande härskarlegitimerande ceremonier och 
prisningar även förekommit i Sverige. Tornen med 
portaler in mot kyrkrummet i Örberga och Husaby 

kan mycket väl ha utgjort bakgrund och miljö för 
sådana härskarprisningar.

Förebilden till de liturgiska och ceremoniella 
härskarprisningarna finns enligt Kantorowicz att 
söka i den gamla romerska kejsarkulten.68 Men frå-
gan är om de inte fyllt samma ideologiska-rituella 
funktion som framförandet av skaldeverser hade i 
den förkristna hallen hos germanerna. Härskarna 
hade hirdskalder (t.ex. fvn. skáld, þulr) vars upp-
gift var att skapa dikter till härskarens heder och 
ära. I dessa dikter prisades kungarna för deras 
bravader på slagfältet och det talas ofta om deras 
generositet. Det förekommer också religiösa refe-
renser. I Ynglingatal, till exempel, talas det om 
Uppsalaättens gudomliga ursprung. Kungarna be-
nämns där med epitet som ”Frös avkomma” (Freys 
afspringr) och ”gudens avkomma” (týs õttungr).69 
Även döda kungar brukade ihågkommas med min-
nesdikter, där deras hjältemod prisades. I vissa 
dikter uppträdde kungarna i mytiska sammanhang 
där de träffade gudarna.70 Dessa dikter kan kanske 
beskrivas som ett slags liturgier, där den verbala 
framställningen samspelade med ritualen, till ex-
empel det ceremoniella drickandet då härskaren 
satt i högsätet. Högsätet hade då en religiös och 
maktsymbolisk betydelse,71 som kanske motsvarar 

figur 9. ”Biskopsstolen” från Suntaks kyrka, Väs-
tergötland. Kanske finns förebilden i det förkristna 
högsätet. foto: Konstvetenskapliga institutionen, 
Stockholms universitet.

Ave sacer et alme, Imperator Carole Var hälsad, helige och gode Kejsare Karl
[Ave sacer et alme, Imperator] excelse. [Var hälsad, helige och gode Kejsare] du 
    upphöjde
Deus rex coeli Te conservet.  Gud, himmelens konung, bevare dig.66
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galleriet eller emporen i kyrkans västtorn, eller de 
så kallade västbänkarna som stod på podier vid 
västväggen i tornlösa kyrkor.72 Det förkristna hög-
sätet var rikt dekorerat med bilder och symboler 
som refererade till den mytiska världen (se fig. 9).73 
Det var placerat i de övre delarna av hallen vid 
en kortsida, likt en scen. Det verkar som om det 
fanns en särskild ingång till denna del av hallen 
bakom högsätet där härskaren och de prominenta 
gästerna kunde ta sig in direkt till högsätesområdet 
utan att passera folket som satt i långbänkarna. 
Hallen i till exempel Lejre på Själland har en sådan 
dörr.74 Lovprisningsdikter framfördes kanske vid 
en speciell talarstol (jfr fvn. þularstóll) i denna 
del av hallen.75 Hyllningarna var integrerade i den 
religiösa ritualen. Samtidigt var de ett propagandis-
tiskt medel för makten.76 De var alltså en viktig del 
av den maktkonstruktion som etablerades under 
de gemensamma sammankomsterna och påminner 
funktionellt om laudes regiae-ritualerna. 

Inte bara högsätet, utan också hela hallen har 
kopplingar till de mäktiga västverken. På samma 
sätt som västtornen symboliskt markerat sig på 
långt avstånd i landskapet, har även hallarna legat 
på en upphöjd position och varit synliga från vida 
vidder. De hallar som troligen fanns i Uppsala låg 
på konstgjorde platåer. Hallarna vid Slöinge låg till 
exempel på en utstickande höjdrygg.77 Likaså har 
hallbyggnaderna på Birka (inklusive garnisonen) 
kunnat ses på långt avstånd från sjön.78 Med hjälp 
av hallar och senare mäktiga västverk har eliten 
gjort sig synlig i landskapet. 


Om man studerar det vikingatida och medeltida 
samhället upptäcker man snart att det religiösa livet 
var starkt integrerat i andra kulturella aktiviteter. 
Här fanns inte den skarpa uppdelning mellan heliga 
och profana sfärer som moderna västerlänningar 
ofta gör. Kulten var samordnad med ekonomiska 
och politiska-juridiska aktiviteter. Helgedomarna 
var lokaliserade till de allmänna samlingsplatser-
na, där också härskarens boning fanns. Samhällets 
allmänna härskare fungerade också som religiös 
ledare. Det verkar som om denna grundläggande 
struktur avspeglar sig i vikingatida aristokratiska 
hallar och sedan lever kvar i stormannakyrkorna, 
till exempel Herrestad, Örberga och kanske Bjäl-
bo. Helgedomarna har här varit ett led i den poli-
tiska maktkonstruktionen. De har utgjort centrala 
platser i det sociala och politiska landskapet och 
haft funktion som arena för härskaren och hans in-
tresseområden, till exempel det som rör ekonomi, 
juridik, politik, religion och ceremonier.

Olof Sundqvist är universitetslektor i religionsve-
tenskap vid Högskolan i Gävle. Hans forskning 
har främst berört den fornskandinaviska religiösa 
härskarideologin, präster och kultledare samt den 
romerska religionens inflytande på germansk re-
ligion.

olof.sundqvist@hig.se
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 1.  Om Bjälbo kyrka, se Redelius 1972, men också Moströms 
(1997) fina framställning om det medeltida Bjälbo.

 2.  Vapenhuset, absiden, koret och det mesta av långhuset 
raserades 1786 och kyrkorummet byggdes om i gustaviansk 
stil. Det bör dock påpekas att det funnits en tidigare hus-
konstruktion före tornet anlades på 1200-talet som enligt 
Gunnar Redelius (1972) hade en ”profan” funktion.

 3.  Marit Anglert (1993), t.ex., talar om flerfunktionella kyrkor. 
Om västtornens profana och härskarideologiska betydelse, 
se t.ex. I.-M. Nilsson 2003.

 4.  Man har bl.a. föreslagit att de kan ha tjänstgjort som maga-
sin, tillflyktsrum, herrskapsgalleri, men också som privatka-
pell, körens plats eller andaktsstation vid processioner. Se 
vidare Ing-Marie Nilsson 2003, 32. Se också fig. 7−8. Det 
sista ordet om de så kallade emporerna är troligen ännu 
inte sagt. Jag vill tacka Christian Lovén för flera värdefulla 
synpunkter.

 5.  Kyrkor med västverk uppträder på kontinenten. De svenska 
medeltida tornen är väl endast inspirerade av dessa väst-
verk. Erik Lundberg (1940) betraktar de äldsta stenkyrkor-
na i t.ex. Västergötland som anglo-normandiska importer. 
I senare studier har dock t.ex. Gunnar Redelius (1972) och 
Marit Anglert (1993) visat att inomnordiska och lokala för-
utsättningar också påverkat de tidiga svenska stenkyrkorna 
då det gäller formspråk, funktion och ideologi. Se även  
Ing-Marie Nilsson (2003).

 6.  När föreliggande artikel låg i korrektur blev jag medveten 
om att Mats Anglert nyligen publicerat en artikel ”De ti-
digaste kristna kulthusen” (2006) där han bl.a. studerar 
förhållandet mellan förkristna kultbyggnader och tidiga 
kyrkor. Han har dock som arkeolog ett delvis annat per-
spektiv än mitt. Så även Hansson 2006.

 7.  Jag är fullt medveten om att utvecklingen kan ha varierat på 
olika håll i Sverige. Mina exempel är till stor del hämtade 
från Östergötland där kungamakt och några av Sveriges 
mest inflytelserika ätter fanns under äldre medeltid. Frågan 
är hur pass representativ situationen i Östergötland är i 
förhållande till övriga landet. 

 8.  Förutom hallbyggnaderna har det troligen också funnits 
mindre kulthus, som i Borg (Östergötland). Se t.ex. Nielsen 
1996. Dessa mindre hus kan ha haft en mer specifik rituell 
funktion. Ibland har de små kulthusen också uppträtt i 
anslutning till de stora järnåldershallarna, som till exempel 
i Lejre och Tissø på Själland, Järrestad i Skåne och Sanda 
i Uppland. Se t.ex. Christensen 1991; Jørgensen 2002; Sö-
derberg 2005; Åqvist 1996. Se även det originella kulthuset 
i Uppåkra, Skåne. Larsson & Lenntorp 2004.

 9.  Se t.ex. Herschend 1995; 1999; Nordahl 1996; Andersson 
et al. 2004; Lundqvist 1996.

10.  Se t.ex. Brink 1996.
11.  Hkr I, Ísl. Fornr. 26, s. 167−173. Genom utgrävningarna i 

Hofstaðir, vid Mývatnssveit, har vi goda indikationer på 
att hallbyggnader vid stormannagårdar på Island stundtals 
benämndes fvn. hof. Det är möjligt att begreppet hov/hof 
har betecknat andra typer av byggnader i andra miljöer. Se 
Vikstrand 2001, s. 256ff., 267ff. Om förkristna germanska 
kultbyggnader i skriftliga källor, se Sundqvist 2005.

12.  T.ex. Düwel 1985.
13.  Dillmann 1997; Hultgård 1993.
14.  Lidén 1969. Om guldgubbar och religiös härskarideologi, 

se Steinsland 1991. 
15.  Mitchell & Robinson, 1998, s. 3ff.
16.  Beowulf 1015; 1640ff.
17.  Beowulf 612ff. Se Enright 1996, s. 21f.
18.  Se t.ex. Susanek 1999. Thietmar av Merseburg (ca 1000) 

beskriver i sin Chronicon I, 17 de kultfester som firades i 
Lejre vart nionde år.

19.  Christensen 1991. 
20.  Sundqvist 2002, s. 208ff.
21.  Se t.ex. Adam av Bremen, schol. 140. Det kommer även 

fram i sena fornvästnordiska källor, se t.ex. Hervarar saga, 
red. Jón Helgason, s. 160.

22.  Palme 1959, s. 117.
23.  Nilsson 1998, s. 99.
24.  Palme 1959, s. 119f., 149f.; Redelius 1972, s. 42ff. Jfr Nilsson 

1998, s. 104ff.; Ullén 1998, s. 206.
25.  Palme 1959, s. 116ff., 149f.; Redelius 1972, s. 42ff. Jfr Nilsson 

1998, s. 93, 117; Ullén 1998, s. 206.
26.  Kunungær latær kirkiu byria böndær til lukins gæra. Ögl. 

Kk. SSGL 2, s. 3.
27.  Se Lovén 2000.
28.  Brink 1990, s. 75.
29.  Se t.ex. Hansson 2006, s. 161−182.
30.  Nilsson 1998, s. 99f.
31.  Holmberg 1990.
32.  Anglert 1993.
33.  Nilsson 1998, s. 99f. 
34.  Sundqvist 2002.
35.  Se Peterson (1989) 1994. 
36.  Se t.ex. Gräslund 1992.
37.  Solet quoque post novem annos communis omnium Sue-

oniae provintiarum sollempnitas in Ubsola celebrari. Ad 
quam videlicet sollempnitatem nulli prestatur immunitas. 
Reges et populi, omnes et singuli sua dona transmittunt ad 
Ubsolam, et, quod omni pena crudelius est, illi, qui iam 
induerunt christianitatem, ab illis se redimunt cerimoniis. 
Adam IV, 27.

38.  Hultgård 1997, s. 29.
39.  Skj. B1, s. 7. Se även Ísl. Fornr. 26, s. 29. 
40.  Skj. B1, s. 120.
41.  Clark Hall 1916, s. 30.
42.  Krause 1966, s. 165; Enright 1996, s. 20f.
43.  Zachrisson 2004a; 2004b.
44.  T.ex. NGL 1, Eids. I, 24. För olika betydelser av dessa 

termer, se Fritzner 1954 (1883−96). 
45.  Kvarnar, malstenar och bröd kan även ha haft en ceremo-

niell och symbolisk betydelse på andra håll. Arkeologen 
Mats Anglert har påpekat för mig att säd och kvarnstenar 
hittades i en möjlig byggnad ca 30 m väster om kulthuset 
i Uppåkra. Den byggnaden var troligen rund. En liknande 
rund byggnad hittades också i den rituella inhägnaden vid 
kulthallen på Tissø. Dessa runda byggnader påminner om 
den runda förrådsbyggnaden (Rutenberge) vid Helgö. Brev 
från Mats Anglert 21 december, 2006. Se även Jørgensen 
2002; Lindell & Thomasson 2003, s. 51ff.

46.  Se Sundqvist 2002, s. 204−208.
47.  Den franske antropologen Marcel Mauss, 1997 (1950), har 

ingående studerat gåvans roll i traditionella samhällen, 
bland annat det förkristna Skandinavien.

48.  På kontinenten under medeltiden var kvarnar och bakugnar 

Noter
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en av feodalherrens främsta inkomstkällor jämte tiondet. 
Se Duby 1981, s. 232. Relationen kyrkor, huvudgård och 
kvarnar har även varit central i Danmark. Ett kvarnmono-
pol kan också beläggas i Skåne, t.ex. i Vä. Brev från Mats 
Anglert 21 december, 2006. Se även Thun 1982.

49.  Den så kallade Eriksgatan som utfördes av medeltida härs-
kare vid trontillträdet enligt landskapslagarna talar också 
för det. Den rituella procession som utfördes där kan ha 
haft en förkristen bakgrund. Jag har behandlat detta på 
annat håll och tar inte upp det här. Se Sundqvist 2002, s. 
306−333.

50.  Redelius 1972.
51.  Lindkvist 1989.
52.  Både Redelius (1972) och Lindkvist (1989) påpekar att Bjäl-

botornet inte byggts för ceremonier med anknytning till 
kyrkan. Det hör hemma i ett annat socialt och ideologiskt 
sammanhang än vad som är fallet med Örberga.

53.  Jfr fvn. taka veizlu = ’att taga gåva’. Se Sundqvist 2002, s. 
206.

54.  Ísl Fornr. 26, s. 70.
55.  Om namnen på Selaön, se Brink 2001, s. 93f.
56.  Adam IV, 26.
57.  Se Dillmann 1997, s. 66.
58.  Dillmann 1997.
59.  Nordahl 1996. Se även de nya resultaten gjorda med mar-

kradarundersökningar i Gamla Uppsala, i Alkarp & Price 
2005. Under grävningar 2005 vid Gamla Uppsala kyrka 
hittades nya stolphål som kan härröra från hallbyggnader. 
Muntligt meddelande Hans Göthberg. 

60.  T.ex. UL þingmalæ XIV. SSGL 3, s. 274f. Se också de forn-
svenska termerna Disæþing, Disaþing, Disaþings dagher, 
Disaþings friþer som nämns hos Schlyter 1887.

61.  Palme 1959, s. 116−120; I.-M. Nilsson 2003.
62.  För liknande fenomen på andra håll i landet, se S. Zachris-

son 1955; 1984.
63.  Lundberg 1940, s. 374f.; I.-M. Nilsson 2003, s. 33.
64.  Kantorowicz 1946, s. 65−111. Det svenska liturgiska mate-

rialet från tidig medeltid är fragmentariskt och det finns 
ingen text där som stöder förekomsten av laudes regiae. 
Mycket talar dock för att dessa riter och propagandistiska 
manifestationer förekommit också i Sverige.

65.  Kantorowicz 1946.
66.  Citat från Kantorowicz 1946, s. 73.
67.  Kantorowicz 1946, s. 53f., 67f., 85ff., 92ff.; Palme 1959, s. 

118f.
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69.  Sundqvist 2002, s. 156ff.
70.  Se t.ex. Hákonarmál och Eiríksmál, Skj. B1, s. 57ff. och 

164ff.
71.  Sundqvist 2002, s. 266ff.
72.  I.-M. Nilsson (2003) menar att de så kallade ”västbänkarna” 

ämnade för lokala honoratiores kan bygga på kontinuitet 
från det vikingatida högsätet i hallen. Då härskaren satt i 
västbänkarna var han en primus inter pares, men då han 
satt i en empor var han kung över undersåtar. Se även 
Hansson 2006, s. 171, 175f.

73.  Se till exempel skildringen av Torolfs högsätesstolpar i Eyr-
byggjasaga, Ísl. Fornr. 4, s. 6ff. Se även Bertell 2003, s. 
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Summary
Scholars have often maintained that early, west-
towered Romanesque churches in central Sweden 
mostly conform to a western European pattern 
− German, Anglo-Saxon and Norman. This is no 
doubt correct. The following account offers a fur-
ther explanation as to why certain medieval mag-
nate churches, especially in Östergötland, some-
times included a granary, a dining room, council 
chambers, an emporium and gallery overlooking 
the church interior, and so forth. The perspective 
employed is that of the history of religion, em-
phasising continuity aspects from earlier periods. 

At the shift of religion, a variety of notions and 
structures from the earlier native culture lived on 
into medieval Christian society, both in Sweden 
and elsewhere in central and western Europe. By 
relating the public cult to a societal context, fo-
cusing above all on the interplay between power, 
religion, economy and politics, the author argues 
that the early medieval magnate churches and their 
west towers partly performed the same functions 
in the ideology of governance as the aristocratic 
banqueting halls of Viking society.

From Viking halls to medieval magnate churches

By Olof Sundqvist


