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Sune Zachrisson, Sankt Lars i Linköping – en tusen -
årig historia. Östergötland fakta 6. Linköping
2007. 140 s. ISBN- 978-91-85908-68-4.

Genom åren har talrika kyrkoarkeologiska un -
der sökningar utförts i samband med restaure -
ringar. Fynd av gravar, tidiga träkyrkor och äld -
re golvnivåer, förändringar i murverket och tak-
stolen, har avslöjat kyrkornas komplicerade bygg -
nadshistoria. Men allt för ofta har iakttagelserna
arkiverats i en rapport eller enbart presenterats i
en preliminär artikel. Kyrkoarkeologiska mono-
grafier är sällsynta, även om man bortser från de
tyvärr mer eller mindre avdöda kyrkoverken
som Sveriges kyrkor. 

Sankt Lars i Linköping genomgick en grund -
lig restaurering 1956–58. Den instabila grunden
krävde en understöttande pålning av kyrkan, sär -
skilt under det mäktiga romanska tornet. Vid
restaureringen undersöktes delar av kyrkogår-
den, golvet i långhuset samt tornet. De relativt
väl bevarade grunderna till den romanska kyr -
kan, med absid, kor och långhus, blev efter re  -
staureringen tillgängliga under golvet som en
sorts »kryptkyrka». Vid undersökningen med-
verkade Sune Zachrisson. Efter en karriär som
landsantikvarie, stadsantikvarie, museichef och
mycket annat har Zachrisson nu ett halvt sekel
senare i samarbete med Östergötlands länsmu-
seum publicerat de viktiga undersökningarna
från 1950-talet i en behändig bok om kyrkans
långa historia. 

»Sankt Lars i Linköping – en tusenårig his-
toria» består av sex onumrerade huvudkapitel:
1. Varför bygga på dålig mark?; 2. Skuggan av en
stavkyrka; 3. Byggherre, kung eller storman? 4.
Den romanska kyrkan; 5. Tornbyggnaden; 6.
Kyrkans historia från 1500-talet. Därtill kom-
mer en summary, 4 bilagor, fotnoter, referenser
och förkortningar. 

Boken tecknar en bild av en träkyrka från
1000-talet, känd indirekt genom spår av gravar,
som antagligen har varit en huvudkyrka med ett
stort omland. På 1100-talet ersätts den av en ro -

mansk stenkyrka. Ett torn tillfogas omkring 1177
(jfr dendrokronologiska dateringar). Kyrkan över  -
går till domprosten vid Linköping domkyrka
och får vapenhus, sakristia och valv i senme del -
tiden. Koret utvidgas med korsarmar 1736. Se -
dan rivs medeltidskyrkan och korsarmarna 1798
och en ny kyrka invigs 1801. Kyrkan restaureras
1906–07 och som nämnts 1956–58. 

Boktiteln antyder att en tusenårig historia
behandlas, men bokens klara prioritering är spå -
ren från medeltiden med gravarna, de så kallade
Eskilstunakistorna, grundmurarna efter den ro -
manska stenkyrkan och inte minst det romanska
tornet, som trots byggnadstekniska klumpig -
heter leder tankarna till tornet i Bjälbo, också
det i Östergötland. Här är texten tämligen detal-
jerad, som en byggnadsarkeologisk rapport. De
senmedeltida förändringarna och den senare ut -
vecklingen behandlas däremot summariskt. 

Det är värt beröm, att Zachrisson har pub-
licerat undersökningarna från 1950-talet för så -
väl fackfolk som den intresserede allmänheten,
för Sankt Lars i Linköping är ett centralt monu-
ment i stadens och landskapets historia. Boken
är särdeles väl illustrerad, från omslagets utsikt
över Linköping och fasplanerna i färg till de
många fotografierna av fynd och folk. För fack-
folk erbjuds även en ny tolkning av Eskilstuna -
kistorna. Zachrisson uppfattar således inte frag-
menten av kistorna i murarna till den romanska
kyrkan som ett praktiskt återbruk av stenar, men
som en medveten religiös handling, där förfä -
dernas stenar vid invigningen omvandlas till
dyrbara stenar till grund för den nya kyrkan. 

Enstaka kritiska kommentarer måste dock
nämnas. Språket i de byggnadsarkeologiska de -
larna kan vara tungt även för en garvad kyrko -
arkeolog. Det hade underlättat läsningen och
förståelsen om det mer konsekvent hade funnits
hänvisningar till illustrationerna i den löpande
texten. Även dispositionen hade kunnat stramas
upp något. Nu kan man exempelvis läsa om de
senmedeltida förändringarna, dels under huvud-
rubriken »Den romanska kyrkan», dels under
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»Kyrkans historia från 1500-talet». Båda rub -
rikerna är emellertid missvisande för kyrkans
»gotisering». Formuleringen att nu kan de tidi-
gare förklaringarna av Eskilstunakistornas åter-
bruk »rensas ut för gott» (jfr s. 39), är lite väl
tvärsäker med tanke på arkeologers och humanis  -
ters ständigt pågående omtolkningar. Slutligen
är det synd, att de snygga planritningarna av
kyrkans utveckling i bilagan ligger över ett mitt-
uppslag. 

Jag skulle även mer allmänt önska, att kyrko -
arkeologin någon gång kunde uppsöka nya pers -
pektiv på sitt material i linje med arkeologin i
övrigt. Alltför många gånger har man kunnat
höra, se och läsa om tidiga gravar, tidiga träkyr -
kor, romanska stenkyrkor, tidiga torn, go tiska
tillbyggnader samt kungar och »stormän». Det
är naturligtvis en orättvis kritik av just denna
bok, som förebildligt har lagt fram en undersök -
ning från 1950-talet. Men när Zachrisson med ut -
gångspunkt i en runsten gissar att kyrkans bygg -
herre kunde ha varit son till »Faste», så mås te
det dock framhållas, att det lika väl kunde vara
en dotter eller Fastes maka »Sandö», som också
nämns på stenen (jfr s. 44f.). 

»Sankt Lars i Linköping – en tusenårig his-
toria» är en utmärkt publicering av ett centralt
monument och några viktiga undersökningar.
Det handlar även om ett snyggt bokhantverk.
Handsken är kastad när det gäller att göra nya
tolkningar av Eskilstunakistor, torn och initia-
tivtagare till kyrkor. 

Jes Wienberg
Lunds Universitet

Institutionen för Arkeologi och Antikens historia
Box 117, SE-221 00 Lund

Jes.Wienberg@ark.lu.se

Marianne Lönn, Uppdragsarkeologi och forskning.
Gotarc C63. Institutionen för arkeologi och an -
tikens kultur, Göteborgs universitet 2006. 123 s.
ISBN 91-85245-25-9.

I dessa dagar av krympande anslag till många
arkeologiska universitetsinstitutioner i landet är
det av stort intresse att diskutera de konsekven -

ser detta kan komma att få för arkeologin. En
omedelbar konsekvens är att arkeologisk forsk-
ning vid universiteten kommer att minska i om -
fång. I stället kommer troligen uppdragsarkeo -
loger att bli allt viktigare forskningsaktörer. Det -
ta beror såväl på att mandatet att forska utökats
för svensk uppdragsarkeologi som på att ett be -
tydande antal disputerade forskare idag är verk-
samma inom denna sektor. Hur påverkar då ten -
densen med en krympande universitetsbedriven
forskning och en ökande uppdragsarkeologisk
forskning svensk arkeologi? Hur ser dagens upp -
dragsarkeologiska forskning ut och i vilken rikt-
ning är det önskvärt att den utvecklas?

För alla som är intresserade av dessa frågor
är Marianne Lönns bok Uppdragsarkeologi och forsk -
ning mycket intressant läsning. Boken är ett på
många sätt lovvärt initiativ i det att Lönn sätter
uppdragsarkeologins forskning under lupp och
lyfter fram dess utveckling till diskussion. Boken
är personligt hållen och lättläst, snarare resone -
rande och diskuterande än djuplodande. För en
intresserad läsare som önskat orientera sig vi -
dare i de ämnen som tas upp hade det dock varit
välkommet om vissa resonemang utvecklats och
fler referenser angivits. Tonvikten ligger nu istäl -
let på författarens egna erfarenheter och resone-
mang, vilka i och för sig är mycket givan de att ta
del av. Bra är också att Lönn för fram tydliga
exempel på hur arkeologiskt material, fältarbete
och den kunskap fältarkeologer besitter fört den
arkeologiska vetenskapen framåt.

Lönn är en disputerad arkeolog som idag är
verksam vid UV Väst. Det västsvenska perspek-
tivet präglar boken, men även om de konkreta
exemplen hämtats från denna region så kan lä -
sare från andra delar av landet säkert känna igen
många av diskussionerna. Detta gäller till viss
del också ett av bokens mer centrala resone-
mang, om hur det har utvecklats en klyfta mel-
lan å ena sidan den allt mera teoretiskt-filo so -
fiskt inriktade forskningen vid, i detta fall, Gö -
teborgs universitet, och å andra sidan den forsk -
ning som bedrivs inom uppdragsarkeologin. Lönn
skriver att det gap som uppstått »skadat svensk
arkeologisk forskning oerhört mycket». Boken
syftar därför till att diskutera hur den uppdrags -
arkeologiska sidan kan bidra till att minska ga -
pet genom att utveckla kombinationen fältar -
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