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som ett avgränsat undersökningsområde, kanske 
släppa de delar av teorier, begrepp och referenser, 
som säger mera om vilken akademisk miljö man 
ingår i än tillför något som sedan faktiskt används, 
begränsa antalet utblickar till andra exempel 
utanför Vänerlandskapet, alltså inte följa alla tan-
ketrådar som leder bort från huvudberättelsen, och 
undvika de många upprepningarna; nu förekom-
mer samma information ofta två eller flera gånger, 
ibland formulerad på lite olika sätt, ibland exakt 
identiskt (till exempel principer för katalogen s. 
53f. och 397; om undersökning av Grolanda s. 107 
och 472). Det är som om själva samlandet och den 
detaljerade presentationen av undersökningar och 
källmaterial här har fått ett eget värde. 

Det finns en tradition av tjocka avhandlingar, 
mera tydligt inom historiska ämnen, där allt för-
väntas presenteras, i alla fall allt källmaterial, och 
metoden är som regel induktiv, där det steg för steg 
arbetas fram emot några avslutande iakttagelser och 
konklusioner. Hur skulle en liknande undersökning 
se ut, om den i stället gjordes deduktivt, alltså mera 
som inom naturvetenskap, att det inledningsvis pre-
senterades några frågor och hypoteser, som sedan 
kunde ledas i bevis, eller åtminstone argumenteras 
för, så att läsaren blir övertygad? Det som inte är av 
relevans för argumentationen skulle då kunna utgå 
och texten därmed reduceras. 

Anna Nyqvist Thorsson har här presenterat resul-
taten av en omfattande arbetsinsats och kommit 
fram till några spännande tolkningar av gravmo-
numenten i Västsverige, då de analyseras ur olika 
perspektiv. Det är att gratulera till iakttagelserna 
och resultaten! Men avhandlingen gör det inte lätt 
för potentiella läsare. 

JES WIENBERG

Thomas Bertelsen
EX LATERIBUS COCTIS. Ringsted 
Klosterkirke og den tidligste tegl. 

Köpenhamn: Aristo Forlag 2022, 120 sid. 

År 1170 ägde en stor kyrkofest rum i Ringsted, 
som då var platsen för Själlands landsting. Kung 
Valdemar den stores son Knut kröntes av ärkebis-

kop Eskil, så arvföljden var säkrad. Och kungens 
far, Knut Lavard, som året innan hade kanoniserats 
av påven, blev nu skrinlagd i kyrkan. Året innan 
hade även det hedniska Rügen erövrats. Valdemar 
stod nu på höjden av sin makt, och vägen dit hade 
varit lång och blodig, präglad av rivaliserande 
falanger, inbördeskrig och mord. Och när han dog 
1182 blev han och de efterföljande kungarna och 
drottningarna begravda i Ringsted. 

Kyrkofesten med skrinläggningen har antagits 
datera åtminstone den östra delen av Ringsted 
klosterkyrka eller Sankt Bents kyrka som den 
numera kallas, en av de första tegelbyggnaderna i 
Skandinavien. Kyrkan tillhörde ett benediktinklos-
ter, som försvann efter reformationen. Kyrkan är 
således frilagd och ligger monumentalt placerad 
nära stadens rådhus och torg där det också finns 
en staty av kung Valdemar. Med sitt centraltorn är 
kyrkan synlig i landskapet på långt avstånd. Den 
är som byggnad i huvudsak en välbevarad romansk 
basilika, känd som kunglig gravkyrka, rik på kalk-
målningar och inventarier och där det redan vid 
1800-talets mitt företogs arkeologiska undersök-
ningar med fokus på gravarna. 

Medeltidsarkeologen och arkitekturhistorikern 
Thomas Bertelsen, tidigare verksam vid National-
museet i Köpenhamn, numera vid arkitektfirman 
Aristo, har författat en liten skrift om kyrkans 
byggnadshistoria med fokus på teglet, EX LATE-

RIBUS COCTIS. Ringsted Klosterkirke och den 

tidligste tegl. Bokens text är ett nöje att läsa, de 
många fotografierna av Thomas Olsen liksom lay-
outen en fröjd för ögat. Det märks att bokförlaget, 
som är knutet till firman, lägger vikt vid estetik och 
kvalitet. Men det är ingen guidebok som beskriver 
kyrkan eller klostret som helhet, eller kyrkans och 
klostrets liv. Fokus är på tegelkyrkan och tegel sär-
skilt; boken företräder den arkitektoniska blicken 
på byggnaden. 

Boken innehåller nio korta kapitel. Det första 
kapitlet redogör för kung Valdemars grav, där det 
fanns två blyplattor med texter. Den ena och längre 
texten beskriver bland annat hur kungen lät bygga 
en mur, Danevirke, för att värna riket, en mur i bränd 
sten, alltså tegel »ex lateribus coctis», därav bokens 
huvudtitel. Det andra kapitlet beskriver kyrkans 
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byggnadshistoria inklusive olika restaureringar, 
där det kan påvisas att tegelkyrkan har tillkommit 
gradvis, då den har ersatt en äldre kyrka av kalk-
tuff. Texten illustreras mycket pedagogiskt med 
teckningar, som visar hur kyrkan utvecklats och 
hur den i perioder har haft ett utseende som påmin-
ner om Källunge på Gotland, där ett stort gotiskt 
kor är uppfört i anslutning till ett litet romanskt 
långhus och torn. I det tredje kapitlet argumenterar 
Bertelsen för, att tegelkyrkans östra del inte var klar 
1170, så festen kan i stället ha avhållits i den äldre 
kyrkan. Kanske var tegelkyrkans östra del först klar 
när sonen kung Knut dog och begravdes 1202. Och 
möjligen var det först då, som den längre inskriften 
lades ner i kung Valdemars grav. 

Det fjärde kapitlet redogör för historien fram 
till festen, då Valdemars far Knut Lavard mörda-
des av en rival i Haraldsted 1131. I det femte och 
sjätte kapitlet lär man sig mer om tegelkonstens 
utveckling, från lersten till bränt tegel, från Romar-
riket och återbruk av tegel, via Lombardiet och 
kanske Nordtyskland till dess tegel introduceras 
i Danmark. Första stället var kanske Ribe på 
Jylland, där importerade stenar förekommer redan 
på 1140-talet i en källare tillhörande domkapitlets 
kaniker. Sedan får vi från mitten av 1100-talet tegel 
i Danevirke, Valdemars borg på Sprogö i Stora Bält 
och klosterkyrkorna i Ringsted och Sorö. Först 
på 1200-talet togs tegel i anspråk i det medeltida 
Sverige och Norge. I det sjunde kapitlet jämförs 
Ringsted med Sorö klosterkyrka, där Bertelsen 
också är involverad i forskning, liksom vid Roskilde 
domkyrka och kungasätet Jelling – alla nationella 
monument; vidare jämförs arkitekturen med bland 
andra Skovkloster och Tiköb kyrka på Själland 
samt Bergen på Rügen. 

Det åttonde kapitlet redogör för helgonet Knut 
Lavard, där kulten aldrig blev särskilt omfattande; 
han förblev ett helgon av regional betydelse. Knut 
Lavard hade dock en roll inom Knutsgillena, men 
där kan det vara svårt att skilja på honom och far-
brodern Knut den helige, som även han blev helgon. 
Nytt för undertecknad är dock, att Knut Lavards 
skalle efter reformationen gavs av kung Kristian IV 
till hans rikshovmästare Corfitz Ulfeldt, som i sin 
tur gav den till S:t Denis vid Paris, där den försvann 

under franska revolutionen. I kapitel nio kastas en 
blick på närliggande byggnader, Ringsted Börs från 
1897–98 och rådhuset från 1937, båda tegelbyggna-
der. Boken avslutas med noter, litteratur, informa-
tion om illustrationerna och en efterskrift. 

Efterskriften aktualiserar en kritisk punkt. Det 
framgår här, att boken var tänkt att utkomma i 
samband med 850-årsjubileet för kyrkofesten 2020, 
men den fick flyttas fram till 2021 med anledning av 
pandemin. Boken, som jag mottog i februari 2022, 
avgav ännu en doft av tryckeri, så jag misstänker 
att bokens tillkomst blev ytterligare försenad. Men 
ingenstans i boken finns ett tryckår att finna. Och 
sedan delar jag inte författarens entusiasm för den 
närliggande monoliten till rådhus, även om det är 
byggt i tegel och med Steen Eiler Rasmussen som 
arkitekt, men det är en smaksak. 

EX LATERIBUS COCTIS är som sagt ett nöje 
att läsa och titta i. Boken ger en snabb inblick i ett 
viktigt kyrkligt monument och i introduktionen 
av tegel i Skandinavien. Därtill presenterar boken 
en ny äldsta datering av tegelkyrkan, vilket kan 
påverka synen på andra medeltida tegelbyggnader. 

JES WIENBERG

Caroline Ahlström Arcini & Rikard 
Hedvall
GÅTFULLA GÅRDBY. Kyrkor, skelett och 
DNA berättar om en öländsk socken. 

Lund: Ekström & Garay 2022, 161 sid. 

En bok med svart omslag, titeln Gåtfulla Gårdby, 
ljus från ett fönster så att man skymtar en stengrund, 
och utan trigger-varning ett kranium med en mössa 
halvt ner över ögonhålorna. Lite undrande blir 
man. Sedan läser man den informativa undertiteln, 
Kyrkor, skelett och DNA berättar om en öländsk 

socken, och det är precis vad boken handlar om. 
En populärvetenskaplig bok som redovisar resul-
taten från en undersökning 2014–2015 av en kyrka 
på Öland och där man tar alla tillgängliga källor 
och moderna metoder i anspråk. Anledningen till 
undersökningen var att kyrkans golv hade angripits 
av mögel, så att det måste förnyas. Åtgärden för-
anledde en grundlig arkeologisk och osteologisk 


