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I nästan tusen år har kyrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. 
Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnads-
förhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var orga-
niserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte enbart ett stu-
dium av byggnaderna i sig. Kyrkorna är en del i en större berättelse. Men hur 
ser denna berättelse ut? Och finns det aspekter som förbises? Denna bok syf-
tar till att bredda frågeställningarna kring medeltida kyrkor i Skandinavien. 
För att ge perspektiv på detta ämne innehåller boken också en fördjupad stu-
die av de medeltida kyrkobyggnaderna i Halland. Kyrkorna i detta sydväst-
svenska landskap, som under medeltiden var en del av det danska riket, har 
rönt förhållandevis liten vetenskaplig uppmärksamhet. Boken har därför 
även som ambition att lyfta fram ett intressant men relativt försummat käll-
material i ljuset. 

Ing-Marie Nilsson är historisk arkeolog. Mellan makten och himmelriket. 
Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor är hennes doktorsavhandling. 
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