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Abstract 

In this thesis the author - based on case studies on the now demolished old Högby church in 

Högby parish outside of Mjölby, and the crypt church ruin of Sverkersgården in Västra 

Tollstad parish at the slopes of mount Omberg – proposes that rune stones and early Christian 

grave monuments were bricked into Romanesque church buildings during the 12th and 13th 

century in western Östergötland as a way for the landed elite families to include the churches 

into their odal right of land ownership, as well as a way to manifest the patron of the church 

in the sacral space equivalent to portraits of church patrons. 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Sverkersgården, RAÄ Västra Tollstad 2:1. Foto av Berit Wallenberg 1927-07-

06. RAÄ KMB. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Under 1100- och 1200-talet murades runstenar, tidigkristna gravmonument och fragment efter 

dessa in i kyrkobyggnader. Eftersom den stora majoriteten runstenar restes under 1000-talet 

liksom tidigkristna gravmonument så bör de inte ha betraktats som något abstrakt forntida 

monument vars betydelse gått förlorad utan snarare som en del av ett levande minne 

(Bindberg, 2006:55; Jensen, 2002:150). Ett flertal teorier om varför inmurandet utfördes har 

publicerats, från strikt funktionalistiskt byggnadsmaterial till symbolladdade religiösa 

strategier. Denna uppsats ämnar presentera en ny tolkning centrerad kring ättens 

manifestationer av makt och jordägande. I kapitel 2 tecknas en bakgrund, i kapitel 3 och 4 

beskrivs de två fallstudierna av kyrkor starkt påverkade av ett tidigt elitärt jordägande: Högby 

gamla kyrka som präglades av en lokal aristokrati och kryptkyrkan Sverkersgården vid 

Alvastra kloster som präglades av den statsbärande sverkerska ätten. En diskussion förs i 

kapitel 5 innan uppsatsen knyts ihop i kapitel 6. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att tolka intentionen bakom inmurandet av runristade stenar och 

hällar i kyrkobyggnader från den runstensresande aristokratins perspektiv. Baserat på detta 

syfte blir uppsatsens två frågeställningar följande: 

Figur 1: Skärmdump från FMIS med kryptkyrkan Sverkersgården (RAÄ Västra Tollstad 2:1) markerad 

till vänster på kartan och Ödekyrkogården på vilken Högby gamla kyrka en gång stod (RAÄ Högby 

10:1). 
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• Vad var syftet bakom inmurandet av runstenar och tidigkristna gravmonument i 

Högby gamla kyrka?  

• Varför användes hällar från tidigkristna gravmonument till pelarfundamenten i 

kryptkyrkan Sverkersgården? 

1.3 Avgränsning och metod 

Uppsatsen avgränsar sig till runstenar, ristade hällar från tidigkristna gravmonument samt 

fragment efter dessa som någon gång murats in i utvalda kyrkobyggnader i västra 

Östergötland: Högby gamla kyrka, Vårfrukyrkan i Skänninge, och kryptkyrkan 

Sverkersgården. Denna uppsats ämnar inte diskutera lingvistiska läsningar eller tolkningar av 

de runtexter som förekommer på dessa stenar och hällar. De tillvägagångssätt som används är 

rumsliga analyser av var i kyrkorummet som runstenar, gavelhällar och fragment efter dessa 

har murats in, samt argumentationsanalyser av tidigare tolkningar och forskning inom 

undersökningsområdet. De tolkningar som presenteras i kapitel 6 grundar sig på såväl tidigare 

tolkningar som utgrävningar av de två berörda kyrkoruinerna.  

1.4 Teoretisk grund 

Forntiden liksom historisk tid är komplicerad, att producera schabloniserande tolkningar 

tillämpningsbara för hela det arkeologiska materialet vore vanskligt. Likaledes är det 

vanskligt att förutsätta att människorna som levde då agerade utifrån en förutbestämd 

utvecklingsstege. Denna uppsats bygger på att människan är en aktör inom komplexa sociala 

system, som aktivt använder sig av materialitet och visualitet som sociala strategier inom 

dessa system. 

2. Ristade minnesmonument och kyrkomiljöer 

2.1 Resandet av runstenar 

I Östergötland domineras runstensbeståndet av runstenar utan zoomorf ornamentik, alltså 

stilgrupperingen Rak som tillhör 900-talets sista decennier och 1000-talets första hälft, men 

även ringerikestil (Period 1 och 2) och fågelperspektiv (Fp) förekommer, vilka främst dateras 

till 1000-talets första hälft. Med undantag från en handfull runstenar förekommer inte 

Urnesstil (period 3 - 5) i Östergötland, som dateras till 1000-talets mitt till 1100-talets första 

decennier. Detta tyder på att runstensresandet avtog i Östergötland runt år 1050 (Ljung, 

2009:161f; Ljung, 2016a:84). Med ett undantag från en handfull stenar är runstenarna kristna 

verk (Johansen, 1997:159; Ljung, 2016a:50). 
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Runstenar hade flera användningsområden med både sociala som politiska aspekter, i vilket 

form, materialval, text och bild var av vikt (Ljung, 2016a:50). Vikingatidens människor var 

aktiva brukare av det kulturarv som omgav dem i landskapet, såväl genom att återbruka äldre 

lämningar som att återskapa nya konstruktioner som refererar till de äldre. Runstenarna 

refererade till den äldre seden att resa minnesstenar efter avlidna, men parallellt med att 

runstenar refererade till dåtiden var de skapade för framtiden (Ljung, 2016a:50). Runstenar, 

jämfört med gravstenar och tidigkristna gravmonument, är riktad mot de levandes värld 

istället för de avlidnas gravplatser, detta eftersom de är uppförda där levande människor rör 

sig, bor och möts: broar, vägar, mötesplatser och gårdar. Detta för att uppehålla sina offentliga 

funktioner som exempelvis arvshävdande dokument. Runstenars budskap påverkas alltså av 

var de är placerade (Johansen, 1997:156; Ljung, 2009:148; Ljung, 2016a:51; Tollin, 

2012:315ff). Runstenar och tidigkristna gravmonument refererar till dåtiden genom hedrandet 

av de avlidna, men sätter de efterlevande i centrum genom testamentering, vem som reste 

monumentet och ristade runorna. Stenen är också det beständiga medium som resulterat i att 

de ännu finns kvar och kan läsas. Runstenen blir det materiella medium genom vilket minnen 

skapas (Ljung, 2016a:52). De förankrade individer, släkter och generationer i ett 

gårdslandskap, ett landskap som förändrades genom kristnandet, där släkter inte längre 

begravdes på gårdsgravfälten utan på kristna gravplatser och kyrkogårdar (Ljung, 2016a:53). 

2.2 Tidigkristna gravmonument 

Östergötland är det landskap med i särklass flest tidigkristna gravmonument både sett till 

antal som till fyndplatser (Ljung, 2016a:59). Gravmonumenten kommer i två kategorier, 

liggande hällar placerade ovanpå gravar, och gravkistor uppbyggda av stenhällar ovanför jord, 

hällarna är ristade i ringerike- eller urnestil och kan ha runinskrift efter samma formler som på 

resta runstenar (Ljung, 2016a:14). Liksom runstenar är tidigkristna gravmonument resta av de 

som utgjorde samhällets elit, och tenderar därför att påträffas i samband med storgårdar, 

stenkyrkor och kloster, samt används som indikation på tidiga träkyrkor från 1000-talet 

(Bonnier, 2012a:13; Ljung, 2016a:211 – 215; Neill & Lunberg, 1994:156f; Tollin, 2012:314). 

Ljung anser att de tidigkristna gravmonumenten därför skall ses som en integrerad del av 

runstenstraditionen (Ljung, 2016a:49), i Östergötland varar det huvudsakliga runstensresandet 

mellan 900-talets sista decennier och 1000-talets mitt, medan tidigkristna gravmonument 

uppkommer under 1000-talets första hälft och avtar under 1000-talets andra hälft. Under ett 

par decennier förekommer det alltså både ett uppförande av runristade minnesmonument som 

av gravmonument, och samtidigt som runstensresandet avtar så ökar uppförandet av 
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tidigkristna gravmonument (Ljung, 2009:159; Ljung, 2016a:87). Därutöver är det i samband 

med att uppförandet av tidigkristna gravmonument upphör som de äldsta stenkyrkorna börjar 

byggas (Ljung, 2009:165). 

Runristandet förflyttas alltså från att stå ute i landskapet vid gravfält, vägar och broar till 

kyrkogården, från minnesstenar till gravhällar (Ljung, 2016a:231). Samtidigt som 

gravhällarna är något nytt, så knyter de an till tidigare generationers minnesmonument. De 

blir ett sätt för eliten att så som de tidigare manifesterat sin plats, status och släktskap i 

landskapet att även kunna göra detta på kyrkogårdarna, som blir hierarkiskt uppdelade inte 

bara efter närhet till kyrkobyggnaden utan även till själva gravvården. Gårdskyrkorna 

tenderade även att ligga i anslutning till storgårdarna, vilket gav eliten den fortsatta närheten 

mellan gård och grav (Ljung, 2016a:241). 

2.3 Kyrkobyggandet 

Inom forskningen finns två huvudsakliga modeller för kyrkobyggandet och sockenbildningen; 

ett är kyrkor och socknar kopplade till storgårdar, ett annat är territoriebaserade storsocknar 

med så kallade minsterkyrkor efter systemet i det anglosaxiska England (Tollin, 2012:318). I 

ett minstersystem delas landet in i storsocknar, kallade patrochiae, med var sin huvudkyrka. 

Från denna huvudkyrka anläggs sedan flera mindre kyrkor inom storsocknen som sedan 

knoppas av till egna mindre socknar. Vid dessa huvudkyrkor finns en kommunitet av präster, 

men inte av monastisk grad. Möjligtvis var storkyrkorna de enda med dop- eller 

gravläggningsrätt (Tollin, 2012:318; Holmström, 2006:189; Ljung, 2016a:192). Neill och 

Lundberg respektive Holmström har föreslagit att Sverkersgården kan ha varit en sådan 

huvudkyrka (Neill & Lundberg, 1994:157; Holmström, 2006). Ersgård kritiserar detta och 

påvisar att det i västra Östergötland fanns flera släkter som konkurrerade om kungamakten, 

snarare än en ensam kungasläkt med makten att införa ett minstersystem (Ersgård, 2006:56; 

Ljung, 2016a:218). I undersökningsområdet finns det enligt Tollin heller inga tecken på att ha 

funnits någon minsterkyrka, utan istället ett tiotal tidiga kyrkor samtida med eller äldre än 

Linköpings biskopsdöme (Tollin, 2012:219). Istället kan man i Östergötland skönja ett 

mönster där romanska kyrkor präglas av aristokratisk närvaro såväl genom kyrkans arkitektur 

som i valet av platser att uppföra kyrkor på. Tollins undersökning av markägandet och 

sockenbildningen i Omberg-Tåkernområdet i västra Östergötland visar på att marken till stor 

del var uppdelad mellan ett fåtal släkter. Dessa släkter uppförde egna privata kyrkor vid sina 

sätesgårdar från 1000-talet och framåt. Omkring år 1200 övergår dessa gårdskyrkor till stiftets 
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ägo och inordnas i den kyrkliga administrationen, det äldsta skriftliga belägget för socknar i 

Linköpings stift är ett brev från 1208 där kyrkoherdarna i Broby och Herrestad fäst sina sigill 

(Tollin, 2012:320, 361). 

 

Östergötlands äldsta stenkyrkor finns i de västra och centrala delarna av landskapet (Bonnier, 

2012a:16; Ljung, 2016a:224), alltså sammanfaller de områden med påkostade och exklusiva 

tidigkristna gravmonumenten med områden med ett påkostat elitärt stenkyrkobygge, som 

visar på en aristokratisk kontinuitet, vilket i västra Östergötland även går att koppla till de 

statsbärande ätterna (Bonnier, 2012b:92; Ljung, 2016a:227; Neill & Lundberg, 1994:157). En 

betydande del av den tidigmedeltida aristokratin grundade sin makt på jordinnehav i 

Östergötland, enligt Bonnier var landskapets äldsta kyrkor, oavsett om de var byggda i sten 

eller trä, uppförda och ägda av denna elit (Bonnier, 2012b:91). Kyrktornen skulle därför 

kunna visa var ätternas sätesgårdar låg (Bonnier, 2012b:120). Ersgård tolkar 

stenkyrkobyggandet under 1100-talets början som en konsekvens av social stratifiering; när 

aristokratins maktställning i allt högre grad grundas i jordinnehav behöver detta befästas i 

landskapet (Ersgård, 2006:85), på samma sätt som aristokratin ett par århundraden tidigare 

reste storhögar. En kyrkobyggnads ägare och finansiär kallas patronus, latinets ord för 

beskyddare. Kyrktorn byggdes ofta specifikt för patronens egenbruk (Bonnier, 2012b:93) och 

kyrkans arkitekturella utformning och utsmyckning bestämdes av patronen med hjälp av 

expertis från de byggnadshyttor som patronen anställde (Bonnier, 2012a:33; Ljung, 

2016a:224). För patronen kunde en gårdskyrka utöver makt- och statusmarkör även inbringa 

inkomster, då kyrkans ägare var den som anställde samt avlönade prästen, och därför kunde 

göra anspråk på tionden och offergåvor. Detta gick stick i stäv med den kyrkliga 

organisationens vilja, och äganderätten omvandlades efterhand till patronatsrätten (Bonnier, 

2012b:99), vilken till viss del begränsade patronens inflytande men gav denne rätt till att styra 

tillsättandet av präst (Bonnier, 2012b:93; Tollin, 2012:322). 

 

2.4 Förfäderskult i kristen skrud 

Religioner är inte statiska, utan förändras och utvecklas efter tid. Den katolicism vi ser idag i 

samtiden är inte densamma som den katolicism som var under 1200-talet, ej heller är den 

katolicism man ser i Spanien densamma som på Fiji. Samtidens idéer om vad som är eller inte 

är kristna praktiker är inte nödvändigtvis detsamma som vad tidigmedeltida människor 

uppfattade som kristna praktiker. För en italiensk biskop är förfäderskult något främmande, 
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men för de som definierade sig som kristna i det tidigmedeltida Östergötland kan 

förfäderskulten ha varit en integrerad del av kristendomen (Ersgård, 2006:25). Företeelser 

som idag betraktas som tillhörande en kristen eller hednisk föreställningsvärld existerade 

samtidigt i samma kulturella kontext (Ersgård, 2006:30).  

 

Relationen till förfäderna var under förkristen tid i mångt och mycket lika viktig som 

relationen till de levande släktingarna (Ersgård 2006; Johansen 1997). Förfäderna var inte 

gudar, utan aktiva medlemmar av släkten som kunde påverka släktens öden positivt. Det var 

förfäderna som hade efterlämnat gården, dess egendom, släktens allianser och gårdens status 

till de levande. De var beskyddare och rådgivare åt de levande och kunde uppträda som detta i 

drömmar eller syner, och var därför en ytterst vital del av släktens sociala identitet, vilken 

uppehölls, vårdades och konkretiserades i förfäderskulten genom exempelvis gravoffer. 

Under införandet av kristendomen förändrades denna förfäderskult. Begravningar som 

tidigare skedde intill gården på gårdsgravfält förflyttades till centraliserade kristna 

kyrkogårdar, och med dem flyttar även kulthandlingarna in i kyrkorummet. Kyrkan blir den 

nya mellanhanden mellan de levande och deras förfäder (Ersgård, 2006:25). Istället för att 

offra till förfäderna på gårdsgravfälten gav man dem nu gåvor genom att ge dem till kyrkan 

och i kyrkorummet omnämndes de i själamässor, böner och andra ceremonier. Kyrkan blev 

genom detta den nya uppehållaren av förfäderskulten, en besläktad praktik med helgonkulten 

och förvaringen av reliker efter dessa i kyrkorummet, då även helgon och reliker kunde bringa 

lycka och välgång till de levande (Ersgård, 2006:26; Ljung, 2016a:242f). En samtida parallell 

är att man på en kristen gravplats idag kan se blommor, lyktor, änglastatyetter, cigarretter, 

chokladaskar och leksaker etc. som planterats respektive deponerats på gravar. 

 

2.5 Inmurandet av ristade minnesmonument i kyrkobyggnader 

Runstenar, tidigkristna gravmonument, gotländska bildstenar, samt fragment efter dessa som 

murats in i kyrkobyggnader finns i princip i alla landskap där respektive monument 

förekommer. Inmurandet har även skett under en lång tidsperiod, från 1100-talet till 

tidigmodern tid. De muras in i torn, trösklar, som altarstenar, i kyrkomurar, portaler, golv och 

sakristior. Att hitta en schablonförklaring som gäller för allt återbruk av ristad sten oavsett av 

tidsperiod och kontext vore därför vanskligt (Johansen, 1997:196). Även i profana byggnader 

har ristad sten återanvänts, mest känd är nog runstenen inmurad i korsningen mellan 

Prästgatan och Kåkbrinken i stockholmstadsdelen Gamla Stan (RAÄ Stockholm 9:1). Denna 
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uppsats behandlar specifikt runstenar, tidigkristna gravmonument och fragment efter dessa 

som murats in i sakrala byggnader i västra Östergötland, detta kapitel skall alltså ses i ljuset 

av denna kontext. 

Alla runstenar eller tidigkristna gravmonument murades inte in i kyrkobyggnader, utan vissa 

specifika tycks ha valts ut för inmurandet medan andra står kvar ute i landskapet respektive 

ligger i kyrkojorden. Urvalet gjordes sannolikt baserat på vem som reste stenen och varför, 

liksom vem som beslutade om att mura in stenarna och hällarna (Johansen, 1997:173). 

Johansen noterar att ristningarna behandlas likadant oavsett om motiven är kristna eller 

hedniska, exempelvis Sö 111 (RAÄ Stenkvista 1:1), som låg inmurad som tröskelsten i 

Stenkvista gamla kyrka och är ornerad med en torshammare (Johansen, 1997:160). Vidare 

noterar Johansen att runstenar och tidigkristna gravmonument ofta är inmurade i just 

tillbyggnader som lagts till ett par decennier efter att kyrkan ursprungligen stått färdig 

(Johansen, 1997:176), samt att de runstenar som murats in i kyrkor tenderar att ursprungligen 

ha varit resta på gårdsgravfält och inte vid vägar eller broar (Johansen, 1997:191). 

 

Figur 2: Ög 81, Högbystenen, så som den låg inmurad i Högby gamla kyrkas sakristia. Illustration 

från Östergötlands runinskrifter. 

Flera tolkningar har gjorts av ristad sten som återbrukats i kyrkobyggnader. Wilson 

argumenterar i sin licentiatavhandling för att runstenar murats in i kyrkor endast eftersom de 

var utomordentligt passande byggnadsmaterial som fanns tillhanda på de platser där kyrkor 

restes. Att den runristade och läsbara sidan vänds utåt är en sekundär konsekvens av att det är 

byggnadstekniskt nödvändigt att låta den skrovliga sidan vara den bärande delen i muren 

medan den släta är riktad utåt – eller uppåt i Uppsala domkyrkas fall där runstenar står som 

fundament för kyrkans korpelare. Ytterligare ett bevis (som dock motsäger det tidigare 

byggnadstekniska argumentet) för denna teori är de runristade hällar och fragment som 

murats in med den ristade sidan inåt (Wilson, 1994:132). Wilson argumenterar även för att 
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runstenar inte transporterades långväga, eftersom det dels ofta fanns närmare belägna 

runstenar, dels för att det är kraft- och tidskrävande att frakta en runsten (Wilson, 1994:132), 

han nämner dock att för Uppsala domkyrka valdes det ut runstenar som befann sig längre bort 

trots att det fanns betydligt närmare belägna runstenar (Wilson, 1994:18). Många av de 

runstenar och hällar som murats in är dock tillverkade utav sand- eller kalksten, då dessa är 

mjukare bergarter är de tunna runstenarna och gravhällarna långt ifrån ideala att använda som 

byggmaterial, särskilt i västra Östergötland där kalk- och sandsten finns tillgängligt i 

landskapet (Ersgård, 2006:105; Gustavson, 1986:30). Gustavson respektive Selinge tolkar 

runstenarna i Uppsala domkyrkas kor som att de bönder som ansvarade för att leverera 

byggnadsmaterial varit måna om att deras släktmonument gavs en ärevördig placering i 

kyrkan (Gustavson, 1986:32; Selinge, 1987:278). 

Johansen argumenterar i sin avhandling (Johansen, 1997), för att runstenar murats in i 

kyrkobyggnader som en social strategi från kyrkans håll att antingen visa sin överlägsenhet 

över hedendomen, eller för att få sockenbefolkningen att känna igen sig i kyrkomiljön genom 

att återanvända sedan länge kända traditioner och symboler i nya sammanhang och på så sätt 

göra kyrkan mer “potent” som religiös byggnad och maktfaktor. Kyrkoorganisationen skulle 

även därför föredra runstenar från gårdsgravfälten framför de vid vägskäl och broar för att 

markera att kyrkan hade ensamrätt på religiösa ritualer (se kapitel 2.4). Den senare 

förklaringen skulle även gynna runstenarnas “ägare” eftersom dessa vill att runstenarna skall 

ses av så många som möjligt, samtidigt som deras släktmonument förärades en hedersam plats 

i Guds hus (Johansen, 1997:242 – 6). Ersgård ställer sig kritisk till att det skulle vara en 

strategi utifrån kyrkans vilja att omvända den hedniska delen av befolkningen till 

kristendomen, utan anser att runstenar och tidigkristna gravmonument flyttas från 

gårdsgravfälten respektive kyrkogården till själva kyrkobyggnaden i ett led att tillföra 

förfäderna och symboliskt inlemma dem till den kultgemenskap som kyrkorna utgör, vilket 

därmed upprätthåller banden till förfäderna och det förflutna (Ersgård, 2006:107f). Bindberg 

anser att kyrkoorganisationen, väl medveten om att det rör sig om kristna monument, väljer 

att mura in runstenar som en del av en strategi för att visa ortsbefolkningen att 

kyrkobyggnaden är den kristna religionens centrum (Bindberg, 2006:55). 
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3. Högby  

3.1 Högby socken 

Högby ligger mitt emellan Mjölby och Skänninge utmed riksväg 50 på den bördiga 

östgötaslätten. Högby socken är den runstensrikaste i Östergötland, med åtta runstenar inom 

socknens gränser, samt fem hällar från tidigkristna gravmonument. Därutöver tillkommer dels 

en okategoriserad runristad sten och ett runristat fragment som båda förkom innan de 

avbildades (Ljung, 2009:191f). Majoriteten av dessa upptäcktes inmurade i Högby gamla 

kyrka i samband med dess rivning år 1870 och hanteringen av stenmaterialet därefter (Ljung, 

2009; Selinge 1986; Brate 1911). 1874 renoverades Vårfrukyrkan i Skänninge, varvid 

tröskelstenen i den norra kyrkoporten visade sig vara ristad på dess tre dolda sidor, denna sten 

anses redan kort efter dess upptäckt ha haft sitt ursprung i Högby (Brate, 1911:55; Selinge, 

1987:261; Ljung, 2009:194; Johansen, 1997:173).  

Högby är rikt på fornlämningar och flertalet 

undersökningar har utförts i närområdet, exempelvis 

cirka 600 meter nordöst om gamla kyrkplatsen har en 

rik båtyxeboplats undersökts, RAÄ 99, samt ett gravfält 

från äldre järnålder och tidig bronsålder, RAÄ 87. 

Cirka en kilometer sydöst om gamla kyrkplatsen finns 

även ett undersökt gravfält från mellersta järnåldern, 

RAÄ Högby 14:1 (Molin, 2004:7f). Invid Högby 

ödegård, cirka 400 meter nordväst om den gamla 

kyrkplatsen finns ett järnåldersgravfält med bland annat 

en treudd, RAÄ 54, som undersöktes och togs bort 

1949, vilket har tolkats som Högby gårds gravfält från 

yngre järnålder (Ljung, 2009:192; Molin, 2004:5; 

Selinge, 1987:266). I samma område påträffades det år 

2001 ett boplatsområde som använts under bronsålder 

och äldre järnålder samt under yngre järnålder med tillhörande gravfält daterat till vikingatid. 

Detta gravfält hör antagligen samman med det gravfält som grävdes ut 1949 (Ljung, 

2009:192; Molin, 2004:5 – 8). Ungefär 100 meter norr om Högby ödegård finns en 

domarring, RAÄ 9, ytterligare två ska ha avlägsnats under 1800-talet (Molin, 2004:7; Ljung, 

2009:192). Namnet Högby tolkas som gården vid högen eller högarna, vilket anses syfta på 

Figur 3: Högby gamla kyrka fotad 

innan år 1870.Okänd fotograf, från 

Mjölby hembygdsförening och 

Östergötlands museums samlingar, 

hämtad från Wikimedia Commons. 
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den hög som Högby gamla kyrka stod anlagd uppå (Jensen, 2002:165; Molin, 2004:8; 

Selinge, 1987). En mindre grävning utfördes för att utröna vidare om kullen var en gravhög 

från bronsåldern, detta gick dock inte att fastställa utifrån grävningsresultaten, men hypotesen 

kunde samtidigt inte heller motbevisas (Selinge, 1987:271). Under grävningen påträffades 

gravar som tolkats som äldre än den romanska kyrkan, dessa är då antagligen samtida med de 

tidigkristna gravmonumenten (Ljung, 2009:192; Selinge, 1987:271f). 

3.2 Runstenar, gravhällar och fragment efter dessa 

Nedan följer en kort beskrivning av alla runstenar, hällar och fragment som fanns i och 

omkring Högby gamla kyrka. Att diskutera olika läsningar och tolkningar av de olika 

runristningarna går utanför uppsatsens ram.  

3.2.1 Ög 78:  

Fragment efter en liggande häll eller lockhäll. Upptäcktes 

under rivningen, fragmentet låg inmurat i golvet under tornet, 

var gjord utav kalksten och förstördes under rivningen då det 

brändes till kalk. Fragmentet var ornerat med slingor, endast 

runorna “oþan :” och därefter ett tomrum, vilket gör runorna 

till de sista i runinskriften. Vanligt i runinskrifter dedikerade 

till en avliden man är att de avslutas med “goðan” i 

nusvenska “gode” (Brate, 1911:79; Ljung, 2016b:231; 

Selinge, 1987:263f).  

3.2.2 Ög 79:  

Fragment efter liggande häll eller lockhäll. Upptäcktes när 

kalkstenen från kyrkans torn skulle röjas upp, hällen slogs 

sönder av vad Brate beskriver som “vårdslösa arbetare”, idag 

är fragmenten förkomna, möjligtvis brändes även dessa till 

kalk. De bevarade runorna lyder “iau”, “it” och “k”, av 

uppenbara skäl är de omöjliga att tolka (Brate, 1911:79; 

Ljung, 2016b:231; Selinge, 1987:263).  

 
Figur 4: Ög 78 - 80 i fallande 

ordning. Illustration från 

Östergötlans runinskrifter. 
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3.2.3 Ög 80:  

Fragment efter liggande häll eller lockhäll. Påträffades även detta bland kalkstenen som 

utgjort kyrkans torn och liksom Ög 79 blev denna häll sönderslagen av arbetarna och är idag 

förekommen och kan ha bränts till kalk. Denna häll var ornerad med flera profilsedda rundjur, 

tillhörande stilgruppering Period 3 eller Period 4. Inga runor finns dokumenterade för denna 

häll (Brate, 1911:79; Ljung, 2016b:232; Selinge, 1987:263).  

3.2.4 Ög 81, Högbystenen, RAÄ Högby 

10:2:  

Runstenen var inmurad i ytterväggen för 

kyrkans sakristia med den korstecknade sidan 

utåt tills sakristian revs år 1874. Alla fyra 

sidor är ornerade, runskrift finns på dess 

långsidor. Ög 81 är 3,45 m hög, som mest 63 

cm bred och gjord utav rödaktig granit. När 

Brate besökte Högby låg Ög 81 liggandes på 

platsen för gamla kyrkan, idag står stenen rest 

på kyrkplatsen (Brate, 1911:80; Ljung, 

2009:194; Selinge, 1987:55). Stilgrupp: 

ringerikestil Period 1 (Ljung, 2009:192). 

Runorna på stenens framsida lyder: “• þukir 

• resþi • stin • þansi • eftiR • asur • sin • 

muþur • bruþur •sin • iaR • eataþis • austr • i 

• krikum •”,  

Nusvenska: “Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbroder som dog österut i 

Grekland.” 

Baksidan: “• kuþr • karl • kuli • kat • fim • suni • feal • ą • furi • frukn •treks • asmutr • 

aitaþis • asur • austr • ikrikum • uarþ • ąhulmi • halftan • tribin • kari • uarþ • atuti • 

auk • tauþr • bui • þurkil • rist • runaR”. 

Nusvenska tolkningar: “Gode bonden Gulle fick fem söner. Föll på Föret djärve kämpen 

Åsmund. Ändade Assur livet österut i Grekland. Blev på [Born]Holm Halvdan dräpt. Kåre 

Figur 5: Ög 81 avbildad i Östergötlands 

runinskrifter. 
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dog [vid Dundee/vid Od/ej ute] och Boe är död. Torkel ristade runorna.” (Brate, 1911:83; 

Ljung, 2009:194; Selinge, 1987:258).  

3.2.5 Ög 82, RAÄ Högby 11:3:  

Runstenen upptäcktes under rivningen 1870 när 

bänkraderna flyttats från kyrkobyggnaden, 

liggandes på långsidan i norrgavelns stenfot 

nära kyrkans nordvästra hörn. Runstenen är 

1,16 m hög, som bredast 64 cm och gjord utav 

granit med inslag av röd fältspat (Brate, 

1911:83). Stilgruppering Rak (Ljung, 

2009:192). Idag rest invid Prästgården. 

Runskrift: ”: þurkil [rist stin þasi] iftiR • uint • 

tusta • sun • iaR • ati • hugbu •” 

Nusvenska: Torkel ristade denna sten efter 

Övind, Tostes son, som ägde Högby.  

3.2.6 Ög 83, RAÄ Högby 11:2:  

Denna runsten påträffades 1870 liggandes på kant 

på insidan av södergaveln, dold till hälften av en 

valvbågspelare. Den är 1,37 m hög, som bredast 90 

cm, och gjord utav ljusgrå granit. Runstenen är nu 

rest i Prästgårdens park. (Brate 1911:84; Selinge 

1987:260). Stilgruppering ringerikestil Period 1 

(Ljung, 2009:192). 

Runor: ”• þura • sati • stin • þasi • aftiR •suin • 

sun • sin • Rs • uRstr • o • ualu •” 

Nusvenska tolkningar: “Tora satte denna sten efter 

sin son Sven, som dog västerut i Frankrike/Valö.” 

(Brate, 1911:85; Selinge, 1987:260). 

  

Figur 6: Ög 82, avbildad i 

Östergötlands runinskrifter. 

Figur 7: Ög 83 avbildad i 

Östergötlands runinskrifter. 
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3.2.7 Ög 84:  

Försvunnen runsten som ska ha stått antingen i den västra porten till 

kyrkogården, eller den västra porten till själva kyrkan (Selinge, 

1987:260). Dess mått skall ha varit 1,87 m hög, och som bredast 

1,07 m, tillverkad utav gråsten (Brate, 1911:85). Runstenen är 

sannolikt en del av ett flerstensmonument efter den avlidne, där 

flera stenar restes för att hedra denne (Brate, 1911:85f; Selinge, 

1987:260). Stilgruppering Rak (Ljung, 2009:192). 

Runskrift: ”þurkil • [uk] • ilka × þau × risþtu × sin” 

Nusvenska: Torkel och Helga, de reste stenen 

3.2.8 Ög 85:  

Även denna en försvunnen runsten som ska ha stått antingen i den 

västra porten till kyrkogården, eller den västra porten till själva 

kyrkan (Selinge, 1987:260). Dess mått skall ha varit 1,75 m på 

höjden, 85 cm som bredast (Brate, 1911:86). Stilgruppering Rak 

(Ljung, 2009:192).  

Runinskrift: ”hilf • risþi st[in • þan]si × iftiR × þuri” 

Översättning: Hälf reste denna sten efter Torer.  

3.2.9 Ög 86: 

Fragment från antingen en rest runsten eller 

gavelhäll från ett tidigkristet gravmonument, 

upptäcktes under rivningen av Högby kyrka 1870, 

under altarskranket och brändes till kalk. 

Fragmentet skall ha haft måtten 59 cm på höjden, 

88 cm på bredaste stället och gjord utav kalksten. 

Stenens mittyta var rikt ornerad med rundjur i 

stilgrupp Period 3 eller Period 4 (Brate, 1911:86f; 

Ljung, 2016b:232; Selinge, 1987:264). 

Figur 8: Ög 84 avbildad i 

Östergötlands runinskrifter. 

Figur 9: Ög 85, avbildad i 

Östergötlands 

runinskrifter. 

Figur 10: Ög 86, avbildad i Östergötlands 

runinskrifter. 
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Första slingan: ”tein : þensa : ef[tiR]” 

Andra slingan: ”tun : faþur :” 

Nusvenska: [namn lade] denna sten efter [...]dan, sin fader. 

3.2.10 Ög 87, RAÄ Högby 11:1:  
 

Gavelhäll till ett gravmonument, som hittades i 

kyrkogrunden under rivningen 1870. Den saknar runor 

och har samma ornamentala korsristning på båda sidor 

av hällen. 1,15 m hög, som bredast 58 cm, tillverkad av 

kalksten. Restes sommaren 1874 i Prästgårdens park 

(Brate, 1911:87; Ljung, 2016b:233). 

3.2.11 Försvunnet fragment från Prästgården:  

1869 reparerades stenfoten till flygelbyggnaden i Högby 

prästgård, varvid ett runristat fragment påträffades, detta 

togs ej tillvara och blev heller aldrig avbildat (Brate, 

1911:88). Jag gör bedömningen att just detta fragment inte 

var ett medvetet kulturarvsbruk. 

3.2.12 Försvunnet fragment från kyrktornet:  

Fragment efter runsten eller gavelhäll till tidigkristet gravmonument. Framkom 1870 när 

kalkstenen från kyrkans torn skulle röjas undan. Fragmentet brändes till kalk, ingen avbild 

gjordes. Minst 3 av sidorna ska ha varit ristade varav ena kortsidan med runor och de båda 

bredsidorna med slingornament (Ljung, 2016b:233). 

Runskriften skall ha varit: “let × ri [...] s × stin × þan [...] × [...] iR × siaol [...] it” 

Nusvenska: “lät resa/rista denna sten för [namns] själ”  

  

Figur 11: Ög 87, avbildad i 

Östergötlands runinskrifter. 
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3.2.13 Ög 165, RAÄ Skänninge 3:1:  

Runsten upphittad i samband med reparation 

av Vårfrukyrkan i Skänninge 1874, där den 

låg som tröskelsten med den oristade sidan 

uppåt i den norra porten. 2,30 m på höjden, 

som bredast 90 cm, tillverkad utav granit. 

Sannolikt kommen från Högby och flyttad till 

Skänninge specifikt för inmurandet (Brate, 

1911:155; Selinge, 1987:261f; Ljung, 

2009:194; Johansen, 1997:173). Idag rest på 

norra delen av kyrkoplatsen vänd mot stora 

torget. 

A. Framsidan: • þurun • risti • auk × þiR × 

bryþr × suniR :  

B. Vänstra kanten: × tusta × iftiR • sin • 

faþur  

C. Högra kanten. Vänstra raden nedifrån: “× þurkil × krist × stin : þa”. Högra raden 

uppifrån: “[þo]nsi : aufti : tusta :” 

Översättning: Torun och bröderna, Tostes söner, reste (stenen) efter sin fader. Jag Torkel 

ristade denna sten efter Toste.  

3.3 Ristningarnas placering i kyrkorna 

Högby gamla kyrka uppfördes under 1100-talet i kalksten efter den romanska byggnadsstilen, 

den har därefter under medeltiden byggts om och getts tillbyggnader, vilket gjordes i granit. 

Den romanska grundkyrkan i kalksten bestod av torn, mittskepp, kor och absid; det var i dessa 

delar som Ög 78 – 80, Ög 82 – 88 och det odokumenterade fragmentet var inmurade. 

Tillbyggnationerna i granit var kyrkans sakristia, vapenhus och mittskeppets välvning, det var 

i sakristian som Ög 81, Högbystenen, låg inmurad. Sannolikt murades alltså Ög 81 in i kyrkan 

någon gång under 1200- eller 1300-talet medan de andra stenarna, hällarna och fragmenten 

murades in under kyrkans ursprungliga uppförande (Selinge, 1987:273). Rivningen av Högby 

Figur 12: Ög 165, i bakgrunden Vårfrukyrkan. 

Foto: författaren. 
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gamla kyrka gjordes bland annat med dynamit (Selinge, 1987:270), det är därför högst troligt 

att fler fragment varit inmurade (Selinge, 1987:265). 

Som tidigare nämnts har nästintill alla romanska kyrkor i västra Östergötland ett aristokratiskt 

präglat torn, en plats för kyrkans patronus (Bonnier, 2012b:93; Johansen, 1997:202). Dessa 

torn placerades i regel i kyrkans västra gavel, den profana och publika delen av kyrkan. I 

kyrkans längdaxel öst till väst går en gradvis skala från sakralt till profant från den heliga 

östsidan, med koret och dess högaltare, till den världsliga västsidan, med patronustorn och 

emporläktare (Johansen, 1997:202). Johansen har i sin avhandling (1997) visat på att denna 

spännvidd är synlig bland runstenar som murats in i kyrkobyggnader. I Östergötland är 35% 

av dessa inmurade i kyrkans västliga delar och 38% i de sydliga. För nordsidan är detta 20% 

och de östliga delarna 7%. För hela Sverige och Danmark blir genomsnittet att 68% av 

runstenarna murats in i de sydliga och västliga delarna av kyrkobyggnaden, därutöver är tre 

fjärdedelar av dessa sydligt belägna stenar situerade i det sydvästra hörnet (Johansen, 

1997:203).  

Ögnar man snabbt igenom ovan beskrivningar av de ristade stenar och hällar belägna runt 

Högby kyrka tycks placeringen av dessa vara utan något underliggande mönster, men 

sammanställer man detta framträder det av Johansen beskrivna mönstret tydligt. I Högby 

gamla kyrka var fyra av nio påträffade runstenar, gravhällar och fragment inmurade i tornet 

(Ög 78 - 80 samt det odokumenterade fragmentet), två var inmurade på nordsidan varav den 

ena i det nordvästra hörnet (Ög 81 och 82), en fanns i kyrkans södra delar (Ög 83), en i dess 

östra delar (Ög 86). Både Ög 84 och 85 stod i västerportaler, en av dem i porten till kyrkan 

och den andre till kyrkogården. Ög 87 låg ospecificerat i kyrkogrunden. Inräknat Ög 82 i det 

nordvästra hörnet var alltså sju av elva ristade stenar och hällar situerade i och invid Högby 

gamla kyrka västligt orienterade, medan tre inte var det och en av dem kan inte kopplas till ett 

väderstreck. I Högby kyrka var alltså den huvudsakliga placeringen i kyrkobyggnaden 

sannolikt av vikt och inget utlagt åt slumpen. Möjligtvis var dock den estetiska placeringen, 

om hur många alnar högt och mittcentrerat en ristad sten eller häll placerades i murverket 

oväsentligt. Det skulle dock också kunnat vara medvetet oestetiska placeringar, just för att 

ristningarna inte skall uppfattas som dekoration allena. Det tycks dock ha gjorts en 

ansträngning gällande runstenarna att de korsristade sidorna skulle synas om sådana fanns.  

Gällande Ög 165 inmurad som tröskelsten i Vårfrukyrkans norra port så är just denna portal 

belägen i kyrkans västra halva, alltså fortfarande i den profana delen av kyrkans längdaxel. 
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Det kan tilläggas att norr om kyrkan breder Skänninges torg ut sig, det torg vilket Skänninges 

stadsprivilegier grundar sig på och arbetsplatsen för de tyska köpmän åt vilka kyrkan byggdes 

(Selinge, 1987:273). Varför Ög 165 murades in med de tre ristade sidorna dolda skulle rent 

spekulativt kunna vara för att ingen av sidorna har ett kors inristat, eller att det som var ristat 

efter omkring 500 år som tröskelsten nötts bort. Utöver Ög 165 finns även flera fragment från 

tidigkristna gravmonument inmurade i golvet under tornet och i långhusets mittgång (Hedvall, 

2013:77) – alltså även dessa i kyrkans mer profana delar. 

3.4 Högbys lokala elit 
Från runstenarna i Högby kan man spåra den så kallade Högbysläkten genom flera 

generationer (Brate, 1911:87f; Selinge, 1987:277; Ljung, 2009:194; Ljung, 2016a:212). Flera 

teorier finns om hur exakt släktträden skall tecknas men klart är att det handlar om en 

jordägande social elit (Ljung, 2009:194f; Ljung, 2016a:212f; Selinge, 1987:276). Själva 

runstensresandet i sig betecknar hög social status, liksom att den Övind som nämns på Ög 82 

ska ha ägt hela Högby. Verbet äga tillsammans med ett platsnamn är ovanligt i runristningar, i 

Östergötland förekommer detta endast på Ög 82 i Högby (Ljung, 2016a:213). Andra tecken är 

de många utlandsfararna, titeln dräng (krigare) och epitetet gode. Ett ytterligare sådant tecken 

är att kvinnor deltar i resandet av runstenar, vilket under det tidiga runstensresandet där 

Högby ingår, sannolikt endast utfördes av kvinnor i centrala positioner eller med ett starkt 

socialt kapital (Ljung, 2009:195; Ljung, 2016a:212f). 

 

Central är Högbystenen, som utöver att vara minnesskrift för Assur och hans bröder även 

berättar att Torgärd är ensam arvinge kvar från Gulles ättlingar (Ljung, 2009:194; Selinge, 

1987:259). Central är även Torkel som såväl ristat som rest stenar, där han omnämns på fyra 

(Ög 81-84, Ög 165), samt ristningsmässigt kopplas till ytterligare två (Ög 85 respektive Ög 77 

vid Hovgården i Hovs socken) (Ljung, 2009:194f; Selinge, 1987:260ff). Fem av sex av de 

stenar som kopplas till Torkel är korsornerade liksom fem av sex har sitt ursprung i Högby 

(Selinge, 1987:262). Runinskrifterna visar att under 1000-talets första år fanns två jordägande 

släkter i Högby, vilka troligen var sammanlänkade genom släktband eller giftermål (Ljung, 

2009:195, Selinge, 1987:277). Selinge drar slutsatsen, utifrån hans egen tolkning om 

släkternas uppbyggnad och att Ög 165 är den enda runstenen kopplad till Torkel utan 

korsbandsornamentik, att Ög 165 är äldst och att Ög 81 är yngst. Därutöver drar han 

slutsatsen att vid resandet av Ög 81 var Torgärd arvtagare till betydande landegendomar, 

vilket bestyrks genom Ög 165 och Ög 81. Detta skulle kunna vara anledningen till att just 
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dessa två stenar murades in först under 1200–1300-talet, då dessa behövde bibehålla sin 

sociala funktion (Selinge, 1987:278). 

Runstenarna är ursprungligen från Högby, men inte nödvändigtvis från kyrkplatsen (Selinge, 

1987:261), Selinge föreslår dock att de möjligen kan ha rests på högen som kyrkan byggdes 

på, då högen omgiven utav vad som en gång var våtmarker är en klassisk miljö för 

järnålderskult. Oavsett om högen faktiskt var en gravhög eller en naturformation, så kan 

järnålderns människor ha betraktat den som en gravhög. Selinge anser därför att högen kan ha 

varit där åtminstone några av runstenarna restes (Selinge, 1987:274). Jag anser dock att det 

vikingatida gravfältet RAÄ Högby 54, 400 meter nordväst om kyrkplatsen, som en betydligt 

mer rimlig ursprungsplats för åtminstone vissa av runstenarna (jfr Johansen, 1997). Som 

tidigare nämnts var de tidigkristna gravmonumenten högst troligen ursprungligt uppförda 

tillsammans med en eventuell träkyrka på högen, eftersom de hörde till den kristna 

gravplatsen som fanns där innan stenkyrkan uppfördes (Selinge, 1987:271f). Ljung har 

baserat på typologiska grunder daterat gravhällarna till 1000-talets mitt, troligtvis uppfördes 

dessa av generationen efter Högbys sista runstensresare (Ljung, 2009:195). Högby uppvisar 

en tydlig platskontinuitet från yngre järnålder till tidig medeltid genom ortnamnet Högby, 

runstensresandet, uppförandet av tidigkristna gravmonument, en eventuell träkyrka, och till 

slut uppförandet av den romanska kyrkan ovanpå själva högen, i vilken såväl runstenar som 

tidigkristna gravmonument infogas. Av allt att döma är kontinuiteten även social där ett fåtal 

släkter manifesterat sig genom den egna tidens medel (Ljung, 2009:198; Ljung, 2016a:212). 

4. Kryptkyrkan Sverkersgården 

4.1 Alvastraområdet 

Liksom Högby ligger kryptkyrkan Sverkersgården (RAÄ Västra Tollstad 2:1) med 

tidigkristen gravplats (RAÄ Västra Tollstad 2:2), Västra Tollstads socken, på den östgötska 

slätten, fast vid Ombergs sydsluttning. Kryptkyrkan Sverkersgården är en ruin efter en 

romansk 1100-talskyrka, i kryptans golv finns fyra stycken gavelhällar från tidigkristna 

gravmonument inmurade som pelarfundament, fragment från tidigkristna gravmonument har 

även påträffats i kryptans väggar och i närområdet (Bonnier, 2012b:96, 103; Ersgård, 

2006:75; Neill & Lundberg, 1994:157; Tollin, 2012:314; Ljung, 2016b:152ff). Området är 

rikt på fornlämningar och ett flertal utgrävningar och forskningsprojekt har utförts såväl i 

närområdet som inom själva kyrkoplatsen, exempelvis det tvärvetenskapliga projektet “Det 

medeltida Alvastra” (Ersgård, 2012) och Frödins flertalet utgrävningar under det tidiga 1900-
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talet. På den åker som breder ut sig direkt söder om gravplatsen och kyrkoruinen finns en 

stenåldersdös (RAÄ 12:1) med skålgropar och flera stensättningar, Alvastra klosterruin (RAÄ 

1:1) ligger en knapp kilometer öster om Sverkersgården och en kilometer söderut precis vid 

Vätterns strand ligger det så kallade Sverkerskapellet (RAÄ 3:1) med en inmurad 

bronsåldersristning (RAÄ 3:2). Närmsta uppgifter om runstenar är tre förkomna runstenar 

som ska ha stått vid Västra Tollstads kyrka, tre kilometer söder om Sverkersgården (RAÄ 

70:1), samt de två inmurade runstenarna i Heda kyrka drygt tre kilometer sydöst om 

Sverkersgården (RAÄ Heda 13:1, 13:2). 

 

4.2 Sverkersgården 

Sverkersgården ligger i den östra delen av ett platåområde vid Ombergs sydsluttning cirka 

400 meter från Vätterns strandlinje, ett område cirka 200 m långt och 80 m brett. Platsen 

undersöktes arkeologiskt första gången av Otto Frödin under 1910-talet. Genom långsmala 

sökschakt väster om stenbyggnaden lyckades Frödin avgränsa en gravplats med en yta på 

ungefär 90 m i bredd och 35 m i längd. Vissa av gravarna stördes av kyrkomurarna, vilket 

Frödin tolkade som att gravarna är äldre än kyrkobyggnaden. Gravplatsen tolkade Frödin som 

ett kristet gravfält från 1000-talet (Ersgård, 2006:40f; Tollin, 2012:310). Själva 

stenbyggnaden tolkade Frödin som Sverkersättens stamgård som sedan hade donerats till det 

närbelägna Alvastra kloster, han döpte då byggnaden till Sverkersgården, vilket fortfarande är 

den gällande benämningen. När Sverkersgården grävdes ut igen på 1990-talet påträffades 

inget som tyder på en tidigmedeltida gårdsbebyggelse, exempelvis fanns det inga som helst 

spår av östersjökeramik (Ersgård, 2006:43ff). Dock påträffades en gårdsbebyggelse C14-

daterad till 610 - 880 evt under gravplatsens östliga delar (Ersgård, 2006:63). 2014 

påträffades en hallbyggnad på Alvastra kungsgård intill klostret cirka 500 meter från 

Sverkersgården, som C14-daterades till sen vikingatid (Ljung, 2016a:198; Ramström, 

2014:12ff). 

Frödins tolkning av Sverkersgården som en gårdsbebyggelse fick inte något medhåll från 

forskarvärlden, under 1930-talet fastslår Sten Anjou att byggnaden är en romansk kyrka, 

diskussionen därefter har handlat om kyrkans syfte snarare än huruvida det rör sig om en 

kyrka eller en gård. Byggnadslämningen består idag av undermarksruin, den är murad i 

sandsten, 23 meter lång och cirka 10 meter bred, orienterad i öst-västlig riktning och 

rektangulär, östgaveln har haft en absid. Byggnaden är uppdelad i två delar, där den östra 
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delen består av en 13 meter lång krypta, den västra delen ett 10 meter långt långhus med 1,5 

meter tjockt murverk av kallmur. Från långhuset går två trappor ned till kryptan, vägarna 

visade på inslag av snedställt murverk i fiskbensmönster, så kallat opus spicatum, och hade ett 

välvt tak (Bonnier, 2012b:103; Ersgård, 2006:75; Holmström, 2006:178). I golvet påträffades 

fyra stycken pelarfundament varav tre bestående av hällar från tidigkristna gravmonument, de 

är alla spruckna (Bonnier, 2012b:96, 103; Ersgård, 2006:75; Neill & Lundberg, 1994:157; 

Tollin, 2012:314; Ljung, 2016b:152ff; Holmström, 2006:178). Ett flertal andra hällar och 

tidigkristna gravmonument påträffades av Frödin i Sverkersgården, Alvastra klosterruin och 

Sverkerskapellet. Efter Frödins utgrävningar har ytterligare fragment påträffats i området 

kring Sverkersgården och Alvastra klosterruin, det exakta antalet som påträffats genom åren 

går inte att uppskatta då ett okänt antal är förkomna, se kapitel 4.3 (Ljung, 2016b:148 – 157).  

Gravplatsen fanns som Frödins utgrävningar visade innan stenkyrkan byggdes (Ersgård, 

2006:77). Sverkersgården avlöste sannolikt en träkyrka som stått på gravplatsen, men 

övergavs möjligtvis innan den stod färdig, då Alvastra klosterkyrka stod färdig år 1185, och 

byggnadsmaterial från kryptkyrkan återanvändes för byggandet av klosterkyrkan (Bonnier, 

2012b:103). Flera teorier finns om vad kryptkyrkans ursprungliga funktion har varit, 

exempelvis har det föreslagit att det var en biskopskyrka med dopfunktion (Holmström, 

2006:191), som minsterkyrka (Neill & Lundström, 1994:157; Holmström, 2006:190), ett 

palats med kapell och krypta (Holmström, 2006:226), eller som helgongrav i skapandet av en 

helgonkult för Sverker den äldre (Ersgård, 2006:85; Holmström 2006:193). Dessa teorier 

bygger alla på att kryptkyrkan byggdes av och för en social elit. Gravplatsen dateras genom 

C14-prover och två mynt till 1000- och 1100-talet och uppvisar en ovanligt hög gravtäthet - 

totala antalet begravna kan uppgå till flera tusen individer vilket innebär att gravplatsen tjänat 

ett större område än endast de lokala byarna (Ersgård, 2006:47 - 51; Ljung, 2009:156f; Ljung, 

2016a:215; Tollin, 2012:310). Möjligtvis var 

den höga gravtätheten på gravplatsen kopplad 

till att en elitär familj med större jordegendomar 

utövade social kontroll av var de boende inom 

dessa områden gravlades (Tollin, 2012:351), 

jordägarna själva manifesterade sig på 

gravplatsen genom tidigkristna gravmonument 

(Ljung, 2016a:215).  Figur 13: Krytpkyrkan Sverkersgårdens 

pelarfundament. Foto av Berit Wallenberg. 

RAÄ KMB. 
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4.3 Sverkersgårdens tidigkristna gravmonument 

Som ovan nämnts har hällar och fragment från flera tidigkristna gravmonument påträffats i 

och invid Sverkersgården, dessutom har fragment och hällar hittats vid Alvastra kloster och 

Sverkerskapellet. Majoriteten av dessa upphittades vid Sverkersgården, och kommer alla 

sannolikt från gravplatsen vid Sverkersgården (Ljung, 2016b:148). Stor osäkerhet råder kring 

fyndmaterialet från Frödins utgrävningar, där fynden spridits över flera accessionsnummer än 

de som faktiskt hör till grävningarna och flera av fragmenten förkommit bland SHM:s 

magasin. Troligtvis finns flera fragment än vad man idag känner till såväl in situ som bland 

omrörda schaktmassor och i SHM:s magasin. Frödin beskriver minst 9 – 11 olika hällar och 

fragment, men det totala antalet var troligen högre. Andra arkeologer har även genom åren 

angivit att de i samband med besök till Sverkersgården och Alvastra kloster upptäckt ristade 

fragment, men som därefter försvunnit (Ljung, 2016b:148f). För en mer utförlig beskrivning 

av den osäkerhet som råder om hällarna och fragmenten från Sverkersgården, Alvastra kloster 

och Sverkerskapellet, samt alla hällar och fragment som man idag känner till, se sida 148 – 

157 i Ljungs katalog över tidigkristna gravmonument (Ljung, 2016b). På grund av ovan 

nämnda osäkerhet kommer endast de fyra pelarfundamenten att beskrivas nedan, som alla 

ligger kvar in situ. 

4.3.1 Alvastra Sverkersgården 2, Ög N271:  

Påträffades vid Frödins undersökningar av 

Sverkersgården år 1919, hällen utgör det sydöstra 

pelarfundamentet i kryptkyrkan. Gavelhällen har en 

höjd på 122 cm, en bredd på 76 cm, och en tjocklek på 

8 cm. Hällen är gjord utav kalksten och har spruckit. 

Hällen är på ena sidan ornerad med ett propellerkors 

och på andra sidan ett propellerkors där topp-

palmettens koppel utgörs av ett profilsett rundjur. 

Stilgruppering: Period 3. Hällen har troligen tillhört 

samma gravmonument som Alvastra Sverkersgården 3 

(Ljung, 2016b:152). 

Figur 14: Alvastra Sverkersgården 2, 

fotograf: Cecilia Ljung. 
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4.3.2 Alvastra Sverkersgården 3, Ög N271:  

Påträffades vid Frödins undersökningar av Sverkersgården år 

1919, hällen utgör tillsammans med Alvastra Sverkersgården 

4 det nordvästra pelarfundamentet i kryptkyrkan. Gavelhällen 

har en höjd på 89 cm, en bredd på 71 cm, och en tjocklek på 

10 cm. Hällen är gjord utav kalksten och har spruckit. Hällen 

är på båda sidor ornerade med propellerkors. Hällen har 

troligen tillhört samma gravmonument som Alvastra 

Sverkersgården 2 (Ljung, 2016b:153). 

4.3.3 Alvastra 

Sverkersgården 4, Ög N271:  

Påträffades vid Frödins 

undersökningar av Sverkersgården år 1919, hällen utgör 

tillsammans med Alvastra Sverkersgården 3 det nordvästra 

pelarfundamentet i kryptkyrkan. Sidohällen har en höjd på 83 

cm, en bredd på 40 cm, och en tjocklek på 10 cm. Hällen är 

gjord utav kalksten och har spruckit till flera delar. Den ena 

sidan av sidohällen är ristad med zoomorf ornamentik av 

rundjur, ett av dem är profilsett med sammanflätade 

tumliknande flikar. Stilgruppering: Period 3 (Ljung, 

2016b:153). 

4.3.4 Alvastra Sverkersgården 5, Ög N271:  

Påträffades vid Frödins undersökningar av Sverkersgården år 

1919, hällen utgör en del av det sydvästra pelarfundamentet i 

kryptkyrkan. Gavelhällen har en höjd på 85 cm, en bredd på 82 

cm, och en tjocklek på 7 cm. Hällen är gjord utav kalksten och 

har spruckit till flera delar. Hällen är ornerad på den synliga 

sidan och är troligtvis en gavelhäll (Ljung, 2016b:154). Ett 

fyrkantigt hugget kalkstensblock ligger centrerat ovanpå 

hällen, antagligen ett ytterligare pelarfundament då de tunna 

gavelhällarna i sig knappast lämpar sig som pelarfundament. 

Figur 15: Alvastra 

Sverkersgården 3, foto: ATA 

(neg-nr 2501:13). 

Figur 16: Alvastra 

Sverkersgården 4, fotograf: 

Cecilia Ljung. 

Figur 17: Alvastra 

Sverkersgården 5, fotograf: 

Cecilia Ljung. 
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4.4 Ättepelare 

De tidigkristna gravmonumenten har som ovan nämnts påträffats i kryptkyrkans väggar, golv, 

på gravplatsen och i åkerfältet direkt söder om kyrkplatsen, vidare i Alvastra klosterkyrka 

som återanvänt byggmaterial och vid ruinen efter Sverkerskapellet, antagligen även där som 

ett återanvänt byggmaterial. Dessa bör alla ha kommit ifrån den stora gravplatsen och bör ses 

som ett enhetligt material (Ersgård, 2006:88f; Ljung, 2009:156; Ljung, 2016b:148f). Var 

någonstans i kryptkyrkans väggar som fragmenten var inmurade går idag inte att utröna, de 

enda hällar och fragment som kommer att djupare beröras här blir återigen pelarfundamenten. 

Att man valt att återanvända de tunna kalkstenshällarna som pelarfundament måste vara av 

symboliska skäl, eftersom det rent byggnadstekniskt hade varit bättre att hugga till nya 

tåligare block av den tillgängliga natursten som finns i Alvastratrakten, exempelvis vid vad 

som idag är Borghamns stenbrott vid Ombergs norra sluttning (Ersgård, 2006:105), empiriskt 

bevis för detta är just de spruckna pelarfundamenten och att ytterligare pelarfundament stått 

ovanpå dem. Att ristad sten återanvänts specifikt som de pelarfundament som bär upp det 

välvda taket, anser jag vara av ytterst stor symbolisk innebörd. Ristade pelarfundament är 

dock inte unikt för Sverkersgården. I Uppsala domkyrka finns 14 runstenar (FMIS), det 

intressanta med dessa är att majoriteten av dem fungerar som pelarfundament, samt att en stor 

andel av dessa är just fundament till pelarna i gravkoren (Gustavson, 1986:18). Runstenarna 

är ofta väldigt stora, uppemot 3 meter, har ristats av kända ristare som Öpir, Ingulv och 

Likbjörn, och har uppenbarligen bekostats av en social och ekonomisk elit (Gustavson, 

1986:27). Att runstenar av sandsten forslats till domkyrkan för att återanvändas som 

pelarfundament anser Gustavson inte vara av praktiska skäl, då den mjuka sandstenen lätt 

pressas sönder under vikten (Gustavson, 1986:30). Alla runstenarna var korsmärkta, vilket 

Gustavson tolkar som en religiös anledning bakom inmurandet, liksom att den prestigefyllda 

östligaste delen av en kyrka var en plats där samhällets elit om möjligt ville manifestera sin 

makt (Gustavson, 1986:32), detta tycks vara en skillnad mellan 1100- och 1200-talen, då 

1100-talets kyrkopatroner förlägger sina gravar i västtornen, och 1200-talets kyrkopatroner 

gravläggs i kyrkokoren (Johansen, 1997:239).  

I Uppsala domkyrka murade man under 1200-talet in runstenar som pelarfundament i kyrkans 

östligt belägna gravkor, under 1100-talet murade man in gravhällar som pelarfundament i en 

gravkrypta vid Vätterns strand. Trots skillnaden på tid och kontext tycks idén ha varit snarlik: 

att materiellt befästa den egna maktpositionen och att hedra släktens förfäder med den kristna 
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kosmologins mest ärevördiga placering (jfr Ersgård, 2006:106ff; Gustavson, 1986:32; 

Holmström, 2006:202; 1986:32; Ljung, 2009:157; Selinge, 1987:278). 

4.5 Sverkersätten, eliten i Alvastraområdet 

Kryptkyrkan Sverkersgården uppfördes antagligen under 1100-talets första decennier (Ljung, 

2016a:224), möjligtvis övergavs dock kyrkan innan den färdigställdes, i förmån för Alvastra 

klosterkyrka (Bonnier, 2012a:28; Bonnier, 2012b:103; Holmström, 2006:202), som anlades 

1143 (Ersgård, 2006:108). Den teori om kryptkyrkans funktion som fått mest medhåll är att 

den initialt fungerade som gravkyrka för att lansera helgonkult av såväl drottning Ulfhild och 

kung Sverker d ä. Båda skall ha begravts i Alvastra klosterkyrka, men det har föreslagits att 

de initialt begravdes i kryptkyrkan och sedan flyttades till klosterkyrkan (Ersgård, 2006:85; 

Holmström, 2006:193). Under tidig medeltid hade alla statsbärande ätter utvalda 

klosterkyrkor till vilken ättens gravar förlades, exempelvis valde den stenkilska ätten Vreta 

klosterkyrka, den sverkerska ätten använde Alvastra klosterkyrka för detta ändamål (Tollin, 

2012:331f).  

Etablering av kloster krävde stora jordinnehav som kunde fungera som fundationsdonation för 

att säkra klostrets ekonomi, utan att påverka donatorns egen ekonomi alltför drastiskt, 

därutöver krävdes ett politiskt och socialt stöd bland makthavare och tillgång till ett brett 

kyrkligt nätverk. Uppförandet av kyrkor och kloster var en del av kungamaktens behov av att 

aktivt manifestera sig i landskapet och legitimera det egna styret (Holmström, 2006:146f; 

Ljung, 2016a:223). Ulfhild ska ha tillhört den nordnorska Tjöttaätten, hon gifte sig först med 

kung Inge d y av den stenkilska ätten, därefter med danske kung Niels Svendsen och till sist 

med kung Sverker d ä. Hennes jordinnehav och inflytande från sina tidigare två äktenskap bör 

ha varit betydande, sannolikt var jorden i Alvastra med den hennes egendom från giftermålet 

med Inge d y (Bonnier, 2012b89; Holmström, 2006:220f; Tollin, 2012:325), till vilken den 

nyupptäckta senvikingatida hallbyggnaden bör ha ingått. Utöver jordinnehavet hade den 

sverkerska ätten såväl politiska som religiösa kontakter med den katolska kyrkans elit inom 

såväl ordensväsendet som påvemakten. Alvastra kloster var för den sverkerska ätten en 

territorialmarkör i landskapet, liksom helgonlanseringen en kyrko- och maktpolitisk 

manifestation för att legitimera det egna inflytandet och anspråket på kungamakten 

(Holmström, 2006:227f). 
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5. Ätt, kyrka och ättens kyrka 

I kapitel 2.4 presenterade jag fem tidigare tolkningar av runstenar och tidigkristna 

gravmonument som murats in i kyrkobyggnader: Wilsons strikt funktionalistiska tolkning, 

Gustavson respektive Selinge som tolkar inmurandet som ett sätt att ära förfäderna, Johansens 

tolkning om kyrkans önskan att göra kristendomen mer attraktiv, Ersgårds tolkning om att 

tillföra förfäderna till den nya kristna gemenskapen och Bindbergs tolkning om kyrkans 

önskan att centralisera den kristna tron till kyrkobyggnaden. Jag anser att Wilsons tolkning 

helt enkelt inte håller utan att det var huvudsakligen symboliska skäl som gjorde att ristade 

monument återanvändes. Johansens respektive Bindbergs tolkningar anser jag inte vara 

tillämpbar för specifikt västra Östergötland, eftersom situationen i detta område var att den 

lokala jordägande eliten styrde över kyrkobyggandet. Gustavson respektive Selinge anser jag 

ha förbisett de aspekter som Ersgård två decennier senare lyfter fram, Ersgårds tolkning är 

den jag väljer att bygga vidare på i min tolkning av materialet. 

Inmurandet av ristade monument i kyrkobyggnader var en symbolladdad handling och en del 

av ett komplext symbolspråk med flera innebörder. I västra Östergötland hade som ovan 

nämnt den kyrkliga organisationen ingen kontroll över var i landskapet en kyrka skulle 

byggas och ej heller hur en kyrka skulle utsmyckas eller vilken sten som skulle användas. 

Detta låg istället i händerna på kyrkans patronus samt den byggnadshytta som denne anställde 

för uppförandet av kyrkan. Att mura in minnesmonument efter sina döda förfäder var inte 

endast en fråga om att inlemma sina förfäder i en gemenskap, att ära dem genom att ge dem 

en prestigefylld plats och att manifestera sin egen position genom att kunna ge sina förfäder 

denna prestigefyllda plats – det var även en markering av egendom: markägande och 

kyrkoägande. Genom att mura in runstenen, släktens äldre odalsmarkör, till sin gårdskyrka 

infogas själva kyrkan till ättens odal.  

I den förkristna gårdsmentaliteten var all jord idealt uppdelat mellan olika släkter, detta 

ändrades när kyrkan behövde jord (Johansen, 1997:161). Att äga jord var maktskapande, flera 

av den här tidens förnämsta ätter grundade sin makt på jordinnehav i Östergötland i synnerhet 

(Bonnier, 2012b:91). Runstenar och högar tolkas som manifestationer av odalrätten (Ljung, 

2009:179). Runstenen uttrycker föreställningar och begrepp om förfäder, jord och jordägande 

såväl vid resandet som långt därefter (Johansen, 1997:156). När förfäderna begravdes vid 

kyrkan istället för vid gårdsgravfältet innebar det utöver ett större rumsligt avstånd även ett 

kontinuitetsbrott, eftersom förfäderna och förfäderskulten förflyttades från själva gården, och 
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de förfäder som låg begravda vid gården ej längre offrades till (Johansen, 1997:237). De 

tidigkristna gravmonumenten kan ha fungerat som en lösning på detta. Johansen tolkar 

drakormen som den gränsövervakande midgårdsormen som vakar över gård, odal och ättens 

medlemmar. Stensträngarna som ringlar genom landskapen och runt berg som avskiljer 

Utgård från Midgård, och de ristade drakormarna som skiljer namnen på de som tillhör 

ättegården från utomstående är den gränsövervakande midgårdsormen. Runstenen fungerar 

som en miniatyrisering av Midgård (Johansen, 1997:143f), och genom att föra Midgård till 

kyrkogården i formen av tidigkristna gravmonument förs gården till den avlidne trots att 

denne nu blir begraven utanför gårdsgravfältet (Ersgård, 2006:98). De tidigkristna 

gravmonumenten, som kan ta formen av nästintill husformade stenkistor, blir därför även de 

odalsmarkörer. När stenkyrkorna under 1100-talet byggs är det en konsekvens av social 

stratifiering där elitens maktställning i allt högre grad baseras på jordinnehav (Ersgård, 

2006:85). Stenkyrkan är 1100-talets odalsmanifestation, där förfädernas odalsmarkörer i form 

av runstenar och gravhällar muras in för att påvisa ättens hävd. 

 Inmurandet av de ristade monumenten kan även tolkas som 

att den enskilde individen befäster sin ställning gentemot Gud 

och framhäver sin egen ställning gentemot kyrkans besökare 

som kyrkans patronus, liksom finansiärer av kyrkor nere på 

kontinenten gjort i århundraden. Såsom patroner på 

kontinenten från brittiska öarna till Bysans inrett kyrkor såväl 

invändigt som utvändigt med så kallade patronporträtt 

(engelskans donor portrait/votive portrait) för att befästa den 

egna ställningen i kyrkfönster, portar, skulpturer, altartavlor, 

mosaiker, vägg- och takmålningar; har patroner i västra 

Östergötland återanvänt sina minnesmonument för att befästa 

ätten i kyrkoväggar, torn, golv, sakristior, portaler, murar och 

vapenhus. 

6. Sammanfattning 

Denna uppsats har sökt besvara frågorna vad var syftet bakom inmurandet av runstenar och 

tidigkristna gravmonument i Högby gamla kyrka? Och varför användes hällar från 

tidigkristna gravmonument till pelarfundamenten i kryptkyrkan Sverkersgården? Utifrån 

argumentationsanalyser av tidigare tolkningar av runstenar och tidigkristna gravmonument 

Figur 18: Patronporträtt av Magnus 

Ladulås i Riddarholmskyrkan, i 

vänster hand bär han en miniatyr av 

kyrkobyggnaden. Foto: 

Stockholmskällan. 
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som murats in i kyrkobyggnader och rumsliga analyser av Högby gamla kyrka och 

kryptkyrkan Sverkersgården har följande slutsatser dragits: Eftersom kyrkobyggandet 

utfördes av den jordägande eliten, utfördes inmurandet inte av kyrkoorganisationen utan av de 

ätter som både reste minnesmonumenten som bekostade kyrkobygget. Min tolkning är att 

inmurandet av minnesmonumenten har varit i syfte att inlemma kyrkobyggnaden i ättens odal, 

samt för att visuellt och materiellt befästa ätten i kyrkorummet på samma sätt som 

patronporträtt gör. 

7. Summary 
This thesis aims to answer the questions what was the purpose for bricking in rune stones and 

early Christian grave monuments into the old Högby church? And why was flagstones from 

early Christian grave monuments used as pillar foundations in the crypt church of 

Sverkersgården? Based on argument analysis of earlier interpretations of rune stones and 

early Christian grave monument in church buildings, and spatial analysis of the sacral space 

in the church buildings of the old church of Högby and the crypt church of Sverkersgården the 

following conclusions have been made: the reusing of rune stones and grave monuments in 

church buildings in western Östergötland were made by the very same elite landowning 

families that erected the memorial monuments and built the churches, and not by an 

overarching ecclesiastical organization. The reusing of the memorials was a deliberate 

strategy to include the church buildings into the family’s odal right of land ownership, as well 

as a visual and material manifestation in the sacral space of the church building equivalent to 

the patron portraits of church f(o)unders.   
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