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Abstract: 

This  paper  studies  the  fragmentation  and  reuse  of  early  christian  monuments  in  churches  in 
Östergötland during the medieval period. This is found to have been done in two stages. The first 
stage shows a collectivization of society. Within religion the change from ancestoral cult towards the 
saints' cult is important as the fragments are reused similarly to relics. During the second stage the 
collectivization has been fulfilled, and the reuse is instead part of the christian churches' strategy for 
incorporating old powerful symbols from the landscape into their own church building.

Förkortningar:
Ög # = Östergötland, ur Brate 1911
ÖgHov # = Östergötland, Hov kyrka, ur katalog i Jansson 1962

OMSLAGSBILD: Bild på södra ingången till Hov kyrka. Foto av författaren 2012.



1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
På  1000-talet  börjar  man  på  vissa  platser  i  Östergötland  uppföra  kostbara  stenmonument  på 
gravgårdar. Dessa tidigkristna gravmonument (från början kallade eskilstunakistor, efter Lindqvist 
1915) var i form av kistor med spetsiga gavelhällar som stod ovanpå gravarna, och på dem fanns 
djurornamentik samt runinskrifter. Redan under första halvan av 1100-talet slutade man med detta, 
då man börjar uppföra de första stenkyrkorna i  Östergötland. Arkeologer hittar  nämligen inte de 
tidigkristna monumenten, förutom med några mycket få undantag, ståendes hela på sin plats, utan i 
form av fragment, återanvända i sådana stenkyrkor. Monumenten har alltså dels spelat ut rollen de 
hade  som  gravmonument,  men  samtidigt  ansetts  viktiga  nog  för  att  återanvända  i  nya 
kyrkobyggnader. Det har hittats fragment även i andra landskap, men den klart största majoriteten av 
materialet finns i Östergötland, och då särskilt på den västra slättbygden (Ljung 2009: 149).
   När fragment hittas på en plats brukar det tolkas som att det en gång har stått hela gravmonument i  
anslutning till den platsen (Ljung 2009: 156). Lars Ersgård har gjort en annan tolkning och menar att 
gravplatsen vid Sverkersgården i Alvastra är en plats där monumenten stått, varifrån man sedan tagit 
dem  till  andra  platser  och  återbrukat  fragmenten  (Ersgård  2006:  94).  Frågan  om  en  sekundär 
spridning bör ligga öppen, eftersom det på flera platser återfunnits en mycket liten mängd fragment, 
och att det inte finns några andra indikationer på en gravplats på orten.
   När det gäller monumentens betydelse har tidigare forskning främst fokuserat på kistornas relation 
till den politiska utvecklingen samt deras del i framväxten av den kristna ordningen. Erik Lundberg 
har hävdat att kistornas uppförande var ett genomtänkt projekt för att stärka kungamakten (Lundberg 
1940:  132-134).  Neill  &  Lundberg  modifierar  det  påståendet  till  att  koppla  dem  till 
stormannagrupper, då de menar att kungamakten var för svag, och att kistorna var ett symboliskt sätt 
att visa sin acceptans av den nya kristna ordningen (1994: 157f.). Lars Ersgård har senare lyft fram 
att man även bör studera hur kistorna fungerar som delar av minnestraditionen och förfäderskulten, 
som  monument  över  de  döda,  och  jämför  behandlingen  av  fragmenten  med  behandlingen  av 
helgonreliker  under  medeltiden  (2006:  90,  97,  107).  Cecilia  Ljung är  den  senaste  som studerat 
monumenten.  Hon  har  fokuserat  på  att  stilstudera  gravmonumentens  ornamentik  i  relation  till 
runstenarnas, och därigenom upprättat en kronologi (Ljung 2009).  Forskningen kring de tidigkristna 
gravmonumenten har alltså framförallt fokuserat på att förstå uppförandet av de hela monumenten på 
1000-talet.  Nästa  steg,  det  vill  säga  sönderslagningen  av  monumenten  samt  fragmentens 
återanvändning har ej ännu undersökts. Ofta ligger det ett implicit antagande om att monumenten 
behandlades  lika  på  alla  platser  de  stått.  Detta  behöver  inte  nödvändigtvis  vara  fallet,  då 
återanvändningen av fragmenten verkar variera på olika platser. Att förstå sönderslagningen samt 
återbruket är ett mycket viktigt steg på vägen för att kunna förstå samhällsförändringarna efter 1000-
talet, och detta är också målet med denna uppsats.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att förstå betydelsen av fragmenterandet och återbruket av tidigkristna 
gravmonument i Östergötland.

1.3 Frågeställningar
• Har fragmenten i kyrkor härrört ifrån gravmonument som stått på samma plats, eller kan de 

ha tagits någon annanstans ifrån?
• Varför slår man sönder kistorna?
• Varför återbrukade man kistfragmenten som man gjorde i stenkyrkorna?

1.4 Teori
Genomgående för denna studie har varit ett synsätt av att platsers och tings betydelser är något som 
förändras,  inte  förloras,  och som står sig över lång tid.  Detta är  till  skillnad från andra tidigare 
tolkningar av de tidigkristna monumentens fragmentering där monumenten anses helt ha förlorat sin 
betydelse och blivit omoderna (t.ex Jansson 1962: 13f.).
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   För de mer övergripande tolkningarna använder jag ett synsätt av marxistisk typ, där återbruket av 
de  tidigkristna  gravmonumenten  ses  som en del  i  de  starkaste  ätternas  ideologiskapande  för  att 
legitimera deras makt (jf Olsen 1997: 162), samt ett individcentrerat synsätt där även de enskilda 
människornas, det vill säga gravmonumentens ägares, avsikter och motivationer tas i beaktning. På 
detta  sätt  kombineras  ett  objektivistiskt  och  ett  subjektivistiskt  synsätt  (jf  Olsen  1997:  136ff.). 
Resultatet blir ett ömsesidigt utnjyttjande inom ramen för en kulttradition i förändring, en förändring 
igångstartad utifrån i och med katolicismens nya idéer.

1.5 Metod
Huvudgrunden  för  uppsatsen  är  en  detaljerad  fallstudie  av  fyra  fyndplatser  för  tidigkristna 
gravmonument. Kapitel 3 etablerar genom att studera platsernas historia en kontext för fynden, med 
fokus på om platsen varit en trolig plats för hela gravmonument eller ej. Kyrkan på platsen gås även 
här igenom för att underlätta analysen i nästföljande kapitel. Kapitel 4 studerar fynden, med fokus på 
relationen mellan när fragmenten återbrukats, var och på vilket sätt de återbrukats, och när de stått  
som hela monument. Detta är i avsikt att kunna förklara varför man återbrukade kistfragmenten som 
man gjorde. Varför man fragmenterat kistorna belyses genom analogier då en lämplig metod för att 
studera detta direkt på materialet ej stod att finna.

2. TIDIGKRISTNA GRAVMONUMENT: EN ÖVERBLICK
2.1 Tidigkristna gravmonument
De tidigkristna gravmonumenten, som är huvudmaterialet för denna studie, är gjorda av kalksten, 
och  beskrevs  först  av  Sune  Lindqvist  (1915),  som  gav  dem  det  något  missvisande  namnet 
eskilstunakistor. Han rekonstruerade aldrig någon kista från Östergötland, men denna rekonstruktion 
ger en bild av hur monumenten anses ha sett ut i sin mest utförliga form (Fig. 1).

Monumenten har ansetts bestå av fem delar; ett lock, två 
sidoblock samt två spetsiga gavelhällar,  ornerade med 
korsbilder,  djurornamentik  samt  ofta  runinskrifter  
(Ersgård  2006:  86f.).  Ljung  menar  däremot  att  den  
ursprungligen rekonstruerade eskilstunakistan  inte  var  
den  vanligaste  formen,  utan  att  även  enklare  kistor  
förekom, utan de spetsiga gavlarna men fortfarande med 
runinskrifter.  Det  förekom även  liggande  hällar  med  
stående gavlar. Alla hällarna behövde dessutom inte vara
dekorerade med djurornamentik (Ljung 2009: 155ff.). 

Fig.1 Rekonstruktion av ”eskilstunakista” från Monumenten hittas, som tidigare nämnts, som fragment,
Husaby, Västergötland (Lindqvist 1915: 60) oftast inmurade i eller i anslutning till kyrkor, och ibland 

som delar av senare gravkistor.

2.2 Fyndområdet
Fragment av tidigkristna gravmonument har hittats i Östergötland, Västergötland, Närke, Sörmland, 
och i Småland, och eventuellt också på Öland, men det är tveksamt om dessa verkligen är samma typ 
av monument (Neill & Lundberg 1994: 149-152). Det finns en koncentration i norra Västergötland, 
men den allra  största  mängden fynd finns i  Östergötland.  Denna studie kommer att  fokusera på 
Östergötland, eftersom en avgränsning är nödvändig och variationer inom materialet redan är stort 
nog i bara ett landskap.
   Östergötland är ett landskap med stor variation i såvär natur- som kulturlandskap. Centralt löper en 
slättbygd  från  öst  till  väst.  Den  norra  delen  består  av  kuperad  skogsmark,  medan  den  södra 
framförallt består av skogsmark men med inslag av bördiga dalgångar (Kaliff & Tagesson 2005: 12). 
Studier av det förhistoriska Östergötland har delat in det i tre områden, grundat på frekvensen av 
olika  fornlämningar.  Delningen börjar  märkas  under  bronsåldern  och fortsätter  under  järnåldern. 
Gränserna är knappast tydliga, men i stora drag handlar det om en östlig region mellan nuvarande 
Norrköping och Söderköping, en central region söder om sjön Roxen och ett västligt centrum kring 
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sjön Tåkern (Kaliff & Tagesson 2005: 13; Ericsson 2005: 190, 194; Ljung 2009: 151). Det finns spår  
av den förhistoriska indelningen även under medeltiden (Ericsson 2005: 195), och även den senare 
prosteriindelningen visar tre delar av Östergötland, där Skänninge, Linköping och Söderköping var 
centra (Schück 1959: 212-224).
   Bebyggelsen under sen vikingatid – tidig medeltid var inte i form av byar med varandra liknande 
gårdar, utan av storgårdar med underställd arbetskraft (Tollin 2012: 265f.). Östergötland präglades 
under tidig medeltid av att ett fåtal släkter kontrollerade mycket stora godskomplex, det var detta 
jordinnehav som utgjorde den ekonomiska och personella förutsättningen för politiskt inflytande. 
Dessa stormanna- och kungasläkters jordegendomar var av varierande ursprung. Jorden kunde vara 
förvärvd från en utomstående, ingå i ens patrimonium, det vill säga släktens arvejord, eller vara jord 
knuten till  själva kungaämbetet (Tollin 2002: 216f.,  238).  Olika typer av gårdar talas också ofta 
om.”Storgård” är en typ som endast syftar på just en gård större än normalt. ”Huvudgård” syftar på 
en stormannasläkts centralgård som styrde över andra gårdar. ”Kungsgård” var en gård som hörde till 
kungaämbetet,  de  ägdes  av  kungen  och  bytte  ägare  när  en  ny kung  kröntes.  Det  är  oklart  hur 
storgårdarna drevs; huruvida de ägdes av en person som också skötte den, om en person kunde äga 
flera  som sköttes  av  dennes  undersåtar,  och  i  vilken  utsträckning  den enskilde  individen kunde 
disponera över egendomen i förhållande till släktens eller ättens rättigheter (Tollin 2012: 266f.).
   De första kyrkorna anses vara träkyrkor som uppfördes av eliten i anslutning till deras gårdar. Detta 
var  vanligt  även  i  övriga  tidigmedeltida  Europa,  att  aristokratin  byggde  ett  kapell  i  någon  av 
gårdsbyggnaderna eller en ny kyrkobyggnad (Hansson 2009: 131). I Östergötland är Skänninge det 
tydligaste exemplet där en kyrka och kyrkogård etablerats på platsen för en tidigare storgård, men 
även på andra platser  tyder  boplatslämningar,  gravar,  skattfynd och runstenar  på att  de tidigaste 
kyrkorna var privata gårdskyrkor som uppfördes på storgårdarna (Bonnier 2012: 92f., 95; Hedvall 
2009: 265f., 273, 281f.).
   Förekomsten av kistfragment anses av många peka ut var det innan stenkyrkans uppförande funnits 
en träkyrka på platsen (Bonnier 2012: 13f., 92f.; Ljung 2009: 155f.; Hedvall 2009: 274f.), eftersom 
de tänker sig att  gravmonumenten bör ha stått  i  anslutning till  en kyrka.  Det har också på vissa 
fyndplatser, till exempel i Klosterstad (Hedvall 2007: 150), Rogslösa och Herrestad (Bonnier 2012: 
12f.), faktiskt återfunnits spår av träkyrkor, dessa träkyrkor är sällan bevarade och svåra att hitta 
idag. Men på andra gravplatser i Skandinavien har man sett att det funnits gravar innan kyrkorna 
byggdes (t.ex Nielsen 1991: 256f.). Det kan förstås ha varit olika på olika platser, och att kistorna 
kan ha stått både i anslutning till träkyrkor och på gravplatser utan kyrka (Ljung 2009: 155f.). Även 
ersättandet av träkyrkorna med stenkyrkor anses ha varit initierat av en byggherre. Intressant är att 
nästan alla platser i Östergötland där kistfragment senare återfunnits har fått en kyrka med torn, i väst 
eller öst. Tornet anses vara platsen för kyrkans ägare,  patronus. På ett par platser har också gravar 
över kyrkans ägare funnits under tornet (Bonnier 2012: 92f.).

2.3 Fynd och fyndplatser
Den  största  mängden  fynd  av  kistfragment  i  Östergötland  finns  i  det  västra  centralområdet, 
slättbygden mellan sjöarna Roxen och Vättern (Fig. 2). Detta område är en fullåkersbygd; ett mycket  
platt åkerlandskap där bebyggelserna sticker upp något högre än resten av landskapet (Ljung 2009: 
149-151). Det finns 36 fyndplatser, fördelade på 33 orter (inkluderat det senaste fyndet i Norrköping 
(Carlsson 2012).
   Tidigare forskning har fram tills nyligen behandlat fragmenten som en enhetlig grupp, vilket har  
ifrågasatts av Cecilia Ljung, som menar att man kan se skillnader mellan de olika fyndplatserna om 
man  ser  på  ornamentiken  (Ljung  2009:  169).  Med  Anne-Sofie  Gräslunds  kronologi  för 
runstensornamentik som utgångspunkt  (Gräslund 1991;  1992) har  Ljung delat  in materialet  i  tre 
grupper (Ljung 2009: 170):  Grupp 1, vars ornamentik i Ringerikestil eller Pr(ofil) 2 hör hemma i 
tidiga 1000-talet. Grupp 2, med djurornamentik i Pr 3 ifrån mitten av 1000-talet, samt Grupp 3, med 
ornamentik från Pr 4, i från andra hälften av 1000-talet.
   Endast på två platser i Östergötland har man hittat delar av monument in situ, det vill säga att de 
anses finnas på samma plats de uppfördes på; i Klosterstad (Hedvall & Gustavson 2001) och vid S:t 
Martins kyrka i Skänninge (Wallenberg 1984). Även ett par fynd av gavelfragment vid gravgården 
vid  Sverkersgården  i  Alvastra  menar  Lars  Ersgård  är  funna  in  situ (Ersgård  2006:  88f.),  men 
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beläggen har fått kritik för att vara osäkra (Ljung 2009: 158f.).

Fig. 2 Östergötlands alla fyndplatser för fragment av tidigkristna gravmonument. Platser särskilt omnämnda i texten markerade. Skapad 
utifrån tre kartor i Ljung 2009 (Fig. 1-3) sammanfogade och omarbetade av författaren, samt fyndet i Norrköping tillagt.

I övrigt är fyndkontexterna och mängden fynd vid platserna varierande. Hov kyrka är den plats där 
man hittat flest fragment, över hundra stycken, huvudsakligen inmurade i kyrkan (Jansson 1962). 
Andra platser med stor fyndmängd, troligtvis för flera kistor (Neill & Lundberg 1994: 151), är Vreta 
kloster, och tidigare nämnda S:t Martin i Skänninge samt Sverkersgården i Alvastra. Sedan finns det 
många platser där det endast hittats ett fåtal fragment, till exempel Herrestad, Orlunda, Ö. Skrukeby, 
Kaga och Örberga. Vid dessa mindre fyndplatser är det oftast lockhällar som har uppmärksammats, 
och det är förstås viktigt att påpeka att många platser ej är väl undersökta, att lockhällar med sin 
utförliga ornering är lättast att se och att man dessutom kan ha missat oornerade kalkhällar som kan 
ha varit delar av monument.
   På dessa platser med få fynd, har det verkligen stått hela monument där eller har dessa hällar  
flyttats dit när man skulle bygga kyrkan? Platserna jag har valt att studera för att bland annat belysa  
detta är Hovs kyrka, Sverkersgården i Alvastra, Östra Skrukebys kyrka, samt Västra Tollstads kyrka. 
Platserna är valda utifrån att ha två platser med en stor mängd fynd, samt två med liten mängd fynd. 
Östra  Skrukeby och Västra  Tollstad  har  också  valts  utefter  deras  vid  första  anblick  blygsamma 
historia  och ortnamnsbetydelse,  samt Västra Tollstad för dess närhet till  Alvastra  och vad denna 
relation kan bidra med till diskussionen.
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3. PLATSERNAS HISTORIA
Syftet med detta kapitel är att ge en bild av hur platser där fragment av tidigkristna gravmonument  
påträffas  kan  se  ut  och  vad  de  haft  för  betydelse  på  1000-talet  när  monumenten  uppfördes  i 
Östergötland, för att etablera en förståelse för vad det var för plats som fragmenten hamnade på. 
Själva fragmenten på platserna kommer att diskuteras i ett efterföljande kapitel. Platserna kommer att 
undersökas utefter dessa frågor:

• Ortnamnet, vad betyder det?
• Fanns det någon gård på platsen?
• Kyrkan fragmenten hittats i anslutning till, vad vet vi om den?
• Finns det några andra fornlämningar av intresse?

3.1 Hov kyrka

Fig. 3 Karta över Hov. RAÄ: Fornsök. Röd cirkel = Hov kyrka

3.1.1 Ortnamnet
Hovs kyrka ligger i Hovs socken, Göstrings härad (Fig. 3). Socknen är uppkallad efter kyrkbyn. 
Betydelsen av namnet är omdiskuterat. Det finns många orter i Sverige som heter Hov, eller har -hov 
som efterled.  Hov kan syfta på en kultplats (tempel, gudahus), men kan också ha syftat på en stor 
hallbyggnad eller en mer allmän innebörd som 'stormannagård'. Ordet tycks ha en religiös aspekt. 
Det kan också syfta på 'höjd' (SOL: 131f.), och Hov ligger också på en höjd. I Götaland är hov ofta 
knutet till centrala platser, och det kan ha förekommit förhistorisk kult på denna plats (Ljung 2009: 
188, med referenser). Det är mycket möjligt att namnet kan ha haft flera betydelser, det vill säga 
syftat på höjden såväl som på någon av de andra möjligheterna.
   Även om ortnamnet inte är utan tvetydigheter, finns det alltså god möjlighet att namnet visar på att 
platsen varit av särskild betydelse under förkristen tid.

3.1.2 Gård
Söder om Hov kyrka ligger det som idag kallas för ”Hovgården”. På 1600-talet låg gårdbebyggelsen 
nere vid Tåkern (Tollin 2002: 224), men mycket talar för att den äldsta gårdsbebyggelsen ej legat här. 
Så sent  som på  1700-talet  var  området  kring  de nuvarande huvudbyggnaderna  sankmark,  vilket 
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knappast utgör bra förhållanden för en viktig medeltidsgård (Magnell 1943: 218f.). Mera talar för att 
den medeltida gården legat uppe vid kyrkan, vilket är en högt belägen central plats med utmärkt läge 
för en sådan gård. Redan Broocman menar att den ursprungliga gården legat där, och omtalar en 
”ståtelig hwälfd Källare” som fortfarande fanns kvar (1760: 739). Källaren är däremot okänd idag. 
Ett annat belägg för gårdens placering är en karta från 1700-talets början som talar om ett område 
söder om kyrkan som ”Kungalycka” (Tollin 2002: 224), vilket också talar för att Hovs gårds haft en 
koppling till kungamakten. Gården blev kronans förvaltningsgods för västra Östergötland omkring 
1400, vilket visar på Hovs gamla kronogodsnatur.  Tollin noterar även att  Hov var Östergötlands 
största kamerala enhet vid medeltidens slut och att likheterna med Gamla Uppsala är slående (Tollin 
2002: 224f.). Några belägg för hur platsen såg ut under järnåldern finns tyvärr inte, då området icke 
är utförligt undersökt och troligen varit utsatt för stor bortodling. Det finns dock ett gravfält vid 
Klosterorlunda med ett 60-tal högar (Ljung 2006: 187f.).
   Broocman menar att gården vid mitten av 1200-talet ägdes av Birger Jarl, det vill säga folkungarna, 
men beläggen för detta är osäkra (1760: 738f.). Lovén anser att det inte finns någonting som tyder på 
att  sverkersätten eller  bjällboätten har ägt jord i  socknen under den äldre medeltiden (1990: 92), 
medan Tollin kommer fram till ett antagande om att ”Hov har varit en av Sverkersläktens maktcentra 
och  kanske  dess  ursprungsenhet”.  Detta  baseras  dock  till  stor  del  på  Lovéns  resonemang  kring 
kyrkobygget (Tollin 2002: 224), som endast kommer fram till en hypotes kring ägandeförhållandet 
på 1100-talet, inte 1000-talet (se nedan).
   Mycket  tyder  alltså  på att  gården legat  mycket  nära kyrkan,  vilket  gör  att  ägaren  av gården 
troligtvis varit den som initierat bygget av den första stenkyrkan. Gården kan ha varit en kungsgård, 
eller viktigt arvegods för någon av de som senare skulle bli kungasläkter. Oavsett vilket talar allt för 
att Hov varit en central plats. Vilken av släkterna den tillhört är däremot fortfarande oklart. Även om 
Hovs kyrka, som Lovén menar (Lovén 1990: 91f.), på 1160-talet började byggas om av kung Karl 
Sverkersson, innebär inte det att platsen nödvändigtvis varit en del av sverkerättens patrimonium, 
som Tollin menar (Tollin 2002: 225). Ägandeförhållandena kan ha ändrats, och platsen kan på 1000-
talet och tidigare under 1100-talet ha tillhört någon annan av stormannasläkterna. Säkert är att det bör 
ha varit en mäktig sådan. Det är förstås möjligt att det varit en för oss okänd släkt, som var mäktig på 
1000-talet men inte lyckades behålla sin makt in i 1100-talet utan blev uppslukad av till exempel 
sverkersätten, och därför inte nämns i de tidigaste skriftliga källorna.

3.1.3 Kyrkan
Hovs kyrkas  historia  är  väl  utforskad av Lovén i  hans  artikel  Hovs medeltida  byggnadshistoria  
(1990). Den första stenkyrkan blir  ej  säkert  daterad men dateras till  ”före 1150”. Lovén nämner 
också i förbigående att ”spår av begravningar under grundmurarna visar dock, att den knappast var 
den första kyrkan på platsen” (1990: 88). Detta är signifikant då det är spår av den senvikingatida 
eller tidigmedeltida gravplats som funnits på platsen när de tidigkristna gravmonumenten stod där, 
med eller  utan tillhörande träkyrka (jfr  Alvastra  3.2,  nedan).  Tyvärr nämns inga källor till  dessa 
begravningar, och jag har ej funnit några på egen hand. 

Fig. 4 A-D. Hov kyrkas tidiga byggnadshistoria, ritningar av C. Lovén från Lovén (1990: 90) samt omarrangerade och namngivna av 
författaren. A) Före 1150. B) senare delen av 1100-talet. C) Senare hälften av 1200-talet. D) Idag.

Den första stenkyrkan skiljer sig från många andra tidiga stenkyrkor med kistfragment genom att ha 
ett fyrkantigt kor utan absid (Fig. 4A). Ett nytt stort kor byggs sedan löst till den gamla kyrkan i  
andra hälften av 1100-talet (Fig. 4B), vilket sedan byggs ut åt  väster till  att bli en salkyrka, där 
möjligen den äldsta kyrkans långhus nu tjänar som vapenhus (Fig. 4C). Detta sker under 1200-talets 
senare hälft. I det utbyggda långhuset har material från den första stenkyrkan återfunnits, men ej i 
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koret. Den äldsta kyrkans långhus har alltså stått kvar samtidigt som det nya koret, i uppemot 100 år. 
På 1500-talet byggs tornet till, kyrkan välvs och får kalkmålningar, en ny takstol byggs, murarna höjs 
och  korportalen  flyttas.  Kyrkans  tjocka  västmur  kan  ses  som  att  tornet  var  planerat  redan  vid 
byggandet  av  långhuset  (Lovén  1990:  87-90).  Tre  ingångar  finns  idag,  till  koret  från  syd,  till  
sakristian i norr, och huvudingången till tornet i väster (Fig. 4D).
   Lovén pekar på att det intressantaste med kyrkan är det stora koret som byggs under senare delen  
av 1100-talet, vilket han menar tyder på att avsikten var att bygga en mycket stor kyrka, som i storlek 
och utseende kan jämföras med kungsgårdskyrkorna i Gudhem och Vreta. Ett torn kan mycket väl ha 
varit planerat. Han drar slutsatsen att kyrkan varit en kungsgårdskyrka. Han framkastar även en teori 
på grund av dateringen och avstannandet av bygget att det kan ha varit Karl Sverkersson som på 
1160-talet påbörjat utbyggnaden (1990: 90ff.). 

3.1.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis så visar ortnamnet på att Hov varit av vikt även under förkristen tid, det har 
funnits en betydande gård där kyrkan står idag. Kyrkans byggnadshistoria är komplicerad men ändå 
detaljerat  beskriven  av  Lovén,  vilket  är  hjälpsamt  när  det  gäller  datering  av  återbruket  för  de 
tidigkristna gravmonumenten i nästföljande kapitel. Mycket tyder åtminstone här, tillsammans med 
den rika förekomsten av tidigkristna gravmonument (mer i Kapitel 4), på att detta varit en central 
plats för en stormannaätt under 1000-tal. 

3.2 Sverkersgården i Alvastra

Fig. 5 Karta över Alvastratrakten. RAÄ: Fornsök. Röd cirkel = Sverkersgården

3.2.1 Ortnamnet
Alvastra ligger i Västra Tollstad socken, Lysings härad (Fig, 5). Enligt SOL har namnet med fiske att  
göra,  där  vazter på fornsvenska betydde 'fiskeplats'.  Al- syftar  antingen på fisken ”ål”,  eller  har 
samband med Ålebäcken, som rinner igenom Alvastra (SOL: 21).  Det finns dock flera tolkningar av 
namnet. Birger Nerman tolkade namnet som ”de alomgivna vadställena”, där Al- syftar på trädet al,  
och vastra har att göra med ett vadställe (Nerman 1913: 96-98). 
   Oavsett tolkning ger inte namnet någon ledtråd till om platsen varit av extra vikt.
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3.2.2 Gård
Man har länge inte kunnat belägga någon profan bebyggelse från yngre järnålder eller tidig medeltid 
i alvastraområdet, vilket Ersgård använder som argument för att gravplatsen vid kryptkyrkan varit av 
extra betydelse (Ersgård 2006: 52-54). Ny forskning visar dock att två av byggnaderna som varit del 
av klosterkomplexet kan vara ifrån en sådan äldre bebyggelse. Medan de andra klosterbyggnaderna 
har byggts symmetriskt i linje med varandra ligger dessa två snett, vilket tyder på att de stått där 
innan klostret byggdes. Hade man byggt dem efteråt hade det varit lätt att lägga även dem i linje med 
resten (Grigoriadou 2013).  Det är alltså troligt att den gården som drottning Ulfhild först fick och 
sedan donerade till klostret låg just där klostret ligger idag.

3.2.3 Kryptkyrkan
I Alvastra är det i pelarfundamenten till ”Sverkersgården” samt på den omkringliggande gravgården 
som man har hittat fragment av tidigkristna gravmonument. Denna byggnad tolkades först av Otto 
Frödin som grävde fram den som en del av en gård, därav namnet ”Sverkersgården”, till viss del på 
grund av kulturlager med profana lämningar som ”t.o.m fortsatte  in under muren” (Frödin 1918: 
119f.). Detta kulturlager visade sig dock vid undersökningar på 1990-talet vara ifrån yngre järnålder, 
vilket endast visar att det kan ha legat en ensam gårdsanläggning här under vendeltid/äldre vikingatid 
(Ersgård 2006: 37-44).  Byggnaden har  sedan gått  igenom många försök till  tolkningar.  Den har 
tolkats  som  en  romansk  kyrka  som  användes  av  cisterciensermunkarna  innan  den  egentligen 
klosterkyrkan var färdig (Anjou 1933); som plats för en kunglig grav (Lundberg 1934); och som en 
del  av  en  benediktinsk  koloni  som  skulle  ha  funnits  på  platsen  innan  cistercienserna  kom  dit 
(Swartling 1963). Den mest vedertagna tolkningen numera är att den är en kryptkyrka av något slag.
   Kyrkan ligger i anslutning till en en stor gravgård, som breder ut sig åt väster. Gravgården är äldre 
än kyrkan, gravarna verkar ha börjat läggas där under 1000-tal.  Gravarna är så många att det enligt  
Ersgård knappast kan handla om befolkningen i en enda gård eller by. Han lägger även fram en 
hypotes kring betydelsen av gravplatsens läge i relation till Omberg; om att det finns en föreställning 
om dödsriket som ett berg och att platsen ansetts viktig som förfädernas boning på grund av andra 
monument i trakten, såsom megaliter, gravhögar och fornborgar (2006: 47f., 52-54 61). Viktigt att 
påpeka dock är att gravgården ej är unik, till ytan är tre kyrkogårdar i Östergötland större, Rogslösa, 
Örberga och Bjälbo.  En liknande gravgård har också hittats  i  Varnhem i Västergötland (Bonnier 
2012: 96f.; Vretemark 2008). Men med tanke på att det ej hittats något tecken på profan aktivitet runt 
Sverkersgården nära medeltiden, är det troligt att kryptkyrkan ligger där den gör därför att platsen 
varit av religiös eller kultisk betydelse viktig nog för att förlägga kyrkobygget dit, i stället för nära 
inpå byggherrens gård, det vill säga där klostret nu ligger, vilket var vanligast.

   Kryptkyrkan själv är något av ett mysterium, 
vilket märks inte minst genom alla de vitt skilda 
tolkningar som gjorts kring den. Den består av ett 
litet långhus i väst, varifrån trappor leder ned till 
den djupare liggande kryptan i öst vars östra vägg 
är en absid (Fig. 6). Den daterades av Frödin till 
1100-talets  första  hälft  (Frödin  1920:  193f.),  
vilket inte har ifrågasatts (Ersgård 2006: 75). 
Byggnadsmaterial  har  uppenbarligen  tagits  
härifrån när klostrets östra länga byggdes, vilket

Fig. 6  Plan över kryptkyrkan V  Ö, efter Frödin ↔ är klostrets äldsta del (Bonnier 2012: 91). Detta
med tillägg från Anjou (Anjou 1933: 162, efter Frödin stärker dateringen av kryptkyrkan till första 
1920: 182). hälften  av  1100-talet,  eftersom  byggnaden  var 

övergiven, eller blev övergiven, då man påbörjade klosterbygget. En fråga är huruvida byggnaden 
någonsin stått klar, eller om bygget övergivits innan. Ett av kistfragmenten som varit pelarunderlag 
har spruckit av ett starkt tryck, vilket innebär att kryptrummet troligen åtminstone hunnit få pelare 
och valv (Bonnier 2012: 102f.). Kryptan kan möjligen ha blivit klar och använts separat. Kan man 
komma fram till något rörande själva Alvastragodsets historia?
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3.2.4 Alvastragodsets historia
År 1143 doneras godset i Alvastra till grund för byggandet av ett cisterciensiskt kloster av Ulfhild, 
drottning till Sverker den äldre. Hur kom det sig att hon ägde detta gods?
   Det vanligaste förslaget är att godset tillhört Sverker den äldre, som sedan gav den åt sin drottning i 
morgongåva när de gifte sig, ca 1135. Detta baseras på en anteckning av biskop Brask av Linköping 
på 1500-talet, där det antyds att Alvastragodset var just Sverkers morgongåva till Ulfhild (Sawyer 
1991: 40). Detta är dock 350 år senare, och det finns inga uppgifter om vad biskopen baserar detta 
på, vilket gör källan högst osäker. Flera medlemmar ur sverkerätten blev senare begravda i Alvastra 
klosterkyrka, vilket kan leda till en tolkning av att området bör varit viktigt för ätten under lång tid.
   Men hur sannolikt är det egentligen att godset ägts av sverkersätten under 1000-talet? Sverker 
dyker upp från ingenstans som kung av Sverige i mitten på 1130-talet. Han själv och hans ätt är  
okänd tidigare. Visserligen var de säkerligen inte några vanliga bönder under 1000-tal, men de var 
ingen kungaätt heller. De källor som finns tyder på att det varit Kaga i närheten av Linköping som 
varit  ättens  huvudgård,  där  Sverkers  far  Kornube lär  ha uppfört  dess  kyrka  (Bonnier  2012:  18; 
Sawyer  1991:  40).  Det  verkar  osannolikt  att  sverkerätten  varit  osynlig  och  ej  haft  anspråk  på 
kungamakten, och samtidigt ha kunnat uppföra en exklusiv kyrka på sin huvudgård på samma gång 
som man haft kontroll över en viktig symbolisk plats och en gravgård på vilken människor under 
hela 1000-talet från ett stort område valt att gravlägga sig.
   Medan Sverker varit osynlig, så gifte han sig däremot med någon som varit mycket synlig inom 
eliten: Ulfhild. Hon var dotter till en jarl från Norge. Hennes förste make sägs vara Inge den yngre,  
den sista kungen från den stenkilska ätten, som var kungar i Sverige, med några avbrott,  mellan 
mitten  på  1000-talet  och  1120-talet  (Holmström 2006:  220).  Efter  det  gifte  hon  sig  med  Niels 
Svendsen, kung av Danmark fram till 1134 (Hermanson 2000: 49). När han dog gifte hon sig till slut 
med Sverker, ca 1135.
   Lars Hermanson har visat att det politiska toppskiktet på 1100-tal baserade sin makt ej på fasta  
institutioner eller på en tätt avgränsad ätt, utan på sina närmaste levande släktingar och vänner i form 
av  nätverk.  Nätverket  bestod  inte  endast  av  en  släkt  med  samma  blodband,  utan  man  hade  ett 
släktskapssystem av bilateral struktur, där man räknade släktskap genom båda könen, och man satte 
lika  stort  värde  på  släktingar  av  blodet  som  genom  ingifte.  Även  vänskapsförbund  eller 
frilloförhållanden skapade band inom nätverken. Alla dessa band gjorde att eliten inte var uppdelad i 
fasta enheter, utan nätverken överlappade vilket skapade en dynamisk politisk situation där det ofta 
inte fanns något som förutbestämde vilken sida man stödde i en fejd, och där någon släktsolidaritet 
aldrig verkar ha existerat (Hermanson 2000: 9ff.). Utifrån detta perspektiv är det troligt att Sverker 
fick en stor del av det stöd han behövde för att bli kung genom sitt giftemål med Ulfhild.
   Om det nu inte var Sverkers arvegods, hur kan det tillhöra Ulfhild? Hennes första make var, som 
sagt, Inge den yngre, kung från den stenkilska ätten. Denna ätt anses traditionellt vara kopplad till  
Västergötland, men detta kan snarare spegla ett senare västgötskt behov att hävda deras landskap 
som den svenska kungamaktens basområde (Sawyer 1991: 35). Ätten hade även ägor i Östergötland. 
Inge  den  äldre,  kung  innan  Ulfhilds  make,  var  starkt  kopplad  till  Östergötland  och  grundade 
tillsammans med sin fru Helena det första klostret  i  landskapet;  i  Vreta nära Linköping (Sawyer 
1991: 38). Även i Vreta har det för övrigt återfunnits fragment ifrån tidigkristna gravmonument.
   I Vretas klosterkyrka finns ett gravkor, tidigare kallat ”Ragvald Knaphövdes gravkor”. Det har 
funnits en diskussion kring vilka individer som gravlagts däri (Lindberg 2010), klart är att det måste 
ha varit medlemmar ur samhällets toppskikt. Detta anses kunna vara medlemmar ur den stenkilska 
ätten, men det är intressant att notera att det inte finns några starka belägg för att Inge den yngre eller 
hans bror Philip blev begravda i Vreta, utan de kan ha sökt sin gravplats på annat håll (Lindberg 
2010: 127f.).
   Inge den yngre var alltså Ulfhilds första make, och han var sonson till Stenkil, medlem av 1000-
talets  kungaätt.  Medan det  var  osannolikt  att  en osynlig sverkersätt  haft  kontroll  över  den stora 
gravgården i Alvastra, är det inte alls lika osannolikt att den mäktigaste släkten under 1000-talet, den 
stenkilska kungaätten, haft det. Det kan ha varit Inge den yngres gods, och det kan i stället då ha varit 
han som gett den till Ulfhild i morgongåva (jf Tollin 2012: 324ff.) – vilket senare kan ha förväxlats  
om man nämnt att Ulfhild ”fått godset i morgongåva”, och det förutsatts varit av Sverker.
   I sådana fall stämmer även dateringen av kryptkyrkan relativt väl in i sammanhanget. Inge den 
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yngre  dör  i  början  av  1120-talet,  vilket  stämmer  väl  in  på  en  möjlig  datering  av  början  av 
kryptkyrkobygget. Det var inte ovanligt under denna tid att kungar dyrkades som helgon. Det finns 
en tradition om att  Inge den yngre var begravd någon annanstans innan han senare flyttades till  
klostret i Varnhem där han anses ligga idag. Kan kryptkyrkan i Alvastra kanske ha byggts för att hysa 
Inge den yngres kvarlevor?
   Detta ger även ett svar på varför byggnaden inte byggdes klart och övergavs. Så fort Ulfhild gifte  
sig med Sverker och han blev kung låg det inte i hans intresse att främja någon kult av Inge den 
yngre. Därför övergavs bygget, och är en förklaring till att det inte finns kvar något om en eventuell 
helgonkult av Inge den yngre. Ännu ett steg i Sverkers maktpolitiska övertagande av de stenkilska 
områdena var att etablera ett kloster på denna plats, som tidigare varit en viktig stenkilsk bas. 
   Ett liknande förfarande kan man se när Karl Sverkersson på 1160-talet omvandlade klostret i Vreta, 
uppfört av den stenkilska ätten, och ville föra fram sig själv som grundare till det (Lindberg 2010: 
113). 
   En  trolig  historik  för  alvastragodset  är  alltså  att  det  på  1000-talet  tillhörde  den  stenkilska 
kungaätten, för att senare vid Ulfhilds och Sverkers giftemål ca 1135 övergå i sverkerättens ägo, och 
där bli en del av deras maktpolitiska strategi.

3.3 Östra Skrukeby kyrka

Fig. 7 Karta över trakten kring Östra Skrukeby. RAÄ: Fornsök. Röd cirkel = Östra Skrukeby kyrka

3.3.1 Ortnamnet
Östra  Skrukeby  kyrka  ligger  i  Skrukeby,  Östra  Skrukeby  socken  i  Åkerbo  härad.  Socknen  är 
uppkallad efter kyrkbyn, och Östra skiljer den åt från Västra Skrukeby, i Högby socken. Orten nämns 
för första gången i ett donationsbrev år 1275, Mansionem nostram in scrukubi (SDHK 977).
   Efterledet -by är mycket vanligt i Sverige, särskilt i Östergötland och Mälardalen. Grundordet har 
att göra med att 'bo', och kan syfta på bebyggelser eller endast på nyodlingar (med betydelsen då att 
förbereda, göra anordningar). Det syftar i alla fall ofta på gård eller by, och huruvida det syftar på en 
gård  eller  en  samling  av  gårdar  får  avgöras  från  fall  till  fall.  -by  har  använts  under  lång  tid, 
åtminstone  till  folkvandringstid  men  troligen,  enligt  nyare  forskning,  ända  tillbaka  till  romersk 
järnålder (SOL: 52). 
   Betydelsen av förleden Skruke- är däremot mycket osäker. En gammal tolkning menar att det är ett  
ljudbeskrivande  ånamn besläktat  med  verbet  att  skrocka  (Hellquist  1918:  50).  I  ett  nummer  av 
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Östergötlands Dagblad år 1935 (ATA) förs ett förslag fram: att platsen kallats S:t Crux by vilket med 
tiden  blivit  Skrukeby.  Det  anges  dock inga  källor  till  detta,  troligtvis  kommer  det  från  muntlig 
tradition  i  byn,  och  det  förefaller  långsökt.  Ingen  av  dessa  tolkningar  förs  fram  som  allmänt 
accepterade förklaringar i SOL (SOL: 395), som inte har någon egen förklaring alls.
   Ortnamnet kan inte anses visa på att platsen varit av särskild betydelse i förkristen tid, snarare 
tvärtom då -by sällan kopplas ihop med viktiga förleder, även om undantag finns (exempelvis Viby).

3.3.2 Gård
I donationsbrevet år 1275 (SDHK 977) instiftar Östergötlands lagman ett kanonikat.  Till detta följer 
ett  antal  gårdar,  bland andra  en i  Skrukeby med den därtill  knutna  patronatsrätten.  Gården som 
omnämns  är  prästgården  väster  om  kyrkan  som  alltså  tidigare  varit  en  stormannagård  med 
patronatsrätt över kyrkan (Eriksson 2012: 4).
   Det visar läget år 1275, men det visar inte säkert förhållandet på 1000- och 1100-tal. Patronatsrätter 
kan omförhandlas. Däremot finns det något som talar för att denna plats var ett bra läge för en gård, 
och det är just dess läge (se Fig. 7). Den ligger precis vid ett näs, och tvärs över ligger Åls borgruin.  
Cnattingius, som översåg en restaurering av kyrkan, menade i en artikel i Östgötakorrespondenten 
(18/12-1926 i ATA) att den byggts av samma ätt som ägde borgen i närheten. Ser man på kartan och 
läget i förhållande till borgen är inte kopplingen alls osannolik, det är det troligt att båda ägts av en 
och samma släkt för att ha kontroll över vattenleden.

3.3.3 Kyrkan
Kyrkan har ett murverk av den äldsta typen, det som är kvar idag av detta är kyrkans södra och västra 
murar.  Den har troligen haft  en absid, och en teckning av Säve visar att  kyrkan tidigare haft  ett 
spetsigt torn i väster, som revs vid restaureringen 1863. Tornet har varit samtida med byggnadens 
äldsta historia (Cnattingius 1927 i ATA). Flera romanska kyrkor i västra slättbygden har haft torn, 
tornet i denna kyrka är stilistiskt likt tornet i Kaga kyrka, med sin spetsiga tornspira (Eriksson 2012: 
8). En trädörr i kyrkan har dendrodaterats till  ca 1150, eller tidigast 1133 (ATA: RAÄ 4776/87). 
Kyrkan kan alltså dateras till 1100-talets mitt (Bonnier 2012: 19). 

3.3.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan det konstateras att medan namnet Östra Skrukeby inte tyder på att platsen 
varit av särskilt vikt under 1000- och 1100-tal, så kan det mycket väl ha legat en gård på denna plats 
med betydelse för kontroll över en vattenpassage. Tornet på den gamla kyrkan indikerar att den har 
byggts av en privatperson och inte som sockenkyrka, då västtorn anses vara kopplade till en kyrkas 
ägare eller patronus (Bonnier 2012: 92f.), i mitten på 1100-talet.

3.4 Västra Tollstad
3.4.1 Ortnamnet

Västra Tollstad kyrka ligger i Västra Tollstad socken i Lysings härad (Fig. 8). Socknen är uppkallad  
efter kyrkan, och ”Västra” har lagts till senare för att skilja den åt från Östra Tollstad. Det nämns för 
första  gången  i  historiska  källor  som  parochia  (socknen)  Tholfstadhae år  1358  (SDHK  7302). 
Förleden Tholf är ett mansnamn, Tholf eller Thorulf (SOL: 373).
   Efterleden -stad är det näst vanligaste namnledet i Sverige efter -by. Flest finns i Mälardalen och 
Östergötland. Betydelsen av stad har länge diskuterats men en slutgiltig tolkning är ej ännu funnen. 
Det kan stå för den vanliga betydelsen av stad, det vill säga ”plats, ställe”. Det kan också var en 
förkortning av ett ord som slutat på -stad, såsom bostad, husstad, hemstad o.s.v. En annan tolkning är 
att  det  betyder 'utmarksgård,  utflyttargård'.  Oavsett  den ursprungliga betydelsen får man anta att 
ordet med tiden blivit en ändelse på platsnamn och inte mycket mer. Mansnamn är vanliga förled till  
-stad (SOL: 289f.).
   Ortnamnet kan alltså inte visa på att platsen varit av vikt under förkristen tid.

3.4.2 Gård
Första omnämnandet av namnet i historiska källor ger ingen ledtråd till 1000- eller 1100-talets läge i  
området.  En privatperson byter i  det brevet med Alvastra kloster sina egendomar i  Haninge och 
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Haningetorp, vars namn fortfarande finns kvar, i Västra Tollstads socken mot klostrets gods i Gryt i 
Västra Eds socken (SDHK 7302).

Fig. 8. Karta över trakten kring Västra Tollstad. RAÄ: Fornsök. Röd cirkel = Västra Tollstad kyrka

Ser  man  på  kartan  finns  det  dock  flera  saker  att  notera  (Fig.  8).  Först,  kyrkans  närhet  till  
Sverkersgården och dess tillhörande gård där klostret idag ligger. Det är sällsynt att två kyrkor byggs 
så  nära  varandra  med  återbruk  av  tidigkristna  gravmonument,  men  det  är  inte  unikt.  Även  i 
Skänninge finns en liknande situation, där två kyrkor har uppförts på var sin sida Svartån och där det 
har funnits fragment av kistor i båda. Kan kyrkorna ha uppförts så nära varandra eftersom det gick en 
gräns mellan två släkters ägor just där? 
   Nästa sak man direkt ser är hur nära Västra Tollstads kyrka ligger till Hästholmen. Hästholmen var 
redan under medeltiden en stad, som sedan föll i betydelse till förmån för Vadstena och dess kloster  
(Klackenberg 1984: 8). Namnet är relativt obetydligt, och syftar endast på en eller flera holmar i 
Vättern som användes som betesplats för hästar (SOL: 145). Det nämns för första gången mellan 
1300 och 1310 (SDHK 1871), sub sigillo ville hestholma, där en kvinna skänker sina egendomar till 
klostret i Alvastra, och beseglar brevet under Hästholmens sigill.
   Man vet mycket lite om hur det såg ut i Hästholmen på 1000- och 1100-tal, men det som staden 
byggdes upp kring var dess hamn, som bör ha haft en längre historia än staden. Dess betydelse som 
centralort i kommunikationshänseende kan beläggas först på 1300-talet, men man får anta att den 
redan var en viktig hamnplats under 1100-tal (Klackenberg 1984: 6, 21). Alvastras gård ligger inte i 
så  bra läge för att kontrollera hamnen, kanske har en gård nära Västra Tollstads kyrka gjort det?
   Något annat som är intressant är namnet Tägneby som ligger nära Hästholmen och Västra Tollstad.  
Betydelsen av  thegn har diskuterats, men det anses åtminstone innebära en man av hög rang som 
gjorde militär tjänst hos en överordnad, troligen en kung eller storman (Sawyer 1991: 53f.; SOL: 
160).  Det  namnet visar alltså  på att  det  legat  en thegns gård i  närheten.  Ett  annat framträdande 
ortnamn i området är Tuna, direkt öster om Västra Tollstad. Tuna-namnet är omdiskuterat, men är 
gammalt och anses ha sitt ursprung senast i äldre järnålder. Det anses vanligen syfta på någon form 
av storgård, en tunagård (SOL: 328ff.). Den ligger däremot för långt ifrån Västra Tollstad för att vara  
den gården som letas efter.
   Flera saker tyder fortfarande på att det har legat en gård i närheten av Västra Tollstad kyrka, som 
kan ha varit viktig för kontrollen av hamnen, samt möjligen ha ägts av en thegn, som då också kan ha 
varit den som uppförde kyrkan. En anledning till detta kan ha varit att visa hans grupperings makt 
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gentemot de som ägde gården som sedan blev Alvastra kloster, eller så kan han ha varit i tjänst hos 
ätten i Alvastra.

3.4.3 Kyrkan
Den kyrka som är  Västra  Tollstads  kyrka  idag  blev  färdig år  1843.  Innan så fanns det  en  liten 
romansk stenkyrka,  som, likt  de flesta andra under 1100/1200-talet,  hade en korabsid.  Den hade 
också ett torn i väst, byggt av kalksten med en träspira, som dock kan ha brunnit ner och byggts om 
innan 1800-talets  ombyggnad.  Tornets  nedre  del  var  det  enda  som bevarades  vid  rivningen och 
ombyggnaden (Fant 1928 i ATA; Peters 1928: 136f.).
   Med anledning av kyrkans utformning med absid samt torn dateras kyrkan till  1100/1200-tal. 
Någon mer precis datering har inte gjorts (Östergötlands Länsmuseum 2004: 5, 14).

3.4.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis  så  tyder  namnet  Tollstad  inte  på  någon  extra  betydelse  för  platsen,  men 
närliggande namn såsom Tägneby och platsens närhet till den medeltida hamnen i Hästholmen gör 
ändå att det mycket väl kan ha legat en gård där. Platsen må synas som obetydlig, men om man ser  
den som en gränsplats för en maktgrupperings ägor gentemot en annans (stenkilska ätten) blir den 
genast av större betydelse trots ett möjligen obetydligt förflutet innan 1100-talet. Kyrkans datering är 
ej  precis,  men  den  kan,  som  en  del  av  en  maktdemonstration,  ha  uppförts  som  motpol  till 
kryptkyrkan ”Sverkersgården”.

3.5 Platserna
Som slutsats av denna studie av fyra platser för tidigkristna gravmonument kan det konstateras att 
även om två av platserna valdes för att de verkade obetydliga vid första anblicken, är alla platserna  
faktiskt av viss betydelse, och det är inte alls omöjligt att de kan ha varit gårdar ägda av en person 
betydelsefull nog att uppföra tidigkristna gravmonument.

4. KISTORNAS HISTORIA
Syftet med detta kapitel är att undersöka själva kistfragmenten, enligt dessa frågeställningar:

• Var hittades fragmenten?
• När har de återbrukats?
• Vilken typ av fragment (gavelhällar, lockhällar, sidohällar) är de?
• Hur många monument kan de komma från?
• Vilken  stildatering  har  de?  (Till  grund  för  svaren  på  denna  fråga  ligger  huvudsakligen 

kartorna i Ljung (2009: 172ff.))

4.1 Hov kyrka
I Hov har den allra största mängden fynd av fragment till tidigkristna gravmonument gjorts, de allra 
flesta vid undersökningar ledda av Sven BF Jansson (Jansson 1962). Då påträffades 151 små och 
stora fragment, av alla typer.  Omkring 100 ytterligare bedöms ligga kvar i  murarna.  Fragmenten 
påträffades i murverket till kyrkans långhus, allra främst de västra delarna. Jansson nämner att ristade 
stenar också fanns ”på några ställen i kyrkans östra murpartier” (Jansson 1962: 7). Fragmenten har 
legat horisontellt som delar i muren och de har varit puts ovanpå, så det har inte varit av betydelse att  
runristningarna ska ha kunnat synas utåt. Kyrkans långhus höjdes senare med ca 70cm (Lovén 1990: 
84f.). Alla fragment låg i de nedre delarna av murarna, inga fanns i de övra delarna. Det är alltså i de 
äldsta delarna av kyrkobygget som fragmenten återfinns (Jansson 1962: 6-9.). Det bör påpekas att  
dessa äldsta delar byggdes från senare delen av 1100-talet, då det nya stora koret byggdes, fram till 
andra hälften av 1200-talet,  då det förlängdes med ett långhus till  en salkyrka (se  3.1.3 ovan). I 
grunden från den allra äldsta kyrkan som undersöktes 1961 hittades inga kistfragment (Jansson 1962: 
13).
   Två stenar funna vid detta tillfälle avvek med sin placering i kyrkan, ÖgHov98 och 99. De är 
fragment av gavelhällar, och är inmurade i putsen väster om korportalen på den södra sidan, med 
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ristningarna utåt; de var uppenbarligen avsedda att synas. Dessa fragment har fått denna plats mycket 
sent jämfört med de som inmurades i kyrkans murverk på 1100-talet. Korportalen flyttades nämligen 
till sin nuvarande position samtidigt som tornbygget och valvslagningen, vilket enligt Jansson skedde 
på 1400-talet (1962: 8), eller enligt Lovén på 1500-talet (1990: 90). Oavsett exakt datering är detta 
långt efter det första återbruket av fragmenten.
   Även innan Janssons undersökningar fanns det kännedom genom Östergötlands Runinskrifter om 
flera fragment i Hov (ÖG 72-76, 240-243), beskrivna av Brate (1911). Ög 72-74 var först kända (där 
72 då var försvunnen men nämnd av Nordenskjöld (1875: 74). Alla är lockhällar, och beskrivs som 
golvstenar i ”vapenhuset”, som legat med inskrifterna synliga uppåt. Bitarna är fragmentariska men 
från det som syns är det säkert att de ej tillhör Ljungs Grupp 1, eftersom Grupp 1 saknar extraormar 
(jf Gräslund 1992 :179), vilka tydligt syns här, utan de tillhör Grupp 2 eller 3 från mitten till slutet på 
1000-talet. Då det vapenhus som bestod av den äldsta stenkyrkans långhus revs på 1700-talet (Lovén 
1990: 84, 90) måste det vara vid någon annan ingång som åsyftas. Ingångar till västtornkammare 
kallas ibland för vapenhus (Nilsén 1984: 181), och det som åsyftas är troligen vid ingången från 
västtornet. Det kan också vara sakristian som Brate syftar på. I båda fallen har även dessa tre stenar  
lagts där under senare tid, eftersom både tornet och sakristian byggdes sent, på 1400- och 1500-tal.
   Fyra andra fragment (Ög 240-243) hittades vid senare restaurationer inmurade i kyrkans västra 
gavelvägg.  Två  av  dem  (Ög  240-241)  är  fragment  av  lockhällar,  de  andra  (Ög  242-243)  från 
sidohällar. Brate uppger att byggmästaren som ledde restaurationen menar att de befann sig i kyrkans 
ursprungliga grund (1911: 223).
   Fyra andra fragment hittades i Hov men utanför kyrkan. Nordenskjöld beskriver två små fragment, 
ett  med runor och ett  med ornamentik på (1875: 74), Ög 76 i  Brate.  Dessa lär  ha legat utanför 
skolhuset, närmare beskrivning ges ej, och fragmenten är försvunna. En större bit av en lockhäll, Ög 
75,  hittades  vid  en  grävning  av  en  grav  på  kyrkogården.  Tyvärr  ges  även  här  ingen  närmare 
beskrivning av hur den låg, och hur då i anslutning till graven. Jansson nämner i förbigående även att 
”ett stycke av en runristad häll kom i dagen år 1961, då man grävde grunden för den redskapsbod, 
som nu står nära södra bogårdsmuren” (1962: 10).
   Den mycket stora mängden fragment som hittades i Hov gör det svårt att precisera hur många 
monument fragmenten kan häröra ifrån. Jansson menar att det rör sig om ett tiotal oika monument 
(1962: 37). Det maximala antalet lockhällar som finns är 32 (Ljung 2009: 189), men då kan vissa av 
fragmenten höra ihop. Ljung menar däremot att ett högt antal monument är troligt, då man också får  
räkna med de fragment som fortfarande finns kvar i murarna (a.a: 189f.).
   Ornamentiken på fragmenten visar att monumenten uppförts under större delen av 1000-talet. Det 
finns fragment från Ljungs Grupp 1 (1000-talets första hälft), Grupp 2 (mitten av 1000-talet) samt 
Grupp 3 (1000-talets andra hälft) (Ljung 2009: 172-174, 187-191). Tyvärr finns inga uppgifter om 
vilken ornamentikstil som återfanns i vilken del av kyrkan för majoriteten av fragmenten. Vidare så 
är inskrifterna av intresse. Många av dem innehåller namn som börjar på Tor-. På vikingatiden kunde 
för- eller efterleden uppkallas efter en känd familjemedlem eller person. Detta kan tyda på att det 
varit en och samma släkt som uppfört monumenten i Hov (Ljung 2009: 190).

4.1.1 Diskussion
I Hov har det uppenbarligen funnits en viktig gravplats under hela 1000-talet, i anslutning till en 
gård, möjligen med en träkyrka. Den stora mängden fynd och deras stildatering spridd över hela 
1000-talet visar att Hov varit en av de mest framträdande platserna för tidigkristna gravmonument, 
att de uppförts under så lång tid visar varför de är så många. Inskriptionerna antyder också att det kan 
ha varit en och samma släkt som uppfört monumenten. Detta stämmer in på att Hov har varit en 
central plats för någon stormannasläkt under 1000-talet. 
   Vad som sedan hände på 1100-talet när man slutade uppföra nya monument är mera otydligt.  
Monumentens relation till den första stenkyrkan som byggs, under första hälften av 1100-talet, är 
nästan helt okänt. Det enda man kan säga om det är att några fragment inte hittades i den delen av 
dess  stengrund som undersökts.  Alla  fragment  som hittats  har  hittats  i  de  äldsta  delarna  av  det 
långhus som uppfördes i  senare delen av 1200-talet.  Har kistorna slagits  sönder i  samband med 
uppförandet av den tidigaste stenkyrkan, och legat i dennas mur från början?
   Om så  var  fallet  skulle  alltså  fragmenten  som Jansson  tog  ut  ur  den  nuvarande  kyrkan  ha 
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återbrukats två gånger. Detta tycks vara osannolikt, med tanke på hur relativt välbevarade fragmenten 
är. Jansson nämner att man i många fall inte vågade ta fram fragment ur murarna, för att ”det icke 
gick  att  rubba  de  hårt  fastkilade,  mycket  sköra  kalkstensstyckena  utan  att  krossa  omgivande 
murstenar” (Jansson 1962: 8f.). Ett annat problem var kalkbruket, som inte var lätt att avlägsna från 
stenarna. Skulle verkligen fragment som använts som byggnadsmaterial två gånger om vara såpass 
välbevarade? Det är alltså mycket troligt att de fragment som tagits ut i gott skick från de västra 
murpartierna blivit återbrukade som murstenar för första gången, på andra hälften av 1200-talet.
   Samtidigt så användes verkligen material ifrån den gamla stenkyrkan vid byggandet av det nya  
långhuset på 1200-talet (Lovén 1990: 89), och det uppskattas att många fragment fortfarande finns 
kvar i murarna och som man inte vågar ta ut (Jansson 1962: 9). Detta material som återanvändes vid 
långhusbygget kan mycket väl innehålla kistfragment, som då ligger kvar i murarna idag.
   Sedan har vi innan långhuset byggandet av det stora underliga koret i slutet på 1100-talet, som 
uppfördes av nytt byggnadsmaterial. Jansson hittade en sten i axmurningen (opus spicatum) på den 
östra gaveln, som ej togs ut (Jansson 1962: 7). Axmurningen är den typiska del av koret som används 
av Lovén för att datera det till slutet på 1100-talet (Lovén 1990: 88f.). Det visar att fragment alltså 
har återbrukats även i murarna till det nya korbygget i slutet av 1100-talet.
   Avslutningsvis har ett par fragment inte återbrukats förrän på 1400- och 1500-tal. Det är osäkert om 
det är första gången de återbrukas, men dessa har uppenbarligen återbrukats med syfte att synas, till  
skillnad från de fragment som ligger i murarna. Det kan alltså ha funnits monument eller fragment av 
dessa stående på sin ursprungliga plats fortfarande på 1400-talet, eller så har dessa fragment tagits 
från någon annan återbruksplats.

4.2 Sverkersgården i Alvastra
De mest uppmärksammade fragmenten i Alvastra är de som hittades som pelarfundament i kryptan 
(Fig. 9). Fyra tydliga kvadratiska pelare hade stått i kryptan, och som underlag till tre av dem låg 
fragment av tidigkristna gravmonument. Den sydöstra (Fig. 10) och den sydvästra pelaren har en 
gavelhäll som underlag, medan den nordvästra har två fragment, en gavelhäll och vad som troligen är 
en sidohäll (Frödin 1920: 186f.). Det är osäkert huruvida man såg dessa fragment när pelarna stod på 
dem, de kan ha stuckit ut lite. Någon stildatering går ej att göra.

      Fig. 9 (t.v). Östra väggen och golvet i kryptkyrkan Fig. 10 (t.h.). Gavelhäll till tidigkristet
      ”Sverkersgården”, taget från väster mot öster. monument, lagd som underlag för syd-
      Foto författaren 19/9-2012 östra pelaren. Foto författaren 19/9-2012

I raslagret till kyrkan, innanför murarna, påträffade Frödin också ”...två bitar av  gravkisthällar av  
kalksten  av samma slag som de förut flerstädes omnämnda, med ännu kvarsittande murbruk och 
således härrörande från byggnadens murar eller valv...” (1920: 192), vilket visar att kistfragment har 
återbrukats, såsom i Hov, som delar av kyrkans mur. Inga uppgifter om hur dessa såg ut finns tyvärr.
   Fragment har också hittats utanför kyrkan. Ungefär hälften av en sidohäll uppges ha hittats vid 
plöjning av åkern som låg över det som senare visade sig vara Sverkersgårdens gravgård. Den blev 
upptagen och var tänkt att användas som golvsten i en svinstia, innan Frödin fick tag på den. Någon 
exakt placering av var hällen hittades framkom tyvärr inte (Frödin 1918: 114f.).
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   Ett ”100-tal m. längre västerut” från kryptkyrkan hittades under vårplöjningen ännu en sidohäll 
(Fig, 11), tillsammans med ett ”mindre fragment av ytterligare en dylik”. I samband med dessa stod 
det två oornerade kalkhällar parallellt med varandra, vilket tolkades som orubbade långsidor av en 
gravkista (Frödin 1918: 118f.). Någon stilbestämning av denna har jag ej lyckats göra.

Fig. 11 Sidohäll, från 
Sverkersgårdens gravgård. 
Från Frödin 1918: 119

Det exakta antalet  fragment är osäkert  på grund av Frödins ibland ospecifika formuleringar,  och 
detsamma gäller vad de mindre fragmenten har varit av för typ. Frödin menar att fragmenten bör 
härröra från två till fyra kistor (Frödin 1920: 187). Att de tre gavelhällarna tyder på minst två kistor  
är uppenbart, men att bestämma antalet hela kistor mera precist är omöjligt. De fragment som går att 
stilbestämma utifrån deras ornamentik är ifrån mitten, och andra hälften av 1000-talet, det vill säga 
Ljungs grupp 2 och grupp 3 (Ljung 2009: 173f.).

4.2.1 Diskussion
Gården som var  underlag till  klosterdonationen,  den stora 1000-talsgravplatsen,  kryptkyrkan och 
kistfragmenten visar att Alvastra varit en viktig plats inte bara efter klostrets uppförande utan även 
under sen vikingatid och tidig medeltid. Ornamentiken visar att monument här började uppföras runt 
mitten av 1000-talet. Detta är intressant då det stärker kopplingen mellan Sverkersgården och den 
stenkilska ätten, vars grundare Stenkil ju var kung just i mitten på 1000-talet. Detta kan vara hur 
Stenkil etablerar sig i Östergötland, vilket fortsätter med grundandet av klostret i Vreta och Inge den 
yngres gravläggning i Alvastra. 
   Hur många monument som funnits är oklart, men det bör inte vara mer än ett par stycken på grund 
av det lilla fyndmaterialet. Det bör även påpekas att ingen lockhäll tycks ha funnits, vilket annars är 
vanligast. Fanns det många monument bör även lockhällsfragment ha återfunnits.
   Fragmenten som hittats i rasmassorna till kryptkyrkans mur samt i pelarfundamenten är några av de 
tidigaste återbruken av fragment som är säkert belagda. Kryptkyrkan är med säkerhet byggd innan 
klostrets uppförande, och dessutom övergiven i samband med eller strax innan detta. Att fragmenten 
ligger i  pelarfundamenten gör att  de har brukats för detta ändamål tidigt i  byggnadsfasen,  vilket 
åtminstone bör vara under de första 25 åren på 1100-talet. Fragmenten har här funnits i pelarbaserna 
och i murarna, det visar att det inte varit viktigt att fragmenten eller ristningarna skulle synas utåt.
   Ersgård menar att de två sidohällarna funna på gravgården (se ovan, Fig. 11) är rester som blivit  
över från de monument som stått  på platsen,  det vill  säga att  de återfunnits  nästan  in situ,  utan 
återbruk. Han menar att sidohällar brukar vara mer fragmentariska än så när de återbrukats, och att  
hällarna påträffats såpass grunt i plogfåran att det tyder på att sidohällarna lämnats kvar på platsen 
när  resten  av  kistorna  förstörts  (Ersgård  2006:  88f.).  Argumentet  att  hällar  brukar  vara  mer 
fragmentariska vid återbruk verkar vid första anblicken ej stämma, då det finns uppgifter om flera 
relativt intakta sidohällar, till exempel i Väversunda (Ög 55) och flera i Vreta (S1-5, jfr Ljung 2009:  
52,  60).  Väversundahällens  ursprungliga  återbruksplats  är  dock  okänd,  då  den  angivits  vara  på 
kyrkogårdsmuren, eller ståendes lutat mot kyrkans vägg. Hällen kan mycket väl även den ha lämnats 
kvar och under senare tid ha återbrukats. Sidohällar som återanvänts i byggnader är onekligen inte 
såhär pass välbevarade. 
   Däremot finns det en annan typ av återbruk där sidohällar förekommer i mindre fragmenterat skick. 
I Vreta har sidohällar från tidigkristna gravmonument återanvänts under första hälften av 1100-talet 
som delar av gravkistor (Ljung 2009: 52-57). Detta leder genast tankarna till att den sidohäll som 
Ersgård hänvisar till (Fig. 11) återfanns tillsammans med två oornerade kalkhällar som troligen varit 
långsidorna till en gravkista. Sidohällen på Sverkersgårdens gravgård kan alltså mycket väl ha varit 
återbrukad under första hälften av 1100-talet, det vill säga innan kyrkans övergivande, såsom del av 
en nyare gravkista, precis som i Vreta. Det uteslutar däremot inte att det kan ha funnits både denna 
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typ av återbruk samt att hällar från monument kan ha lämnats kvar på platsen efter att det övriga 
monumentet förstördes.

4.3 Östra Skrukeby kyrka

Fig. 12 Lockhällen Ög 220 från Östra Skrukeby kyrka. Från Brate 1911 (PL. 78). Bearbetad av författaren för bättre synlighet.

I Östra Skrukeby kyrka har endast en lockhäll återfunnits (Fig. 12). Erik Brate uppger att den låg som 
valvsten över södra ingången till kyrkan, men att han 1891 tog ut den och avbildade den (Brate 1911: 
206f.). Sydportalen är en av de ursprungliga delarna som är kvar av kyrkan, från dess uppförande i 
mitten på 1100-talet (Eriksson 2012: 4-7), så platsen bör vara dess ursprungliga återbruksplats. På 
bilden ser man att hällen klart varit i tre delar. Det är oklart huruvida hällen var hel innan han tog ut 
den och den då fragmenterades, eller om den varit i bitar redan vid inmurningen och hur bitarna i  
sådana fall låg (om de passade ihop som här på bilden eller var inmurade mer huller om buller). Det 
är även oklart hur pass synlig inskriften var utåt där stenen låg, uppenbarligen synlig nog för att 
uppmärksammas och tas ut.  Eftersom det endast är en lockhäll kan den förstås häröra från max ett 
monument.
   Stenen har en tydlig inskrift som säger  Sven och Inge läto göra minnesmärket efter Vibjörn, sin  
fader god. Gud hjälpe hans själ väl! (Brate 1911: 207). Ornamentiken hör hemma i Ljungs grupp 3, 
den yngsta gruppen fragment som dateras till 1000-talets senare hälft (Ljung 2009: 174). 

4.3.1 Diskussion
Intressant är att ornamentiken liknar fragment som finns i Vreta, vilket också är en plats som endast 
har fragment ifrån andra hälften av 1000-talet  (Ljung 2010: 65f.).  Finns det ett  samband mellan 
platserna? Båda ligger vid sjön Roxen, och sambandet mellan Östra Skrukeby och Grensholmen, 
vilket kontrollerade vattenpassagen, har tidigare här uppmärksammats.  Det är mycket möjligt  att 
Vreta och Skrukeby kan ha tillhört samma släkt.

4.4 Västra Tollstads kyrka
Från Västra Tollstad kyrka finns det tre kistfragment beskrivna (Fig. 13; Ög 139, 140, 141), men de 
är alla försvunna idag. Det är sannolikt att de försvunnit i samband med kyrkans ombyggnad på 
1800-talet, då endast nedre delen av tornet på den gamla kyrkan bevarades. Kvar finns dock gamla 
avritningar och beskrivningar av dem från äldre källor, varifrån Brate beskriver och tolkar dem.
   Ög 139 lär ha beskrivits som liggandes ”i vapenhusdörren”.  Om detta syftar på dörren in till  
vapenhuset,  eller  dörren  från  vapenhuset  in  till  kyrkans  långhus,  är  tyvärr  oklart.  Vapenhusen 
byggdes oftast till sekundärt under senmedeltid, 1400-tal, även om tidigare exempel finns på 1300-
tal,  och någon enstaka på 1200-tal (Nilsén 1984: 181). Fragmentet kan alltså ha återbrukats i ett 
senare tillbyggt vapenhus, eller ha funnits i den ursprungliga ingången (till vilken vapenhuset senare 
byggdes på). Klart är att stenen bör ha legat så att inskriften syntes väl, då den blivit avritad utan att 
flyttas på. Fragmentet är en lockhäll där endast ett litet hörn är avslaget. Stenens inskrift säger att 
Rikulv lät göra detta minnesmärke efter Gärdar, sin fader. Gud hjälpe hans ande! Ornamentiken är 
från mitten på 1000-talet, i Ljungs grupp 2 (Ljung 2009: 173f.)
   Ög  140  är  också  en  del  av  en  lockhäll,  där  endast  halva  bredden  är  kvar.  Någon  närmare 
information kring var  stenen låg nämns inte,  men den kan ha  hittats  tillsammans  med Ög 139.  
Inskriften är fragmentarisk, endast – efter Sven, sin make går att utläsa. Brate nämner däremot att 
sättet två av orden ristats på tyder på att inskriften gjorts av samma person som ristade Ög 139. 
Ornamentiken är även den av samma typ, från mitten på 1000-talet.
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  Informationen  kring  Ög  141  är 
mycket vag, inga uppgifter finns om 
hur den legat i kyrkan. Det är ett litet 
fragment från mitten av en lockhäll, 
den  har  långsidor  men  inga  kanter. 
Inskriften  säger  ingenting.  Det  som 
syns av ornamentiken liknar  de två 
andra  fragmenten,  från  mitten  av 
1000-talet,  men  det  får  anses  som 
relativt osäkert. 

  Eftersom  fragmenten  är  tre 
lockhällsfragment  som  ej  kan 
sammanfogas  härör  de  ifrån  olika 
monument, tre stycken till antalet.

Fig. 13 Lockhällarna Ög 139, Ög 140, Ög 141 från Västra Tollstad kyrka.
Från Brate 1911 (Pl. 45)

4.4.1 Diskussion
Västra Tollstad är intressant i och med dess närhet till Sverkersgården i Alvastra. Det har tidigare 
noterats att fynden ifrån Sverkersgården saknar lockhällar. Här, i Västra Tollstad, har det hittats flera. 
Att det har funnits så mycket som minst tre hela tidigkristna gravmonument på denna plats är förstås 
inte omöjligt, men kanske inte sannolikt då det snarare verkar som en mindre plats. Det är möjligen 
att ett par eller alla tre lockhällsfragment i Västra Tollstad har tagits ifrån Sverkersgården i Alvastra. 
Två av lockhällarna verkar ju ha gjorts av samma ristare. Det har dock tyvärr inte gått att hitta några 
bitar från vardera plats som passar in med varandra, så detta får endast ses som spekulation, och tills 
säkrare belägg kan finnas får man utgå ifrån att hela tidigkristna monument funnits i närheten av 
Västra Tollstads kyrka.

4.5 Sammanställning
En av de mest intressanta sakerna för mig vid början av detta arbete var tanken på att man endast 
uppfört hela monument i ca ett århundrade innan man plötsligt bestämde sig för att slå sönder dem. 
Denna bild har dock förändrats. 

Plats/Återbrukstid Fragmentplacering Ristningsvisibilitet Ornamentdatering (cirka)
Hov
1100-tal i kor-muren Ej synlig 1000 - 1100
1200-tal i långhusmuren Ej synlig 1000 - 1100
1400/1500-tal vid sö.korportal Synlig ? 
1400/1500-tal golv i vapenhus Synlig 1050 - 1100
Sverkersgården
1100-tal pelarfundament Okänd ?
1100-tal muren Ej synlig ?
1100-tal i nyare gravkista - (utanför kyrka) ?
Östra Skrukeby
1100-tal över sö.ingång Synlig 1075 - 1100
Västra Tollstad
? i vapenhusdörren Synlig 1050

Fig. 14 Tabell över kapitelresultaten.

Från  analysen  av  fragmenten  i  detta  kapitel  blev  det  redan  under  analysen  av  Hov  tydligt  att 
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fragmenteringen och återbruket av monumenten inte skett samtidigt, utan i etapper under lång tid,  
och dessutom på olika sätt. För att få en överblick över detta är en sammanställning av informationen 
i detta kapitel på sin plats (Fig. 14). Av särskilt intresse för återbruket av fragment har varit när de 
återbrukats, var någonstans, och om de återbrukats för att synas utåt. Stildateringen av fragmenten tas 
även med för att belysa relationen mellan tid för återbrk och tid för uppförande.
   Flera intressanta saker kan hämtas ur denna sammanställning. Först och främst kan man inte se 
någon relation mellan tid för återbruk och tid för uppförande av monument. Detta kan bero på att 
information om vilken stil som hittats återbrukad var någonstans på platserna ofta saknas.
   Mer intressant är förhållandet mellan platsen för återbruket, tiden för återbruket samt fragmentets 
visibilitet. På 1100- och 1200-tal läggs de flesta fragment i någon typ av mur, utan att kunna ses 
utifrån. På 1400/1500-tal däremot läggs de i någon form av portal, med ristningen synlig. Ett 
undantag som bör nämnas är lockhällen i Östra Skrukeby, som lagts i portal med ristning synlig 
under 1100-talet, men det förvånar inte att det finns avvikelser inom området speciellt i början av 
återbruket då det inte kan ha hunnit uppkomma någon praxis.
   Dessa förhållanden pekar på två olika typer av återbruk i kyrkor för fragmenten av tidigkristna  
gravmonument i Östergötland. En typ, under 1100/1200-tal, där visibiliteten ej var viktig och 
placeringen var i alla delar av kyrkan. En annan, under 1300/1400/1500-tal, då det var viktigt att 
fragmenten syntes och då de ofta placerades i portaler. Det är viktigt att notera att dessa är mycket 
löst dragna kronologiska gränser med reservation för variation inom materialet.

5. GRAVMONUMENTENS BRUK OCH ÅTERBRUK
5.1 De hela monumenten
Syftet  med  denna  uppsats  har  fokuserat  på  fragmenteringen  och  återbruket  av  de  tidigkristna 
gravmonumenten. För att förstå detta bör man dock först ha en förståelse för vad monumenten stod 
för när de var i bruk.

5.1.1 Tidigare traditioner: Odal och förfäderskult
De tidigkristna gravmonumenten började inte uppföras i ett traditionsvakuum utan var en utveckling 
av tidigare traditioner. Förfäderskult och odal var två sammankopplade saker som genomsyrade det 
vikingatida samhället, och som är bra utgångspunkter för att studera monumenten.
   Torun Zachrisson diskuterar vidden av begreppet odal i  The Odal and its Manifestation in the  
Landscape  (1994).  Tidigare har odal setts  endast som de land och ägor som nedärvdes inom en 
familj. Gården hade en enorm betydelse för det vikingatida samhället. Det var mycket viktigt för en 
gårdsägande familj att hävda rätten till sin mark för samtida och framtida generationer. I de tidigaste 
lagtexterna från Norden ifrån medeltiden vid konflikter rörande mark behövde man bevisa att marken 
nedärvts inom familjen ett visst antal generationer (fyra och sex nämns) för att marken ska räknas 
som odal. Rätten till mark var förstås en del av odalens vikt för det vikingatida samhället, men det 
handlade också om att tillhöra en familj, att vårda sina förfäders sociala och världsliga arv och att 
legitimisera sin ställning i samhället.
   Ett  sätt  som odalen visades i  landskapet var genom gravhögar.  Gravhögar på gården där  ens 
förfäder var begravda visade på att man hade varit där länge. På så sätt sammankopplades rätten till  
jord med en ideologi där förfäderna var mycket viktiga för att få de praktiska och sociala rättigheter 
som kopplades till odal. Man tänkte sig att döda förfäder fortsatte att existera i förbindelse med de 
levande släktingarna, och en rumsligt närbelägen begravning var en förutsättning för detta. (Johansen 
1997:  28f.).  Runstenar  var  ett  annat  sätt  som under  vikingatid  stärkte  odalen.  De berättade  för 
främlingar och grannar om vilken ställning personen hade, vilket för hans efterlevande stärkte deras 
auktoritet och odal. Runstenar är även, precis som högar, av bestående material som kan tänkas vara 
för  evigt,  med  den  tillagda  fördelen  att  man  med  skrift  kan  berätta  om släktingens  prominens 
(Zachrisson 1994).
   Det  fanns  alltså  under  vikingatid  en mycket  stark  koppling mellan  gård,  förfäder,  och social 
ställning där en mycket viktig del var begravningarna i högar på gården eller senare med resandet av 
runstenar i nära anslutning till  den. Hur kan de tidigkristna gravmonumenten sättas i relation till 
detta?
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5.1.2 Monumentens utseende och betydelse
Monumentens utseende visar klart på en kontinuitet från tidigare traditioner. Monumenten ligger, 
som bekant, ovan jord och markerar platsen för en grav. Även om man kan tycka att gravhögar och 
stenkistor  inte  är  så  lika,  har  de flera  likheter  som är  viktiga i  detta  sammanhang.  Högarna var 
synliga tecken på odal i landskapet, det var viktigt att visa dem för omgivningen. 
   Det  finns  även  runinskrifter  och  djurornamentik  på  monumenten  av  samma  typ  som  på 
runstenarna. Runstenarna hade tidigare, som redan har diskuterats, uppförts som minnesmärken över 
döda släktingar och för de efterlevandes odals skull.  De visar för främlingar och grannat på ens 
förfäders  ställning  De  tidigkristna  monumenten  tjänar  samma  syfte.  Både  runstenarna  och 
monumenten  är  således  uttryck  för  en  liknande  minnestradition,  med  koppling  till  odalen  och 
förfäderskulten (Ljung 2009: 148).
   Det finns dock ett par väsentliga skillnader. Inskriptionerna visar att runstenar huvudsakligen restes 
över  män, medan tidigkristna gravmonument blev resta över  både män och kvinnor.  Runstenarna 
restes  även huvudsakligen över  människor  som dött  någon annanstans,  det  vill  säga som ej  var 
hemma när de dog, och därmed inte kunde bli begravda. Gravmonumenten var däremot resta över en 
grav. De tidigkristna gravmonumenten uttrycker alltså en minnestradition över någon som är  kvar, 
medan runstenarna uttrycker en minnestradition över någon som är  borta. Denna skillnad är viktig 
eftersom  den  förklarar  varför  runstenar  och  tidigkristna  gravmonument  kunnat  uppföras  under 
samma tid i samma område, vilket Ljung har påpekat att de gjort (Ljung 2009: 159-165).
   Utseendet  visar  alltså  att  man  fortsatte  att  följa  traditionerna  kring  odal  och  förfäderskult. 
Monumenten var som en kombination av gravhögarna och runstenarna, fast man valde en ny plats att 
göra det på. Det bör påpekas att lagskrifter samt kyrkopåbud längre fram i tiden visar att odalen 
absolut fortsatte att vara viktig långt efter 1000-talet (Zachrisson 1994: 220-222). 

5.1.3 De hela monumenten på sina platser
En hypotes jag hade vid början av detta arbete var att de fragment från platser där det endast hittats  
ett eller ett par fragment möjligen inte kom ifrån ett gravmonument som hade stått på samma plats, 
utan att de kunde ha tagits någon annanstans ifrån.
   Västra Tollstad och Östra Skrukeby valdes för att de verkade vara relativt obetydliga platser, där  
det syntes vara osannolikt att det funnits en gård ägd av en person betydelsefull nog för att få uppföra 
ett tidigkristet gravmonument. Det visade sig dock vid en djupare analys i  Kapitel 3  att ingen av 
platserna var så obetydliga som de först såg ut att vara. Östra Skrukeby har ett perfekt läge för att 
kontrollera Roxen, och Västra Tollstad ligger i anslutning till hamnen i Hästholmen. Det finns förstås 
fler platser att studera än de fyra i denna uppsats, och man skulle kunna påstå att kanske någon annan 
plats varit såpass obetydlig att det inte kan ha stått något monument där på 1000-talet.
   Det finns dock omständigheter som talar för att åtminstone den stora majoriteten av fragment ifrån 
tidigkristna gravmonument hittats på platser som varit betydelsefulla nog för att ha en gård med 
gravmonument. Margareta Fathli observerade i sin magisteruppsats att ordet ”þegn” i Västergötland 
och  Södermanland  har  en  utbredning  lik  utbredningen  av  tidigkristna  gravmonument  i  dessa 
landskap  (Fathli  2000:  10f.),  oftast  i  ortnamnet  Tägneby.  Det  finns  även  många  Tägneby  i 
Östergötland,  till  exempel  har  som tidigare  diskuterats  Västra  Tollstad  ett  Tägneby  i  närheten. 
Betydelsen av ordet har diskuterats, men det anses åtminstone innebära en man av hög rang som 
gjorde tjänst hos en överordnad, troligen en kung (Sawyer 1991: 53f). Tägneby, och Karlaby, vilket 
är ett namn av samma typ, är namn som använts av Stefan Brink i hans forskning där han utarbetat  
en modell för vilka ortnamn som oftast finns i ett centralortskomplex (Brink 1996: 242). Andra namn 
i dylika är -berganamn, -lundanamn, och hov-namn. Ser vi på de fyra platserna i denna studie finns 
det  namn  av  dessa  typer  i  närheten  av  alla  platserna,  utom  möjligen  Alvastra.  En  framtida 
undersökning kunde göras om huruvida spridningen av -berga, -lunda, hov- och karla/tägnenamn 
liknar spridningen av kistfragment i Östergötland. Då Fathlis uppsats fokuserade på Västergötland 
och Södermanland i detta avseende får argumentet ses som ej belagt fullt ut men ändå värt att nämna. 
För  tillfället  finns  det  åtminstone  inga  belägg  för  att  påstå  att  någon av  fyndplatserna  varit  för 
obetydliga för att vara platsen för en viktig persons gård, utan snarare tvärtom.
   Ett av resultaten för denna analys blir alltså att fragment från tidigkristna gravmonument som man 
hittar återbrukade i kyrkomiljöer troligen kommer ifrån monument som stått på, eller i närhet av 
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kyrkans plats.
   Nästa fråga blir då, hur kommer det sig att det ibland finns så få fragment i en kyrka? Denna fråga  
kommer av en föreställning om att tidigkristna gravmonument stått flera stycken i grupper på stora 
gravgårdar, såsom de verkar ha gjort på gravplatsen vid Sverkersgården i Alvastra samt i Hov. Dessa 
platser  verkar  onekligen  ha  varit  mycket  viktiga  platser,  kopplade  till  mäktiga  personer  och 
stormannaätter, där antingen samma ätt varit rik och mäktig nog att uppföra flera monument under 
lång tid, eller där de låtit sina undersåtar få gravlägga sig på en gemensam plats för att uttrycka sitt  
stöd  till  stormannen.  Men  dessa  typer  av  platser  behöver  dock  inte  vara  de  enda  platserna  för 
tidigkristna gravmonument.
   På vissa platser kan det ha räckt med ett tidigkristet gravmonument. Detta ligger i linje med tanken 
på  de  tidigkristna  gravmonumenten  som en  kombination  av  gravhög  och  runsten.  Gravhögarna 
fungerade ju på liknande sätt.  De kunde ligga flera stycken, på gravfält eller  så kunde det ligga 
endast en hög i anslutning till en gård.
   De tidigkristna gravmonumenten var således inte direkt kopplade till en viss typ av plats, utan 
deras  koppling  ligger  primärt  till  en  minnestradition,  som sedan har  uttryckts  på  olika  typer  av 
platser.

5.1.4 Vem byggde dem?
I början på 1000-talet pågick fortfarande vikingatågen, till exempel Sven Tveskäggs och Knut den 
Stores  i  England  (Burenhult  1999:  347  –  355).  Samarbetet  mellan  Sven  Tveskägg  och  Olav 
Tryggvason från Norge visar att dessa vikingatåg bestod av män samlade ifrån ett stort område, och 
det är egentligen missvisande att tala om ”Norge” då inget tyder på att det organiserats inom vad som 
senare skulle bli Norge. Enskilda stormän eller hövdingar valde själva när de skulle ansluta sig till en 
härskares  tåg  (Lindkvist  1988:  49).  Med  hjälp  av  runstenar  är  det  tydligt  att  även  östgötar  
medverkade i vikingatågen på denna tid, till exempel i Ingvarstågen österut, och västerut med Knut  
den Store  (Ög 155,  Ög 68,  Ög 1111).  Dessa  följesväsen  uppkom genom tidigare  allianser,  eller 
bildandet av nya allianser. Stormän som bestämde sig för att åka ut på ett vikingatåg använde sin 
lokala maktposition för att rekrytera krigare från andra gårdar i närheten (Lindkvist 1988: 54).
   Detta sätt att bilda följen, och sedan kriga tillsammans med andra stormän, bör ha skapat långväga 
kontakter,  allianser  och  nätverk  som  skulle  komma  att  bli  viktiga  för  riksbildningen  och 
centraliseringen av kungamakten under tidig medeltid (jf Hermanson 2000). Innan det kunde ske 
behövde dock vikingar som varit ute och rest komma hem och slå sig ned på sina gårdar igen. Ett 
vikingatåg  pågick  under  lång  tid,  och  att  framgångsrikt  strida  tillsammans  skapade  starka  band 
mellan stormannen och hans följe. När följet sedan kom hem ville de visa sina framgångar från 
vikingatågen och samtidigt visa fortsatt lojalitet mot sin följesledare, som ju kanske kunde leda dem 
till fler framgångar i framtiden. Ett sätt att göra båda dessa saker, visa sin lojalitet och samtidigt 
hävda sin egen odal, kan ha varit att uppföra dessa rika gravmonument, ett initiativ som då troligen 
kom  ifrån  de  stormannagrupper  som  stödde  kristnandet.  Denna  tolkning  stöds  också  av  att 
monumenten uppenbarligen uppförts av det övre maktskiktet i samhället, eftersom det måste ha tagit 
tid och skickliga stenhuggare för att tillverka dem. Män som precis kommit hem ifrån framgångsrika 
plundringståg passar in på den beskrivningen. Detta nya val av gravläggning kan således vara ett 
uttryck för banden som skapades under vikingatågen och en fortsättning av följesväsendet, fast på 
hemmaplan i en kristen kontext. Detta fick nog sedan sin fortsättning i de första kyrkorna.
   Något som återstå att förstå är varför vissa platser har ensamt stående monument, medan andra har 
många,  och  andra  inga  alls.  Hade  varje  någorlunda  framgångsrik  följeskrigare  byggt  ett 
gravmonument på sin gård hade det sannolikt funnits många fler, och vissa platser som sedan varit  
viktiga nog att uppföra stenkyrkor på verkar inte ha haft några tidigkristna gravmonument tidigare, 
som till exempel Heda.
   Ett vikingafölje som återvände hem behövde inte nödvändigtvis bestå av endast lokala män ifrån 
samma region. Ett följe kan ha bestått av ett mer varierat ursprung. Det öppnar även för möjligheten 
till ett inte lika fridfullt hemkommande som att alla går hem till sina egna gårdar. Ett följe kan ha haft 

1 ÖG 68: Svena gjorde denna bro efter Övind, sin broder. Han blev västerut död på Värings skepp. (Ekeby kyrka)
ÖG 111: Väring reste stenen efter sin broder Tjälve, den kämpe, som var med Knut. (Landeryds kyrka)
ÖG 155: Torfrid reste efter Asgöt och Göte, sina söner, denna sten. Göte avled i Ingvars härskara. (Sylten)
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tillräcklig  militär  makt  för  att  exploatera  den jordbrukande  befolkningen,  och  lägga  sig  som en 
överklass som tog ut avgifter och skatt ifrån övriga. Ett sorts tidig feodalliknande struktur, likt den 
Randsborg  beskriver  i  det  danska  vikingatida  samhället,  där  liknande  företeelser  beskrivs  som 
föregångare till en statsbildning (Randsborg 1980: 31, 168f.).
   Ordet thegn är även intressant i detta sammanhang. Dessa var militära män som gjorde tjänst hos 
en kung eller storman, troligen högt upp i hierarkin. I Knut den stores engelska lagar nämns kungliga 
thegnar som stod kungen särskilt nära. (Sawyer 1991: 53ff.). Man vet inte så mycket om hur det såg 
ut i Sverige på denna tid, men man kan jämföra med England. På 1000-talet i England var ett av 
kraven för att en storman skulle få vara en av kungens thegnar att denne thegn ägde en kyrka eller ett 
kapell (Pounds 1994: 223). Detta är i linje med det övriga tidigmedeltida Europa där det fanns en 
nära rumslig  relation mellan  aristokratins  huvudgårdar  och kyrkan (Hansson 2009:  131).  Anglo-
saxiska kyrkan anses ha haft stort inflytande på Sverige, den tidigaste missionen har troligen utgått 
därifrån (Gräslund 1996: 42). I Östergötland är det inte alls osannolikt att man påverkats av England. 
De tidigkristna gravmonumenten i Östergötland kan för vissa stormannanätverk ha fungerat ungefär 
såsom kapellen gjorde i England.
   Det  skulle  även  förklara  den  oregelbundna  och  varierade  förekomsten  av  tidigkristna 
gravmonument. De enda som fick uppföra dem var de som tillhörde följet, och de uppförde dem för 
att visa sitt stöd till kyrkan och ätten de tjänade. De i följet som hade egna gårdar i området uppförde 
ett monument på sin egen gård, medan de som inte ägde någon gård eller odal fick  uppföra sina 
monument på följesledarens område. Sådana platser kan till exempel Hov och Alvastra ha varit. 
   Men det fanns ju även de som uppenbarligen åtminstone under tidigt 1100-tal varit rika nog att 
uppföra kyrkor, men inte valde att bygga några tidigkristna gravmonument under 1000-talet. Då är 
det intressant i sammanhanget att notera att ordet thegn har en koppling till den danska kungamakten, 
som hade stort inflytande framförallt i Västergötland på 1000-talet (Sawyer 1991: 53ff.). Man kan 
förutsätta  ett  visst  inflytande  även  i  Östergötland.  Dessa  gårdsägare  som  valt  att  inte  uppföra 
tidigkristna  gravmonument  kan  ha  tillhört  en  maktgruppering  som ville  ta  avstånd  ifrån  danskt 
inflytande. Att det funnits en stor variation och konflikt av idéer inom Östergötland passar väl in med 
dess läge såsom gränsland mellan det danska inflytande från väst och svearnas inflytande från öst. 
Tycker man det är att gå för långt att se just ett danskt inflytande, även om vissa saker tyder på det,  
kan man åtminstone se detta som ett avståndstagande från en grupp som icke byggde gravmonument 
mot en grupp som gjorde det. 

5.1.5 Hela monument – En sammanfattning
– Monumenten  bygger  på  den  tidigare  minnestraditionen  och  förfäderskulten  såsom  en 

kombination  av  runsten  och  gravhög,  med  skillnaden  att  de  uppförts  (till  skillnad  från 
runstenarna) över människor som dött hemma, både kvinnor och män.

– Monumenten uppfördes av personer inom stormannanätverket, en medlem av en sådan ätt, 
eller en person i tjänst hos en kung eller storman. Antingen uppfördes de på personens egen 
gård eller, om man inte ägde en gård och odal i regionen, på en plats som kontrollerades av 
ledaren.  Gruppen som byggde gravmonumenten  kan ha  haft  en  koppling  till  den danska 
kungamakten,  medan  andra  tog  avstånd  från  denna  genom  att  ej  bygga  tidigkristna 
gravmonument.

   
5.2  1100- och 1200-talets återbruk
På 1100-talet slogs ett litet antal stormannasläkter för kungamakten i ett enat rike, medan makten 
tidigare  under  1000-tal  och  tidigt  1100-tal  varit  decentraliserad  med  instabila  överherravälden 
kontrollerade av olika maktgrupper (Sawyer 1991: 61ff.). Man kan anta att de släkter som under 
1100-talet blivit starka nog att tävla om en mera centraliserad kungamakt haft och byggt upp sitt 
stora inflytande under lång tid. Kaliff menar att kungasläkterna kan ha härstammat från en maktelit 
som uppkommit redan under folkvandringstid (Kaliff 1999: 137f.).
   Dessa släkter utgick ifrån maktbaser i Öster- och Västergötland, där den sverkerska ätten och 
Bjälboätten  hade  sina  stamgods  i  Östergötland  och  den  erikska  ätten  hade  en  stor  godsmassa  i 
Västergötland.  Lindkvist  menar  att  kungamaktens  överhöghet  vilade  på  två  skilda  grunder.  I 
Götaland på den fysiska närvaron under tidig medeltid, vilken var väsentlig för att kunna utöva makt, 
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och  i  Mälardalen  genom den  kontroll  över  den  sjöburna  militära  organisationen  som kungarna 
skaffade sig (Lindkvist 2010: 24f.).
   Kungamaktens fysiska närvaro måste ha byggts upp under en längre tid. Något som skedde på 
1100-talet var ju att man började bygga de första stenkyrkorna i Östergötland. Det är möjligt att ur ett 
fenomenologiskt  perspektiv  sätta  de  nya  stenkyrkorna  i  samband  med  kungasläkternas  fysiska 
närvaro i landskapet. Stenkyrkorna gav släkterna en mycket mer framträdande närvaro än tidigare. I 
och med att den västra slättbygden är så öppen och platt så syns stenkyrkorna mycket väl där de 
sticker upp i landskapet. Även om de inte står så nära varandra, är de nästan alla byggda på den 
högsta punkten på platsen, och var man än står så skymtar man dessa kyrkor. Att bygga dessa kyrkor  
var en medveten företeelse för att stärka sin synliga makt i omgivningen.
   Varför var det då nödvändigt att i samband med uppförandet av dessa kyrkor slå sönder en del 
tidigkristna gravmonument, och återanvända dem som delar av kyrkorna? Det finns ingenting som 
säger att man inte kunde ha behållit sitt eller sina gravmonument och ändå byggt en kyrka, tvärtom 
tyder ju mycket på att de tidigkristna gravmonumenten från början ofta kan ha stått vid träkyrkor. En 
äldre tanke har varit att monumenten förlorat sin betydelse, blivit omoderna och därmed använts som 
byggsten. Detta kan dock avfärdas eftersom uppenbarligen alla monument på samma plats ej blivit 
fragmenterade och återanvända samtidigt. Varför skulle man i Hov till exempel ha använt många 
monument som byggsten, men lämnat kvar några stycken som man kunde återbruka ett par hundra år 
senare,  om de  endast  skulle  tjäna  som byggsten?  Återbruket  måste,  som senare  forskning  även 
framfört,  ses  ur  andra  perspektiv,  och  snarare  bör  man  tala  om  att  monumentens  betydelse 
förändrats, inte förlorats. Viktigt är även att poängtera att det inte är en enhetlig förändring, där alla 
monument samtidigt återbrukas på samma sätt. Det verkar som att på en plats för flera monument så 
kan  vissa  monument  ha  fragmenterats  och  återbrukats  medan  andra  lämnats  kvar.  Man får  inte 
glömma  att  det  fanns  ägare till  monumenten.  Det  kan  ha  varit  så  att  vissa  ägare  ville  låta 
monumenten stå kvar, det vill säga att den tidigare betydelsen fortfarande var viktig för dem, medan 
andra ägare lät dem fragmenteras och återbrukas. Det har alltså från vissa funnits en önskan om att 
deras monument skulle införlivas i de nya kyrkorna. Varför ansåg de att detta var viktigare än att låta  
dem stå?

5.2.1 Helgonkult
Tidigare  har  jag förklarat  de  hela  tidigkristna  monumenten  som en förändring  av,  men ändå en 
fortsättning på, förfäderskulten. Runt 1100-talet började en ny form av kult, helgonkulten, sprida sig 
allt mer i Norden (Antonsson & Garipzanov 2010: 32f.). Helgonkult baserades på att de människor 
som blev helgon hade en nära kontakt med Gud under deras levnadstid, och hade varit vanlig i andra 
delar av Europa under lång tid, varifrån de spridits till Norden. Kulten spreds i och med spridandet av 
reliker, föremål kopplade till helgonet. Dessa sågs som medel genom vilka vanliga människor kunde 
kommunicera med Gud. 
   Behandlingen  av  tidigkristna  gravmonument  liknar  i  mångt  och  mycket  behandlingen  av 
helgonreliker. Helgonkulten har i grunden en del gemensamt med den tidigare förfäderskulten. Båda 
handlar  om  döda  människor  som  beskyddar  de  levande  och  har  kontakt  med  det  gudomliga. 
Skillnaden är att nu fick bara speciella personer inneha de funktioner som förfäderna tidigare haft. 
Där det tidigare varit viktigt att begrava sig nära förfäderna för att bli beskyddade av dem blev det 
viktigt att begrava sig nära helgonen (Ersgård 2006: 80f.; Johansen 1997: 29f.). Reliker användes 
som  legitimiseringsföremål  och  för  att  göra  en  plats,  till  exempel  en  kyrka,  extra  helig.  De 
tidigkristna gravmonumenten, med den starka koppling de hade till förfäderskulten, kan ha haft en 
liknande funktion.  Förfäderskulten var fortfarande viktig.  När man väl bestämt sig för att  bygga 
dessa beständiga stenkyrkor ville vissa ägare till tidigkristna gravmonument att förfäderna skulle bli 
en del av den nya platsen för religiöst utövande, samtidigt som de för dem som uppförde kyrkorna 
tjänade  som  legitimitetsmarkörer.  Användning  som  legitimiseringsmarkör  är  extra  tydlig  i 
Sverkersgården, där fragmentens återanvändning såsom pelarfundament visar på en stark symbolik 
där  fragmenten  symboliserar  förfäderna  vars  grund  byggnaden,  och  byggherrens  makt,  står  på. 
Samtidigt som det fanns anledningar för människor att vilja få sina gravmonument återanvända på 
detta sätt, bör det ha funnits ett intiativtagande ifrån kyrkan, i vars intresse det låg att centralisera så 
mycket kultutövning som möjligt till sin egen byggnad, och att fylla denna byggnad med så många 
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symboler för kraft och makt som möjligt (jf Johansen 1997: 242f.).
   Helgonreliker kan som bekant vara föremål kopplade till helgonet, men något mycket populärt var 
även skelettdelar. En fråga som kan uppstå är varför man använde de tidigkristna gravmonumenten i 
stället för skelettdelar. Det kan troligtvis förklaras med att uppförandet av stenmonument över en 
grav  innebar  en  symbolik  där  stenen  övertog  rollen  som  själsbärare.  En  viktig  sten  i  detta 
sammanhang är Ög 49, som av Brate antas vara en kalkhäll (Brate 1911: 49). Inskriften på denna 
sten lyder ”Jesus Kristus, som allt förmår, göre Äsas säl säll! I den förkunnelsen dog hon. In i stenen  
har liket att gå.”. Den sista meningen är förstås mest intressant. Tanken på att den döde personen blir  
en del av stenen stämmer mycket väl in på att stenen senare kunde användas på samma sätt som en 
helgonrelik. De tidigkristna gravmonumenten, och även fragmenten av dem, bar på så sätt på de så 
viktiga förfäderna.

5.2.2 Fragmentering
Varför hittas då inte hela gravmonument i dessa kyrkor, utan endast fragment av dem? En enkel 
förklaring kan ju vara att de var lättare att använda som byggstenar då, men det förklarar inte att man 
ofta  hittar  fragment  som  omöjligt  tillsammans  kan  sättas  ihop  till  en  kista.  Om  man  bara 
fragmenterade dem för att göra dem lättare att bygga med, så skulle man nog sedan använda alla 
delarna. Det ser i stället ut som att man har använt en del av ett monument till att återbruka i kyrkan,  
och en del på något eller några andra sätt. 
   Hur fungerar då detta? Man ville att ens förfäder skulle vara en del av den nya kyrkan, men det 
räckte med en bit av monumentet för att detta skulle uppnås. Detta är ett uttryck för pars pro toto-
symbolik, där varje del representerar hela saken. Denna tanke fanns redan i förhistorien på flera 
platser, men även under senare tid. Till exempel var det så i England under medeltiden att när man 
ingick ett kontrakt eller en överenskommelse så bröt man ett objekt och tog en del var, som senare 
sattes ihop med det skrivna dokumentet. Det var viktigt att ha en del av ett objekt som symboliserade  
hela överenskommelsen (Chapman 2000: 37ff.). 
   Detta är intressant då det kan ge en ledtråd till förståelse för fragmenteringen av de tidigkristna  
gravmonumenten. För ägaren till monumentet kan det ha varit enormt viktigt att man inte 'förlorade' 
hela  monumentet,  och  därmed  kontakten  med  förfädern  som  monumentet  representerade.  Som 
nämndes tidigare var förfäderna fortfarande av stor betydelse, så för att fortsätta ha kontakt med sin 
förfäder fragmenterade man monumentet så att det kunde användas i kyrkan, samtidigt som man 
behöll en del för sig själv – en del som inte förlorat i betydelse av själva fragmenteringen.
   På detta sätt kan man ha velat sprida ut monumentet på flera platser. Vad som talar för det är att 
man faktiskt har hittat fragment på andra platser än inuti kyrkorna, till exempel i nyare gravkistor 
eller i kyrkorgårdsmurar. Detta resonemang stärks även av koppling till helgonreliker ovan, som även 
de behandlades på mycket liknande sätt. Det var inga hela skelett som blev reliker, utan det var ofta 
små benbitar som representerade hela helgonet. Det senaste fyndet i Norrköping, där ett fragment 
hittades i en grop från 1300-talet (Carlsson 2012), är även intressant i detta sammanhang då detta kan 
ha varit ett fragment man haft på annan plats under ett par hundra år, men som helt enkelt kasserats 
när det tappat sin betydelse. En alternativ tolkning till det kan vara att fragmentet fortfarande setts  
som innehållandes en själ, och det då kan ha blivit begravt på detta sätt.

5.2.3 Visibilitet
I kapitel  4 konstaterades att  fragmentens visibilitet  inte verkade viktig för 1100- och 1200-talets 
återbruk. Det kan verka underligt, men inte vid närmare eftertanke. Människorna som detta handlar 
om var människor som kände varandra i ett elitnätverk. Det var inte nödvändigt för människor att se 
fragmenten, alla visste ju ändå att de låg där! Denna företeelse, att så att säga deponera något viktigt 
där det inte syns, har andra paralleller under vikingatid och medeltid som till exempel depåfynd av 
silverskatter.  På  1100-talet  kunde  det  mycket  väl  vara  så  att  man  mindes  personen  som 
gravmonumenten uppförts över, och om man då visste att till exempel ens farmor nu var en del av 
kyrkan, var det inte nödvändigt att göra detta synligt utåt.

5.2.4 1100 och 1200-talets återbruk: En kollektivisering
På 1100-talet förändrades den religiösa kulten mot att bli mer kollektiv, samtidigt som den värdsliga 
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makten  även  den  låg  inom  kollektivet.  Det  gällde  att  samverka  med  sin  släkt  och  skapa 
vänskapsförbindelser,  att  skapa  nätverk,  för  att  få  en  framskjuten  maktposition.  Eliten  var  inte 
uppdelad i fasta enheter, ätter, utan nätverken överlappade (Hermanson 2000: 9ff.). Dessa band till 
mäktiga personer blev viktigare än att framhålla sin egen familj. Tidigare, under 1000-talet, hade det 
varit mycket viktigt att hävda sin egen rätt, sin egen odal. 
   På 1100-talet hade banden till mäktiga personer i samhället blivit viktigare än ens egen rätt. På så 
sätt kom odalen att tappa i betydelse, och det blev viktigare att vara något som man kanske skulle 
kunna likna vid adel, vilket innebar en stark koppling till det politiska toppskiktet och kungamakten. 
1100- och 1200-talen var samtidigt tidpunkten för katolicismens riktiga genomslag, bland annat med 
sina klosteretableringar,  under en stark kungamakt,  en kungamakt  underbyggd av maktnätverken 
som just diskuterats.
   Inom dessa ramar kan man se att det för vissa personer under denna period låg ett intresse i att låta 
sin  familjs  gravmonument  återanvändas  i  samhällets  mäktigaste  personers  kyrkor.  Det  fanns  ett 
religiöst initiativ i och med att man på det sättet lät ens förfäder bli del i Guds hus och i en ny 
kultgemenskap, samtidigt som man på detta sätt kunde visa ett ännu starkare stöd till makten man 
tjänade. I och med att detta skedde inom små nätverk i makteliten var det inte nödvändigt att skylta  
utåt med sitt bidrag, människorna visste ändå om att ens förfäder låg där i kyrkorna. Dessutom kunde 
man uppnå detta samtidigt som man kunde fortsätta vörda sina förfäder, så länge man fragmenterade 
monumenten och kunde behålla bitar av dem för andra ändamål. Samtidigt fanns det ett initiativ ifrån 
det styrande skiktet, i och med att detta typ av återbruk stärkte och legitimiserade deras position.
   Det bör påpekas att det för andra människor uppenbarligen var viktigare att låta monumenten stå 
kvar. För dem var fortfarande den äldre betydelsen viktigare än den de kunde få såsom delar av 
kyrkor. Det kanske inte heller för dem fanns ett lika starkt världsligt motiv, de hade inte lika mycket 
att tjäna på det. Det är dessa gravmonument, samt möjligen sådana fragment som inte återanvändes i 
kyrkor  utan  hölls  någon  annanstans,  som  sedan  återanvänds  under  nästa  period,  då  ännu  en 
betydelseförändring sker.

5.3 Senmedeltidens återbruk
I kapitel 4 konstaterades att återbruket under senare medeltid, ca 1300 – 1500, var annorlunda än det 
tidigare. Det verkar som att det var mycket viktigare att stenarna låg så att man kunde se ristningarna, 
och de fick ofta plats i portaler.
   Här bör man påpeka att det då hade gått mycket lång tid, minst två hundra år, sedan de hela  
monumenten uppfördes. Samma minne av personerna som gravlagts under monumenten, som hade 
gjort att fragmentens synlighet ej var viktig under den tidiga perioden av återbruk, fanns inte kvar. 
Den kollektivisering som då tog fart var inte längre aktuell. Det är också sannolikt att det inte längre 
fanns några uttalade ägare av monumenten, i den mening att det fanns släktingar till de som uppfört  
dem  som  fortfarande  vårdade  och  vördade  monumenten.  Vid  det  här  laget  hade  odal  och 
förfäderskult en perifer betydelse, och människorna kan ha flyttat sig.
   Detta gjorde att anledningarna för det tidiga återbruket inte längre fanns kvar. Det fanns inte längre  
en personlig relation mellan monumentens ägare och förfäderna monumenten uppförts över. Varför 
återbrukade man då monumenten på annat sätt nu?
   En  jämförelse  med  runstenarna,  ett  material  som ju  definitivt  är  kopplat  till  de  tidigkristna 
gravmonumenten (Ljung 2009: 147f.), är här på sin plats. Birgitta Johansen har studerat runstenarnas 
återbruk  i  kyrkor  i  sin  avhandling  (1997).  Där  visar  det  sig  att  runstenarna  ofta  finns  i  de 
ursprungliga väggarna och portalerna från 1100-talskyrkor, men även som trösklar, golv och i väggar 
i senare tillbyggnader såsom vapenhus och sakristior från 1200- och 1400-tal. Viktigt att poängtera är 
att runstenarna allra oftast återbrukades där de syns. (Johansen 1997: 195f., 201f.). 
   Detta är en viktig skillnad gentemot det tidiga återbruket av de tidigkristna gravmonumenten, som 
under  den  perioden  inte har  legat  synligt  i  dessa  publika  delar.  Johansen  menar  att  det  tidiga 
återbruket av runstenar har initierats av stenarnas ägare i vars intresse det låg att stenarna skulle ses 
av så många som möjligt, samtidigt som kyrkan använde runstenarna i byggnaden för att få folk att 
känna igen sig och den inte skulle kännas främmande (Johansen 1997: 242f.). Detta kan alltså inte 
stämma överens med det tidiga återbruket av tidigkristna gravmonument som diskuterats ovan.
   Däremot stämmer det väl överens med hur återbruket för tidigkristna gravmonument ser ut under 
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senmedeltid. Även där ser vi att fragmenten ligger synliga, ofta i portaler.
   På senmedeltid är det mycket  möjligt  att  människorna såg på tidigkristna gravmonument och 
runstenar  som  ungefär  samma  sak.  I  och  med  att  man  ej  längre  mindes  människorna  som 
monumenten uppförts över, och att den religiösa kulten förändrats bort ifrån det tidigare fokuset på 
odal och förfäderskult, såg man runstenar och tidigkristna gravmonument som två liknande uttryck 
för  tidigare  traditioner.  Dessa  traditioner  var  man  inom  kyrkan  fortfarande  intresserade  av  att 
införliva i sina egna byggnader under senare medeltid. 
   Intressant  att  notera  är  att  bland  runstenar  som flyttades  var  det  framför  allt  runstenar  från 
gravgårdar som flyttades, enligt Johansen för att markera att det var kyrkobyggnaden som var det  
religiösa livets centrum och att allt det som hörde samman med gravgården hade upphört (Johansen 
1997: 246). Inom en sådan tradition av att flytta runstenar ifrån gravgårdar passar de tidigkristna 
gravmonumenten in väl då de också hör ihop med gravgårdar, och kan vara en förklaring till att det 
inte står kvar några tidigkristna gravmonument idag. De var helt enkelt prioriterade objekt för kyrkan 
att lägga beslag på såsom gravmarkörer. Det passar även in på tanken att byggandet av stenkyrkor 
och flyttandet av runstenar (och, menar jag, tidigkristna gravmonument under denna senare period) 
var ett steg i att omvandla landskapet, för att ta bort fokus från landskapet och det förflutna, och i 
stället lägga det på Gud och kyrkan (Johansen 1997: 247; Andrén 1999).
   I runstensanalysen påpekar Johansen att det förstås finns en stor variation inom materialet (1997: 
243), regionala variationer, och att man behandlat stenarna på olika sätt på olika platser under olika 
perioder.  I  denna  studie  av  återbruket  av  tidigkristna  gravmonument  har  jag  fokuserat  på 
Östergötland,  varför  det  inte  är  meningen  att  alla  dessa  slutsatser  ska  kunna  appliceras  på  de 
fragment av tidigkristna gravmonument som hittats  i andra landskap, där det kan ha förekommit 
andra traditioner. Till exempel har man på 1400-talet i Närke återanvänt fragment ifrån tidigkristna 
gravmonument som fundament till  en pelare (Jansson 1975: 45f.), likt Sverkersgården i Alvastra. 
Detta skulle ej passa in på mönstret i Östergötland. I Närke kan man då kanske ha uppehållit kulten 
och  betydelsen  av  monumenten  längre,  varför  de  då  kunde  ha  en  stark  betydelse  såsom 
legitimiseringsmarkörer  så sent som på 1400-tal.  Spekulationer  kring regionala variationer ligger 
dock utanför denna uppsats och kräver en mycket större genomgång av hela materialet.

5.4 Återbruk – En sammanfattning
– Tidigkristna gravmonument har fragmenterats  och återbrukats på olika sätt  under två löst 

sammanhängande perioder.  Icke-visibilitetsperioden,  under  tidig  medeltid,  då  det  inte  var 
viktigt  att  fragmenten  syntes  utåt,  och  visibilitetsperioden,  under  senare  medeltid,  då 
fragmenten lades så att de syntes.

– Den första  perioden  initieras  av  en  kollektivisering  av  det  religiösa  samt  den  världsliga 
makten, där de tidigkristna gravmonumenten återbrukades likt helgonreliker, för att ägaren av 
monumentet  skulle  koppla  sina  förfäder  till  den  nya  kollektiva  kultgemenskapen  i 
kyrkobyggnaden, och samtidigt koppla sig själv till byggherren som uppförde monumentet. 
Samtidigt uppmuntrades detta av byggherren och kyrkan såsom ett sätt att införliva den starka 
förfäderskulten i kyrkobyggnaden och göra den till sin. Man fragmenterade kistorna för att en 
del av något representerade det hela, pars pro toto, och man kunde på detta sätt fortsätta sin 
förfäderskult på andra platser samtidigt som man återbrukade ett eller flera fragment i kyrkan.

– I den andra perioden är den kollektivisering av samhället som startat återbruket färdigt. Nu 
behandlas de tidigkristna gravmonumenten likt runstenar behandlas i flera andra landskap, 
eftersom ägarna  till  monumenten  nu  inte  finns  kvar  eller  inte  har  samma  inflytande  på 
återbruket. Återbruket är i stället till större del styrt av kyrkan, som vill ta över alla funktioner 
som dessa tidigare gravgårdar och monument haft i landskapet, och fylla kyrkobyggnaden 
med gamla mäktiga symboler.
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6. SAMMANFATTNING
Syftet med denna uppsats är att förstå betydelsen av fragmenterandet och återbruket av tidigkristna 
gravmonument i Östergötland. I kapitel 2 ges en översikt över vad dessa kistor är för något, hur de 
hittas, och var någonstans.  I  kapitel  3 och 4 görs huvudstudien,  vilket är en fallstudie över fyra 
platser och fynden däri: Hov kyrka, Sverkersgården i Alvastra, Östra Skrukeby kyrka samt Västra 
Tollstads kyrka. Resultaten härifrån visar att man inte kan belägga att kistfragment ska ha flyttats  
från en plats med hela tidigkristna gravmonument till en annan för att bygga en kyrka, utan man får 
utgå ifrån att det stått hela tidigkristna gravmonument i anslutning till fyndplatserna för kistfragment. 
Relationen  mellan  tid  för  återbruk  av  fragmenten,  deras  återbruksplacering  i  kyrkan,  och  deras 
visibilitet utåt visar på en viktig skillnad mellan återbruket under 1100/1200-tal och 1300/1400/1500-
tal. Under den tidiga perioden har visibilitet och placering överlag ej varit viktiga, även om vissa 
undantag  med  stark  symbolik  finns  såsom pelarunderlagen  i  Sverkersgården.  Under  den  senare 
perioden återbrukas fragmenten däremot oftast synligt och ofta i portaler.
   Vidare visas att precis som uppförandet av de hela monumenten på 1000-talet var en förändring 
och fortsättning på tidigare kult kring förfäder och odal, innebar fragmenteringen och återbruket av 
monumenten  på  1100/1200-talet  ännu  en  förändring,  en  kollektivisering  av  både  världslig  och 
religiös makt där det var viktigt att knyta sig till starka maktgrupperingar, och inte så viktigt längre 
att  hävda sin  egen rätt  och  odal.  Samtidigt  började en  kristen  influens  utifrån  sprida  tanken på 
helgonkult, en tanke som ledde till att de tidigkristna gravmonumenten behandlades på liknande sätt 
såsom helgonreliker. Fragmenterandet har att göra med att en del sågs som likvärdigt med det hela, 
pars pro toto, och genom att endast använda bitar av monumentet till återbruket i kyrkan kunde ägare 
till monumentet använda resten på andra betydelsefulla sätt.
   Under senare medeltid fanns det inte längre en personlig relation mellan monumentens ägare och 
förfäderna monumenten uppförts  över som påverkade återbruket.  Då återbrukades de tidigkristna 
gravmonumenten  i  stället  snarlikt  runstenarna,  som  ett  led  i  kyrkans  övertagande  av  mäktiga 
symboler i landskapet.
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