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Förord

Att skriva en avhandling har varit en spännande, lärorik och bitvis mödosam resa. Jag har 
haft förmånen att ha gott sällskap på vägen och tur är väl det, att umgås med 602 stenar 
och fragment, om än väl så intressanta, kan bli enahanda i längden. Först och främst vill 
jag tacka mina handledare Torun Zachrisson och Anders Andrén för er entusiasm inför 
ämnet, alla givande diskussioner som har fört arbetet framåt och för att ni alltid tagit er tid 
och läst texter och givit konstruktiva kommentarer, ofta med kort varsel. Mitt varmaste 
tack för er varsamma handledning och för ert stöd, förståelse och tålamod när saker inte 
har gått som planerat, när livet kommit emellan och avhandlingsskrivandet fått vila. Det 
har gjort hela skillnaden. 

Flera kollegor har läst och kommenterat olika delar av avhandlingen. Tack Lotta Mejsholm, 
Laila Kitzler Åhfeldt, Magnus Källström och Olof Holm för att ni har delat med er av er 
tid och erfarenhet. Era kloka synpunkter, konstruktiva kritik och glada tillrop har varit 
ytterst värdefulla och har hjälpt mig att skriva en bättre text. Tack också Laila för att du 
har 3D-scannat gravhällar åt mig inom ramen för avhandlingsprojektet, för roliga resor 
till Västergötland, Östergötland och Visingsö och för alla diskussioner om tidigkristna 
gravmonument. Tack Magnus för att du har hjälpt mig att hitta rätt i runologins snårskogar 
och för att du med stort kunnande har svarat på alla frågor jag har skickat dig. Jag är även 
väldigt tacksam för din ovärderliga hjälp med att gå igenom alla runinskrifter i katalogen, 
samt göra läsningar och översättningar mer konsekventa. Ett stort tack riktas till Jan Owe 
för att du har tillhandahållit tidiga versioner av Samnordisk runtextdatabas, tipsat om 
arkivmaterial och mer okända fynd, och inte minst för att du hjälpt mig att korrekturläsa 
katalogen.

Jag bekymrade mig länge för hur jag skulle presentera undersökningsmaterialet i bokform; 
hur gör man egentligen för att en databas, texter och många hundra bilder ska bli en helhet? 
Det visade sig att jag oroat mig i onödan. Tack Samuel Raitio för att du tog dig an projektet 
att sätta avhandlingen och katalogen, för det stora arbete du har lagt ner och för att det 
blivit två så fina böcker. Tack också för ditt tålamod med mina otaliga ”sista ändringar”. 
Tack Alison Klevnäs för att du har språkgranskat engelskan och gjort mina kråkfötter 
mer läsbara. Ett stort tack riktas även till Tommy Grünbaum på Explicare som med kort 
varsel beslutade sig för att ge ut avhandlingen och som med lugn och kunnande guidat mig 
genom tryckprocessen. 

På vägen från idé till färdig avhandling har det varit många personer som på olika sätt 
har betytt mycket för arbetets genomförande. Tack Anne-Sofie Gräslund och Anders Kaliff 
för att ni uppmuntrade mig att söka till forskarutbildningen. Ert initiala stöd var väldigt 
viktigt när projektet tog form. Att det kom att handla om tidigkristna gravmonument 
beror på att jag under en period arbetade vid dåvarande Riksantikvarieämbetet UV Öst 
i Linköping och fick i uppdrag att skriva om runstenar och tidigkristna gravmonument 
inom Skänninge- och Slättbygdsprojekten. Tack Rikard Hedvall och Anders Kaliff för 
att ni gav mig dessa möjligheter. Tack också Rikard Hedvall och Hanna Menander för 
att ni i samband med detta arbete generöst delade med er av er inventering av tidigkristna 
gravmonument i Linköpings stift. 

Till alla på Institutionen för arkeologi och antikens kultur vill jag rikta ett stort tack för ert 
intresse för min avhandling, liksom för era synpunkter och kommentarer när jag presenterat 
arbetet vid institutionens forskarseminarier. Speciellt tack Anna Källén och Susanne �edéen. 
Tack Anna för goda råd när de verkligen har behövts och för finfika till vår hejarklack i 
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skid-VM/OS och tack Susanne för gott samarbete i vårt runstensutgrävningsprojekt. Jag 
vill också tacka alla mina doktorandkollegor genom åren – ingen nämnd ingen glömd 
– för goda samtal, stöd och inspiration, pratstunder i korridoren och fikapauser. Alldeles 
särskilt vill jag tacka mina kära rumskamrater och souvenirsamlare, Jenny Nyberg, Ingrid 
Berg och Elin Engström. Tack för vänskap, skratt och för att ni torkat en och annan tår. 
Ni har förgyllt doktorandtiden! Tack också Annika Mobacker Magnusson och Christina 
Larsson, institutionens administratörer, för all praktisk hjälp så att doktorandprojektet har 
fortlöpt smidigt.

Under mina resor runt om i landet i samband med materialinsamlingen har jag fått hjälp 
av många människor. Ett varmt tack riktas till alla er vaktmästare som har låst upp kyrkor i 
tid och otid så att jag har fått tillgång till undersökningsmaterialet. Likaså tack alla ni som 
har hjälpt mig att söka efter och plocka fram stenar och fragment ur museisamlingar. Tack 
Jenny Radon för att du följde med mig och hjälpte mig på inventeringsresan till Småland 
och Öland, så mycket roligare arbetet blev i ditt sällskap! Tack Ragnhild Boström för din 
gästfrihet och för att du generöst delat med dig av din stora kunskap om Ölands kyrkor. 
Ett stort tack riktas även till personalen på Antikvarisk-topografiska arkivet, särskilt Karin 
Larsson, som har hjälpt till med att ta fram och identifiera material i arkivets samlingar.

Hösten 2009 var jag utbytesdoktorand vid Department of Archaeology vid University 
of Reading. Under denna period träffade jag många personer som generöst delade med sig 
av sin tid och kunskap. First I would like to thank Professor Roberta Gilchrist for giving me 
the opportunity to come to Reading. �ank you Roberta and all the staff at the Department of 
Archaeology for your warm welcome and for a rewarding and inspiring time. �ank you Professor 
Lesley Abrams for welcoming me to Oxford and for the interesting discussions about stone sculpture 
in England and Scandinavia. I would also like to thank Professor Nancy Edwards for inviting 
me to Bangor and for sharing your knowledge on the early medieval inscribed stones in Wales. On 
a trip to Scotland I met Professor Steven Driscoll and Dr Katherine Forsyth. �ank you for the 
guided tour of Govan Old Church and for letting me give a research seminar at the Department of 
Archaeology at the University of Glasgow. And last, but not least, my warmest thanks to Dr Sally 
Foster and Rod McCullagh for your hospitality and for sharing your knowledge about Scotland in 
general and Pictish stones in particular.

Under åren som doktorand har jag mött många fler personer som varit viktiga för 
avhandlingsarbetet än jag har möjlighet att nämna i detta förord. Tack alla ni! Ett speciellt 
tack Marjolein Stern för gott samarbete med det tvärvetenskapliga forskningsnätverket 
”Runes, Monuments and Memorial Carvings”, för vänskap och för givande diskussioner. To all 
members of the RMMC-network: you have been an important source of inspiration and support. 
�ank you Kristel Zilmer, Lilla Kopár, Lesley Abrams, Lisbeth Imer, Magnus Källström, Henrik 
Williams, Judith Jesch, Marco Bianchi, Laila Kitzler Åhfeldt, Anouk Busset, Meggen Gondek, 
Lydia Carstens, Joanne Kirton, Howard Williams and many more. 

Sist, men allra mest vill jag tacka mina vänner och min familj. Tack Jenny Radon, Emma 
Sjöling, Johanna Bergqvist och alla ni andra kära vänner, vad vore livet utan er?! Tack till 
min underbara familj. Utan er kärlek, stöd och omtanke hade jag inte orkat ro detta i hamn. 
Tack Stina och Kristoffer och lille Frans, moster lovar att komma och hälsa på oftare i 
framtiden. Tack mamma och pappa för praktisk hjälp med barnpassning, matleveranser 
och all annan tänkbar markservice. Tack mamma för att du outtröttligt har korrekturläst 
avhandling och katalog och tack pappa för de fina illustrationerna. Men framförallt tack 
för uppmuntran när det som allra mest har behövts och för att ni alltid har trott på mig 
och stöttat mig i allt jag tagit mig för. Tack älskade Erik, jag har inte ord för att beskriva 
vad du betyder för mig. Att vara doktorand är ofta en själslig berg-och-dalbana och du har 
varit min trygga klippa genom nästan hela denna resa. Till Arvid och Alma, min älskade 
ungar, som fötts under avhandlingsarbetets gång, tack för att ni på allvar har lärt mig vad 
som är viktigt här i livet!

Stockholm, en regnig februaridag 2016
Cecilia Ljung
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1. Inledning

Det sägs att forskning går i cykler. I så fall är det tid att sluta cirkeln. Det är hundra år sedan 
Sune Lindqvists avhandling Den helige Eskils biskopsdöme. Några arkeologiska vittnesbörd om 
den kristna kyrkans första organisation inom mellersta Sverige, pionjärarbetet om de tidigkristna 
gravmonumenten, publicerades år 1915. Under det århundrade som gått har källäget avse-
värt förändrats och materialet mångdubblats. Sedan Lindqvists dagar har de tidigkristna 
gravmonumenten beforskats i en rad arbeten inom ett antal olika vetenskapliga discipliner, 
men materialet som helhet har inte varit föremål för en ny studie förrän nu. 

Mitt intresse för de tidigkristna gravmonumenten tog sin början på den östgötska 
slätten där jag inom ett större utgrävningsprojekt i regi av Riksantikvarieämbetet UV 
Öst i Linköping fick möjlighet att stifta närmare bekantskap med detta källmaterial.1 En 
studie av Skänningebygdens runstenar och tidigkristna gravmonument utvecklades till 
en ansökan till forskarutbildningen, vilket nu lett fram till denna avhandling. Jag hade 
från början en klar bild av vad arbetet skulle omfatta. Utifrån en jämförande analys av 
Östergötlands runstenar och tidigkristna gravmonument ämnade jag sätta in materialet i ett 
kronologiskt och regionalt sammanhang och därigenom tolka sociala förändringsprocesser 
under övergången mellan vikingatid och medeltid. Men som många med mig erfarit är ett 
avhandlingsarbete sällan en rak väg från frågor till slutsatser. Även om vissa utgångspunkter 
består så har mycket förändrats och i närkamp med källmaterialet har min förförståelse och 
mina frågeställningar omdanats och utvecklats. Arbetet växte snabbt utanför Östergötlands 
gränser till att omfatta samtliga tidigkristna gravmonument. Den jämförande studien av 
runstenar och gravmonument ledde fram till vad som kom att bli en av de grundläggande 
utgångspunkterna för avhandlingen, nämligen att de tidigkristna gravmonumenten utgör 
en integrerad del av den senvikingatida runstenstraditionen. Det som inledningsvis var mitt 
huvudsyfte, att belysa gravmonumentens sociala sammanhang, förändrades också genom att 
fokus alltmer kom att glida över till att studera dem i relation till kristnandeprocessen. 

Övergången till kristendomen innebar en drastisk förändring av begravningstraditionen, 
liksom av människors förhållande till sina döda släktingar. Skiftet i begravningsseden 
medförde i slutändan att man kom att överge de äldre gårdsgravfälten till förmån för 
kyrkogårdens vigda jord. Närheten mellan gård och gravfält gjorde att släkten och minnet 
av äldre generationer var en integrerad del av landskapet och det levande samhället. Detta 
samband bröts i och med att gravläggningen förflyttades till kyrkogården, som i betydligt 
högre utsträckning styrdes av kyrkans normer och praxis (Zachrisson, T. 1994:226 ff.; 
Mejsholm 2009:43 ff. och där anf. litt.; Hållans Stenholm 2012:231 ff.; se även Jonsson, Kr. 
2009:102 f.). De tidigkristna gravmonumenten utgör de äldsta bevarade kristna gravvårdarna 
i södra Mellansverige och påvisar sålunda förekomsten av kristna gravplatser. De skulle 
därigenom kunna uppfattas som slutfasen av denna förändringsprocess. Samtidigt innebär 
betraktandet av gravmonumenten som en del av runstenstraditionen att de inte enbart kan 
förstås som gravvårdar. De utgör även, likt runstenarna, monument som upprätthåller minnet 
av de döda och förankrar detta i relationen till de efterlevande. Genom de tidigkristna 
gravmonumenten förenas således två handlingar, åminnelsen av de döda och en kristen 
gravläggning, i samma monument. Dessa två aspekter, åminnelse och gravläggning, bildar 
tillsammas det övergripande ramverket inom vilken avhandlingen utspelar sig. Övergången 

� Se Hedvall, R., Lindeblad, K. & Menander, H. (red.) 20�3; Ljung, C. 20�3. 
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till en kristen begravningspraxis var dock långt ifrån en linjär process, vilket inte minst 
tydliggörs genom de regionala variationerna i gravskicket under slutet av vikingatiden 
(se t.ex. Sigurðsson 2003:21 ff.; Svanberg 2003; Andersson, G. 2005; �eliander 2005; 
Gräslund 2010). En viktig aspekt av arbetet är därför att undersöka hur de tidigkristna 
gravmonumenten förhåller sig till regionala och kronologiska skillnader i runstensresande 
och gravläggningspraktiker och vad detta medför för synen på kristnandeprocessen.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån de tidigkristna gravmonumenten 
analysera framväxten av kristna begravningsplatser och ett nytt religiöst och maktpolitiskt 
landskap i brytpunkten mellan vikingatid och tidig medeltid. Arbetet kan delas i två nivåer 
där den första syftar till att ringa in de regionala och tidsmässiga sammanhangen kring 
de tidigkristna gravmonumenten, medan den andra fokuserar på att studera miljöer med 
gravmonument i en samtida kontext. Inledningsvis analyseras gravmonumenten med avseende 
på kronologi, samt regionala likheter och skillnader. Därefter vidgas diskussionen och de 
tidigkristna gravmonumenten studeras i relation till runstensresande och senvikingatida 
gravskicksförändringar inom de olika delarna av undersökningsområdet. Efter att ha 
analyserat gravmonumenten i ett mer övergripande perspektiv flyttas fokus i avhandlingens 
senare del mot själva platsen där de en gång uppfördes. Syftet är att med utgångspunkt i 
ett med gravmonumenten samtida arkeologiskt källmaterial i detalj granska gravplatserna 
och deras närmiljöer för att diskutera social bakgrund samt platsernas betydelse för en 
framväxande kyrklig organisation. Min avsikt är att de olika diskussionerna som förs i 
avhandlingen sammantaget ska leda fram till en fördjupad förståelse för vad tidsmässiga, 
regionala, materiella och innehållsmässiga förändringar inom runstenstraditionen berättar 
om kristnandeprocessen och den tidiga kyrkliga etableringen i södra Mellansverige2. 

Ett mer grundläggande syfte med avhandlingen, vilket även har varit en förutsättning för 
själva undersökningen, är att upprätta en heltäckande sammanställning över de tidigkristna 
gravmonumenten, något som tidigare saknats. Detta arbete redovisas i den separata katalogde-
len som ingår i avhandlingen. Katalogen är tänkt att fungera som en uppslagsdel tillsammans 
med avhandlingstexten, men även som en fristående översikt över materialet. Min förhoppning 
är att läsaren härigenom ska kunna få en god överblick över undersökningsmaterialet, samt 
att katalogen ska tillgängliggöra de tidigkristna gravmonumenten för vidare forskning. I 
katalogen redovisas fynd av tidigkristna gravmonument landskapsvis och därefter platsvis 
inom landskapet i bokstavsordning (se även katalogens inledande kapitel). 

� Benämningen södra Mellansverige används i avhandlingen för att i grova drag definiera ett område 
som inbegriper Götaland (undantaget de landskap som under medeltiden tillhörde Danmark) och 
södra Svealand. 
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2. Presentation av undersökningsmaterialet 

2.1. Terminologi – kärt barn har många namn

Begreppsfloran kring de tidigkristna gravmonumenten är omfattande. Alltsedan Sune 
Lindqvist rekonstruerade fyra ornerade hällar, som hittades i Eskilstuna år 1912, till 
en ovan jord stående kista har den vanligaste benämningen varit Eskilstunakista (se 
Lindqvist, S. 1915:18 ff.) (fig. 1). En mängd andra beteckningar har introducerats utan att 
få något större genomslag. Sigurd Curman ansåg att man snarare har anledning att tala 
om Vretamonument eftersom fynd av denna typ av gravvårdar påträffats vid ett stort antal 
kyrkplatser i Östergötland (Curman 1932a:150 f.). Sölve Gardell i sin tur förespråkade att 
man utgår från tre undergrupper av gravmonument: Västgötakistor, Östgötakistor och 
Skånekistor (Gardell 1945:85 ff.). Elisabeth Svärdström lade i Västergötlands runinskrifter 
till ytterligare en benämning, nämligen gravmonument av Husabytyp, vilken hon använ-
der parallellt med termen Eskilstunakista (SRI, 5:34). Vari skillnaden består är oklart. 
Uppdelningen förvirras dessutom av att Husabytypen främst tycks omfatta hällar från 
Häggesleds kyrka. Gemensamt för samtliga dessa beteckningar är att de utgår från geografisk 
proveniens, något som har kritiserats av Tom Neill och Stig Lundberg. De framhåller att 
namnförslagen är missvisande då förekomsten av gravmonument inte begränsas till dessa 
platser eller områden. Dessutom är gravmonumenten i flera fall vanligare på andra platser 
än de som givit upphov till namnet (Neill & Lundberg 1994:146). Istället föreslår Neill och 
Lundberg att stenmonument från ”den runologiska vikingatiden med runor och/eller med 

Fig. 1. Rekonstruktion av Eskilstunakistan (Eskilstuna kloster 1-4/Sö 356). Efter Lindqvist 1915:28 f., Fig. 11 och 12. 
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vikingatida stildrag” ska benämnas vikingastilsgravmonument. Vidare skiljer de mellan 
vikingastilskistor som består av fem delar (en lockhäll, två sidohällar och två gavelhällar) 
och vikingastilsgravmonument i allmänhet, som utgör en mer differentierad grupp (Neill & 
Lundberg 1994:146 f.). Benämningen ”vikingastil” bör enligt Neill och Lundberg betraktas 
som en negativ definition, den avgränsas bara gentemot en annan stil, den efterföljande 
romaniken (1994:147). I sin licentiatavhandling ändrar emellertid Stig Lundberg ståndpunkt 
och lanserar termen förromanska gravmonument, således gravvårdar med utföranden som 
stilistiskt sett föregår romaniken (Lundberg, S. 1997:7 ff.). Benämningen förromanska 
gravmonument har dock kritiserats eftersom det delvis föreligger samtidighet mellan 
djurornamentik i Urnesstil och romansk stil (Wienberg 1997a:197). 

Begreppet tidigkristna gravmonument förekommer sporadiskt i äldre skrifter och används 
exempelvis av Klas-Göran Selinge i en engelsk översättning i en artikel från 1987 (Selinge 
1987:259). Benämningen fick dock en vidare spridning genom Hanna Menanders och Rikard 
Hedvalls inventering av denna typ av gravmonument för Linköpings stift, varifrån jag har 
hämtat namnet (se Hedvall & Menander 2009). Beteckningen tidigkristna gravmonument 
utgår från funktion istället för proveniens och stilistiskt utförande. Detta är fördelaktigt 
eftersom gravmonumenten förekommer i flera områden, samt att det finns variationer i deras 
utformning. En möjlig invändning mot beteckningen är att den bygger på en tolkning, att 
det rör sig om gravmonument från tidig kristen tid. Således är den mindre neutral än det 
mer vedertagna Eskilstunakista. Att termen Eskilstunakista utgår från en fyndplats är i 
och för sig inte speciellt problematiskt med tanke på att många arkeologiska företeelser 
är uppkallade efter orter (jfr Wienberg 1997a:197). Exempelvis kommer jag i det följande 
att hänvisa till stilkomplexen Ringerikestil och Urnesstil, vilka just är uppkallade efter ett 
område respektive en plats. Min främsta invändning mot begreppet Eskilstunakista är 
istället att benämningen är för snäv för att beteckna det material som diskuteras i denna 
avhandling. Termen kista är dessutom missvisande eftersom gravmonumenten, vilket vi 
kommer att se i det följande, ingalunda begränsas till denna slags konstruktion utan även 
rymmer liggande hällar, med eller utan gavelhällar, liksom resta stenar. Att kalla liggande 
hällar, eller resta stenar för den delen, för Eskilstunakistor är inte helt lyckat. Detta problem 
skulle visserligen kunna lösas genom att istället använda benämningen Eskilstunamonument. 
Samtidigt anser jag att begreppet redan är laddat med en innebörd, vilken automatiskt för 
tanken till just kistor. Neill och Lundberg skriver exempelvis att mycket av det material som 
vanligen betraktats som Eskilstunakistor inte uppfyller deras kriterier för att definieras som 
vikingastilskistor (1994:156). Lars Ersgård skiljer i sin tur mellan ”äkta” Eskilstunakistor och 
andra slags konstruktioner (2006:86 f., 95). Eftersom jag förespråkar en vidare avgränsning 
av materialet föredrar jag att använda en annan terminologi och istället tala om tidigkristna 
gravmonument. Vad som avses med tidigkristet och gravmonument, den kronologiska 
respektive den konstruktionsmässiga och funktionella definitionen, diskuterar jag i de 
följande avsnitten.

2.2. De�nition och karaktäristika

Den definition jag har arbetat utifrån i materialurvalsprocessen är: tidigkristna gravmonument 
utgörs av liggande hällar/lockhällar, gavelhällar och sidohällar med ornamentik i Ringerike- eller 
Urnesstil och/eller med runinskrifter som följer samma formler som inskrifterna på de vikingatida 
runstenarna. Detta är på inga sätt en heltäckande avgränsning, men den ringar in och 
karaktäriserar huvudparten av materialet. Definitionen kräver ett flertal förtydliganden och 
jag inleder med att precisera vad som avses med att runinskrifterna på gravmonumenten 
följer samma upplägg som på runstenarna.

Textinnehållet på runristade monument som uppförts till minnet av en död person utgörs 
med mycket få undantag av formler och fasta fraser. Formeln är den obligatoriska delen av 
inskriften vilken anger den specifika minnesfunktionen. Till denna kan även fakultativa 
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formler såsom statusmarkörer, förböner och ristarsignaturer fogas (Palm 1992:133 f.).3 
Rune Palm skiljer i sin avhandling om de nordiska minnesinskrifterna mellan tre typer av 
obligatoriska formler: minnesformler, resarformler och gravformler. Minnesformler sätter den 
döde i centrum medan resarformler utgår från de efterlevande och uttrycker den gärning 
som de utfört eller låtit utföra, exempelvis att resa eller att lägga sten. Bland de vikingatida 
minnesinskrifterna är resarformler näst intill allenarådande. Gravformler markerar vid sidan 
av minnet även graven som sådan och är främst knuten till medeltida monument (Palm 
1992:134 ff., 152).

Palm delar inledningsvis upp minnesinskrifterna på resta stenar och liggande hällar i olika 
grupper, där resta stenar ses som vikingatida medan liggande hällar räknas som medeltida. 
Denna indelning visar sig emellertid vara svår att upprätthålla eftersom ”medeltida formler” 
förekommer på runstenar och ”vikingatida formler” påträffas på gravmonument (Palm 
1992:63 ff., 152 f.). Palm konstaterar att de två grupperna varken kan särskiljas kronologiskt 
eller innehållsmässigt. Skillnaden ligger snarare i att vikingatida monument, såväl runstenar 
som gravhällar, sätter de efterlevande i centrum medan de döda står i fokus på de medeltida 
monumenten. Vidare karaktäriseras de vikingatida inskrifterna av statusmarkörer, förböner 
och ristarsignaturer medan de medeltida snarare uppmanar till bön, ofta efter latinska 
förebilder (Palm 1992:245 ff.). Det är dessa skillnader i minnesinskrifternas utformning 
som jag åsyftar med definitionen att inskrifterna på de tidigkristna gravmonumenten följer 
samma formler som på de vikingatida runstenarna. Inskrifterna på gravmonumenten utgörs 
av resarformler, vilka inleds med att berätta om den efterlevandes gärning till minne av den 
döde.4 Förböner är vanliga, däremot inte statusmarkeringar och ristarsignaturer (se kap. 
8.2). Häri finns således en generell skillnad mellan runstenar och gravmonument. 

För att tydliggöra olikheterna mellan inskrifter på de tidigkristna gravmonumenten 
som behandlas i detta arbete och medeltida gravhällar som faller utanför definitionen som 
använts vid materialurvalet kan vi titta närmare på två östgötska hällar från Östra Skrukeby 
respektive Skeppsås kyrkor. Inskriften på Östra Skrukeby 1/Ög 220 lyder:

: suen : auk : iki : letu : kiarua : kumbl : eftR :: uibiora : fnþur : sia : koþna : kuþ : hnlbi 
snlu : hnas : uel :
Svæinn ok Ingi letu gærva kumbl æftiR Vibiorn, faður sinn goðan. Guð hialpi salu hans vel.
”Sven och Inge lät göra minnesmärket efter Vibjörn, sin fader god. Gud hjälpe hans själ väl.”�

Inskriften inleds med att berätta om de efterlevandes, Svens och Inges, gärning, nämligen att 
de låtit göra minnesmärke (kuml) efter sin far Vibjörn, således en resarformel. Benämningen 
resarformel är kanske inte helt lyckad i detta sammanhang eftersom Östra Skrukeby 1/Ög 
220 utgörs av en liggande häll eller en lockhäll till en kista (fig. 2). Handlingen som omtalas 
på tidigkristna gravmonument beskrivs sällan med verbet resa (ræisa), med undantag av det 
öländska materialet Istället dominerar uttrycken lägga sten (læggia stæinn) alternativt göra 
minnesmärke (gæra kuml). Inskriften på hällen från Östra Skrukeby innehåller även två 
fakultativa formler, dels omtalas Vibjörn som god, dels föreligger en förbön till gagn för 

� Judith Jesch gör en liknande indelning och skiljer mellan ”standard elements”(personen som bekostat 
monumentet, handlingen att uppföra monumentet, den hågkomne personen och relationen mellan 
de inblandade) och ”optional elements” (t.ex. tilläggsinformation om den döde, ristarsignatuer etc.) 
(�998:463 f.)

� Det finns bara ett tydligt undantag från detta i undersökningsmaterialet, nämligen en latinsk inskrift 
från Linköpings domkyrka (se Linköpings domkyrka 1). Endast ett mindre antal runinskrifter på de på 
tidigkristna gravmonumenten är visserligen bevarade i sin helhet, men av allt att döma utgör brott-
stycken av inskrifter delar av resarformler eller fakultativa formler adderade till dessa. 

� Translitterering av runinskrifter och normaliseringen till runsvenska är då inget annat anges hämtade 
från Samnordisk runtextdatabas. Översättningarna till modern svenska är som regel tagna ur Sveriges 
runinskrifter (SRI), men har emellanåt avpassats något för att överensstämma med läsningarna i Sam-
nordisk runtextdatabas. Inskrifter på tidigkristna gravmonument överensstämmer med läsningarna i 
katalogen och där angivna källor.
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hans själ. Inskriften på den förkomna gravhällen Ög 39 från Skeppsås kyrka skiljer sig ur 
flera aspekter från den på Östra Skrukeby 1/Ög 220 (fig. 3): 

ehr 5 ligr 5 brut(te 5 a ih5nastatum 5 ok 5 kiløh 5 biþhum 5 uara 5 ba(tr n5oster 5 þera s5h(al 5 
til 5 ro 5 ok 5 til 5 (naþa (ok 5 (allum 5 kristn-m 5 sh(allum
Her liggR Broddi a ih5nastatum ok Gillaug. Biðjum vara Pater noster þæiRa sal til ro ok til naða 
ok allum kristn[u]m salum.
”Här ligger Brudde a ih5nastatum och Gillög. Bedjom vårt Pater noster deras själ till ro och till 
nåd och för alla kristna själar.”6

Inskriften börjar med frasen ”Här ligger”, en översättning av latinets hic iacet, vilket syftar 
på graven som sådan, således en gravformel. De döda, Brudde och Gillög, står i centrum 
och de efterlevande, som bekostat gravvården, nämns över huvud taget inte. Inskriften 
avslutas med en uppmaning till bön av Pater Noster för Brudde, Gillög och alla kristna 
själar. Visserligen finns en kontinuitet i uppmaningen till förböner, men här är latinet bönens 
språk. Detta markerar en skillnad mot ”runstensbönerna” med variationer på temat ”Gud 
hjälpe hans/hennes själ/ande” (jfr Beskow 1994:34; Williams, He. 1996a:65 ff.). Exemplen 
från Östra Skrukeby och Skeppsås visar på skillnaderna mellan runinskrifter på hällar som 
här definierats som tidigkristna gravmonument och material som faller utanför denna grupp, 
som i likhet med Ög 39 torde tillhöra ett senare tidsskede. Gravhällen Ög 39 har dessutom 
varit femkantig, en form som inte förekommer på liggande hällar/lockhällar tillhörande 
tidigkristna gravmonument.

� Moderniseringen av översättningen i SRI, �:�8 har gjorts av Magnus Källström �01�-01-�0. 

Fig. 2. Liggande häll/lockhäll från Östra Skrukeby 
kyrka, Östergötland (Östra Skrukeby 1/Ög 220). Foto: 
författaren. 

Fig. 3. Ög 39, gravhäll från Skeppsås kyrka, Östergötland (B 
912). Efter SRI, 2:Pl. XIV.
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Skillnaderna i inskrifternas ordalydelse och innehåll är många gånger inte lika tydliga som 
i dessa två exempel, vilket gör att man även måste se till andra aspekter för att kunna avgöra 
om det rör sig om ett tidigkristet gravmonument eller inte. Dessutom saknar drygt hälften 
av de stenar och fragment som ingår i undersökning inskrifter och de måste således klas-
sificeras på andra grunder. I dessa fall spelar ornamentikens utförande och hällens form en 
avgörande roll för bedömningen. De kriterier som ställts upp för att en sten stilistiskt sett ska 
kunna räknas som ett tidigkristet gravmonument är att ornamentiken kan tillföras antingen 
Ringerikestil eller Urnesstil, vilket även ger en grov tidfästning till sen vikingatid/tidig 
medeltid (för diskussion om ornamentik och datering se kap. 3).7 Enligt definitionen utgörs 
de tidigkristna gravmonumenten av liggande hällar/lockhällar, gavelhällar och sidohällar. 
Detta är emellertid en sanning med modifikation eftersom det öländska materialet till stor 
del faller utanför denna avgränsning, vilket gör att det inte kan klassificeras enligt samma 
principer som gravmonumenten från det övriga undersökningsområdet (se kap. 5.6). 

Gruppen tidigkristna gravmonument utgörs som redan framgått både av kistor bestående av 
fem komponenter (en lockhäll, två gavelhällar och två sidohällar) och enklare konstruktioner 
såsom liggande hällar med eller utan gavelhällar (se även Neill & Lundberg 1994:148, fig. 
2; Lundberg, S. 1997:10, Bild 2) (fig. 4). Knappt en procent av undersökningsmaterialet 
utanför Öland stämmer inte in på denna beskrivning utan består i stället av resta stenar. 
Ytterligare några hällar har inte kunnat funktionsbestämmas närmare än till rest sten eller 
gavelhäll. Anledningen till att dessa stenar inkluderats i undersökningen är att de uppvisar 
flera gemensamma drag med liggande hällar/lockhällar, gavelhällar och sidohällar.

Vilka hällar som ingått i en viss typ av konstruktion är ofta svårt att avgöra. Sidohällar 
förekommer självklart endast i kistor, medan gavelhällar kan ha tillhört både kistor och 
liggande hällar. Om ornamentiken börjar på olika höjd på gavelhällens in- och utsida kan 

� Det bör dock noteras att inte alla hällar tillhörande tidigkristna gravmonument är ornerade. Oornera-
de hällar har däremot runinskrifter som uppfyller kriterierna för att räknas till denna typ av gravvårdar.

Fig. 4. Exempel på hur tidigkristna gravmonument har varit utformade. Rekonstruktionerna är baserade på in situ-
fynd av gravmonument, samt på variationer i de enskilda hällarnas utformning. 1. Liggande häll. 2. Liggande häll 
med kvadratiskt formad gavelhäll. 3. Liggande häll med gavelhällar med rundad form. 4. Kista med låga sidohällar 
och gavelhällar med profilerade (konturhuggna) kanter. 5. Kista med höga sidohällar och gavelhällar med spetsig form. 
Illustration: Håkan Ljung.
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detta dock ses som en indikation på att den ingått i en kista. Ornamentiken på utsidan 
börjar då längre ner på hällen medan kompositionen på insidan har avpassats efter sidohäl-
larnas höjd och återfinns högre upp på stenen. Det är endast undantagsvis möjligt att skilja 
liggande hällar från lockhällar i en kista, varför jag använder dubbelbeteckningen liggande 
häll/lockhäll. Om det exempelvis finns avfasningar längs med hällens undersida, som visar 
att den vilat på två sidohällar, kan man dock sluta sig till att den ingått i en kista, något 
som emellertid är ovanligt. 

Ser man till det bevarade materialet tycks liggande hällar, med eller utan gavelhällar 
ha varit betydligt vanligare än kistor. Av andelen hällar som kan funktionsbestämmas 
utgörs 48 procent av liggande hällar/lockhällar, 39 procent av gavelhällar och 13 procent 
av sidohällar.8 Med tanke på att man måste räkna med två gavel- respektive två sidohällar 
per lockhäll i en kista är övervikten för liggande hällar/lockhällar påfallande. Kistor kan 
dock ha varit något vanligare än vad det bevarade materialet anger, ett fåtal exempel pekar 
i denna riktning. En sidohäll från Vreta kloster i Östergötland har endast haft målad 
ornering. Motivet överensstämmer med huggen ornamentik på sidohällar från samma plats 
(se Vreta 21; Curman 1932a:148; Curman & Lundberg 1935:176). På vinden i Väversunda 
kyrka i Östergötland finns fragment av huggna kalkstenshällar utan ornamentik, varav 
ett mycket väl skulle kunna ha fungerat som sidohäll (se inledningstexten till Väversunda 
kyrka i katalogen). Såväl den huggna ornamentiken som inskrifterna på de tidigkristna 
gravmonumenten var ursprungligen bemålade i klara färger, i svart, rött, vitt, blått, brunt 
och möjligen ockra (se �ráinsson 1999; Tronner, Nord & Gustavson 2002). Från Köpings 
kyrka på Öland finns många fragment med bevarade färgrester, vilka ger en god bild över 
hur bjärta gravmonumenten en gång varit. Vanligen har dock bemålningen inte bevarats 
till våra dagar och då är det svårt, för att inte säga omöjligt, att urskilja en kalkstenshäll 
utan ristad ornamentik från all annan huggen sten i kyrkmurar och på kyrkogårdar. Det 
går därför inte att avgöra hur vanligt det varit med gravmonument som delvis bestått av 
oornerade hällar eller av hällar med endast målad ornamentik.9 

Även om jag arbetat med en grundläggande definition i materialurvalet, som ringar in det 
stora flertalet hällar som ingår i studien, är det många gånger svårt att dra en tydlig gräns 
mellan tidigkristna gravmonument och runstenar och ibland även gentemot andra typer 
av runristade gravvårdar. I synnerhet gäller detta förkomna stenar och mindre fragment. 
Det finns dock en rad kännetecken som utmärker de tidigkristna gravmonumenten. Dessa 
karaktäristika är emellertid inte exklusiva för gravmonumenten. Enskilda stenar och 
fragment kan i högre eller i lägre grad överensstämma med de utmärkande dragen. Ju fler 
aspekter som sammanfaller desto säkrare blir identifikationen. Det handlar därför om att 
göra en sammantagen bedömning. 

På ett generellt plan finns skillnader mellan tidigkristna gravmonument och runstenar 
när det gäller materialval, form, bearbetning av stenytan, ordalydelse och fyndkontext. 
Gravmonumenten är till största delen tillverkade av sedimentära bergarter, främst kalksten 
men även sandsten. Liggande hällar/lockhällar, gavelhällar och sidohällar består av relativt 
tunna hällar med huggna, regelbundna former. Ornamentiken är inte sällan reliefhuggen. 
Runstenar utgörs däremot vanligen av mer eller mindre oregelbundna block av granit eller 
gnejs med konturristad ornamentik (om sådan alls förekommer). Det finns visserligen 
regionala skillnader i gravmonumentens utformning, men även stora likheter som hjälper till 
vid klassificeringen av materialet. Runinskriften återfinns oftast på liggande hällar/lockhällar 
och ornamentiken på dessa domineras av zoomorfa utföranden. Gavelhällarna känns igen 
genom att de oftast är huggna på båda bredsidorna, samt att olika typer av korsframställningar 
är vanliga. Ornamentiken på sidohällarna varierar, men följer kompositioner som är avpas-

8 Uträkningen, vilken undantar Öland eftersom materialet härifrån klassificerats enligt andra principer, 
omfattar ��9 stenar och fragment av vilka ��9 kan funktionsbestämmas. 

9 I detta sammanhang bör även en gavelhäll från S:t Lars kyrka i Linköping, Östergötland, nämnas. På 
hällens ena bredsida ses ett hugget kors medan den andra sidan endast bär ett målat kors (se Linkö-
ping S:t Lars �).
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sade efter stenytans långsmala form. Både gavelhällar och sidohällar har rotpartier vilket 
också hjälper till att funktionsbestämma dessa. Inskrifterna på runstenar och tidigkristna 
gravmonument överensstämmer innehållsmässigt, vilket redan framhållits. Men eftersom 
den obligatoriska formeln förändrats något genom att verbet ”lägga” (læggia) används istället 
för ”resa” (ræisa) kan inskriften visa om det rör sig om en liggande häll eller en rest sten. 
Andra formuleringar, såsom att göra minnesmärke (gæra kuml), förekommer dock både 
på runstenar och gravmonument. Kontextuellt finns skillnader då tidigkristna gravmonu-
ment nästan uteslutande har hittats inmurade i kyrkor eller i anslutning till kyrkogårdar. 
Runstenar förekommer i flera olika typer av miljöer, såsom resta vid vägar, gränser, gravfält 
och tingsplatser, men har som bekant även anträffats inmurade i kyrkor. 

Ovanstående uppdelning av särdrag som kännetecknar runstenar respektive tidigkristna 
gravmonument är stereotyp och många gånger är beröringspunkterna i själva verket stora. 
Det finns gravhällar i granit, runstenar tillverkade av kalk- och sandsten, gravmonument 
i form av resta stenar och runstenar med reliefhuggen ornamentik. Till syvende och 
sist handlar det om att göra en bedömning, något jag återkommer till i diskussionen av 
undersökningsmaterialet.

2.3. Avgränsning i tid och rum

Undersökningsområdet omfattar de sex landskapen Östergötland, Västergötland, 
Södermanland, Närke, Småland och Öland. Den geografiska avgränsningen bygger på 
förekomsten av tidigkristna gravmonument 
av den typ som diskuterats ovan. Som redan 
nämnts skiljer det öländska materialet sig från 
gravmonumenten i de övriga fem landskapen, 
men det föreligger också nära beröringspunk-
ter, vilket gjort att jag har valt att inkludera 
ön i undersökningsområdet (se kap. 5.6). Det 
är även av intresse att närmare granska hur 
och varför materialsammansättningen varierar 
mellan olika regioner.

Ett källmaterial som nära knyter an till de 
tidigkristna gravmonumenten är sandstens-
runstenarna i Mälardalen. Sandstensrunstenar 
i Uppland och Södermanland förekommer 
inom samma områden som runstenar av gnejs 
och granit, men de har i betydligt högre 
utsträckning påträffats i kyrkliga miljöer. 
Inskrifterna på två sandstensrunstenar (U 
541 och U 559) inleds med formuleringen 
Hiar liggR, vilket visar att de fungerat som 
gravmarkörer (fig. 5). Stefan Hagenfeldt och 
Rune Palm har på ett övertygande sätt argu-
menterat för att skillnader i materialval och 
placering visar att sandstensrunstenar primärt 
har varit ämnade som kyrkogårdsmonument. 
Därigenom skulle de kunna förstås som en 
motsvarighet till de tidigkristna gravmo-
numenten i Götalandskapen (Hagenfeldt 
& Palm 1996). Uppland har emellertid inte 
inkluderats i undersökningsområdet och sand-
stensrunstenarna ingår inte heller i det primära 

Fig. 5. U 541, sandstensrunsten från Husby-Lyhundra 
(numera Husby-Sjuhundra) kyrka, Uppland. Foto: 
Helmer Gustavson 1978/Runverkets samlingar, Raä. 
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källmaterialet som ligger till grund för avhandlingen. Däremot kommer jag att diskutera 
såväl Uppland som sandstensrunstenarna i relation till de tidigkristna gravmonumenten 
vid ett flertal tillfällen, framförallt i kapitel 5.7. Avgränsningen av undersökningsområdet 
och materialurvalet har i detta avseende främst en praktisk orsak. Sandstensrunstenarna 
har redan sammanställts och analyserats av Hagenfeldt och Palm (1996) och jag har valt att 
utgå ifrån deras studie framför att inkludera även detta material i katalogen. Även övrigt 
uppländskt material som diskuteras i avhandlingen finns publicerat, till största delen i 
Upplands runinskrifter (SRI, 6-9).

Inte heller Gotland ingår i undersökningsområdet även om det finns vissa beröringspunkter 
mellan de sena bildstenarna och de tidigkristna gravmonumenten. Samtidigt är den gotländska 
bildstenstraditionen annorlunda än runstenstraditionen på fastlandet och det ligger utanför 
ramen för denna avhandling att göra det gotländska materialet full rättvisa. Jag kommer 
dock att på ett mer översiktligt plan beröra några aspekter av den sena bildstenstraditionen 
som har relevans för diskussionen om de tidigkristna gravmonumenten (se kap. 5.8).

De tidigkristna gravmonumenten som grupp saknar motsvarighet i det danska och 
norska runristade materialet. Enstaka stenar kan dock ha vissa gemensamma drag med 
gravmonumenten i denna studie. I detta sammanhang vill jag särskilt nämna en gravhäll 
från Allhelgonaklostret i Lund. Det rör sig om en reliefhuggen, trapetsoid formad gravsten 
av sandsten. Ristningen utgörs av ett kantföljande band med repstav som utvecklar sig till 
en mångfliking bladknut, vilken hålls samman av ett koppel vid hällens huvudända. Mitt 
på stenytan ses ett korsbärande lamm. Ornamentikens utformning har likheter med den 
på tidigkristna gravmonument och daterar gravstenen från Allhelgonaklostret i Lund till 
1000-talet (se Rydbeck 1932).

Avhandlingens tidsmässiga ram begränsas till 1000-talet, en hundraårsperiod som i 
grova drag sammanfaller med dateringen av de tidigkristna gravmonumenten (se kap. 3). 
Föreliggande studie omfattar således inte gravmonument som har givits en datering till 1100-
talet eller senare, såsom exempelvis Botkyrkamonumentet (Sö 286) eller Vrigstadsmonumentet 
(Sm 83) (se SRI, 3:257; SRI, 5:209; Andersson, A. 1973:9). Det bör dock noterats att 
även dessa något yngre gravvårdar delvis kan uppfylla de kriterier som upprättats för att 
definiera de tidigkristna gravmonumenten. Det föreligger både konstruktionsmässiga och 
innehållsmässiga beröringspunkter (jfr Neill & Lundberg 1994:148, Fig. 2; Lundberg 1997:8, 
Bild 1). Vrigstadsmonumentet (Sm 83) består av en liggande häll samt två gavelhällar, en 
konstruktion som återfinns bland de tidigkristna gravmonumenten (fig. 6). Dock skiljer 
sig hällarna formmässigt från dessa, dels genom att den liggande hällen har en femkantig 
form i genomskärning, dels genom gavelhällarnas runda krön med hjulkors. Dessa drag 
återfinns inte bland de tidigkristna gravmonumenten. Runinskriften på Vrigstadsmonumentet 
avslutas med bönen ”Gud hjälpe hans själ”, vilket tydligt knyter an till en äldre tradition. 
Botkyrkamonumentets arkitektoniska uppbyggnad, kristna bildprogram i hög relief, samt 
den latinska texten, skiljer sig från utformningen av de tidigkristna gravmonumenten (se 
Andersson, A. 1973) (fig. 7). Däremot inleds runinskriften, liksom på de tidigkristna 
gravmonumenten, med en resarformel som berättar att Karl gjorde stenen efter sin frände 
Björn. Inskriften innefattar dock även gravformeln ”här ligger” (se SRI, 3:252 ff.)

Även så kallade liljestenar och stavkorshällar faller utanför materialavgränsningen (fig. 
8). Dateringen av dessa har varit omdebatterad, vilket föranleder några kommentarer kring 
deras tidsmässiga relation till de tidigkristna gravmonumenten. Liljestenar och stavkorshäl-
lar har vanligen tidsfästs på stilistiska och kontextuella grunder till 1100- och 1200-talen 
(Gardell 1945:128; Wideen 1938: Dahlberg 1998:124 f.; 2001a:104). Denna datering har 
ifrågasatts av Leif Gren, Leon Rhodin, Verner Lindblom och Kerold Klang som hävdar 
att förebilden till liljestenarna hämtats i den bysantinska konsten från sent 900-tal fram till 
mitten av 1000-talet. Vidare anser de att liljestenarna utgör lämningar efter en tidig ortodox 
kristenhet i Västergötland. De förespråkar därför en radikal tidigareläggning av dateringen 
av liljestenarna till början och mitten av 1000-talet, eventuellt så tidigt som sent 900-tal 
(Rhodin, Lindblom & Klang 1994; Rhodin, Gren & Lindblom 2000). Detta skulle i så fall 
innebära att liljestenarna är samtida med såväl runstenar som tidigkristna gravmonument. 
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Argumenten för en så tidig tidfästning har emellertid starkt tillbakavisats av olika forskare 
(Dahlberg 2001a; 2001b; Claesson 2001; Nitenberg 2009:31 f.). 

Liljestenar och stavkorshällar har mycket sällan påträffats i sina ursprungliga sammanhang, 
vilket gör dateringsunderlaget sprött. Men i sin licentiatavhandling undersöker Annelie 
Nitenberg (2009) några arkeologiska kontexter med liljestenar och stavkorshällar i daterings-
syfte. Hon tar även hjälp av språkliga och epigrafiska analyser av inskrifterna, utförda av 
Magnus Källström respektive Anna Holst Blennow, för att tidfästa materialet (Källström 
2009a; Holst Blennow 2009). Utifrån detta kan Nitenberg på goda grunder konkludera 
att liljestenar och stavkorshällar tillverkats under perioden 1150-1250 (Nitenberg 2009:45, 
121). Källström jämför i sin analys runinskrifterna på liljestenarna och stavkorshällarna 
dels med tidigkristna gravmonument, dels med medeltida kistlocksformade gravmonument. 
Hans slutsats är att liljestenarnas inskrifter står mycket nära den medeltida gruppen med 
kistlocksformade gravstenar, medan beröringspunkterna med de tidigkristna gravmonumenten 
är få (Källström 2009a). Det får därmed anses klarlagt att liljestenar och stavkorshällar 
utgör en yngre form av gravvårdar än de tidigkristna gravmonumenten, dessutom tycks 
det finnas ett tidsglapp dem emellan. Liljestenar och stavkorshällar kommer därför inte att 
beröras vidare i detta arbete. 

Fig. 6. Vrigstadsmonumentet (Sm 83) från Vrigstads kyrkogård, Småland 
(nu i SHM). Foto: Bengt A. Lundberg/Raä. Bilden är beskuren.  

Fig. 7. Botkyrkamonumentet (Sö 286), från Botkyrka kyrka, Södermanland 
(nu i SHM). Foto: Bengt A. Lundberg/Raä.

Fig. 8. Vg 10, liljesten från Leksbergs kyrkogård, 
Västergötland. Foto: Bengt A. Lundberg/Raä. 
Bilden är beskuren.
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2.4. Materialinsamling och inventering

När jag inledde avhandlingsarbetet saknades en heltäckande publikation över de tidig-
kristna gravmonumenten. En av avsikterna med avhandlingen har därför varit att utarbeta 
en katalog som innehåller de till dags dato kända gravmonumenten, såväl befintliga som 
förkomna stenar.

Jämfört med runstenarna har de tidigkristna gravmonumenten behandlats något styv-
moderligt. Den främsta orsaken till detta är att en betydande del av materialet saknar 
runinskrifter och endast har ornamental utformning. Stenar med inskrifter, främst liggande 
hällar och lockhällar, finns upptagna i samlingsverket Sveriges runinskrifter. Däremot varierar 
registreringsprinciperna för fragment utan inskrifter mellan olika landskap. I Västergötlands 
runinskrifter (SRI, 5) upptas endast hällar med runinskrifter under eget signum. Under Vg 
27 omnämns och avbildas dock fem ornerade fragment från Häggesleds kyrka. I övriga 
band av Sveriges runinskrifter har även ornerade hällar utan runinskrifter registrerats. En 
stor del av de tidigkristna gravmonumenten har emellertid framkommit efter det att de olika 
volymerna i Sveriges runinskrifter gavs ut. Material från enskilda landskap och fyndplatser 
finns dock publicerade i andra skrifter. Exempelvis har de västgötska gravmonumenten 
sammanställts av Stig Lundberg i katalogen till hans licentiatavhandling (1997) och det 
östgötska materialet har nyligen inventerats av Hanna Menander och Rikard Hedvall 
(2009). Bland de fyndorter som är väldokumenterade kan nämnas Vreta kloster och Hov 
i Östergötland (Curman 1932a; Curman & Lundberg 1935; Jansson, S. B. F. 1962) och 
Köping på Öland (Owe 2002). 

I arbetet med att upprätta en systematisk sammanställning över de tidigkristna gravmo-
numenten har jag utgått från befintliga publikationer av materialet. Vidare har Samnordisk 
runtextdatabas utgjort en viktig källa för att identifiera tidigkristna gravmonument som har 
påträffats efter det att volymerna för de olika landskapen i Sveriges runinskrifter publicerades. 
En stor del av dessa nyfynd finns endast beskrivna i rapporter i Antikvarisk-topografiska 
arkivet (ATA). Liksom när det gäller publicerat material är hällar med runinskrifter överlag 
mer detaljerat beskrivna, medan fragment med endast ornamentik ofta omnämns i generella 
ordalag.

Med utgångspunkt i litteratur- och arkivstudier har jag utfört en inventering där jag besökt 
samtliga platser där tidigkristna gravmonument förvaras, främst kyrkor i vars anslutning de 
har hittats, men även museer och magasin. Eftersom det inte alltid varit möjligt att avgöra 
om skrivelser i arkiv avser tidigkristna gravmonument eller inte omfattade inventeringen 
också material som inte kommit att ingå i föreliggande arbete. I samband med inventeringen 
dokumenterade jag enskilda stenar och fragment enligt ett i förväg upprättat formulär så att 
den insamlade informationen skulle bli så enhetlig som möjligt. Vidare fotograferades samtligt 
material med digitalkamera. Inventeringen utfördes mellan hösten 2007 och sommaren 2010. 
Under arbetets gång har ett antal nyfynd framkommit vilket föranledde kompletteringar 
vid två tillfällen under 2011 och 2012. I december 2012 avslutades inventeringen och inga 
nyfynd påträffade efter detta datum ingår i katalogen.

För att kunna få en överblick över materialets totala omfattning har befintliga fragment 
av tidigkristna gravmonument jämförts och matchats med uppgifter i tryckt litteratur såväl 
som i skrivelser i ATA. I detta arbete har jag gått igenom samtliga orter där tidigkristna grav-
monument hittats i Topografiska serien och i Kungliga Byggnadsstyrelsen, Kulturhistoriska 
byrån, K-byråns arkiv (ATA). Samlingen ”bilder av runstenar och bildstenar” (ATA) har 
även fungerat som en viktig källa till teckningar och fotografier. I vissa fall har även andra 
arkivmaterial konsulterats (se katalogen och där redovisade källor). Det har emellanåt varit 
svårt att avgöra vilka av de befintliga stenarna som finns omtalade i äldre litteratur och 
i arkivrapporter. I synnerhet gäller detta fragment med enbart ornamentala utföranden, 
vilka ofta har beskrivits mycket summariskt. I katalogen redovisas hur jag resonerat när 
det finns oklarheter, motstridigheter eller luckor i dokumentationen. Även frågor rörande 
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materialurval och osäkerheter i bedömningen av enskilda stenar och/eller fyndplatser 
diskuteras här. Det är inte alltid möjligt att med säkerhet avgöra huruvida mindre fragment 
eller förkomna hällar tillhört tidigkristna gravmonument eller inte. Jag har i dessa fall valt 
ett inkluderande förhållningssätt till materialet framför ett exluderande, vilket gör att flera 
svårklassificerande stenar ingår i katalogen. Detta har ett värde i sig eftersom fyndorter 
med osäkra stenar är platser där man eventuellt kan förvänta sig att hitta (fler) fragment av 
tidigkristna gravmonument i framtiden.

Den insamlade informationen från inventeringen samt från arkiv- och litteraturstudier har 
sammanställts i en access-databas vilken ligger till grund för katalogdelen i avhandlingen. 
Undersökningsmaterialet omfattar totalt 602 stenar och fragment från 84 fyndplatser i 
Östergötland, Västergötland, Södermanland, Närke, Småland och på Öland (fig. 9). Inom 
varje fyndplats listas de tidigkristna gravmonumenten med en löpnummerserie där varje sten 
identifieras genom fyndortens namn och ett nummer som följer antalet fynd inom respektive 
plats, exempelvis Hov 1, Hov 2, Hov 3 osv. Det är denna identifikation som används för att 
beteckna den enskilda stenen såväl i avhandlingstexten som i katalogdelen. Om stenen finns 
publicerad i Sveriges runinskrifter (SRI) används detta signum parallellt med identifikationen 
som bygger på fyndort, således Hov 1/Ög 72, Hov 2/Ög 73, Hov 3/Ög 74 osv.

Fig. 9. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument.
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2.5. Källkritik, representativitet och återbruk

Tidigkristna gravmonument har, med ett fåtal undantag, hittats i anslutning till kyrkor 
eller kloster. Fyndomständigheterna varierar, oftast har delar av gravmonument påträf-
fats inmurade i själva byggnaderna, men fynd på eller invid kyrkogårdar är inte ovanligt 
(fig. 10). Fragment och hällar har både framkommit i omgrävda jordmassor, exempelvis 
vid upptagandet av nya gravar, och återanvända i yngre, medeltida gravkistor under jord 
(fig. 11). In situ-fynd av tidigkristna gravmonument är desto ovanligare. Endast på fyra 
platser, vid S:t Martin i Skänninge, Klosterstad och Heda i Östergötland samt Varnhem i 
Västergötland, har tidigkristna gravmonument kunnat knytas till samtida gravläggningar. 
De undersökta gravmonumenten på dessa platser utgörs av en enkel liggande häll, liggande 
hällar med gavelhällar samt en lockhäll till en murad kista (se Wallenberg 1984; Hedvall 
2001:233; 2007:148 f.; 2013a:25 ff.; Hedvall & Gustavson 2001:150; Vretemark & Axelsson 
2008:214 f.; Vretemark 2009:12 f.; 2011:59 f.). Ingen ovan jord stående kista bestående av 
fem komponenter, en lockhäll, samt två sido- respektive två gavelhällar, har någonsin hittats 
i orört skick. Förekomsten av denna typ av monument bygger på en rekonstruktion baserad 
på hällarnas utformning (se Lindqvist, S. 1915:26 ff.). 

Fyndförhållandena för de tidigkristna gravmonumenten, i synnerhet avsaknaden av 
orörda kontexter, liksom den rumsligt ojämna utbredningen av lokaler med denna typ av 

Fig. 10. Plan över den så kallade 
Sverkersgården i Alvastra, 
Östergötland. I kyrkan har delar 
av tidigkristna gravmonument 
använts som fundament under 
tre av fyra pelare i kryptan (se 
Alvastra Sverkersgården 2-5). 
Efter Frödin 1921:76, Fig. 1.

Fig. 11. Återanvända delar av 
tidigkristna gravmonument 
(se Örberga 4-6) i en medel-
tida gravkista under jord från 
Örberga kyrka, Östergötland. 
Gravkistan framkom vid en 
arkeologisk undersökning år 
2005 strax väster om kyrktor-
net (se Hedvall 2011:46). Foto: 
författaren. 
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gravvårdar (se fig. 9), har gett upphov till diskussioner rörande materialets representativitet 
samt till teorier kring varför bevarandeförhållandena ser ut som de gör. Det faktum att så få 
gravmonument har påträffats in situ, samt att en stor andel av materialet är i mer eller mindre 
fragmenterat skick, har föranlett tolkningar om en medveten förstörelse av monumenten, 
antingen som en del av en politisk maktkamp (Lundberg, S. 1997:53; Wienberg 1997a:200; 
Staecker 2010:237) eller som ett symbolladdat återbruk (Ersgård 2006:102 ff.; Zachrisson, 
S. 2007:34 ff.). Det ligger utanför ramen för denna avhandling att mer ingående granska 
återanvändningen av tidigkristna gravmonument i nya kontexter. I det här sammanhanget vill 
jag dock framhålla att man bör beakta det faktum att gravmonumenten nästan uteslutande 
uppförts på platser som har varit i kontinuerligt bruk fram till idag, en tidsperiod på över 900 
år. Med detta i åtanke är det inte så märkligt att materialet till stora delar är fragmenterat. 
Det är även värt att notera att alla utom ett in situ-fynd framkommit på kyrkogårdar som 
upphört att användas redan på medeltiden (Varnhem), alternativt under 1500-talet (S:t 
Martin i Skänninge och Klosterstad) (se Hasselmo 1983:14; Hedvall 2007:161 f.; Vretemark 
2009:12; 2011:59). 

Fyndförhållandena för tidigkristna gravmonument är ingalunda unika när det gäller 
tidigmedeltida gravvårdar, vilket en jämförelse med anglosaxisk stenskulptur i England visar. 
Av en översiktlig studie av samlingsverket Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture framgår att 
materialet till stor del är fragmenterat. Dessutom är återbruk i olika sammanhang regel, inte 
undantag (se även Morris 1989:153; Kopár 2012:xxviii). Att gravmonument från tiden före 
den normandiska invasionen 1066 påträffats in situ, i anslutning till gravläggningar, är mycket 
ovanligt (�ompson 2004:126; Kopár 2012:xxviii). Några arkeologiskt väldokumenterade 
exempel förekommer dock, såsom gravvårdarna på den anglo-skandinaviska kyrkogården 
under York Minster (Phillips 1995:75 ff.) samt en gravhäll, lagd över en förmodad patro-
nusgrav, på landsbygdskyrkogården i Raunds Furnells (Boddington 1996:11, 51, 67; Cramp 
1996:102 ff.). Till detta kan läggas att inga så kallade hogbacks, liggande, ”husformade” 
stenmonument vilka vanligen anses vara en anglo-skandinavisk typ av gravvård, har hittats 
i ursprungligt läge (Lang 1984:87; Bailey 1980:99; se även Williams, Ho. 2015:247 ff.).

Beträffande spridningsbilden för tidigkristna gravmonument har olika förklaringar 
lanserats. Harald Wideen slår i sin avhandling fast att den bakomliggande orsaken till den 
rumsliga fördelningen står att finna i bevarandegraden, således handlar det om ett källkritiskt 
problem. Han jämför utbredningen av tidigkristna gravmonument med de sydsvenska kam-
brosilurområdena och finner att de i stora drag överensstämmer, vilket leder till slutsatsen att 
spridningsbilden är geologiskt betingad. I områden utan tillgång till kalk- eller sandsten har 
man istället tillverkat ”gravhus” i trä, av vilka vi saknar spår idag (Wideen 1955:240 ff.). Det 
finns flera problem med Wideens tolkning och den har på ett övertygande vis avfärdats av 
Neill och Lundberg (Neill & Lundberg 1994:154 f.; se även Lundberg, S. 1997:34 f.). Först 
och främst vilar Wideens teori om ett spritt bruk av gravhus i trä på mycket lösa grunder. 
Neill och Lundberg pekar även på en annan svaghet i resonemanget, nämligen att det är 
fullt möjligt att tillverka gravmonument i andra bergarter än sand- eller kalksten, vilket 
det finns exempel på (se t.ex. Särestad 1/Vg 105, Västra Gerum 1/Vg 75 och Lannaskede 
1-4/Sm 95). Vidare förutsätter Wideen att det finns en koppling mellan tillgång på lagrade 
bergarter och stenkistor. Om man även inkluderar runstenarna i diskussionen kompliceras 
bilden eftersom materialval skiljer mellan olika typer av runristade monument inom samma 
område. Exempelvis är endast fem procent av de västgötska runstenarna tillverkade av 
lagrade bergarter medan nästan alla gravmonument är det (Neill & Lundberg 1994:154 f.). 
För västra Östergötland är denna tendens ännu tydligare. Alla tidigkristna gravmonument 
i området är tillverkade av kalksten, men inte en enda runsten. Slutligen måste man beakta 
att tidigkristna gravmonument tillverkade i kalk- eller sandsten även förekommer utanför 
kambrosilurområdena, vilket förutsätter en transport av råmaterial eller mer eller mindre 
färdighuggna hällar. En stor del av de östgötska fyndplatserna ligger utanför områden 
med kalkstensförekomst, det samma gäller hela Rekarnebygden, varifrån de flesta söder-
manländska tidigkristna gravmonument härstammar (Neill & Lundberg 1994:155 f.; se 
även Hagenfeldt & Palm 1994:22, Map 9; Gardelin 2006:68, fig. 23). Troligen forslades 
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kalksten till Rekarnebygden från Närke via Hjälmaren (Lindqvist, S. 1963:217). Att låta 
uppföra tidigkristna gravmonument i såväl kalksten som sandsten måste därför ses som 
ett medvetet val. Tillverkningen av gravmonument i sand och kalksten innebar dessutom 
att man började bryta sten ur det fasta berget (Gardelin 2006:48). Spridningsbilden kan 
därigenom inte avfärdas som enbart beroende av materialtillgången. 

Oavsett om spridningsbilden för de tidigkristna gravmonumenten har förklarats utifrån 
sociala, ideologiska, religiösa eller mer praktiska orsaker föreligger en gemensam utgångs-
punkt, nämligen att platserna där monumenten har hittats är samma platser där de en gång 
uppfördes. Detta samband har dock ifrågasatts av Lars Ersgård i en studie som utgår från den 
stora tidigkristna gravplatsen vid Sverkersgården i Alvastra i Östergötland (Ersgård 2006). 
Ersgård anser att distributionen inte anger var de tidigkristna gravmonumenten en gång 
uppfördes. Istället argumenterar han för att spridningsbilden är sekundär och endast visar 
var återbruket av gravmonumenten ägt rum. Eftersom jag är av åsikten att fyndplatserna i de 
allra flesta fall överensstämmer med de platser där gravmonumenten uppfördes, samt att en 
stor del av resonemangen i det fortsatta arbetet bygger på denna hypotes, är det nödvändigt 
att titta närmare på Ersgårds argument (se även Ljung 2009a:155 ff.). 

Enligt Ersgård kännetecknas det äldsta kristna skedet i Östergötland inte av gårdskyrkor 
utan av ett fåtal stora kristna gravplatser som varit gemensamma för större områden (2006:64 
f., 79 f.; 2012:398 ff.). Spridningsbilden för de tidigkristna gravmonumenten motsäger dock 
Ersgårds syn på hur kristen gravläggning organiserats eftersom denna typ av gravvårdar har 
hittats på 40 platser i landskapet. Genom en kortfattad översikt av det östgötska materialet 
kommer dock Ersgård fram till att det inte finns några entydiga belägg för ursprung-
liga miljöer, till vilka gravmonumenten kan knytas, förutom den stora gravplatsen vid 
Sverkersgården. Dock nämns S:t Lars äldsta kyrkogård i Linköping som en möjlig parallell 
(Ersgård 2006:64, 88, 94 ff.). Det stora antalet gravläggningar vid Sverkersgården, samt 
den begränsade brukningstiden, tyder på att gravplatsen har haft ett geografiskt omfattande 
upptagningsområde (Ersgård 2006:47ff.). Sverkersgården representerar enligt Ersgård en ny 
kristen kultgemenskap vilken kom att ersätta de äldre gårdsgravfälten. Det är i detta sam-
manhang som de tidigkristna gravmonumenten enligt honom ska förstås, som markeringar 
av den enskilda släktens identitet på den gemensamma gravplatsen. Gravmonumenten 
skulle därigenom kunna ses som ett uttryck för behovet av att upprätthålla banden med 
det förflutna i en ny kristen kontext (Ersgård 2006:59 f., 96ff., 122). Under 1100-talet sker 
enligt Ersgård stora förändringar genom att nya gårdskyrkor börjar uppföras på ett antal 
platser i landskapet, vilket ledde till att den äldre kultgemenskapen kring gravplatsen vid 
Sverkersgården kom att upphöra. Ersgårds tes om att spridningsbilden är sekundär bygger 
på en speciell tolkning av återbruket av gravmonumenten efter ca år 1100 (Ersgård 2006:74 
ff., 102 ff.; 2012:402). De tidigkristna gravmonumenten utsattes enligt honom vid denna 
tidpunkt för en medveten förstörelse med positiva förtecken. Ersgård tänker sig att delar av 
gravmonument därefter forslades från Sverkersgården för att införlivas i de nya stenkyrkorna 
runt om i landskapet. Det sönderslagna monumentet skulle därigenom kunna uppfattas 
som ett sätt att integrera släktidentitet och förfaderskult i de nya kristna kultbyggnaderna 
(Ersgård 2006:94, 102 f, 106 ff.). 

Jag återkommer till Ersgårds resonemang om hur kristen gravläggning organiserades under 
1000-talet vid ett flertal tillfällen längre fram i avhandlingen, men vill redan nu bemöta 
argumentet att spridningsbilden enbart speglar återbruket av gravmonumenten. Ersgårds 
hypotes är svår att verifiera på empiriska grunder och jag har tidigare framfört kritik mot 
att den bygger på diskutabla tolkningar av befintligt källmaterial (Ljung 2009a:155 f.; se 
även Hedvall 2013b:65). Ersgård lägger stor vikt vid fyndförhållandena för de tidigkristna 
gravmonumenten från Alvastra, i synnerhet två välbevarade sidohällar som hittades vid 
plöjning väster om Sverkersgården (Frödin 1918a:114 ff., se Alvastra Sverkersgården 1 och 
9). Det faktum att sidohällarna framkom i plogfåran, på ett ringa djup, samt att de är i det 
närmaste intakta, tyder enligt Ersgård på att de ursprungligen ingått i femdelade kistor på 
den stora gravplatsen, i sig en rimlig slutsats. Ersgård är av åsikten att sekundärdeponerade 
delar av kistor på övriga fyndplatser oftast är mer fragmenterade, samt att hällar hittade på 
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kyrkogårdar har påträffats på ett större djup, vanligen i anslutning till yngre gravar. Utifrån 
dessa iakttagelser finner han att man på goda grunder kan slå fast att Sverkersgården utgör 
en primärkontext för tidigkristna gravmonument (Ersgård 2006:88 f.). 

Flera av hällarna från Sverkersgården är visserligen relativt välbevarade, men det finns 
även mindre fragment från platsen. Sett till materialet som helhet är Sverkersgården inte 
på något sätt unik. I de närmaste intakta hällar förekommer på en rad andra platser, jämte 
fragment av olika storlek. Vidare måste man beakta källkritiska aspekter i förhållande till 
bevarandegraden. Den stora gravplatsen vid Sverkersgården var endast i bruk en begränsad 
tidsperiod, främst under 1000- och 1100-talen, och upphörde redan under 1200-talet (se 
Ersgård 2006:47 f.), medan majoriteten av kyrkogårdarna där tidigkristna gravmonument 
framkommit används än idag. Detta medför att jordmassorna är omgrävda. Det är därför 
inte märkligt att fragment av gravmonument har hittats på olika djup, samt i anslutning till 
yngre gravar.10 Att sidohällarna från Sverkersgården framkommit i plogfåran kan därför 
knappast tas som stöd för att fragment av gravmonument från andra platser inte har hittats 
i anslutning till sina primära kontexter. 

Tidigkristna gravmonument in situ har, som tidigare nämnts, hittats i anslutning till 
gravläggningar på tre platser i Östergötland, i S:t Martin i Skänninge, i Klosterstad och i 
Heda, vilket går stick i stäv med Ersgårds hypotes. Han anser dock att varken S:t Martin 
eller Klosterstad utgör tydliga belägg för ursprungliga miljöer.11 De två gravmonumenten 
från S:t Martin (Skänninge S:t Martin 1, 2, 18 och 19) avfärdas av Ersgård som anser att 
de inte kan ses som ”äkta eskilstunakistor” då de sakar djurornamentik och inte består av 
kistkonstruktioner. Vidare ställer han sig kritisk till om de påträffats i ursprungligt läge 
eftersom en av hällarna täckte flera gravläggningar (Ersgård 2006:95; se även Wallenberg 
1984). Här kan inflikas att de tidigkristna gravmonumentens utförande inte uteslutande 
består av djurornamentik, samt att det bevarade materialet ingalunda tyder på att femdelade 
kistor dominerat. Fyndomständigheterna för gravmonumentet från Klosterstad (Klosterstad 
3 och 4) är väl dokumenterade då det framkom vid en modern arkeologisk undersökning 
(se Hedvall & Gustavson 2001; Hedvall 2007). Att som Ersgård avfärda detta fynd som 
osäkert på grund av hällarnas fragmentariska tillstånd, något som enligt honom skulle kunna 
medföra att de är sekundärt deponerade, känns långsökt (se Ersgård 2006:96). Jag granskar 
de arkeologiska beläggen för in situ-fynd av tidigkristna gravmonument, samt miljöerna 
kring dessa, längre fram i avhandlingen (kap. 6.1) och är av åsikten att de svårligen kan 
bortförklaras enkom som uttryck för senare tiders återbruk. 

Om man ser till det östgötska materialet som helhet och om Sverkersgården sätts i relation 
till övriga fyndplatser för tidigkristna gravmonument, förefaller Ersgårds resonemang 
mindre sannolikt. Trots relativt omfattande utgrävningar är materialet från Sverkersgården 
inte speciellt stort, i katalogen listas 14 hällar och fragment. Dessutom har inga tidigkristna 
gravmonument med stilistiskt sett äldre ornamentala utföranden påträffats. Om den 
stora gravplatsen vid Sverkersgården skulle utgöra den enda primära kontexten för alla 
gravmonument i västra Östergötland borde rimligen även äldre ornamentala utföranden 
finnas representerade. Vidare är det svårt att förklara varför inte fler kistdelar har påträffats 
(se även Ljung 2009a:158 f.). Från Hovs kyrka, belägen på andra sidan sjön Tåkern från 
Alvastra sett, finns mer än hundra registrerade fragment av tidigkristna gravmonument. 
Har samtliga dessa fraktats hit från gravplatsen vid Sverkersgården? Ersgård är av åsikten 
att det omfattande fyndmaterialet från Hov bör sättas i samband med händelser på platsen 
under 1200-talet eftersom en stor del av fragmenten har hittats i murpartier som daterats 
till detta århundrade (Ersgård 2012:403; se även Jansson, S. B. F. 1962:13). Tittar man 

10 Det finns även några exempel på hällar tillhörande tidigkristna gravmonument som har hittats på 
ett ringa djup på kyrkogårdar vilka fortsatt är i bruk, däribland sidohällen Sundby �/Sö 11�. Den 
påträffades under grässvålen norr om Sundby kyrkas gamla långhus. Sidohällen stod ner i marken 
och var fastkilad med stora stenar både på in- och utsidan. Det mesta talar för att den befann sig på 
ursprunglig plats vid fyndtillfället (Lindqvist, S. 191�:�� f.).

11 Gravmonumentet i Heda framkom år �010, således efter att Ersgårds studie publicerades år �00�. 
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närmare på kyrkans komplicerade byggnadshistoria kommer man dock till en annan slutsats. 
Dagens kyrka, vars långhus uppfördes på 1200-talet, föregicks av en äldre stenkyrka från 
1100-talet, vars grundmurar undersöktes år 1961 (Lovén 1990). Eftersom inga fragment av 
tidigkristna gravmonument påträffades i den äldre stenkyrkans grundmurar tänkte sig Sven 
B. F. Jansson att gravmonumenten skulle kunna ha stått kvar på kyrkogården fram till det 
att den nya kyrkan uppfördes (1962:13). Men man måste beakta en alternativ förklaring. 
Stenmaterialet till den nya kyrkan hämtades nämligen i första hand från den äldre kyrkan, 
först till de övre murpartierna införskaffades nytt material. Fragment av gravmonument 
har nästan uteslutande påträffats just i de äldsta murpartierna i 1200-talskyrkan, således på 
samma ställe som övrigt återanvänt stenmaterial (se ATA 5999/61; ATA 7713b/61; Jansson 
1962:7 f.). Av arkivrapporter framgår att både Iwar Andersson och Gunnar Lindqvist, 
vilka granskade den nuvarande kyrkans murverk år 1961, höll för sannolikt att fragment 
av tidigkristna gravmonument använts som byggnadsmaterial i två etapper (ATA 5999/61; 
ATA 7713b/61). Grundmurarna till den äldsta stenkyrkan var endast bevarade mellan ett 
till tre skift, vilket skulle kunna förklara varför inga gravhällsfragment iakttogs i dessa. I 
undersökningsrapporten nämns dock att två fragment av ”eskilstunakistor” tillvaratagits 
vid utgrävningarna av den äldre kyrkan. Var dessa hittades framgår tyvärr inte (se ATA 
7713a/61). Återbruket av fragment av tidigkristna gravmonument i Hov är således mer 
differentierat än vad Ersgård förutsätter. I sammanhanget bör även framhållas att äldre 
gravar hittades under den äldsta stenkyrkans grundmurar, vilket visar att kyrkogården har 
kontinuitet bakåt i tiden (ATA 7713a/61; Lovén 1990:88). Det ligger därför nära till hands 
att sätta de tidigkristna gravmonumenten i samband med skedet som föregår uppförandet 
av den äldsta stenkyrkan. 

En förutsättning för att på allvar kunna diskutera återbruket av de tidigkristna grav-
monumenten är att man granskar var och när de har kommit att införlivas i nya kontexter. 
I samband med upprättandet av katalogen försökte jag fastställa i vilka sammanhang de 
enskilda stenarna har påträffats (se rubrik fyndomständigheter i katalogen). Tyvärr saknas 
ofta dokumentation kring fyndomständigheterna, eller så är beskrivningarna mycket 
allmänt hållna. Man kan ändå slå fast att tidigkristna gravmonument har hittats i olika 
typer av sammanhang, samt i delar av kyrkobyggnader med varierande datering. I en studie 
av de tidigkristna gravmonumenten från Vreta kloster har jag exempelvis kunnat visa att 
återbruket varit varierat samt pågått under en längre tidsperiod (Ljung 2010a:53 ff.). Av 
denna anledning tror jag inte det är rimligt att försöka förklara återanvändningen utifrån 
en sammanhållen modell, snarare torde omständigheter och orsaker ha varierat. 

Sammantaget menar jag att det finns en rad svagheter i Ersgårds hypotes vilket gör att 
spridningsbilden för de tidigkristna gravmonumenten inte kan avfärdas som en sekundär 
företeelse. Någonstans måste man fråga sig vad som är rimligt. Har det bara funnits stora 
kristna gravplatser under 1000-talet? Var det vid dessa som de tidigkristna gravmonumenten 
uppfördes? Slogs gravmonumenten sönder i en medveten förstörelse med start kring år 1100 
för att därpå forslas från den stora gravplatsen för att användas vid byggandet av lokala 
gårdskyrkor? Modellen är i sig hierarkisk och förutsätter ett mycket homogent handlings-
mönster. Dessutom bygger den på antaganden i flera led. Utifrån principen om Ockhams 
rakkniv bör man inte anta existensen av flera ting eller företeelser än vad som är nödvändigt 
för att förklara ett fenomen. Den enkla tolkningen, att gravmonumenten helt enkelt har 
hittats i anslutning till de platser de en gång uppfördes på, är därför att föredra. Denna 
ståndpunkt är inte sprungen ur ett okritiskt accepterande av en äldre, gängse uppfattning 
(jfr kritik hos Ersgård 2012:402 f.), utan grundar sig på en granskning av det befintliga 
källmaterialet. Orsakerna till att spridningsbilden för de tidigkristna gravmonumenten ser 
ut som den gör återkommer jag till längre fram i avhandlingen. 

En fråga som naturligtvis infinner sig är hur representativt det befintliga materialet är, både 
inom den enskilda fyndplatsen och på en övergripande nivå. Självklart är det inte möjligt att 
fullt ut besvara detta spörsmål, men några iakttagelser är ändå klargörande. Det bevarade 
antalet fragment på enskilda fyndplatser behöver inte vara representativt för vad som en 
gång funnits. På vissa ställen har mer omfattande arkeologiska och byggnadsantikvariska 
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undersökningar företagits vilket genererat stora fyndmaterial, såsom i exempelvis Hov i 
Östergötland och Köping på Öland (se Jansson, S. B. F. 1962; Owe 2002). Samtidigt finns 
det fyndplatser där det utförts större utgrävningar utan att detta inneburit att mängder av 
fragment av tidigkristna gravmonument framkommit. Ett talande exempel är Varnhem 
i Västergötland (se Vretemark 2007; 2009; Vretemark & Axelsson 2008) eller Alvastra, 
som redan nämnts. Detta visar att fyndsammansättningen inte uteslutande är beroende av 
yttre omständigheter, snarare kan man på tämligen goda grunder sluta sig till att antalet 
gravmonument inom enskilda platser redan initialt har varierat. Gemensamt för de senaste 
årens nyfynd av tidigkristna gravmonument är att de framkommit på redan kända fyndplatser 
eller på nya platser inom områden där gravmonument redan tidigare är kända. Detta tyder 
på att den rumsliga fördelningen på ett övergripande plan är representativ, även om nya 
fyndplatser säkert kan tillkomma i framtiden. Man får även hålla öppet för att nyfynd 
framkomna vid antikvariska undersökningar kan komma att förändra bilden av enskilda 
fyndplatser. Varför fyndsammansättningen och fyndkontexterna ser ut som de gör är därför 
en fråga som kräver en fortlöpande diskussion.
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3. Ornamentik, kronologi och regionalitet 

Det råder enighet om att de tidigkristna gravmonumenten kan dateras till 1000-talet, 
vanligen anses den kronologiska tyngdpunkten ligga i århundradets mitt eller andra 
hälft (se t.ex. Lindqvist, S. 1915:99 f.; Curman 1932a:151.; Wideen 1955:179 ff.; Neill & 
Lundberg 1994:152; Wilson 1995:202; Bonnier 1996a:204; Lundberg, S. 1997:31; Wienberg 
1997a:198 f; Gräslund 2002:153 f.; Bergengren 2007:22; Staecker 2009:345; 2010:226; jfr 
dock Svärdström i SRI, 5:LV). För att kunna besvara de frågeställningar som ställts upp 
angående gravmonumentens kronologi och etableringen av kristna gravplatser under sen 
vikingatid och tidigmedeltid är det dock nödvändigt att på ett mer detaljerat plan granska 
tidfästningen av materialet, samt att kartlägga eventuella lokala och regionala skillnader.

Runristade monument kan tidfästas enligt olika metoder, varav de fem vanligaste date-
ringskriterierna är: runologiska, historiska, genealogiska, ornamentala och arkeologiska 
(Christiansson 1959:43; se även Spurkland 1995). De språkliga dateringsgrunderna för de 
senvikingatida runinskrifterna, som man tidigare lutade sig mot, har visat sig vara ohållbara. 
Varken åsrunans skiftande ljudvärde eller förekomst, samt frånvaron, av stungna runor är 
tillförlitliga variabler som kan användas i dateringssyfte (Williams, He. 1990:128 ff.; Lagman 
1990:140 ff.). Det kan därför inte längre sägas föreligga någon mer entydig dateringsgrund 
utifrån dessa språkliga kriterier (Larsson, P. 2002:24).

Möjligheterna att tidfästa de tidigkristna gravmonumenten på grundval av historiska 
händelser eller genealogier är mycket begränsade. Det går inte att med säkerhet knyta 
någon inskrift till en historiskt känd händelse eller person.12 Det faktum att inskrifterna 
på gravmonumenten till stora delar är fragmentariska medför att det är svårt att identifiera 
genealogier. Visserligen finns exempel där man kan ana att medlemmar ur en och samma 
familj uppfört flera gravmonument, såsom i Häggesled i Västergötland (se kap. 5.2.2). 
Däremot är det svårare att utröna hur släktbanden ser ut mer i detalj, samt att följa dem i 
flera generationer och på så vis avgöra hur gravmonumenten tidsmässigt förhåller sig till 
varandra, det vill säga i vilken ordning de har uppförts.

Dateringar på grundval av arkeologiska förhållanden är, med tanke på att huvudparten av 
de tidigkristna gravmonumenten framkommit i sekundära kontexter, sällan en framkomlig 
väg. Fragment som inmurats i kyrkor ger dock en terminus ante quem, vilket låser dateringen 
för bruket av tidigkristna gravmonument fram i tiden. När det gäller in situ-fynden av 
gravmonument ger de arkeologiska omständigheterna ett vidare underlag för att sätta 
in dateringar i ett sammanhang, även om mer precisa tidfästningar är svåra att nå. Ett 
välkänt problem för den behandlade tidsperioden är att 14C-dateringar ger mycket långa 
tidsintervall, samt att de tenderar att ge för tidiga dateringar (Carelli 2000a:68; Anglert & 
Jansson 2003:31 ff.; Ersgård 2006:47).

Av de fem ovan listade dateringskriterierna återstår ett, nämligen ornamentiken, vilken 
utgör grunden för den tidsmässiga skiktningen av undersökningsmaterialet i föreliggande 
arbete. Stilstudien, som utgår från Anne-Sofie Gräslunds stilistiska indelning av zoomorf 
runstensornamentik (se Gräslund 1991a; 1992; 1994; 1998; 2002; 2006), fungerar inte bara 
som ett analytiskt redskap för att etablera en mer finmaskig kronologi över de tidigkristna 
gravmonumenten utan den bildar även utgångspunkt för diskussioner rörande lokala och 
regionala skillnader och samband, liksom betydelsen av dessa.

1� På ett förkommet fragment från Tumbo kyrka (Tumbo1/Sö 8�) nämns visserligen att ”Han drunknade 
i Englands…”. Det är emellertid inte möjligt att med säkerhet avgöra om detta tillbud skett i relation 
till en viss händelse eller ett historiskt skeende, såsom exempelvis gälder tagna i England eller perio-
den av skandinavisk överhöghet, även om detta är rimligt.
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3.1. Diskussion kring datering utifrån Gräslunds stilgrupper

Gräslunds kronologiska skiktning av runstensornamentiken har vunnit stort genomslag och 
har använts i en rad arbeten (se t.ex. Larsson, M.G. 1996; Zachrisson, T. 1998; Stille 1999a; 
Larsson, P. 2002; Lager 2002). Den har dock inte tidigare applicerats på de tidigkristna 
gravmonumenten i sin helhet (jfr dock Ljung, C. 2009a; 2010a; 2013). Tidfästning utifrån 
stilistiska kriterier är emellertid långt ifrån oproblematisk varför jag inleder med att redogöra 
för Gräslunds kronologi och kritiska invändningar som har framförts mot denna. Därefter 
diskuterar jag hur metoden har tillämpats på undersökningsmaterialet. 

Gräslunds klassificering utgår från djurornamentiken på de uppländska runstenarna. Den 
zoomorfa ornamentiken grupperas på grundval av helhetsintrycket, mönsteruppläggningen 
samt detaljer i ornamentiken såsom rundjurets huvud med ögats, örats och munnens 
utformning, rundjurets fötter och svans samt eventuella extraormars form (Gräslund 
1992:178; 1998:75). Utifrån dessa kriterier upprättar Gräslund följande stilgrupper: Fp 
(ristningar där djurets huvud ses uppifrån, i fågelperspektiv) och Pr 1-5 (olika utformningar 
där rundjurets huvud ses i profil) (fig. 12). Till detta kan läggas de oornerade runstenarna 
där inskriftsbandet har ett rakt avslut (Rak). Gräslund betraktar, enligt gängse uppfattning, 
de oornerade stenarna som den äldsta gruppen och föreslår en datering till sent 900-tal och 
tidigt 1000-tal (Gräslund 1992:195; 2006:126; se även von Friesen 1913:16 ff. 29; Wessén 
1960:11). Genom att undersöka ornamentiken på runstenar med genealogisk koppling slår 
Gräslund fast att stilvarianterna Pr 1-Pr 5 motsvarar en relativ kronologi (1991a:119 ff.; 
1992:192 ff.). Hon poängterar dock att man inte kan betrakta stilgrupperna som en strikt 
sekvens, utan att man måste räkna med kraftiga överlappningar (Gräslund 1992:198; 1994:125; 

Fig. 12. Exempel på utföranden inom Gräslunds zoomorfa stilgrupper.  1 = Fp, 2 = Pr 1, 3 = Pr 2, 4 = Pr 3, 5 = Pr 4 
och 6 = Pr 5. Efter Gräslund 2006:132 f., Fig. 1 och 2. Bilden är bearbetad av författaren.  
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1998:86). Till exempel har Pr 1 och Pr 2 många gemensamma drag. Vidare förekommer 
Pr 2 med rundjur sedda i fågelperspektiv (Fp), vilket visar på samtidighet. Det finns även 
överlappningar mellan Pr 2 och Pr 3, mellan Pr 3 och Pr 4 samt mellan Pr 4 och Pr 5. 
Såväl Pr 1 som Pr 2 hänger nära samman med Ringerikestilen, medan Pr 3 och framförallt 
Pr 4, men även i viss mån Pr 5, kan kopplas till Urnesstilen. Detta ger enligt Gräslund 
stöd åt iakttagelsen att det rör sig om tidsmässiga förändringar i runstensornamentikens 
utformning (Gräslund 1992:194 f.; 1994:125). Ringerikestilen anses i allmänhet ha sin 
kronologiska tyngdpunkt i 1000-talets första del, medan Urnesstilen i huvudsak tidfästs 
till århundradets andra hälft, samt till tidigt 1100-tal (Fuglesang 1980:24 ff.; 1981:89, 96; 
2001:169 ff.; Gräslund 1992:195; Wilson 1995:182 f., 217 f., Müller-Wille 2001:239 ff.). 
Kritik har emellertid framförts mot en alltför snäv tid fästning av Ringerikestilen till 1000-
talets första del (Wienberg 1997a:198 och där anf. litt.). Dateringen av stilen varierar något 
mellan olika forskare och hamnar i tidsspannet 990-1075 (Fuglesang 1980:26 f.; 1981:89, 
96; 2001:172; Wilson 1995:183). Man får även räkna med att det föreligger överlappning 
mellan de vikingatida stilkomplexen eftersom olika stilar kan förekomma på samma föremål 
(Skibsted Klæsøe 2002:75, 98). 

För att etablera en absolut kronologi använder Gräslund inskrifter som omnämner historiskt 
kända händelser, samt gör stiljämförelser mellan ornamentik på arkeologiskt daterbara fynd 
och runstenar (Gräslund 1992:195 ff.). Gräslund föreslår utifrån denna analys att stilgrup-
perna kan dateras enligt följande (Gräslund 1992:198; 1998:86; 2006:126) (fig. 13):

Rak: ca 980?-1015
Fp: samtida med Pr 1 och Pr 2, 1010-1050
Pr 1: ca 1010-1040
Pr 2: ca 1020-1050
Pr 3: ca 1050-1080/1045-107513

Pr 4: ca 1070-1100
Pr 5: ca 1100-1130

1� Dateringen av Pr � varierar något mellan olika publikationer (se Gräslund 199�:198; 1998:8�; 
2006:�26).

Fig. 13. Den föreslagna kronologin för Gräslunds stilgrupper. B-e-v (bird’s-eye view) står för
fågelperspektiv och Unorn betecknar oornerade ristningar (Rak). Efter Gräslund 1994:126, Fig. 
23.
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Gräslunds relativa kronologi för runstensornamentik har vunnit stor acceptans, men kritik 
har framförts mot den absoluta kronologin. Gräslund fäster stor vikt vid att dateringen av 
Ingvarståget till 1041 är korrekt, något som har ifrågasatts (Fuglesang 1998:206; 2001:178 f.; 
Stille 2008:73 f.). Dateringen medför att ornamentik i fågelperspektiv (Fp), som dominerar 
på Ingvarsstenarna, måste ha varit i bruk fram till 1040-talet. Eftersom Pr 2 har direkt-
kontakt med fågelperspektivmotiven bör även denna typ av utförande sträcka sig fram till 
1000-talets mitt. Av detta följer att tidfästningen av nästa stilgrupp, Pr 3, hamnar kring 
1050 (se Gräslund 1991a:115 ff.; 1992:197 f. 1998:87 f.). Signe Horn Fuglesang anser att 
Ingvarsstenarna stilistiskt sett är äldre än vad Gräslund föreslår. Ornamentiken på denna 
grupp runstenar föregår introduktionen av Urnesstil i Mälardalen och är enligt Fuglesang äldre 
än, eller delvis samtida, med Ringerikestilen. Detta gör att hon tidigarelägger dateringen av 
den ödesdigra expeditionen minst en generation, till tiden 1000-1025 (Fuglesang 1998:205 
f.; 2001:178 f.; jfr dock Gräslund 1998:87 f.; 2006:126 f.). Runstenar med ornamentik i 
fågelperspektiv torde knappast vara äldre än runstenar med ornamentik i Ringerikestil. 
Rundjur i Pr 2 med drag av Ringerikestil förekommer nämligen tillsammans med rundjur 
sedda i fågelperspektiv (se Gräslund 1998:87 f.). Även om det råder delade meningar om hur 
långt fram i 1000-talet Fp-ornamentik var i bruk så har jag svårt att se att man med någon 
större säkerhet skulle kunna tidfästa Ingvarsstenarna till just 1000-1025. Därför nöjer jag 
mig med att konstatera att det trots allt råder enighet om att denna typ av utförande hör 
hemma i den förra delen av 1000-talet. 

Även det faktum att danagälder omnämns på runstenar med Pr 3-ornamentik, vilka 
enligt Gräslunds kronologi dateras till tiden efter 1045/1050, har diskuterats (Fuglesang 
1998:201; 2001:182; Källström 2007a:69 f.; Stille 2008:74). Fuglesang vill hålla fast vid 
den traditionella dateringen av runstenarna som omnämner Knut den stores danagälder 
till 1020-talet eftersom den sista stora danagälden utbetalades 1018 (Fuglesang 1998:201; 
2001:182). Gräslund framhåller dock med rätta att Knutsstenarna inte är jämförbara med 
Ingvarsstenarna, vilka omtalar män som dog under expeditionen. Knutsstenarna är istället 
resta över män som överlevde Englandsresorna. Om de dött under resan i västerled skulle 
detta med säkerhet ha omnämnts i inskrifterna. Runstenarna behöver således inte ha rests 
nära inpå gälderna de berättar om (Gräslund 1992:197 f.; 1994:129; 1998:88). Däremot kan 
man fråga sig om runstenarna restes så långt som 30 år senare, vilket innebär att de män 
som gäldade med Knut år 1018 måste ha uppnått en mycket hög ålder, något som i och för 
sig inte är omöjligt (Källström 2007a:69 f.; Stille 2008:74). Per Stille anser att tidsglappet 
mellan danagälden och dess omnämnande på runstenar med Pr 3-ornamentik bör vara 
mindre, vilket gör att han vill flytta tillbaka de absoluta dateringarna av Gräslunds tidigare 
stilgrupper åtminstone 10-20 år (Stille 2008:74). 

Även Magnus Källström är tveksam till de absoluta dateringarna för Gräslunds kronologi. 
Han poängterar att väldaterade arkeologiska fynd, som använts för den absoluta kronologin, 
endast föreligger för de tre sista stilgrupperna (Pr 3-Pr 5) (Källström 2007a:68). Gräslund 
framhåller själv att dateringsunderlaget för Pr 1 och Pr 2 är tunt (1992:198). För att pröva den 
föreslagna absoluta kronologin har Källström granskat enskilda runristares verksamhetstid i 
förhållande till stilgrupperingarna. Dessutom har han gjort hypotetiska åldersberäkningar av 
personers livslängd i grupper av genealogiskt kopplade runstenar. Utifrån detta konstaterar 
Källström att det föreligger avvikelser i den absoluta kronologin när det gäller de olika 
stilgruppernas produktionstid. Exempelvis har vissa ristare arbetat i flera olika stilgrupper. 
Sammantaget visar detta enligt honom att man antingen måste krympa tidsavståndet mellan 
de olika stilgrupperna genom att flytta de äldsta runstenarna framåt i tiden mot 1000-talets 
mitt, eller så bör man räkna med större tidsmässig överlappning mellan grupperna än vad 
Gräslund gör (Källström 2007a:69 ff.). 

En stilgrupp som Gräslund inte närmare behandlar är Rak, hon konstaterar endast att 
avsaknad av ornamentik kan tas som ett tecken på ålderdomlighet (Gräslund 1992:195). 
Källström har dock visat att det inom gruppen Rak, åtminstone i Uppland, finns ristningar 
som tillkommit relativt sent. Raka avslut av inskriftsbanden förekommer på tidigmedeltida 
gravhällar samt på runstenar och ristningar i fast häll som tycks imitera dessa gravvårdar. 
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Detta visar att inskriftsband med raka avslut förekommer både i början och i slutet av 
runstensperioden (Källström 1998:11; 1999:13; 2007a:65 ff.; se även Palm 1992:32; Larsson, 
P. 2002:25).14

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tveksamheterna kring den absoluta kronologin 
främst omfattar de äldsta stilgrupperna. Fuglesang, Stille och Källström är dock oeniga i 
huruvida dateringarna bör flyttas bakåt eller framåt i tiden, alternativt om diskrepansen i 
kronologin helt enkelt beror på större samtidighet mellan olika typer av utföranden. Dessa 
invändningar är något som jag tagit i beaktande vid tillämpningen av Gräslunds stilgrupper 
för dateringssyfte. 

3.2. Tillämpning och metodologiska övervägningar

3.2.1. Kronologi och regionalitet

Gräslunds stilgruppering har även kritiserats för att vara begränsad i geografiskt hänseende 
eftersom den utgår från zoomorf ornamentik, som främst förekommer på runstenar i 
Mälarområdet (se Larsson, P. 2002:25; jfr dock Gräslunds replik 2002:146 f. samt Lager 
2002:86). Föreliggande undersökning behandlar i huvudsak landskapen söder om Mälaren 
och det är sant att runstensbeståndet i dessa områden skiljer sig från Uppland genom att 
andelen zoomorfa ristningar är lägre. Ser man däremot till de tidigkristna gravmonumenten 
spelar djurornamentiken en mycket framträdande roll. Att Gräslunds kronologiska grup-
pering utgår från zoomorf ornamentik är därför inget större problem i detta sammanhang. 
Avhandlingen omfattar emellertid tidigkristna gravmonument från sex olika landskap vilket 
gör att man måste ta i beaktande om och i så fall hur regionala särdrag har betydelse för 
dateringen av materialet.

Gräslund framhåller att hennes indelning av runstensornamentiken inte utgör regionala 
utan kronologiska grupper. Inbördes varierande fördelning av stilgrupper mellan olika delar av 
landet markerar således tidsmässiga skillnader inom runstenstraditionen (Gräslund1992:194; 
2002:146; se även Lager 2002:84 ff.). Andra forskare tillmäter dock förekomsten av 
regionala skillnader större betydelse för tidfästningen av runstensmaterialet. Birgit Sawyer 
understryker att en relativ kronologi inte behöver vara det samma som en verklig datering 
eftersom vissa stildrag kan vara medvetet arkaiserande eller utslag av regionala skillnader 
(2000:29). Källström å sin sida framhåller att en lokal ristartradition ibland kan bryta med 
mer övergripande kronologiska mönster (2007a:69, 74). Vid en stilistisk analys i dateringssyfte 
är det därför viktigt att vara uppmärksam på såväl lokala särdrag som stilistiska element 
som är gemensamma för större områden. Olikartade motivval och utformningar behöver 
inte nödvändigtvis vara ett tecken på kronologiska skillnader utan kan ibland, som när det 
gäller de tidigkristna gravmonumenten i Västergötland, ses som resultatet av lokala, men 
i stort sett samtida, ristartraditioner (se kap. 5.2.2, samt Kitzler Åhfeldt 2012a). Andra 
gånger förenar likheter i ornamentiken större områden och påvisar samtida kontaktytor. 
När man arbetar med hela materialet av tidigkristna gravmonument är det dock tydligt att 
vissa typer av utföranden utesluter varandra, vilket inte bara kan förklaras genom regionala 
eller lokala skillnader, utan istället visar på olika tidshorisonter i materialet.

Vid tillämpning av Gräslunds stilgrupper utanför Uppland bör man vara uppmärksam på 
att det förekommer vissa lokala skillnader i utformningen av dessa mellan olika regioner. Linn 
Lager har konstaterat att de olika stilgrupperna inte är lika tydliga utanför Mälarområdet 
(2002:86). Rent allmänt kan man säga att det är lättare att använda Gräslunds indelning 

1� Källström anser även att det inom gruppen korsbandsstenar (KB) finns ristningar som är relativt sent 
tillkomna (�00�a:�8). Korsbandsstenarna har tidigare studerats av Erik Lindblad och Katarina Wirtén 
som är av åsikten att dessa är samtida med stilgrupperna Rak, Fp, Pr 1 och Pr �, vilket således främst 
skulle innebära en datering till 1000-talets första del (Lindblad & Wirtén199�). 
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i landskap där runstensornamentiken har större likheter med Uppland, medan överens-
stämmelserna är svagare i andra områden, exempelvis i Västergötland. Därmed inte sagt 
att beröringspunkter saknas. Utformningen av ornamentala detaljer inom en stilgrupp kan 
variera något från de kriterier Gräslund ställt upp. Ett exempel på detta är Pr 4-ornamentik 
på gravmonument i Östergötland. Majoriteten av de karaktäristika som Gräslund beskriver 
som typiska för Pr 4 återfinns även i Östergötland, såsom svepande båglinjer, åttaformiga 
öglor, ett graciöst helhetsintryck, förekomsten av extraormar, samt att rundjuren ofta har 
has och att de antingen avslutas med en upprullning som utgörs av en stor tjock rundel eller 
genom en tvåtåig fot med rundad sporre. Rundjuren har långsträckta huvuden, i några fall 
med lågt ansatt öra, i andra fall saknas öra, vilket också överensstämmer med Gräslunds 
kriterier (se Gräslund 1992:184 f.). Däremot skiljer Pr 4-ornamentiken på vissa av de 
östgötska hällarna från Gräslunds beskrivning genom att rundjuren inte har ett öga som 
fyller ut nästan hela huvudytan, vilket är karaktäristiskt för de uppländska runstenarna i 
Pr 4 (jfr Gräslund 1992:184; se även kap. 5.1.1). Även om man får räkna med viss regional 
variation anser jag att Gräslunds stilistiska indelning är fullt möjlig att applicera på andra 
runstensområden än Mälardalen, om än med mindre modifikationer.

Som jag ser det är regionalitet och kronologi nära sammanvävda faktorer. På ett mer 
övergripande plan är de två sidor av samma mynt, där de kronologiska skillnaderna är en del 
av de regionala skillnaderna och tvärtom. Om den ena aspekten överbetonas på bekostnad av 
den andra går komplexiteten i materialet förlorad, något som blir tydligt i exempelvis Hans 
Christianssons uppdelning av runstensornamentiken i två geografiskt avgränsade stilkomplex, 
nämligen Sydskandinavisk och Mellanskandinavisk stil (Christiansson 1959). Christiansson 
använder Sydskandinavisk stil som ett samlingsbegrepp för Jellinge-, Mammen- och 
Ringerikestilarna medan Mellanskandinavisk stil motsvarar den uppländska runstensstilen, 
med andra ord Urnesstil. Det sydskandinaviska stilområdet sträcker sig enligt Christiansson 
från Danmark fram till mellersta Södermanland och södra Närke där skogsområdena 
Mälarmården respektive Tiveden utgör gränserna mot det mellanskandinaviska stilområdet 
vars kärnland är Uppland, Öland och Gotland (Christiansson 1959:35). Christiansson 
utesluter de tidigkristna gravmonumenten från sin analys eftersom de enligt honom antingen 
är utförda i en stil som är klart mellanskandinavisk eller mellanskandinaviskt influerad. 
Han finner det märkligt att ornamentiken på gravmonumenten har en så ”uppländsk” 
prägel, i synnerhet med tanke på att det inom Upplands gränser inte tycks finnas några 
”Eskilstunakistor”. Vidare noterar han att runstenar och gravmonument från samma trakt 
uppvisar påfallande stora skillnader i ornamentiken (Christiansson 1959:39 f.). Man kanske 
kan tycka att Christianson borde insett det motsägelsefulla i att Mellanskandinavisk 
stil, det vill säga Urnesstil, förekommer på gravmonument i vad han definierar som den 
sydskandinaviska stilens kärnland. Detta går på tvärs med hans föreställning om att stil-
komplexen är regionalt betingade. Om de tidigkristna gravmonumenten istället betraktas 
som en integrerad del av den senvikingatida runstenstraditionen kan de regionala skillnader 
Christiansson uppmärksammar ges en annan förklaring. I Uppland återfinns ornamentik i 
Urnesstil på runstenar medan denna stil främst påträffas på tidigkristna gravmonumenten i 
Götalandskapen. Den regionala skillnaden ligger således inte i att stilkompexen är begränsade 
till vissa landsdelar, utan i att de runristade monumenten har getts olika utformning i skilda 
regioner under samma tidsperiod. 

3.2.2. Icke-zoomorf ornamentik

Även om djurornamentiken har en framträdande roll på de tidigkristna gravmonumenten 
förekommer även hällar med olika typer av icke-zoomorf ornamentik, liksom sådana som helt 
saknar ornamental utformning, undantaget korsframställningar (dvs. Rak). Dessa utföranden 
faller utanför Gräslunds zoomorfa stilgrupper. För att kunna diskutera tidfästningen av 
denna del av materialet har jag utfört kompletterande stilstudier.

Klassificeringen av oornerade hällar tillhörande tidigkristna gravmonument försvåras av 
att stenen måste vara till största delen bevarad för att man med större tillförsikt ska kunna 
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avgöra om ornamentik förekommer eller inte. Avsaknad av ornamentik på runstenar har, 
som redan framhållits, i allmänhet tagits som en indikation på en tidig datering. Men som 
bland andra Källström har visat förekommer inskriftsband med raka avslut både i början 
och i slutet av runstensperioden (Källström 1998:11; 1999:13; 2007a:65 ff.). Frågan är om 
avsaknad av ornamentik på tidigkristna gravmonument kan tas som ett tecken på ålder-
domlighet eller inte? På ett generellt plan är det inte möjligt att besvara denna fråga, man 
måste se till den enskilda hällen för att göra en bedömning. Faktorer att ta i beaktande är 
exempelvis hällens form, huggteknik, i förekommande fall även korsets utformning, graden 
av överensstämmelse med övrigt material från samma plats, samt eventuella likheter med 
runstenar i området.

Inom stilgruppen Rak finns variationer, både med avseende på hur skriftbanden har 
arrangerats och huruvida ornamentala detaljer har adderats till skriftbandet (jfr Källström 
2007a:66). Stenar som har skriftband med ornamentala detaljer kan i egentlig mening inte 
anses tillhöra gruppen Rak, själva namnet markerar att skriftbandet har ett rakt avslut, det 
vill säga att stenen är oornerad. I Samnordisk runtextdatabas har dock även stenar med 
ornamentala detaljer tillförts Rak, vilket medför att gruppen blir alltför spretig. I samband 
med studier av ornamentiken på runstenar och tidigkristna gravmonument i Östergötland 
har jag tidigare argumenterat för att utföranden där ornamentala detaljer adderats till 
inskriftsbandet bör utgöra en egen undergrupp, vilken jag namngav Rak II (Ljung, C. 
2009a:161; 2013:49 f.). Själva benämningen var dock inte helt lyckad eftersom poängen 
var att särskilja denna grupp från de oornerade stenarna (se kritik i Rundkvist 2010:327). 
I detta arbete kommer jag istället att använda beteckningen Sod, dvs. ”Skriftband med 
ornamentala detaljer”. 

Fig. 14. Exempel på skriftband som övergår 
i en knut. Ög 155, Sylten, Styrstads socken, 
Östergötland. Foto: författaren.

Fig. 15. Exempel på skriftband som avslutas med 
spiraler och utskott med tumliknande flikar. Ög 
207, Enebacken, Viby socken, Östergötland. Foto: 
författaren.
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Få tidigkristna gravmonument kan tillskrivas stilgruppen Sod, däremot är denna typ av 
utförande vanligare på runstenar i Götalandskapen. Eftersom jag kommer att diskutera det 
tidsmässiga förhållandet mellan runstenar och gravmonument inom undersökningsområdet 
vill jag redan inledningsvis redogöra för denna stilgrupp (se även Ljung, C. 2009a:161; 
2013:49 f.). Ornamentala detaljer inom gruppen Sod utgörs främst av spiraler (t.ex. Ög 
89), utföranden där inskriftsbandet avslutas med snäckformade upprullningar, ibland med 
flikar och utskott (t.ex. Ög 207 och Ög 234), olika former av öglor och knutar (t.ex. Ög 
77 och Ög 155), koppel samt palmett- eller kronliknande ornament med ett päronformat 
mittparti omgivet av två blad (t.ex. Ög 11 och Ög 90) (fig. 14 och 15). Denna typ av orna-
mentik återfinns främst inom Ringerikestilen, vilket ger en datering där den tidsmässiga 
tyngdpunkten ligger i 1000-talets första hälft (Fuglesang 1980:14 ff., 98 ff.; se även Gräslund 
2002:149 f.). De ornamentala detaljerna som återfinns inom gruppen Sod beskrivs även av 
Christiansson som anser att dessa är typiska för den sydskandinaviska stilen. Ornamentiken 
inom Sydskandinavisk stil karaktäriseras enligt honom av att vara additativ, där grundelement 
sätts samman i olika konstellationer. Mönsteruppbyggnaden är i huvudsak av icke-zoomorf 
karaktär, istället utgör spiraler, palmetter och akantus dominerande element. Andra återkom-
mande drag är vinklar, bågar, flikar, ovaler, mandelformiga ytor och kringlor, vilka sätts 
samman till olika motiv och mönster (Christiansson 1959:66 ff., 85). Ornamentala detaljer 
i Ringerikestil, vilka karaktäriserar gruppen Sod, förekommer även på zoomorfa ristningar 
som kan tillföras Gräslunds stilgrupper Fp, Pr 1 och Pr 2 (Gräslund 2002:149 f.). Detta 
visar att samtidighet föreligger mellan de tidiga zoomorfa stilarna och Sod. Ett tydligt 
exempel på detta är runstenen Ög 224 från Stratomta i Törnevalla socken som är huggen 
på tre sidor (fig. 16). Inskriftens början är ristad i ett skriftband som binds samman av en 
knut på en av stenens sidor. Den fortsätter sedan i ett rundjur sett i fågelperspektiv på den 
motsatta sidan. Sista ordet i inskriften återfinns på stenens ena smalsida. Även ornamentik 
med vad man kan kalla ”zoomorfa drag”, men där skriftbandet inte har utvecklats till ett 
regelrätt rundjur, har tillförts gruppen Sod. Exempel på detta är runstenar där skriftbandet 
har böjda avslut som binds samman av ett koppel vid stenens nedre del (fig. 17). Samma 
övergripande utformning är vanlig på de tidigaste zoomorfa runstenarna, skillnaden är 
att inskriftsbandet här omvandlats till ett rundjur (Gräslund 2002:148; Ljung 2009a:161; 
2013:50; se även Sawyer 2000:26).

Ornamentiken på de tidigkristna gravmonumentens gavelhällar består till övervägande 
del av korsframställningar, vilket medför att de faller utanför Gräslunds indelning. Den 
dominerande korsformen i Östergötland och Småland utgörs av ett så kallat propellerkors 
med fasonerade, konturhuggna kanter (se fig. 18) (se även Neill & Lundberg 1994:156; 
Bergengren 2005:13; 2007:20). Grundutförandet består av en kombination av ett rakt, grekiskt 
kors, vars korsarmar (ej nödvändigtvis korsfoten) avslutas med kopplade dubbelspiraler 
och knoppar/palmetter, samt ett diagonalt kors vars långa korsarmar har mjukt rundade 
kanter (själva ”propellrarna”) (Bergengren 2005:9 f.). De båda korsens armar flätas i mitten 
samman av en ring med något varierande utformning. Ibland förekommer dubbelkonturer 
runt diagonalkorsens fästen. Den övre korsarmen på det raka, grekiska korset har ofta 
större dubbelspiraler och en mer elaborerad palmett än övriga korsarmar. Propellerkorsen 
kan vidare kombineras med andra element såsom rundjur, bladflikar och spiraler. Eftersom 
gavelhällar med propellerkors är talrika är det av intresse att närmare kunna datera dessa. 
Lager framhåller dock att det är vanskligt att datera kors på runstenar eftersom många 
korsformer förekommer genom hela runstensperioden (Lager 2002:103, 116, 120 ). Stille 
pekar emellertid på att enskilda korstyper endast uppträder tillsammans med ornamentik 
ur vissa av Gräslunds stilgrupper, vilket tyder på att det föreligger kronologiska skillnader 
(1999a:102). En analys av de ornamentala elementen på gavelhällarna med propellerkors, 
i synnerhet spiralernas utformning, visar att dessa har samband med förändringar av den 
zoomorfa ornamentiken. Detta möjliggör en grov indelning av propellerkorsen i två grupper. 
Utformningen av korsen i den första gruppen anknyter till djurornamentik i Pr 3, medan 
den andra gruppen har samhörighet med djurornamentik i Pr 4. För att beskriva dessa 
skillnader kan vi titta närmare på gavelhällarna Skänninge S:t Martin 7 och Högby 5/Ög 
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Fig. 17. Exempel på runsten med ornamentik med zoomorfa drag. Ög 62, Biskopsberga, Allhelgona 
socken, Östergötland. Den bevarade delen av runstenen står numera rest utanför S:ta Ingrids kloster 
i Skänninge. Efter SRI, 2, Pl. XX (B 908). Foto: författaren.  

Fig. 16. Inledningen av runinskriften på Ög 224, Stratomta, Törnevalla socken, Östergötland, är 
huggen i ett skriftband med ornamentala detaljer i form av en knut (Sod) på stenens ena bredsida. 
Inskriften fortsätter i ett rundjur sett i fågelperspektiv (Fp) på stenens andra bredsida. På runstenen 
ses dessutom en skeppsframställning. Foto: författaren.
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87 från Östergötland (fig. 18). Korsarmarna på Skänninge S:t Martin 7 har dubbelspiraler 
med snäckliknande form, medan spiralerna på Högby 5/Ög 87 har en asymmetrisk form 
som utgörs av stora rundlar. Den asymmetriska upprullningen är ett karaktäristiskt drag 
för zoomorf ornamentik i Pr 4. Rundjurets kropp avslutas här ofta med en upprullning som 
består av en tjock rundel (Gräslund 1992:184). Gräslund framhåller att man enbart genom 
förekomsten av den asymmetriska upprullningen med relativt stor säkerhet kan föra ett 
fragment till stilgruppen Pr 4 (2002:142). 

I några fall kombineras propellerkors på gavelhällar med zoomorf ornamentik. Härigenom 
går det att påvisa att de olika utformningarna av propellerkorsets spiraler hänger samman 
med en tidsmässig förändring av djurornamentiken. På ena sidan av gavelhällen Alvastra 
Sverkersgården 2 från Östergötland utgörs kopplet, som binder samman flikarna på den övre 
korsarmen, av ett bandformigt djur i Pr 3. Dubbelspiralerna på denna gavelhäll har, likt de 
på Skänninge S:t Martin 7, en snäckliknande form. Ytterligare en gavelhäll från Alvastra 
har zoomorf ornamentik (Alvastra Sverkersgården 8). Nedanför propellerkorset ses delar av 
ett rundjur som tycks ha drag av både Pr 3 och Pr 4. Dubbelspiralerna på denna gavelhäll 
har, liksom Högby 5/Ög 87, en asymmetrisk form med en förtjockad rundel. Även på en 
gavelhäll med propellerkors från Lannaskede kyrka i Småland finns zoomorf ornamentik 
(Lannaskede 3/Sm 95). Det raka grekiska korset på hällens utsida övergår i ett rundjur i 
Pr 4, vilket sammanfaller med att dubbelspiralerna är utformade som tjocka rundlar. Det 
sista exemplet är hämtat från Örberga kyrka i Östergötland. Under propellerkorset på 
gavelhällen Örberga 4 ses ett fyrfota rundjur i Pr 4 i kamp med en orm. Utförandet är ett 

Fig. 18. Två gavelhällar med propellerkors. Till vänster ses Skänninge S:t Martin 7 och till höger Högby 5/Ög 87, båda 
från Östergötland. Foto: författaren.
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klassiskt exempel på Urnesstil och spiralerna på korset har tydliga rundlar i Pr-4 tappning. 
I den tidsmässiga bedömningen av materialet medför dessa iakttagelser att gavelhällar med 
snäckformade spiraler, vars utformning hänger samman med Pr 3-ornamentik, har en äldre 
kronologisk tyngdpunkt än gavelhällar med spiraler som utgörs av asymmetriska rundlar, 
vilka överensstämmer med Pr 4-ornamentik.

3.2.3. Bedömning och stilgruppering 

I utförandet av stilbedömningar finns alltid en grad av subjektivitet. Som redan framhållits 
är stilistiska grupper sällan välavgränsade. Man får inte heller glömma bort att Gräslunds 
kronologiska system är en konstruktion. Både de kronologiska ramarna och de element 
av ornamentiken som ligger till grund för stilgrupperingen är en tolkningsfråga (Lager 
2002:88). Ett annat spörsmål som bör beaktas är hur små tidsavsnitt som är möjliga att 
definiera genom en stilistisk analys, med andra ord hur exakta dateringar kan man förvänta 
sig att nå. Terje Spurkland menar att det är orimligt att utifrån språkliga och konsthistoriska 
grunder upprätta absoluta kronologier med så små tidsintervall som 25 år eller mindre 
(Spurkland 1995:13; 2001:146). 

I detta arbete använder jag Gräslunds stilistiska indelning som ett analytiskt redskap för 
att identifiera grupper av tidigkristna gravmonument med olika kronologisk tyngdpunkt. 
Som analysen kommer att visa är det möjligt att genom en stilistisk uppdelning av materialet 
upptäcka tidsmässiga skillnader. Man får dock vara öppen för att enskilda stenar kan avvika 
från övergripande mönster. Exempelvis skulle en gravhäll med Pr 3-ornamentik kunna vara 
tillverkad ungefär samtidigt som en i Pr 4-ornamentik. Men som stilgrupper betraktat har 
Pr 3 och Pr 4 olika kronologisk tyngdpunkt. 

Bestämningen av ornamentiken i materialanalysen har utförts enligt vissa principer. Jag 
har inledningsvis arbetat med materialet platsvis för att utröna när gravmonumenten vid de 
enskilda lokalerna har uppförts. Utifrån resultaten av dessa studier har jag identifierat mer 
övergripande kronologiska mönster. I första hand har ornamentik på hela hällar eller större 
fragment analyserats för att fastställa vilka typer av utföranden som finns representerade 
inom respektive fyndplats. Därefter har de mindre fragmenten tagits i beaktande för att se 
om dessa bekräftar eller motsäger de bestämningar som gjorts utifrån de bättre bevarade 
hällarna. En stor förtjänst med Gräslunds kronologiska indelning är, enligt min mening, 
att de olika stilgrupperna är uppbyggda av en samling utmärkande karaktäristika som både 
omfattar den övergripande kompositionen och detaljer i ornamentiken. Vissa detaljer, såsom 
rundjurets huvudform med ett smalt mandelformat öga, hänger alltid samman med andra 
element i utförandet, exempelvis en asymmetrisk upprullning av svansen som bildar en tjock 
rundel, vilket är typiskt för Pr 4. De olika detaljerna är inte godtyckligt utformade utan 
utgör istället del av en stilistisk helhet. Detta medför att man med relativt stor säkerhet kan 
stilbestämma fragment med endast brottstycken av ornamentik bevarad (Gräslund 2002:142 
f.). Det faktum att olika slags utföranden är typiska för en stilgrupp har även betydelse för 
tidfästningen av icke-zoomorf ornamentik på de tidigkristna gravmonumenten. Stilistiska 
detaljer som förekommer i exempelvis växtornamentala utföranden har i vissa fall nära 
motsvarigheter inom djurornamentiken, vilket visar på samtidighet och därmed bidrar till 
tidfästningen. Samma sak gäller även vissa typer av korsformer, vilket redan har diskuterats. 
Det är emellertid inte alltid möjligt att föra en häll eller ett fragment till en viss stilgrupp. 
I sådana fall har jag istället försökt göra en mer övergripande bedömning och avgöra om 
utförandet har drag som kan tillföras stilkomplexen Ringerike- alternativt Urnesstil. Från 
fyndplatser med små och fragmentariska material blir bedömningarna och dateringen av 
ornamentiken självfallet mindre tillförlitliga än vid större och mer välbevarade material. 

För att göra den tidsmässiga skiktningen av undersökningsmaterialet mer översiktlig 
kommer jag att operera med tre grupper, vilka representerar tidsavsnitt med olika kronologisk 
tyngdpunkt. Dessa benämns grupp I-III. Jag vill betona att det i samtliga fall handlar om 
gradvisa övergångar. Man får därför räkna med tidsmässig överlappning mellan de olika 
grupperna. Grupperingen bygger på Gräslunds kronologiska indelning men omfattar även 
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ornamentala utföranden som faller utanför hennes zoomorfa stilgrupper. Dateringarna av 
grupperna är medvetet något mer generellt hållna än hos Gräslund eftersom kritik har visat 
att det finns vissa osäkerheter i den av henne uppställda absoluta kronologin. 

Den första gruppen utgörs av en samling ornamentala utföranden med kronologisk 
tyngdpunkt i den första delen av 1000-talet. I denna grupp ingår stilgrupperna Rak, Sod, Fp, 
Pr 1 och Pr 2, samt ornamentik i Ringerikestil. Som tidigare betonats har kritik framförts 
mot en alltför snäv datering av Ringerikestilen. Samtidigt tycks flertalet forskare vara eniga 
om att den har en tidigare kronologisk tyngdpunkt än Urnesstilen. Jag har därför valt att 
föra ornamentik med drag av Ringerikestil till Grupp I.

Den andra gruppen omfattar djurornamentik i Pr 3 eller ornamentik som har nära paral-
leller till detta utförande. Även ornamentala utföranden som utgör en blandning mellan Pr 
2 och Pr 3 har förts till denna grupp. Grupp II omfattar framförallt ornamentik i Urnesstil, 
men även utföranden som har drag av både Ringerike- och Urnesstil. Den kronologiska 
tyngdpunkten ligger kring mitten av 1000-talet och decennierna efter 1050.

Den sista gruppen utgörs av Pr 4-ornamentik, alternativt växtornamentik med liknande 
utförande. Ornamentiken i grupp III hör som helhet hemma inom Urnesstilen. Tidsmässigt 
är detta den yngsta gruppen med en huvudsaklig datering till 1000-talets senare del. 

3.2.4. Ornamentiken som källa till regionala och sociala samband

Analysen av ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten syftar inte bara till att tidfästa 
materialet, utan fungerar även som en ingång till att problematisera materialsammansättningen 
och orsakerna bakom denna. De tidigkristna gravmonumenten har inom forskningen ofta 
behandlats som ett relativt enhetligt material, vilket gjort att tolkningarna tenderar att 
bli generella. Komplexiteten riskerar därmed att gå förlorad. Det finns därför behov av att 
studera de enskilda fyndplatserna och relationen dem emellan för att identifiera variation 
och gemensamma nämnare och därigenom kunna ringa in miljöer av olika karaktär och 
bakgrund. Studier av ornamentiken fungerar härigenom som ett sätt att närma sig frågor 
rörande regionala samband och sociala kontaktnät.

Som vi kommer att se i analysen av undersökningsmaterialet finns skillnader i gravmo-
numentens utformning mellan olika fyndplatser. Exempelvis förekommer både enhetliga 
och mer varierade material. Variationsrikedom i ornamentiken, där både ålderdomliga 
utföranden och sena zoomorfa stilar finns representerade, tyder på lång kontinuitet i upp-
förandet av tidigkristna gravmonument på platsen. Enhetliga material bör enligt samma 
resonemang spegla att de tillkommit under en kortare tidsrymd. Grupper av tidigkristna 
gravmonument med ett väl sammanhållet stilistiskt uttryck skulle även kunna ses som 
resultat av en och samma ristares, eller ritarkollektivs, produktion. Laila Kitzler Åhfeldt har 
på senare år studerat hantverkstraditionen bakom de tidigkristna gravmonumenten genom 
huggspårsanalyser med hjälp av optisk 3D-scanning (Kitzler Åhfeldt 2008; 2009a; 2009b; 
2012a). Resultaten av hennes arbeten om ristningsteknik och hantverkets organisation är 
mycket intressanta i relation till föreliggande studie. 

Jag anser att likheter i utformning av gravmonumenten mellan olika platser vittnar om 
ett samband. Likheterna indikerar inte bara samtidighet utan kan även tas som indicium 
på personella kontakter. Det har framhållits att samma runristare inte tenderar att hugga 
snarlika runstenar för sakens skull. Likhet mellan stenar bör istället ses som en visuell kom-
munikation där syftet är att betraktaren i en sten ska kunna känna igen en annan. Beställaren 
av runmonumentet kan på detta sätt uttrycka samhörighet (Hansson, A. 1993). En studie 
av runristaren Öpirs verksamhet i relation till treöglestenar i Uppland ger stöd åt detta 
resonemang. Öpirs treöglestenar är inte jämnt spridda inom hela hans verksamhetsområde 
utan återfinns, med ett undantag, i två regioner. Detta talar för att beställaren kunde välja 
motiv på runstenen (Sundquist 1996). Gemensamma stilistiska uttryck, såsom exempelvis att 
samma slags mönsterupplägg återfinns på flera platser, skulle därigenom kunna tolkas som 
ett utslag av beställarens preferenser och intention att uttrycka samhörighet med monument 
och gravläggningar på andra platser. För att förstå hur detta fungerar på ett mer teoretiskt 
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plan tar jag hjälp av begreppet ”citering”. Andrew Jones använder begreppet för att visa på 
hur ord eller föremål blir begripliga genom att de upprepar delar av äldre meningar eller 
ting. Tingen fungerar enligt honom som en slags materiell citering där de på samma gång 
refererar tillbaka till och revitaliserar det förflutna. Tingen, såsom kulturella handlingar, 
ingår i nätverk av referenser där produktionen eller användingen av dem både hänvisar 
tillbaka till tidigare, och utgör grunden för, kommande händelser och föremål (Jones 
2007:54 f., 61, 80 f.). Howard Williams har utforskat gravmonument i form av hogbacks 
på de brittiska öarna utifrån detta perspektiv (2014; 2015; manus). Han menar att hogbacks 
fungerade som elitära minnesmonument genom att deras utformning länkade dem till ett 
nätverk av materiella företeelser. Åminnelsen sker enligt Williams genom citering på två 
plan. Dels skapas ett nätverk av betydelser genom att hogbacks via form och ornamentik 
citerar elitär materiell kultur, både arkitektur och föremål (däribland hallar, kyrkor, hel-
gongravar, relikskrin och kammar). Dels citerar de varandra genom likheter och skillnader 
i ornamentik och uppbyggnad. På så sätt kan hogbacks på en enskild plats eller inom ett 
område associera till varandra och därigenom uttrycka sociala och religiösa identiteter och 
genealogier inom de elitära familjer till vars minne de var uppförda (Williams, Ho. 2014; 
2015; manus; se även kap. 4.2.1). Detta förhållningssätt öppnar för möjligheten att genom 
analyser av de tidigkristna gravmonumentens ornamentik och utformning undersöka rela-
tioner mellan enskilda gravvårdar och gravplatser och därigenom närma sig människorna 
bakom monumenten.

Även om analysen av ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten spelar en 
framträdande roll i föreliggande studie så kommer jag inte närmare att diskutera dess 
innebörd, även om detta är ett nog så intressant ämne. Den nordiska djurornamentiken, dess 
bakgrund i utifrån kommande stilinfluenser och inhemska innovationer, samt dess sociala 
och religiösa universum har diskuterats av ett flertal forskare (se t.ex. Karlsson, L. 1983; 
Fuglesang 1980; 2001:192 f.; Wilson 1995; Hedeager 1997; 2004; Johansen 1997; Andrén 
2000a; Skibsted Klæsøe 2002; Domeij 2004; 2006; Staecker 2010:213 ff.: Oehrl 2011), men 
det ligger utanför ramen för detta arbete att behandla dessa frågor. Jag nöjer mig med att 
konstatera att djurornamentiken har en nära tusenårig historia med rötter i den romerska 
järnåldern, men att den fortsatt var ett livaktigt bildspråk en bra bit in i officiellt kristen tid. 
Djurornamentiken bör därför ha förmedlat normer och värderingar som fungerade såväl i 
förkristna som i kristna sammanhang (Domeij 2004). 
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4. Positionering

4.1. Forskningshistorisk översikt

De tidigkristna gravmonumenten har behandlats i studier inom ett antal olika discipliner, 
däribland arkeologi, historia, runologi, kyrkohistoria, konstvetenskap och kulturgeografi. 
Trots detta är det relativt få arbeten som utgår från gravmonumenten som sådana. Vanligare 
är att de tas upp till diskussion på ett mer generellt plan i studier som tar sin utgångpunkt i 
andra källmaterial.15 I denna forskningshistoriska översikt kommer jag därför endast att ta 
upp de mer inflytelserika verken, där gravmonumenten står i fokus för tolkningen, för att 
utröna ur vilka frågeställningar materialet har behandlats, samt hur dessa har förändrats 
över tid.

Sune Lindqvists avhandling Den helige Eskils biskopsdöme. Några arkeologiska vittnesbörd 
om den kristna kyrkans första organisation inom mellersta Sverige från 1915 innebar startskot-
tet för forskningen om de tidigkristna gravmonumenten. Att det förekommer runristade 
gravmonument var visserligen känt redan tidigare. Richard Dybeck beskriver den liggande 
hällen/lockhällen Sundby 1/Sö 116 i Svenska Run-Urkunder från 1855 som ”Ett i Svea 
Rike hittills okändt slag af Runstenar: en lagd griftsten” (1855:11 f., Nr 9). Även Oscar 
Montelius uppmärksammar att Sundbyhällen utgör en liggande gravsten (1872:64). Vidare 
finns en rekonstruerad kista avbildad i artikeln Medeltidsminnen från Östergötland där Otto 
Janse redogör för föremål från en utställning i Norrköping år 1907. Kistan, vilken beskrivs 
som en kristen gravvård från en kyrkogård, består av en sidohäll från Väversunda kyrka 
(Väversunda 5/Ög 55) och en liggande häll/lockhäll från Östra Skrukeby kyrka (Östra 
Skrukeby 1/Ög 220) (Janse 1907:II, 2 f.). Det var dock först genom Lindqvists avhandling 
och hans rekonstruktion av ”Eskilstunakistan” som gravmonumenten på allvar kom att 
uppmärksammas som en egen kategori av monument vid sidan av runstenarna. I de första 
banden av Sveriges runinskrifter (SRI), vilka publicerades före Lindqvists avhandling, görs 
nämligen ingen tydlig språklig åtskillnad mellan runstenar och gravmonument. I Östergötlands 
runinskrifter (SRI, 2) skriver Erik Brate kort och gott att ”runstenen är en kalkhäll”. Ibland 
finns en notering att det rör sig om en liggande gravsten. Vilken funktion sidohällar och 
gavelhällar har haft diskuteras över huvudtaget inte.

Lindqvist tolkar ”Eskilstunakistorna” i ljuset av den kristna missionen och den kyrk-
liga organisationens framväxt. Avhandlingens tyngdpunkt ligger på Rekarnebygden i 
Södermanland, men Lindqvist behandlar alla vid den tiden kända, närbesläktade monument. 
Han sätter gravmonumenten i samband med legenden om den helige Eskil och dennes 
missionsverksamhet och anser att förekomsten av gravmonument tyder på att det redan 
under mitten av 1000-talet bildats ett stift med (Eskils)Tuna som centrum, varifrån en fast 
sockenindelning utgått (Lindqvist, S. 1915:104 ff., 138, 164 ff.; se även 1962). Lindqvist 
argumenterar vidare för att det är möjligt att urskilja olika missionsriktningar genom 
variationer i gravmonumentens utformning. Han definierar på grundval av skillnader i stil 
och form två geografiska grupper av monument, dels Västergötland och Rekarnebygden, 
dels Öland, vilka enligt honom speglar två missionsområden (Lindqvist, S. 1915:101).

1� De tidigkristna gravmonumenten har under senare år även behandlats i en rad seminarieuppsatser 
(se t.ex. Andersson, J. 199�; Fathli �000; Peterson, G. �001; Bergengren �00�; �00�; Körlinge �01�). 
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I kölvattnet av Lindqvists avhandling ökar intresset markant för de tidigkristna gravmonu-
menten. Främst beforskas Väster- och Östergötland. Dessutom framkommer kontinuerligt 
nytt källmaterial. I synnerhet förändras bilden av Östergötland, inte minst genom de stora 
undersökningarna vid Sverkersgården i Alvastra (se Frödin 1918a; 1918b; 1919; 1920a; 
1920b; 1921; Frödin et al. 1917) och i Vreta kloster (Curman 1932a; Curman & Lundberg 
1935), vilka genererar många nyfynd. Forskningen under första delen av 1900-talet fokuserar 
mycket på gravmonumentens kronologi och typologi, teman som även har en framträdande 
roll i Lindqvists avhandling (se Lindqvist, S. 1915:50 ff., 99 ff.). Man försöker bringa ordning 
i materialet och diskuterar gravmonumentens ursprung, olika utvecklingsstadier, samt hur 
spridningen har gått till (se Curman 1932a; Lundberg, E. 1940:133 f.; Gardell 1945:85 
ff.; Wideen 1955:173 ff.). Ett återkommande tema är tron på diffusionism, att ett centrum 
med en viss utformning av gravmonument fungerat som prototyp för ett större område 
(Curman 1932a:149 f.; Lundberg, E. 1940:133; Gardell 1945:85 ff.). Tanken att det funnits 
spridningscentra med stilistiskt högtstående monument, varifrån traditionen har förmedlats 
för att senare upprepas i försämrad form på andra platser, återkommer även i yngre arbeten 
(se Lundberg, S. 1997:53, 76). Harald Wideen, som behandlar det västgötska materialet, 
är dock av motsatt åsikt och anser att utvecklingen gått från enklare till mer sammansatta 
gravformer (Wideen 1955:173 ff.).

Parallellt med intresset för typologier börjar frågan om de tidigkristna gravmonumentens 
sociala sammanhang att diskuteras. Visserligen ses gravmonumenten fortsatt i ljuset av den 
kristna missionen, men en ny aspekt betonas, nämligen kopplingen till kungamakten (se 
Lundberg, E. 1927:20; 1940:132 ff.; Curman 1932a:150 f.). Sigurd Curman noterar att 
det i Östergötland finns en korrelation mellan fynd av tidigkristna gravmonument och 
kyrkor byggda i en ålderdomlig murningsteknik bestående av tunna skift. Enligt Curman 
uppfördes de första kyrkorna på kungens gårdar och gravmonumenten kom här att fungera 
som gravvårdar för samhällets elit. Eftersom han daterar gravmonumenten till den senare 
delen av 1000-talet sätter han dem i samband med den vid tiden regerande stenkilska ätten 
(Curman 1932a:150 f.). Erik Lundberg bygger vidare på Curmans resonemang och knyter de 
tidigkristna gravmonumenten än starkare till kungamakten. Han tänker sig att de uppfördes 
av kungens män såsom kristna symboler på kyrkogårdar vid kungliga domäner, möjligen 
redan innan själva kyrkorna byggdes. Genom de tidigkristna monumentens fördelning 
kan man enligt Erik Lundberg följa hur kung Stenkil genom brytar vid sina kungsgårdar 
under 1060-talet försöker etablera kristna kultplatser i områden där kristendomen ej ännu 
vunnit fullt genomslag (Lundberg, E. 1940:131 ff.). Gravmonumenten ses härigenom 
närmast som ett led i en uttänkt, kunglig propagandaverksamhet och missionsstrategi. 
Argumentationen bygger på att det finns ett samband mellan gravmonumentens utbredning, 
kungsgårdskyrkor och den stenkilska ättens patrimonium. Lundberg noterar visserligen att 
många av fyndplatserna med tidigkristna gravmonument i Östergötland enligt det skriftliga 
källmaterialet ingått i Sverkersättens egendom. Han anser dock att detta inte speglar tiden 
då gravmonumenten uppfördes. Istället bör den stenkilska ättens godsinnehav enligt honom 
vid en senare tidpunkt ha övergått till Sverker den äldre (Lundberg, E. 1940:133 f.). 

På 1950-talet avstannar i stort sett forskningen om de tidigkristna gravmonumenten. 
Visserligen omnämns de sporadiskt i litteraturen. Även enskilda fynd och fyndplatser 
behandlas mer ingående, såsom Hov i Östergötland och Köping på Öland (Jansson, S. B. 
F. 1954; 1962), men inga försök till nya synteser görs. Under 1990-talet ökar intresset för de 
tidigkristna gravmonumenten återigen, vilket markeras av Tom Neill och Stig Lundbergs 
artikel Förnyad diskussion om ”Eskilstunakistorna” i Fornvännen 1994 (se även Claesson 1989:84 
ff.; Bonnier 1996a). Artikelns syfte är att initiera en ny diskussion om gravmonumentens 
relevans som källa till riksbildningsprocessen i Sverige. Neill och Lundberg vänder sig mot 
den äldre forskningen där gravmonumenten satts i samband med kristnandeprocessen. I 
synnerhet är de kritiska mot Sune Lindqvists hypotes att gravmonumenten ger uttryck 
för en tidig sockenbildning, samt Erik Lundbergs teori att de utgör del av en kunglig 
missionsstrategi (Neill & Lundberg 1994:153). Däremot knyter de an till Sigurd Curmans 
och Erik Lundbergs tes om kungamaktens betydelse för uppförandet av gravmonument. 



47

Tom Neill och Stig Lundberg granskar fyndplatserna med tidigkristna gravmonumenten 
och framhåller att två aspekter är slående. Dels går det ofta att påvisa ett kungligt ägande 
under 1200-talet, dels utmärker sig orterna även när det gäller andra källmaterial, såsom 
speciella kyrkobyggnader, kontinuitet i tillverkningen av gravmonument framåt i tiden, samt 
närvaron av ”stormannaegendomar” i socknarna (1994:156 f.). Neill och Lundberg studerar 
gravmonumenten i ett maktpolitiskt perspektiv och menar att ovanstående förhållanden tyder 
på att de uppfördes av jordägande stormän, troligen med en nära koppling till kungamakten, 
vilka ville manifestera social prestige och pietet. För att förstå hur detta fungerade gör de 
en analogi med huvudkyrkor, s. k. minsters, i England. De tänker sig att tidiga östgötska 
kyrkor, samt möjligen även Husaby i Västergötland, utgjort huvudkyrkor där stormännen 
inledningsvis förlade sina begravningar. Därigenom kunde de visa sitt stöd åt kungamakten. 
I ett senare skede börjar stormännen emellertid uppföra egna gårdskyrkor och de låter då 
istället resa tidigkristna gravmonument invid dessa (Neill & Lundberg 1994:175 f.).

Stig Lundberg fortsätter att analysera de tidigkristna gravmonumentens politiska topografi 
i sin licentiatavhandling som utgår från det västgötska materialet (Lundberg, S. 1997). 
Liksom i artikeln från 1994 ses gravmonumenten som uttryck för stormannagruppers makt 
och inflytande, men tolkningen är något mer försiktig och ambivalent. Gravmonumenten 
uppfördes enligt Stig Lundberg av ”de stormän som funnits mellan den framväxande 
kungamakten och lokalsamhällets bredare lager” (1997:38). Dessa skulle enligt honom kunna 
representera släkter som genom gravläggning vid kungsgårdar visat sin allians med kunga-
makten. Spridningsbilden, där majoriteten av fyndplatserna med tidigkristna gravmonument 
är belägna i Götalandskapen, skulle i så fall markera var kungamakten hade sina trognaste 
anhängare (Lundberg, S. 1997:39 f., 74 ff.). Jes Wienberg framförde tidigt kritik mot det 
ramverk inom vilket Neill och Lundberg studerar de tidigkristna gravmonumenten. Han 
är tveksam till om gravmonumenten belyser riksbildningsprocessen, snarare är förhållandet 
det omvända. Vidare anser Wienberg att tolkningen av gravmonumenten som aristokratiska 
maktsymboler bygger på alltför många osäkra antaganden. Eftersom gravmonumenten är 
fragmentariskt bevarade och ofta har återanvänts framkastar han hypotesen att de utsatts 
för en medveten förstörelse. Därmed skulle de lika gärna kunna representera förlorarna i 
riksbildningsprocessen (Wienberg 1997a:200 f.; se även kap. 2.5).

Under senare år har de tidigkristna gravmonumenten studerats ur nya infallsvinklar. 
Framförallt har symboliska aspekter av materialet, liksom frågor rörande identitet samt hant-
verkstradition och produktion, diskuterats. Återbruket av gravmonumenten har behandlats 
av både Lars Ersgård (2006) och Sune Zachrisson (2007). Som redan diskuterats ser Ersgård 
de tidigkristna gravmonumenten som uttryck för ett behov av att upprätthålla banden med 
det förflutna i ett nytt kristet sammanhang (se kap. 2.5). Han anser att gravmonumenten 
uppfördes på stora kristna gravplatser, gemensamma för större områden, i ett skede som 
föregår etableringen av lokala kyrkogårdar. Återbruket i de tidigmedeltida stenkyrkorna bör 
enligt Ersgård förstås utifrån symboliska perspektiv där det sönderslagna monumentet var ett 
sätt att integrera släktidentitet och förfaderskult i de nya kristna kultbyggnaderna (Ersgård 
2006; 2012). Sune Zachrisson argumenterar istället för att återbruket av gravmonumenten 
i de medeltida stenkyrkorna grundar sig i en kristen teologi och liturgi. Förfädernas grav-
monument införlivades enligt honom som heliga byggstenar i Guds hus och kom på så sätt 
att omfattas av kyrkans bönegemenskap (Zachrisson, S. 2007:38f.).

Jörn Staecker vänder sig mot den maktpolitiska förklaringsmodellen där de tidigkristna 
gravmonumenten anses ha uppförts av kungens män. Detta synsätt förklarar exempelvis 
inte varför tidigkristna gravmonument saknas i Uppland i allmänhet och i Sigtuna, kungens 
stad, i synnerhet (Staecker 2009:358 ff., 366; 2010:247 ff., 257 f.). Staecker anser istället att 
gravmonumenten måste förstås i ett regionalt och missionshistoriskt perspektiv. Orsaken till 
att spridningsbilden ser ut som den gör, med tidigkristna gravmonument i Götalandskapen 
och ett massivt runstensresande i Svealand, står enligt honom att finna i skillnader i 
missionsriktningar och den kyrkliga organisationen (2009:359, 361; 2010:248; 251). Han 
återknyter därigenom till teman inom den äldre forskningen, inte minst till Lindqvists 
idé om att skillnader i runmonumentens utformning påvisar olika missionsområden. 
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Men differenser i kristnandeprocessen är enligt Staecker inte den enda förklaringen till 
gravmonumentens utformning. Han lanserar en ny tolkning av gravmonumenten där han 
argumenterar för att makteliten i Götaland utvecklade en alldeles egen typ av gravvårdar 
för att markera sin identitet gentemot daner och svear (2009:366 f.; 2010:258). I detta 
identitetsskapande ska man ha strävat efter att knyta an till folkvandringstidens goter. De 
tidigkristna gravmonumenten utformades enligt Staecker i en ”självuppfunnen historisk 
eller antik stil med förebilder i den romerska gravkulturen och dess sarkofager” (2009:367; 
2010:259). Staecker anser att utvecklingen av den ”antikiserande stilen” på gravmonumenten 
hade sin bakgrund i en betydligt äldre tradition, vilken kommer till uttryck på Rökstenen 
(Ög 136) genom referensen till Tjodrik, det vill säga goternas kung �eoderik. Staeckers 
slutsats är att de tidigkristna gravmonumenten därigenom markerar en historiemedvetenhet 
som sträcker sig över 500 år tillbaka i tiden (2009:367 ff.; 2010:295 ff.). 

Leif Karlenby och Jhonny �érus har diskuterat de tidigkristna gravmonumenten i Närke 
som uttryck för kulturkontakter, något som i viss mån knyter an till temat om regionalitet 
och identitetsskapande (Karlenby 2003; �érus 2007). Medan Karlenby ser de närkingska 
gravmonumenten som belägg för starka kontakter söderut mot Götalandskapen anser 
�érus att de runristade monumenten visar på en tredelning av landskapet. Västnärke var 
enligt �érus knutet till Götalandskapens ledande släkter, östra Närke hade mer spridda 
kontakter med Östergötland, medan den norra delen av landskapet var starkare knuten till 
Mälardalen (Karlenby 2003:185 ff.; �érus 2007:169 f.). 

Hantverkstraditionen kring de tidigkristna gravmonumenten har under senare år disku-
terats av Laila Kitzler Åhfeldt. Hennes studier utgår från huggspårsanalyser med hjälp av 
optisk 3D-scanning och har främst behandlat de västgötska gravmonumenten och det stora 
materialet från Köpings kyrka på Öland. Kitzler Åhfeltds arbeten visar att det förekommer 
regionala skillnader i ristartraditionen, både i fråga om det estetiskta uttrycket och hur 
hantverket har organiserats (se Kitzler Åhfeldt 2008; 2009a; 2009b; 2012a). Hon anser 
att man bör förstå de tidigkristna gravmonumenten i ett europeiskt perspektiv, i samband 
med kontinentala sarkofager, så kallade tumba. Dessa associeras ofta med helgongravar, 
alternativt kungliga eller monastiska gravläggningar. Enligt Kitzler Åhfeldt skulle de 
tidigkristna gravmonumenten kunna ses som ett försök att etablera helgongravar i linje 
med kontinentala mönster (2002:55 f.; 2009a:87 f.). Även Ersgård betonar helgonkultens 
betydelse och menar att gravmonumenten kan betraktas som en slags övergång från den 
äldre förfaderskulten till en kristen helgonkult (2006:80 ff., 96 ff.).

Denna översikt ger vid handen att de tidigkristna gravmonumenten främst har studerats 
ur två perspektiv, ett religiöst i samband med kristnandeprocessen och ett maktpolitiskt där 
gravmonumenten ses som markörer för stormän och/eller den framväxande kungamakten. 
Dessa infallsvinklar är nära sammanlänkade, men vilken aspekt som betonas har varierat över 
tid. Ett annat tema som återkommer är synen på gravmonumenten som övergångsfenomen 
i en brytningstid mellan ett äldre samhälle med rötter i den förkristna religionen och ett 
samhälle baserat på en kristen ideologi av kontinentala mått. Åsikterna varierar emellertid 
mellan olika forskare om det framförallt är banden med det förflutna eller innovationer och 
utifrån kommande impulser som de tidigkristna gravmonumenten främst ger uttryck för. 

4.2. Spelplanen tar form – om åminnelse, gravläggning och 
mäktiga män

I avhandlingen kommer de tidigkristna gravmonumenten i huvudsak att studeras mot 
bakgrund av kristnandeprocessen. Det är naturligtvis inte möjligt att helt skilja gravmo-
numentens sociala och religiösa betydelse från varandra, i synnerhet inte med tanke på 
att den världsliga och kyrkliga makten var nära sammanlänkade i det senvikingatida och 
tidigmedeltida Skandinavien. Gravmonumentens sociala betydelse är därmed en viktig del 
av deras religiösa sammanhang. Däremot vänder jag mig mot forskning som initierades på 
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1990-talet där man önskade studera gravmonumenten som källa till riksbildningsprocessen 
(se Neill & Lundberg 1994; Lundberg, S. 1997). Detta är problematiskt ur flera aspekter, 
inte minst genom att tolkningen blir tillbakablickande. Man måste fråga sig varför de 
tidigkristna gravmonumenten över huvud taget tillverkades. Var den främsta orsaken att 
uppföra en gravvård över, och hedra minnet av, en avliden familjemedlem, samt att markera 
dennes och därigenom även sin egen sociala status i en kristen kontext? Eller önskade man 
genom gravmonumenten visa sin allians med en kungamakt, alternativt andra politiska grup-
peringar, vilka var involverade i maktkampen som i den historiska backspegeln resulterade i 
det medeltida riket Sverige? I diskussionen om riksbildningsprocessen finns ofta ett implicit 
antagande om en linjär utveckling mot ett givet mål, ett enat rike, dit aktörerna strävade 
(Lihammer 2007). Oavsett intention visste de dåtida aktörerna knappast vad deras handlingar 
i förlängningen skulle leda fram till. Utgången var inte given. Snarare än att verka inom en 
fas i en utvecklingsstege handlar människor utifrån maktstrategier inom ett socialt system 
(jfr Hermanson 2004:78). Det är också viktigt att skilja på tolkningsnivåer, dels vad syftet 
med de tidigkristna gravmonumenten var under den tid då de uppfördes, dels vad vi kan 
utläsa för mönster i efterhand och vilket historiskt sammanhang vi tillskriver dessa. 

För att över huvud taget kunna diskutera de tidigkristna gravmonumenten som källa till 
vare sig kristnandet eller rådande maktförhållanden finns ett behov av att flytta tillbaka 
fokus till monumenten som sådana och genom en grundlig materialanalys utröna deras 
tidsmässiga och rumsliga sammanhang. De tidigkristna gravmonumenten ger enligt min 
mening uttryck för två centrala handlingar, nämligen åminnelsen av den döda och en kristen 
gravläggning. Som redan framgått kommer jag därför att studera materialet i relation till 
det senvikingatida runstensresandet och gravskicksförändringar under perioden. Med 
utgångspunkt i resultaten av dessa analyser diskuteras de tidigkristna gravmonumentens 
mer övergripande betydelse i samband med kristnandeprocessen och en kyrklig etablering. 
Avhandlingen anknyter därigenom på flera plan till teman inom den äldre forskningen, inte 
minst Sune Lindqvists pionjärstudie där det missionshistoriska perspektivet stod i centrum 
(Lindqvist, S. 1915; jfr även Staecker 2009; 2010). Lindqvists slutsats, att gravmonument 
visar att ett stift med en fast sockenorganisation bildats i Rekarne i Södermanland redan 
kring mitten av 1000-talet, är dock inte längre gångbar. En mer konsekvent genomförd 
sockenbildning ägde rum först efter att kyrkan infört en allmän tiondebeskattning, något 
som för Nordens vidkommande skedde först på 1100-talet (Brink 1990:369). Detta gör 
emellertid inte att perspektivet som sådant måste förkastas. Snarare är det tid att återigen, 
mot bakgrund av de senaste decenniernas forskning, syna de tidigkristna gravmonumenten 
i relation till kristnandeprocessen.

Tre teman är centrala för de resonemang som förs i avhandlingen, nämligen i vilket 
övergripande ramverk de tidigkristna gravmonumenten ska förstås, i vilket sammanhang 
de uppfördes och av vem. De följande kapitlen, vilka behandlar den senvikingatida run-
stenstraditionen och åminnelsen av de döda, gravläggning och gravplatser, samt gravmo-
numentens sociala kontext, lägger grunden på vilken undersökningen vilar. Här diskuterar 
jag svårigheter förknippade med dessa problemkomplex, samt klargör mina ståndpunkter 
och teoretiska infallsvinklar. 

4.2.1. Den senvikingatida runstenstraditionen

Grundläggande för denna studie är att jag betraktar de tidigkristna gravmonumenten som en 
integrerad del av den senvikingatida runstenstraditionen. Att runstenar och gravmonument 
har flera gemensamma drag är väl känt. Många forskare har även poängterat att de båda 
formerna av runristade monument är nära förbundna med varandra (se t.ex. Lindqvist, 
S. 1915; Palm 1992:247, 251; Johansen 1997:159,177; Zachrisson, T. 1998:160; Sawyer 
2000:10 f.; Gräslund 2001:41; Kitzler Åhfeldt 2002:55; �érus 2007:153). Däremot har 
man enligt min mening inte på allvar dragit konsekvenserna av denna insikt och vad den 
medför för synen på runstensresandet i stort. Jag anser att man genom de tidigkristna 
gravmonumenten kan belysa runstenarna och vice versa, vilket i förlängningen leder till 
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en fördjupad förståelse av runstenstraditionen. Jörn Staecker är emellertid av åsikten att 
det är viktigt att bedriva separat forskning om runstenar och tidigkristna gravmonument 
eftersom en sammanslagning leder till förvanskade resultat. Att dessa typer av monument 
har studerats ur samma perspektiv har enligt Staecker medfört att gravmonumenten inte 
har uppmärksammats som ett innovativt element inom skandinavisk forskning (2009:352; 
2010:238 f.). Jag instämmer så till vida att det är viktigt att det inte sker en sammanslagning 
av monumenten i själva analysen, vilket leder till att skillnader inom runstenstraditionen 
förbises. Men att �ärma de tidigkristna gravmonumenten från runstenarna är att negligera 
viktiga beröringspunkter. Även detta leder till felaktiga resultat. Jag förespråkar därför 
ett analytiskt perspektiv, där de tidigkristna gravmonumenten studeras inom ramen för 
runstenstraditionen, i relation till resta runstenar. 

Det råder olika åsikter om hur det senvikingatida runstensresandet ska förklaras. De flesta 
forskare är trots allt eniga i att fenomenet är kopplat till religionsskiftet i Skandinavien (för 
en sammanfattning se Sawyer 2000:16 ff.; Zilmer 2005:40 ff.; Källström 2012a:31). Seden 
att resa en runristad minnessten introducerades visserligen inte med den kristna missionen, 
utan går flera hundra år tillbaka i tiden och har rötter i det förkristna samhället. Däremot 
tillhör den stora majoriteten runstenar, i synnerhet i Mellansverige, övergångsperioden 
mellan vikingatid och tidig medeltid, främst 1000-talet (Källström 2012a:30).

Jag anser, i likhet med bland andra Judith Jesch, att de senvikingatida runstenarnas 
huvudfunktion var åminnelse, att hugfästa de döda (Jesch 1998; 2005; se även Palm 1992:45 
ff.; Zilmer 2012a; Stern 2013:6). Uppförandet av det enskilda monumentet föranleddes av 
ett dödsfall, vilket tydligt uttrycks genom den s. k. resarformeln ”X reste/lade denna sten 
efter Y” (Palm 1992:45; se även kap 2.2). Runstenarna var ämnade för framtiden och de 
dödas minne bevarades både genom skriften som medium och genom att denna huggits i 
sten, ett beständigt material. Runstenars permanens omnämns även explicit i ett mindre 
antal runinskrifter, vilket tydligt visar att avsikten varit att skapa ett beständigt monument 
(Jesch 1998:472; 2005:94 f.). Detta är emellertid inte specifikt för de resta runstenarna. 
Också de tidigkristna gravmonumenten var avsedda för framtiden, även om denna intention 
i många fall inte kom att hörsammas. På gravhällen G 343 från S:t Hans i Visby finns denna 
varaktighet klart uttalad: Æi meðan verald vakiR, liggR mærki hiar yfiR manni þæim, eR ærfingi 
æftiR [g]ærði ...”Alltid medan världen varar ligger minnesmärket här över den man som 
arvingen gjorde det efter…”. Samtidigt refererar runstenarna till det förflutna, genom att de 
knyter an till och revitaliserar seden att resa minnestenar. Intresset för och återskapandet av 
det förgångna är ett återkommande drag i nordisk vikingatid. Detta kommer bland annat 
till uttryck genom återbruk, överlagring av äldre strukturer och upptagenhet av minne, 
ursprung och genealogier (se t.ex. Burström 1996; Artelius 2004; Arwill-Nordbladh 2008; 
Täthe 2007; Hållans Stenholm 2012). 

Även om det avgörande syftet med att rista och resa runstenar var att skapa ett minne av 
en avliden släkting eller vän rymmer runstensresandet flera dimensioner. Man kan snarast 
betrakta runstenar som multifunktionella monument. Traditionen som sådan var dessutom 
i högsta grad dynamisk. Detta tydliggörs genom såväl tidsmässig som regional variation. 
Jesch understryker också att runstenar vid sidan av åminnelsen hade andra betydelser, 
såsom att utgöra arvsdokument, manifestationer av kyrklig aktivet, kristen tro, eller social 
status och politisk makt. Dessa bör dock betraktas som tillägg till minnesfunktionen (Jesch 
2005:98). Åminnelsen kan sålunda förstås som ett slags övergripande ramverk inom vilket 
flertalet andra handlingar och syften ryms. Som jag ser det aktualiseras olika funktioner 
som är knutna till runstenstraditionen i olika sammanhang. Vidare förmedlas och framhävs 
aspekter av monumentens betydelse och funktion genom skillnader i utförandet: genom 
text, form, materialval, ornamentik och placering i landskapet. Det är därför av stor vikt 
att undersöka samspelet mellan olika variabler för att analysera betydelsebärande skillnader 
inom runstenstraditionen.

Detta förhållningssätt, där runstenarnas budskap anses bestå av monumentet som helhet, 
inte bara av det skrivna meddelandet, har under senare år förespråkats av en rad forskare 
(Jesch 1998; Andrén 2000a; Bianchi 2010:41; Zilmer 2010; 2012a; Stern 2013:16 ff.; jfr 
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även Williams, Ho. 2011). Jesch var en av de första som betonade att inskrifternas innebörd 
inte bara utgörs av orden, utan även kommuniceras genom monumentets materialitet, 
mediet genom vilket det skriftliga meddelandet bevaras (1998:62). Monumentets betydelse 
ligger således i samspelet mellan text och materialitet där materialval, placering och visuell 
komposition alla utgör delar av budskapet som runstensresaren och/eller runristaren ville 
förmedla (Jesch 1998:464 ff., 473 f.). Anders Andrén i sin tur argumenterar för en kontextuell 
läsning av runstenar som tydliggör interaktionen mellan ord och bild. Enligt honom är 
ornamentiken i högsta grad betydelsebärande. Den utgör en förlängning, ett komplement 
och en förstärkning av textens budskap. Andréns fokus ligger på att analysera samverkan 
mellan runinskrift och ornamentik, men han betonar även vikten av monumentets placering. 
Tillsammans bör text, design och plats uppfattas som en betydelsebärande enhet (Andrén 
2000a:10 f.). Marco Bianchi studerar i sin avhandling runstensresandet i ett kommunikativt 
perspektiv och han pekar på att runstenstexterna är multimodala (2010). Detta innebär att 
de består av ett antal potentiellt meningsskapande enheter, så kallade semiotiska resurser, 
däribland runorna, rundjuret, övriga ornamentala enheter och färgsättningen. Bianchi 
betonar även att materialval och placering i landskapet är viktiga betydelsebärande element, 
dock ingår dessa aspekter inte i hans analys (Bianchi 2010:41). Studierna av såväl Jesch 
som Andrén och Bianchi behandlar resta runstenar, men deras förhållningssätt är lika 
gångbart för de tidigkristna gravmonumenten eftersom budskapet på dessa kommuniceras 
på liknande sätt.

Ett centralt tema för avhandlingen är att undersöka hur förändringar i runstenstraditionen 
tar sig uttryck i relation till monumentets rumsliga sammanhang. Även om monumentets 
kontext ofta har framhållits som en viktig del av den betydelsebärande helheten har denna 
aspekt inte alltid integrerats i analysen (jfr Andrén 2000a; Bianchi 2010). Genom de 
tidigkristna gravmonumenten sker en rumslig förflyttning av runstenstraditionen till den 
kristna gravplatsen. Detta innebär att det runristade monumentet kom att fungera som 
gravmarkör och därmed bands samman med den döda kroppen. Åminnelse och begravning 
förenades härigenom på samma plats, i samma monument. Jesch skriver att runstenarna, 
olikt gravstenar, inte betonar gravplatsen. De vänder sig istället till de levandes värld genom 
att de uppfördes på platser där människor rörde sig, vid vägar, broar, gårdar och mötes-
platser. Detta implicerar att de hade offentliga funktioner vid sidan av åminnelsen (Jesch 
1998:466). Det är betydelsefullt att Jesch framhäver att runmonumentets placering påverkar 
dess budskap. I och med lokaliseringen till den kristna gravplatsen kom vissa aspekter av 
runstenstraditionen att förändras, medan andra element bibehölls och är gemensamma med 
resta runstenarna ute i landskapet. Ett exempel på detta är att det sker ett skifte i materialval, 
från gnejs och granit till kalk- och sandsten, när det runristade monumentet anpassades 
till den kristna gravplatsen (se även Hagenfeldt & Palm 1996:60 f.; Johansen 1997:177 f.). 
Genom att analysera de tidigkristna gravmonumenten i relation till resta stenar ämnar 
jag utreda hur materiella, textuella och kontextuella variationer inom runstenstraditionen 
förhåller sig till varandra. 

Om man hävdar att de tidigkristna gravmonumenten tillhör den senvikingatida run-
stenstraditionen, vars huvudsyfte varit åminnelse, bör man även fråga sig hur detta minne 
skapades och upprätthölls. Minnet uppfattades länge som något individuellt och personligt 
och ansågs inte ha bäring för grupper av människor eller hela samhällen. Detta synsätt 
har ifrågasättas av sociologerna Maurice Halbwachs och Paul Connerton, vilka båda har 
fått stort genomslag för dagens forskning kring minne (för översikt se Hållans Stenholm 
2012:14 ff., 29 f.). Halbwachs visar att minnet inte bara är en psykologisk företeelse, något 
som sker inne i individers huvuden. Snarare verkar minnet i ett socialt sammanhang och 
bör därigenom uppfattas som ett socialt fenomen som skapas kollektivt (Halbwachs 1992). 
Connerton utvecklar dessa idéer och diskuterar hur minnet överförs mellan människor 
(1989). Han skiljer mellan inscribing practices och incorporating practices. Det första avser 
handlingar som skapar materiella lämningar av en varaktig karaktär, exempelvis monument 
och skrivna dokument. Incorporating practices syftar på ritualer och kroppen som sätt att 
minnas, handlingar som inte nödvändigtvis lämnar materiella spår (Connerton 1989:72 ff.). 
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Istället för att förstå minnet som en inre process i det mänskliga medvetandet, där remi-
niscenser av det förflutna bevaras i ett mentalt förvaringsutrymme, bör vi således betrakta 
minnet som något som skapas genom mötet mellan människor och den materiella världen 
(Jones 2007:5 ff., 26). Tingen utgör grunden utifrån vilken vi människor upplever minnen 
eftersom de fungerar som en länk till förgångna händelser och personer (Williams, Ho. 
2006:20; Jones 2007:22). Runstenar, liksom tidigkristna gravmonument, hedrar minnet av 
de döda och refererar således till det förflutna. Samtidigt står de levande och nuet i centrum 
genom att bekostaren av monumentet i regel nämns först i inskrifterna. Det är genom de 
efterlevande som relationen till de döda definieras. På så sätt skapar såväl runstenar som 
tidigkristna gravmonument minnen efter både levande som döda (Sawyer 2000:19). Att 
hugga budskapet i sten var, som redan diskuterats, ett sätt att försäkra sig om att minnet 
skulle leva vidare i framtiden. Därigenom kan runstenar och tidigkristna gravmonument 
sägas överbrygga skillnaderna i tid och förena det förflutna med nuet och framtiden. Andrew 
Jones framhåller dock att den materiella kulturens varaktighet inte är en garanti för att 
minnet ska bestå. Istället upprätthålls minnet genom ett aktiv användande av artefakter 
eller monument i kulturella och sociala praktiker. Minnet finns således inte inskrivet i 
tingen utan skapas och vidmakthålls genom handling, själva åminnelsen (Jones 2007:40 
ff.). Jones betonar att åminnelse ofta är ett starkt formaliserat sätt att minnas, en praktik 
där individuellt och kollektivt minne vävs samman med materiell kultur (Jones 2007:44 
ff.; se även Connerton 1989:61). Tingen spelar här en avgörande roll eftersom åminnelsen 
ofta sker genom ett materiellt medium, ett föremål eller en plats som associerar till personer 
eller händelser i det förgångna (Jones 2007:44 f.). 

Runstenstraditionen som sådan kan betraktas som en formaliserad typ av åminnelse 
med tydliga ramar, men även med utrymme för variation (se Zilmer 2012a). Kristel Zilmer 
framhåller att det runristade monumentets budskap både formas genom den övergripande 
traditionen och genom individuella uttryck inom denna kulturella praktik. Det enskilda 
monumentet kan därigenom inte betraktas som en automatisk repetition, utan som ett 
återskapande av den övergripande runstenstraditionen (Zilmer 2012a:407, 413). Jesch jämför 
runstensresandet med skaldediktningen och menar att båda praktikerna är ett resultat av 
samma kulturella behov, att bevara minnet av de döda för eftervärlden. Såväl skaldediktning 
som runstensresande bör enligt henne förstås som olika typer av formaliserad åminnelse, där 
det muntliga ordet bevaras genom ett komplext språk och versmått medan det skrivna ordet, 
oftast i enkla formuleringar, blir beständigt genom att det huggs i sten (Jesch 2005). 

I runinskrifterna finns en tydlig betoning av handlingen, såsom att resa, rista eller lägga 
sten (Palm 1992:175), således själva skapandet av minnesmärket. Vilka praktiker som 
omgärdade uppförandet av runristade monument, liksom hur själva åminnelsen tilldrog sig, 
om runstenar och gravmonoment utgjort fokus för någon form av återkommande handlingar 
eller ritualer som lämnat materiella spår, är däremot ett relativt outforskat ämne eftersom 
få arkeologiska undersökningar har utförts invid runstenar (Ljung & �edéen 2009; 
2012; jfr dock Hansson & Stille 2013; Hansson, M. 2014). Däremot kan det runristade 
monumentet i sig ge en fingervisning om hur åminnelsen fungerade. Howard Williams 
framhåller, utifrån en studie av Pillar of Eliseg, en korsfot från tidigt 800-tal i nordöstra 
Wales, att stenmonument blir effektiva minnestekniska verktyg just genom sampelet mellan 
olika variabler. Det var genom monumentets materialitet, dess textuella budskap och dess 
rumsliga placering som en miljö för åminnelse skapades (Williams, Ho. 2011). Samma 
synsätt skulle kunna appliceras på runstenstraditionen, där monumentets olika bestånds-
delar kan betraktas som olika typer av samverkande minnestekniker (jfr Jones 2007:42 
ff. Williams, H. 2006:20 ff.). Även citering, som diskuterades i föregående kapitel, är en 
ingång till att förstå hur åminnelsen fungerade (se kap. 3.2.4). Ornamentiken uppfattas här 
som ett sätt att skapa associationer mellan tidigkristna gravmonument och gravläggningar 
på olika platser. Citering kan således ses som en del av minnesskapandet där man genom 
ett monument minns andra monument och människorna kopplade till dessa (jfr Williams, 
Ho. 2015, manus). I några runinskrifter uppmanas betraktaren till att raþu, att tyda eller 
att tolka betydelsen. Andrén argumenterar för att detta inte bara är en anmodan om att läsa 
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runorna eftersom inskriften inte är en linjär text. Att tyda omfattar monumentet som helhet 
(Andrén 2000a:10; se även Zilmer 2010:149 f.). Att resa ett runristat monument skedde 
vid ett tillfälle, medan tydandet är en återkommande handling som kräver att betraktaren 
fortlöpande interagerar med monumentet. 

Ett återkommande inslag i inskrifterna på såväl runstenar som tidigkristna gravmonument 
är förböner för den dödes själ. Dessa böner bör förstås som en del av åminnelsen och det 
är fullt möjligt att det runristade monumentet fungerade som ett fokus för förböner. Sättet 
bönerna är formulerade på indikerar att de härstammar från en muntlig tradition och det 
förväntades troligen att betraktaren skulle uttala bönerna för personerna som omnämns 
i inskrifterna (Zilmer 2012b:132). Bertil Nilsson anser att runstenar genom förekomsten 
av förböner kan betraktas som en del av den kristna memoria-traditionen, vilken var 
kyrkans formaliserade åminnelse. Runstenarna markerar enligt honom att de dödas själar 
kommit att upptagas i kyrkans förbönsgemenskap (Nilsson, Be. 1996:377 f.). I kyrkan 
var mässans uppgift att hjälpa den döde vid övergången till den andra världen. På samma 
sätt som rekviem-mässan bidrog förbönerna om Guds och Marias hjälp i runinskrifterna 
till den dödes välgång i livet efter detta (Beskow 1994:24 f.). Zilmer menar även att det 
finns en direkt kontinuitet mellan de senvikingatida runstensbönerna och högmedeltidens 
själamässor (2006:459 f.). Kopplingar mellan runstenstraditionen och den kristna memoria-
traditionen är tydliga, men jag är ändå beredd att hålla med Ann-Mari Hållans Stenholm 
när hon skriver att runstenstraditionen samtidigt var uttryck för en minnespraktik i en 
brytningstid. Den har sin grund i en förkristen historiekultur där genealogi och geografi 
var fundamentala beståndsdelar. Hållans Stenholm framhåller att runstenarna förankrade 
individer, generationer och släkter i ett gårdslandskap (Hållans Stenholm 2012:234; se 
även Zachrisson, T. 1998:200 f.). Detta rumsliga sammanhang kom att förändras genom 
de tidigkristna gravmonumenten eftersom de uppfördes på en kristen gravplats. Det är mot 
denna vi härnäst vänder blicken. 

4.2.2. Kristna gravplatser och gravskicksförändringar

Redan Sune Lindqvist var av åsikten att de tidigkristna gravmonumenten inte kunde fungera 
utan en kyrkogård och att de därigenom utgör belägg för träkyrkor (1915:104). Fynd av tidig-
kristna gravmonument har alltsedan dess vanligen betraktats som indikatorer för träkyrkor 
(se t.ex. Lundberg, E. 1927:20; Schück 1959:196; Bonnier 1996a:202; Tagesson 2007:252; 
Zachrisson, S. 2007:44 f.; Staecker 2010:225 f.). Lars Ersgård har dock ställt sig kritisk till 
att det föreligger en koppling mellan gravmonument och kyrkor. Han ifrågasätter huruvida 
ett träkyrkoskede, som föregår stenkyrkorna, över huvud taget har funnits. Istället anser 
Ersgård att 1000-talets kristna organisation kännetecknades av stora kristna gravplatser, 
såsom Sverkersgården i Alvastra (Ersgård 2006:79 f., 94, se även kap. 2.5). Kyrkobygget som 
helhet, både i trä och i sten, initierades enligt Ersgård först under tidigt 1100-tal (2006:79 
f.; 2012:398 ff.). Att sätta likhetstecken mellan tidigkristna gravmonument och träkyrkor 
utan att vidare utreda detta antagande är problematiskt ur ett källkritiskt perspektiv. Mot 
bakgrund av Ersgårds kritik finns därför ett behov av att på allvar granska beläggen för det 
förutsatta sambandet, samt att undersöka hur gravplatserna med tidigkristna gravmonument 
och miljöerna kring dessa varit gestaltade.

För att inte gå händelserna i förväg och föregripa resultatet av analysen så kommer jag 
inledningsvis inte att använda termen kyrkogård för att beskriva platsen där de tidigkristna 
gravmonumenten uppfördes. Detta eftersom termen underförstått förutsätter förekomsten 
av en kyrkobyggnad. Istället används det mer öppna begreppet kristen gravplats. Eftersom 
jag även kommer att diskutera gravfält med olika typer av gravskick vill jag understryka 
att termen kristen gravplats i detta sammanhang betecknar en miljö med tidigkristna 
gravmonument och därmed inte skall förväxlas med gravfält i allmänhet, även om dessa 
kan innehålla kristna gravläggningar. I analysen av undersökningsmaterialet diskuteras 
de tidigkristna gravmonumenten i förhållande till runstensresandet på olika platser i 
landskapet. Jag kommer i detta sammanhang att använda begreppen kyrkogårdskontext 
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respektive landskapskontext för att referera till skillnader eller likheter mellan runristade 
monument hittade, alternativt uppförda, i olika miljöer. Termen kyrkogårdskontext är 
inte helt lyckad, dels för att jag inledningsvis valt att skriva kristen gravplats, dels för 
att begreppet, likt kyrkogård, implicerar förekomsten av en kyrka. Det vore kanske mer 
logiskt att skriva ”kristengravplatskontext”, men det låter alltför klumpigt och tillkrånglat. 
Trots begränsningarna använder jag därför begreppet kyrkogårdskontext för att ringa in 
en typ av miljö, inte för att peka ut möjliga kyrkor. Även termen landskapskontext har sina 
begränsningar eftersom runstenar ofta påträffats i kyrkomiljöer. Dessutom tycks runstenar, 
åtminstone i Uppland, ha rests i anslutning till gravfält med kristna gravläggningar (se t.ex. 
Gräslund 1987; 2001:43; Andersson, L. 2010; 2011; 2013). Det handlar således inte alltid 
om två välavgränsade grupper av monument, utan termerna landskapskontext respektive 
kyrkogårdskontext ska uppfattas som analytiska redskap för att jämföra olika typer av 
rumsliga sammanhang.

Den slentrianmässiga användningen av de tidigkristna gravmonumenten som indikatorer 
för träkyrkor har lett till att potentialen i gravmonumenten som ett centralt källmaterial, 
i många fall det enda, till 1000-talets kristna gravplatser har försummats. Istället för att 
konstatera att förekomst av gravmonument tyder på existensen av en träkyrka ger en analys 
av materialet som sådant betydligt mer information om framväxten av kristna gravplatser i 
södra Mellansverige under 1000-talet. Jörn Staecker poängterar att gravmonumenten i själva 
verket speglar förändringar i gravskicket som vi annars har svårt att komma åt (Staecker 
2009:345; 2010:226). För att på allvar förstå hur de tidigkristna gravmonumenten förhåller 
sig till gravskicksförändringar räcker det inte med att konstatera att de ger uttryck för en 
ny begravningstradition. Det är av vikt att undersöka hur förekomsten av gravmonument 
relaterar till förändrade gravläggningspraktiker både på ett tidsmässigt och ett regionalt 
plan. Jag kommer därför att försöka fastställa när det inom undersökningsområdets olika 
delar sker förändringar i gravskicket, samt när de äldre gravfälten överges, för att utreda 
hur dessa skeenden förhåller sig tidsmässigt till de tidigkristna gravmonumenten. Viktiga 
frågor att utforska i detta sammanhang är om uppförandet av tidigkristna gravmonument 
föregås av ett förändrat gravskick eller om gravskicksförändringar och introduktionen av 
dessa monument sker synkront. Vidare är det av vikt att klargöra om det finns ett skarpt 
brott mellan äldre gravfält och kristna gravplatser, samt om det föreligger skillnader i dessa 
förhållanden inom undersökningsområdet.

Det är väl känt att gravskicket i stora delar av Skandinavien genomgår betydande föränd-
ringar under sen vikingatid, men det är omdiskuterat hur de nya materiella uttrycken ska 
förstås. En av tvistefrågorna är om man genom gravskicket kan utläsa religiös tillhörighet. 
Följer man det normativa källmaterialet kan endast gravar på vigda kyrkogårdar räknas 
som kristna. Anne-Sofie Gräslund anser dock att det arkeologiska materialet ger en annan 
bild och att det är möjligt att spåra kristnandeprocessens gradvisa förlopp i gravmaterialet. 
Genom att väga samman olika element i gravskicket som hör hemma i den kristna gravseden 
kan man enligt Gräslund identifiera kristna eller kristet influerade gravar på hedniska 
gravfält, alternativt på gravplatser utan spår av kyrkobyggnader (1980:83 ff.; 1985; 1996:28 
f.; 2001:44 ff.; 2010). De element hon listar är begravningsmetoden, orienteringen av graven, 
utrustningen i gravarna, spår av begravningsceremonier, gravens lokalisering samt dess yttre 
form. I korthet består förändringarna av en tillbakagång för kremeringar till förmån för 
en ökning av öst-västligt orienterade jordade gravar16, en minskning av gravgodset samt en 
avsaknad av egentliga gravgåvor (undantaget sådana föremål som tillhör dräkten, vilka främst 
visar att den döde gravlagts i gångkläder), förekomst av gravar utan tydlig överbyggnad och 
för Mellansveriges del även introduktionen av en ny typ av gravöverbyggnader, nämligen 
rektangulära stensättningar (Gräslund 2001:44 ff.). Gräslund framhåller att enskilda element, 

1� Jag kommer genomgående att använda termen jordade gravar för att beskriva inhumationsgravar 
eftersom den avlidnes kropp jordades. I litteraturen kallas denna typ av gravläggningar ofta för ske-
lettgravar, ett begrepp som jag finner mindre lyckat eftersom skelettet är vad som (vanligen) återstår 
efter att mjukvävnader förmultnat, inte vad som begravdes.



55

såsom jordande och öst-västlig orientering, inte ensamma kan användas för att skilja ut kristna 
gravar. Däremot kan man konstatera att det under sen vikingatid sker en övergång till ett 
gravskick där ovanstående kriterier dominerar (Gräslund 2001:47, 55). Denna förändring 
skedde emellertid vid skilda tidpunkter och med varierande snabbhet i olika delar av Norden. 
Gravskicksförändringarna äger rum under en cirka 150 år lång tidsperiod, från omkring 
mitten av 900-talet till runt 1100. Processen startar på ett generellt plan tidigare i södra 
och västra Skandinavien än i de nordligare regionerna (Sigurðsson 2003:21 ff.).

Ser man till Danmark och sydvästra Skåne domineras gravskicket under sen vikingatid 
på ett övergripande plan av jordade gravar där gravgods är relativt sparsamt förekommande. 
Vid sidan av detta förekommer även en mindre andel praktgravar. Inom området finns 
också regionala skillnader i gravläggningstraditionen (Randsborg 1980:121 ff.; Kleiminger 
1993; Svanberg 1999:61; 2003:147 f.; Jensen 2004:336 ff.; Tveito 2011:30, 38). Det är dock 
omtvistat huruvida gravskicket kan tolkas som ett utslag av kristen tro eller kristna praktiker. 
Anne Pedersen framhåller att de få fyndförande danska gravläggningarna medför att det 
inte föreligger många kronologiska hållpunkter för perioden ca 950-1050. Detta gör det 
svårt att avgöra om den första generationen kristna i Danmark gravlades på de befintliga 
gravfälten eller om gravplatserna omlokaliserades. Troligen finns exempel på båda förhål-
landena (Pedersen 2010:95). Fredrik Svanberg är tveksam till om man kan betrakta jordade 
gravar på gravfälten i Skåne som tecken på religiös övertygelse. Han är mer benägen att 
se detta gravskick som en generell, kontinentalkristen influens. Han anser istället att det 
kring slutet av 900-talet sker ett snabbt skifte då de äldre gravfälten överges till förmån för 
kyrkogårdar. Överlappningen mellan olika typer av gravplatser är enligt honom kortvarig 
(Svanberg 1999:67 ff.; 2003:147 f.). 

Även Claes �eliander vänder sig mot bilden av ett stegvis kristnande. Enligt honom 
utgör kristnandet ett paradigmskifte med ett skarpt brott mellan en ny och en gammal 
begravningstradition (2005:75 ff., 325). �eliander baserar dessa slutsatser på en studie av 
gravskicket i Västergötland under tidsperioden 700-1200. Han anser att det inte existerar 
ett så kallat blandgravskick och avfärdar de av Gräslund uppställda kriterierna för att 
identifiera kristna influenser. Istället menar han att det föreligger en tydlig skillnad mellan 
det förkristna och det kristna gravskicket och att de båda begravningstraditionerna var 
oförenliga på en och samma plats (2005:326 ff.). Problemet med �elianders synsätt är att 
det blir väl stelbent. Kristna gravar är rumsligt skilda från icke-kristna och förekommer på 
kyrkogårdar respektive gravfält. När han avvisar att vissa element i gravläggningen skulle 
kunna ses som tecken på ett övergångsgravskick går han samtidigt miste om möjligheten 
att urskilja svårklassificerade gravar som varken följer en äldre begravningstradition eller 
ett strikt kristet mönster. Ett exempel på detta är de 31 flatmarksgravarna i Såntorp 
Snickaregården (Raä 43) i Västergötland, vilka anlagts inom en äldre domarring (Lundström 
& �eliander 2004:76 ff., se även kap. 5.2.4). �eliander klassificerar detta som en kristen 
gravplats (2005:334), vilket i sig inte behöver vara felaktigt. Samtidigt finns element i 
gravskicket som väl överensstämmer med Gräslunds kriterier för ett övergångsgravskick, 
men denna tvetydighet synliggörs inte eftersom �eliander låser materialet i två oförenliga 
kategorier. 

Detta visar på svårigheterna att tolka de materiella uttrycken i det senvikingatida 
gravskicket i termer av kristet eller hedniskt. Lotta Mejsholm argumenterar istället för att 
den pluralism som möter oss i det senvikingatida gravskicket markant skiljer sig från såväl 
den äldre begravningstraditionen som från kyrkogårdens gravar. Därför måste övergångs-
gravskicket studeras som en egen praktik och tolkas utifrån sina egna premisser där vi inte 
fastnar i att etikettera den materiella kulturen som antingen kristen eller förkristen. Det 
är rimligt att tänka sig att de flesta människor under vikingatidens slut var bekanta med 
såväl den traditionella som den kristna idévärlden. Detta förhållande gör att Mejsholm 
väljer att tolka övergångstidens gravskick ur ett synkretistiskt perspektiv där element och 
influenser från båda idévärldarna ses som tydligt integrerade (2009:33 f., 46 ff.).17 På ett 

1� För Mejsholms definition och tillämpning av termen synkretism se Mejshom �009:�� f. 
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mer övergripande plan anser dock Mejsholm, likt Gräslund, att övergångstidens gravskick 
är ett resultat av kristnandeprocessen (Mejsholm 2009:237).

Jag finner Mejsholms syn på övergångsgravskicket, som utslag av förändringar i en 
brytningstid som varken behöver förstås som ett antingen eller, kristet eller förkristet, 
tilltalande. Samtidigt kan de senvikingatida gravskicksförändringarna på ett mer generellt 
plan kopplas samman med kristnandet. I föreliggande arbete är det inte av avgörande 
betydelse att försöka identifiera de äldsta gravarna som tillhört kristna individer. Däremot är 
jag intresserad av att relatera förändringarna i övergångstidens gravskick till de tidigkristna 
gravmonumenten och framväxten av kristna gravplatser. Som framgått av diskussionen 
ovan skildrar forskare övergången till en kristen begängelseform olikartat, antingen som 
ett tydligt brott mot äldre traditioner eller som en mer långdragen, stegvis process. Dessa 
olika synsätt behöver emellertid inte vara oförenliga, utan är säkert till stor del beroende 
av val av studieområde. Kristnandeprocessen var ingalunda likartad över hela det norröna 
kulturområdet och tog sig dessutom skilda uttryck i olika sociala grupper (se t.ex. Gräslund 
2001:30 f.; Sigurðsson 2003; 2004: Sanmark 2004). Det är därför av intresse att diskutera 
hur gravskicksförändringar, liksom förekomsten, alternativt frånvaron, av tidigkristna 
gravmonument relaterar till sociala och politiska förhållanden.

4.2.3. Aktörer och genus

De tidigkristna gravmonumenten betraktas i allmänhet som en elitär form av gravvårdar 
och deras sociala universum har nästan uteslutande befolkats med kungar och stormän. 
Mot bakgrund av nyare studier av makt och politik under medeltid, liksom den kritik som 
framförts mot synen på riksbildningen inom äldre forskning, ter sig bilden som tecknats av 
de tidigkristna gravmonumentens sociala bakgrund som alltför stereotyp (se Hermanson 
2000; 2003; 2004; Lihammer 2007). Med utgångspunkt i Lars Hermansons studier av 
den politiska kulturen i 1100-talets Danmark menar jag att det är rimligare att tala om 
aktörerna bakom de tidigkristna gravmonumenten i termer av ett elitkollektiv. Hermanson 
framhåller att den politiska strukturen under tidig medeltid i Danmark inte kan förklaras 
utifrån en hierarkisk modell där makten var beroende av kung och kyrka. Det dåtida sam-
hället saknade i stort institutionella medel för maktutövning, istället var sociala resurser i 
form av personliga förbindelser, vänskaps- och äktenskapband avgörande för utövandet av 
makt. Vidare betonar Hermanson att man svårligen kan göra åtskillnad mellan tre separata 
maktelement i form av kung, kyrka och magnater. Den politiska strukturen präglades snarare 
av en elit där interaktionen baserades på sociala nätverk. Det är enligt Hermanson även svårt 
att göra en indelning i andlig och profan aristokrati eftersom kyrkan och dess ideologi och 
organisation brukades av samtliga medlemmar ur eliten (Hermanson 2000; 2003; 2004). 
Sannolikt rådde liknande sociala och politiska förhållanden inom eliten, som Hermanson 
beskriver, även under ett något äldre tidsskede. Hans studier lämpar sig därför väl som en 
alternativ utgångspunkt för att diskutera gravmonumentens sociala sammanhang (se även 
Ersgård 2006:57; Ljung, C. 2009a:154; 2013:46 f.). Istället för att tala om kungar och 
stormän som hypotetiskt sett skulle kunna kopplas samman med historiskt kända individer, 
kommer jag att utgå från de enskilda fyndorterna, det tidsmässiga sambandet dem emellan, 
samt gravmonumentens visuella uttryck, för att därigenom urskilja förbindelser mellan olika 
platser och områden. På detta sätt menar jag att det indirekt är möjligt att spåra sociala 
nätverk och deras räckvidd (se även kap. 3.2.4).

Termerna kung och storman är dessutom problematiska genom att kvinnorna som 
runinskrifterna omnämner försvinner bakom en tillsynes helt manlig maktstruktur. I själva 
verket har kvinnor både bekostat tidigkristna gravmonument och gravlagts under sådana. Jes 
Wienberg kritiserade redan 1997 användningen av begreppen stormän, stormanskyrkor och 
stormansgårdar inom arkeologin och historievetenskapen (Wienberg 1997b). Hans kritik av 
den manscentrerade terminologin och avsaknaden av ett genusperspektiv tycks dock inte ha 
fått något större genomslag. Det vimlar fortsatt av stormän i litteraturen. Problemet ligger 
inte i att kvinnor är osynliga i det historiska källmaterialet. Wienberg ger flera exempel på 
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att kvinnor agerat som kyrkobyggare och instiftare av kloster, både ensamma och tillsam-
mans med män. Däremot tolkas ofta kvinnligt och manligt aktörskap på olika sätt, passivt 
eller aktivt. Bakom medeltidens stormän döljer sig i själva verket familjer, män såväl som 
kvinnor, varför begreppet är en missvisande förenkling (Wienberg 1997a:197; 1997b). För 
att markera ett avstånd mot det maskulina språkbruket, som på ett slentrianmässigt vis styr, 
men även avslöjar våra tankebanor, kommer jag över huvud taget inte att använda termerna 
storman, stormanskyrka och stormansgård, i avhandlingen. Istället förordar jag en mer 
öppen vokabulär som inkluderar fler delar av det senvikingatida/tidigmedeltida maktkol-
lektivet. Det går exempelvis utmärkt att tala om en elit där både män och kvinnor ingår, 
om storgårdar och om storgårdskyrkor (jfr Wienberg 1997b:58 f.). På detta sätt undviks 
även uppenbara språkliga negationer som ”stormannakvinnan Kata” (se Tollin 2010:42; 
Varnhem 1/Vg 79). 

Till skillnad från runstenarna har könsfördelning och familjemönster i inskrifterna på de 
tidigkristna gravmonumenten inte diskuterats i någon större utsträckning (jfr dock Ljung, 
C. 2009b; Staecker 2009:352 ff.; 2010:240 f.). Alternativt har inskrifter på gravmonumenten 
analyserats tillsammans med inskrifter på runstenar vilket medför att kronologiska och 
kontextuella skillnader mellan olika typer av runristade monument ignoreras (jfr Sawyer 
2000). Anne-Sofie Gräslund har i en rad arbeten diskuterat kvinnor och familjemönster 
i runstensmaterialet, främst från Mälardalen (1989; 1995a; 2001:78 ff.; 2009; 2013a). Att 
kvinnor var aktiva som runstensresare, samt agerade som brobyggare, en Gudi behaglig 
gärning, kan enligt Gräslund sättas i samband med deras aktiva roll i kristnandeprocessen. 
Det kvinnliga runstensresandet visar enligt henne även på att det fanns utrymme för kvinnor 
att agera ekonomiskt självständigt (Gräslund 1989; 1991b; 2001:78 ff.). Samtidigt bör man 
beakta att runstensmaterialet inte nödvändigtvis direkt speglar reella ekonomiska eller 
demografiska förhållanden. Könsfördelning och familjerelationer är i högsta grad beroende 
av de normer som kringgärdat runstensresandet (Jesch 1994:158 ff.; Mejsholm 2009:75 
ff.). Eftersom jag är av åsikten att runstenstraditionen i grunden handlar om åminnelse 
är det av vikt att tolka de sociala relationerna som omnämns i runinskrifterna i samband 
med denna praktik. Studier av minnesprocesser i det medeltida Europa visar exempelvis 
att det förekommer genusspecifika sätt att skapa och upprätthålla minnen (Geary 1994:48 
ff.; van Houts 1999; 2001). För nordiskt vidkommande har Elisabeth Arwill-Nordbladh 
diskuterat olika typer av minnesstrategier under vikingatid utifrån Rökstenen (Ög 136) och 
kvinnograven i Aska, i Hagebyhöga socken, i Östergötland. Hon menar att Rökstenens 
formaliserade narrativ har sitt ursprung i en manlig minnespraktik medan Askagraven 
genom föremålsuppsättningen ger uttryck för ett kroppsligt förankrat minne kopplat till 
den kvinnliga genusidentiteten (Arwill-Nordbladh 2008). Med detta i åtanke ämnar jag 
undersöka vilka personer tidigkristna gravmonument har uppförts över och av vem – således 
hur relationerna ser ut mellan de som skapar och upprätthåller minnet och de som gravläggs 
under monumentet och vars minne är eftersträvansvärt att bevara. 
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5. Kronologiska och regionala mönster 
Tidigkristna gravmonument, runstensresande och 
gravskicksförändringar i södra Mellansverige

När premisserna för avhandlingen nu är dryftade är det hög tid att vända blicken mot 
föremålen för själva studien, de 602 hällar och fragment av tidigkristna gravmonument 
som har framkommit vid 84 platser runt om i Östergötland, Västergötland, Södermanland, 
Närke, Småland och på Öland. Diskussionen i detta kapitel kretsar kring tre övergripande 
teman: de tidigkristna gravmonumentens tidsmässiga och regionala sammanhang, deras 
relation till runstensresandet, samt förhållandet till senvikingatida gravskicksförändringar 
och etableringen av kristna gravplatser. En förutsättning för att kunna närma sig de två 
senare problemkomplexen är att utreda när tidigkristna gravmonument uppfördes inom de 
olika delarna av undersökningsområdet. Därför görs en analys av ornamentiken på gravmo-
numenten som dels syftar till att utarbeta en mer finmaskig kronologi över materialet, dels 
till att identifiera likheter och skillnader mellan gravmonument, både från enskilda fyndorter 
och mellan olika regioner. Med utgångspunkt i resultaten av denna studie analyseras de 
tidigkristna gravmonumenten i relation till runstenstraditionen och gravläggningspraktiker. 
Avsikten är att utröna hur förändringar i åminnelsen av de döda, uttryckt genom olika 
former av runristade monument och omdaningar av gravläggningstraditionen, förhåller sig 
till varandra. Viktiga frågor att utreda är huruvida förändringar äger rum samtidigt eller vid 
olika tidpunkter, samt om det föreligger regionala skillnader inom undersökningsområdet. 
Mot bakgrund av debatten om var de tidigkristna gravmonumenten en gång uppfördes; vid 
regelrätta kyrkogårdar eller vid stora kristna gravplatser utan kyrkobyggnader, föreligger ett 
behov av att granska vilken typ av miljöer de härstammar ifrån (se kap. 4.2.2). För att ringa 
in dessa sammanhang undersöks vilka belägg det finns för träkyrkor och gravläggningar 
som skulle kunna vara samtida med de tidigkristna gravmonumenten.

Analysen är uppdelad landskapsvis och inleds med Östergötland, där i särklass flest 
tidigkristna gravmonument har framkommit. Efter avsnitten som behandlar de sex land-
skapen som utgör avhandlingens egentliga undersökningsområde följer en utblick till 
norra Mälardalen och Gotland. Här diskuteras runstensresandet i Uppland och den sena 
bildstenstraditionen på Gotland i förhållande till de tidigkristna gravmonumenten, samt 
hur olika typer av runristade monument relaterar till gravläggningspraktiker inom de båda 
områdena. 

Innan vi ger oss i kast med de östgötska gravmonumenten vill jag göra ett förtydligande 
angående förhållandet mellan informationen i katalogen och i detta kapitel. I samband med 
presentationen av undersökningsmaterialet redogjorde jag för övergripande urvalsprinciper 
och problem förknippade med dessa (se kap. 2). Mer specifika, källkritiska aspekter i fråga 
om materialurval när det gäller enskilda fall, såsom osäkerhet i bedömningen av enstaka 
stenar eller fyndplatser, diskuteras inte i avhandlingstexten. Istället finns denna typ av 
frågor redovisade i katalogen, dels i inledningskapitlen till de olika landskapen, dels i 
inledningstexterna till de berörda fyndplatserna. Vidare innehåller katalogen avbildningar 
av samtliga tidigkristna gravmonument och läsaren hänvisas till denna när diskuterade 
hällar och fragment inte finns återgivna i avhandlingskapitlen.
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5.1. Östergötland 

Över hälften av de tidigkristna gravmonumenten har framkommit i Östergötland och 
knappt halvparten av fyndorterna är belägna inom landskapets gränser. Totalt omfattar 
materialet 363 hällar och fragment från 40 platser. I Linköping kan gravmonument knytas 
till två platser och i Skänninge till tre, vilket gör att det totala antalet fyndorter uppgår till 
37 stycken.18 En knapp tredjedel av det östgötska materialet, 114 stenar, kommer från Hov. 
Till detta ska läggas ett stort antal fragment av tidigkristna gravmonument som fortfarande 
sitter inmurade i kyrkan. Enligt Iwar Andersson som granskade murverket innan kyrkan 
skulle putsas om år 1961 var ett hundratal stenar synliga (ATA 5999/61; se även Jansson, 
S. B. F. 1962:9). 

Utbredningsområdet för de tidigkristna gravmonumenten sammanfaller med den så 
kallade östgötaslätten, området söder om den östvästliga förkastningslinjen mellan Bråviken 
i öster och Vättern i väster. Utanför detta område finns endast en fyndplats, nämligen Asby 
i Ydre härad (fig. 19). Ydre räknades tidigare till Småland, men eftersom häradet idag 
tillhör Östergötland redovisas Asby under detta landskap (se Styffe 1880:154 f., 190 f.). 
Fyndorterna med tidigkristna gravmonument är ojämnt fördelade inom landskapet. Ingen 
annanstans ligger de så tätt som inom den västra slättbygden. Även i de centrala delarna av 
landskapet har gravmonument framkommit på ett flertal platser, medan östra Östergötland 
är svagare representerat. I det runstensrika området öster om skogsbältet Aspveden (beläget 
sydväst om Norrköping) finns endast fem fyndplatser: Norrköping, Söderköping, Tingstad, 
Dagsberg och Kuddby.

5.1.1. Fyndplatser och dateringar

För att i möjligaste mån göra analysen av det stora antalet östgötska tidigkristna gravmo-
nument överskådlig kommer jag att i följande presentation skikta materialet efter de tre 
kronologiska grupper som tidigare beskrivits (se kap. 3.2.3.). Grupp I utgörs av ornamentala 
utföranden som har en kronologisk tyngdpunkt under den första hälften av 1000-talet, 
grupp II representerar århundradets mitt och grupp III dess senare del. Diskussionen 
syftar till att utreda hur gravmonumentens utformning ser ut och förändras under loppet 
av 1000-talet, samt att fastställa under vilket tidsskede gravmonument uppförts vid de olika 
fyndorterna. Som redan framhållits är bedömningen av ornamentiken från fyndplatser med 
små och fragmentariska material mer osäker. Av denna anledning har jag valt att dela upp 
dateringarna av materialet från de enskilda fyndorterna i två grupper, dels mer tillförlitliga 
bestämningar, dels mer osäkra. Dessa redovisas separat på spridningskartorna (se fig. 20, 27 
och 29). Bedömningarna betraktas som mer osäkra om de endast baseras på avbildningar 
av förkomna stenar eller på små ytor av bevarad ornamentik. På några platser är det över 
huvud taget inte möjligt att närmare tidfästa materialet. Detta gäller Norrköping, Skeda, 

18 Föreliggande sammanställning över Östergötland skiljer sig något från det jag tidigare publicerat ge-
nom att antalet fyndplatser och hällar är något högre (jfr Ljung, C. �009a; �010a; �01�). Detta beror 
dels på att flera nyfynd har framkommit under arbetets gång, även på tidigare okända fyndorter, dels 
på att jag stött på eller gjorts uppmärksam på (tack riktas till Jan Owe) några fragment som inte fanns 
med i tidigare versioner av den databas som ligger till grund för katalogen. Östergötlands tidigkristna 
gravmonument har nyligen också inventerats av Hanna Menander och Rikard Hedvall (�009). Deras 
sammanställning har varit mycket värdefull för föreliggande arbete och överensstämmer i stort med 
det material som presenteras i katalogen. För smärre skillnader se dock inledningstexten till Öster-
götland i katalogen. 
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Fig. 19. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Östergötland. 

Fig. 20. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Östergötland som kan dateras till 1000-talets första del (grupp 
I). Mörkgröna cirklar markerar säkra bedömningar och ljusgröna cirklar osäkra. Ofyllda cirklar markerar lokaler där inga 
dateringar av de tidigkristna gravmonumenten föreligger. 
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Tingstad, Viby och Västra Stenby (dessa fyndplatser markeras med ofyllda cirklar på 
spridningskartorna).19

Det äldsta skedet

Tidigkristna gravmonument med ornamentik som kan dateras till den första hälften av 
1000-talet har endast hittats på ett fåtal platser i Östergötland (fig. 20). Majoriteten av dessa 
är belägna i den västra delen av landskapet. Sett till det östgötska materialet som helhet utgör 
gravmonumenten i grupp I en mycket liten andel, vilket indikerar att gravläggning under 
runristad häll inte var en utbredd företeelse under det tidiga 1000-talet. Gravmonument 
som tillhör detta skede har framkommit i Skänninge, Linköping, Heda och Hov, samt 
möjligen även i Väversunda, Rogslösa, Klosterstad och Söderköping. Hur det förhåller sig 
med de fyra senare platserna får dock betraktas som mer osäkert. 

Det tidiga 1000-talet är väl representerat i Skänninge. Två liggande hällar och en gavelhäll 
från S:t Martins kyrka (Skänninge S:t Martin 1, 2 och 5), samt en liggande häll/lockhäll, 
som hittats inmurad i en bakugn i ett gammalt hus i staden (Skänninge stad 1/Ög 239), kan 
tillföras grupp I. Det är oklart vilken gravplats den senare hällen har tillhört. Som redan 
berörts påträffades de två gravhällarna från S:t Martin av allt att döma i ursprungligt läge (se 
även Kap. 6.1.1.). Vid huvud- och fotänden av den ena hällen, Skänninge S:t Martin 2, stod 
vid fyndtillfället resterna efter två gavelhällar (Skänninge S:t Martin 18 och 19) (fig. 21). 
Utformningen av Skänninge S:t Martin 1 och 2 skiljer sig åt, men ger ett hantverksmässigt 
likartat intryck. Skänninge S:t Martin 1 är oornerad (Rak). Inskriften är författad på ett 
kantföljande inskriftsband och stenens mittyta pryds av ett stort ristat kors. Inskriftsbanden 
på Skänninge S:t Martin 2 har tumliknande flikar och på ena kortsidan avslutas de med 
upprullade utskott och på den andra med en bladpalmett, således Sod. Utskottens upprullning 
och de tumliknande flikarna är jämförbara med stilgruppen Pr 1 (Anne-Sofie Gräslund, 
muntligt meddelande). Palmetten på Skänninge S:t Martin 2 bär stora likheter med den 
på runstenen Ög 11 i Vårdsbergs kyrka (fig. 22). Elias Wessén skriver i en studie över 
Skänningebygdens runinskrifter att den ”enkla” ornamentiken på gravhällarna från S:t Martin 
vittnar om fattigdom och konstnärlig oförmåga (Wessén 1966:5). Om man inte betraktar 
gravhällarna från en rent estetisk synvinkel blir förklaringen en annan. Ornamentiken hör 
hemma i det tidiga 1000-talet och har vad man kan kalla runstensliknande drag. Med detta 
avses att den i flera avseenden knyter an till utformningen av runstenar i landskapet. Att 
enkelt utformade gravhällar påminner om resta stenar har även uppmärksammats av Rune 
Palm (1992:84). Berit Wallenberg uppfattade, till skillnad från Wessén, ornamentiken på 
gravhällarna från S:t Martin som ålderdomlig. Hon föreslog en datering till cirka 1030 
(Wallenberg 1984). En så snäv tidfästning är knappast möjlig, men hällarna tillhör helt 
klart det äldsta skiktet av tidigkristna gravmonumenten i Östergötland.

Gavelhällen, Skänninge S:t Martin 5, har en för landskapet ovanlig, rundad form. 
På ena sidan ses ett intrikat utformat kors. Den övre och nedre korsarmen bär mönster 
av koppel medan sidoarmarna har parvisa, med ändarna inåt rullade, slingor med flikar. 
Mellan korsarmarna ses kopplade slingor kring päronformade knoppar. På hällens andra 
sida finns ett ornament bestående av flikar, spiraler och en palmett. Korsets utformning hör 
hemma inom Ringerikestilen, vilket ger en möjlig datering till förra hälften av 1000-talet 
(se Bergengren 2005:17 ff.; jfr även Fuglesang 1980:98 ff.).

Liksom de två gravhällarna från S:t Martins kyrka har ornamentiken på den liggande 
hällen/lockhällen Skänninge stad 1/Ög 239 runstenslikande drag. Gemensamt för de tre 
hällarna är även att runorna är mycket stora jämfört med materialet av tidigkristna grav-

19 Jag har tidigare redogjort för kronologin för Östergötlands tidigkristna gravmonument (Ljung, C. 
�009a; �010a; �01�). Föreliggande kapitel kan ses som en fördjupning av tidigare studier. De över-
gripande resultaten överensstämmer även med dessa. Under arbetets gång har jag i några fall fått 
omvärdera mina tidigare ståndpunkter, därför skiljer sig bedömningen av ett fåtal hällar och/eller 
fyndplatser från tidigare publikationer.
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monument som helhet (upp till 17 cm höga på Skänninge S:t Martin 1 och 2 och upp till 
ca 20 cm höga på Skänninge stad 1/Ög 239). Runinskriften på Skänninge stad 1/Ög 239 är 
författad på fem parallella inskriftsband som täcker i princip hela hällens yta. Inskriften börjar 
vid en romb med två punkter, vilken tolkas vara ett ormhuvud avbildat i fågelperspektiv. Vid 
hällens ena hörn finns en spiralupprullning, möjligen rundjurets svans. Rundjur avbildade i 
fågelperspektiv, liksom spiraler av denna typ, är vanliga ornamentala element på runstenar 
i Östergötland. Däremot återfinns de sällan på tidigkristna gravmonument. Det föreligger 
bara ett annat exempel inom landskapet, nämligen en liggande häll/lockhäll från S:t Lars 
kyrka i Linköping (Linköping S:t Lars 9). Tyvärr är denna häll dåligt bevarad, men ett 
glosögt ormhuvud i fågelperspektiv kan tydligt urskiljas. Det är dock svårt att avgöra om 

Fig. 21. De två gravhällarna Skänninge S:t Martin 1 och 2, från Östergötland, innan utgrävning. 
Vid huvud- och fotänden av Skänninge S:t Martin 2 ses resterna efter två gavelhällar (Skänninge 
S:t Martin 18 och 19). Foto: Berit Wallenberg 1939/ATA.

Fig. 22. Ög 11, runsten inmurad i Vårdsbergs kyrka, Östergötland. Foto: författaren. 
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det rör sig om huvuddjuret eller en extraorm.20 
Troligen tillhör även Linköping S:t Lars 9 ett 
tidigt skede av 1000-talet. 

Förutom den ovan beskrivna liggande 
hällen/lockhällen från S:t Lars kyrka kan 
även ett fragment av en reliefhuggen gavelhäll 
från domkyrkan i Linköping tillföras grupp I 
(Linköpings domkyrka 1). Det tycks således 
ha funnits två kristna gravplatser under ett 
tidigt skede av 1000-talet inom det senare 
stadsområdet. Inskriften är författad på 
latin vilket gör gavelhällen unik. Den lyder: 
……MEMENTO ME(?)………...NUM 
TUUM…… . Detta utgör ett fragment av 
ett bibelcitat från Lukasevangeliet (Luk 23:42) 
som lyder ”Herre kom ihåg mig när du kommer 
i ditt rike.” (Curman 1918:10 ff.; 1932b:12 f.). 
Majusklernas utformning har en ålderdom-
lig karaktär vilket tyder på en tidig datering 
(Helmer Gustavson, e-post 2013-02-23). På 
samma sida som inskriften är författad ses även 
en kopplad slinga. Dess utförande har sina när-
maste paralleller i de äldsta profilsedda stilarna, 
allra senast Pr 3, men sannolikt tidigare. På 
fragmentets andra sida finns delar av ett kors 
som växer upp ur ett koppel, ur vilket slingor 
breder ut sig åt vardera hållet (fig. 23). Den 
enda till fullo bevarade diagonala korsarmen 
har en rundad form och in mot korsmitten 
ses ett koppel kring tumliknande bladflikar. 
Som uppmärksammats av Kerstin Bergengren 
har korsets utformning likheter med en häll 
från London (fig. 24) (Bergengren 2005:10, se 
London City 1 i Tweddle, Biddle & Kjølby-
Biddle 1995:228 f.). Londonhällen tillhör 
enligt Signe Fuglesang klassisk Ringerikestil 
(Fuglesang 1980:190, pl. 54). Som vi kommer 
att se finns även likheter i korsets utformning 
med gavelhällar i Västergötland (Bergengren 
2005:11 ff., se kap. 5.2.1). Curman ansåg att 
gavelhällen från domkyrkan genom orna-
mentiken kan tidfästas till 1000-talets andra 
hälft (1918:13; 1932b:13). Med tanke på den 
ålderdomliga utformningen av majusklerna 
i inskriften, samt att korsets utförande hör 
hemma inom Ringerikestilen, förefaller en 
datering till århundradets tidigare del mer 
sannolik (se även Bergengren 2005:11). 

Så sent som 2010 påträffades delar av en 
liggande gravhäll tillsammans med en liten 

�0 Smala extraormar sedda i fågelperspektiv är vanligt i Pr �, men förekommer även i Pr � (Gräslund 
199�:18� f.). Dessa bör inte förväxlas med stilgruppen Fp där själva rundjuret, på vars kropp inskrif-
ten är huggen, avbildas uppifrån. 

Fig. 23. Den korsristade sidan av gavelhällen Linköpings 
domkyrka 1, Östergötland. Foto: SHM, 1947/ATA.

Fig. 24. Gravhäll med kors i Ringerikestil från London 
(London City 1). Efter Tweddle, Biddle & Kjølbye- 
Biddle 1995, illustration 353.
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gavelhäll vid Heda kyrka (Heda 1 och 2). Detta var det första fyndet av ett tidigkristet 
gravmonument på platsen (se Hedvall 2013a:25 f.) (se fig. 83). Gavelhällen, som saknar 
huggen ornamentik, stod rest vid den liggande hällens smalsida. Den har trapetsoid form 
med avsmalnande sidor och en rak överkant och påminner om en gavelhäll från Klosterstad 
(Klosterstad 8) (Källström 2010:1; Hedvall 2013a:25 f.).21 Gravhällen Heda 1 är i fragmen-
tariskt skick och av ristningen återstår en kantföljande runslinga kring ett centralt placerat 
flätkors. Troligen har hällen varit oornerad (Rak). Flätkors av samma typ som finns på 
Hedahällen förekommer på flera östgötska runstenar, exempelvis Ög 77 vid Hovgården 
och Ög 81 vid Högby gamla kyrka (Källström 2010:3), men finns även på ytterligare en 
liggande häll/lockhäll (Rogslösa 1). M-runans form tyder enligt Källström dock på att 
gravhällen från Heda är något yngre än runstenarna Ög 77 och Ög 81. Samtidigt är runorna 
på Heda 1 av en typisk vikingatida typ och de ortografiska dragen talar för att hällen är 
relativt tidig. Källström föreslår en datering till förra hälften av 1000-talet eller mitten av 
århundradet (Källström 2010:3). Med tanke på att formspråket på Heda 1, liksom det på 
gravhällarna från Skänninge (Skänninge S:t Martin 1 och 2, Skänninge stad 1/Ög 239), 
så tydligt knyter an till de resta runstenarna i landskapet är det tidigare dateringsförslaget 
fullt rimligt.22 Heda-monumentet omnämns i runinskriften som ett hvalf: 

…ualf : þas...R : kuþlug !: muþu!r : -…
...[h]valf þanns[i yfi]R(?) Guðlaug, mōður ...
”… detta valv över (?) Gudlög, [sin] moder …”

Monumentmarkören hvalf förekommer vanligen på medeltida gravhällar i Västergötland 
och på Gotland, men har i en handfull fall även använts för att beteckna tidigkristna grav-
monument (Palm 1992:234 ff.; Ljung, C. 2015). Palm ser monumentmarkören hvalf som 
en innovation, vilken sannolikt intro-
ducerades i samband med nya monu-
menttyper (1992:235). Det är därför 
intressant att notera att inte mindre 
än tre tidigkristna gravmonument i 
Östergötland, som genom ornamentiken 
kan tillföras den äldsta tidshorisonten, 
i inskrifterna benämns hvalf (se Ljung, 
C. 2015:153 ff.). Förutom på Heda 1 
förekommer monumentmarkören på två 
liggande hällar/ lockhällar från Hovs 
kyrka (Hov 7/Ög 240=Ög 241 och Hov 
17). På den ena av dessa (Hov 7/Ög 
240=Ög 241) ses ett symmetriskt upp-
byggt mönster bestående av två korsande 
huvudstammar med utskott, vilka växer 
upp och övergår i ett korsliknande orna-
ment. Själva kompositionen bär vissa 
likheter med Vangstenen i Norge som 
enligt Fuglesang hör hemma i klassisk 
Ringerikestil (1980:176, pl. 36B). Sven 
B. F. Jansson tidfäster denna gravhäll 
till 1000-talets slut, på vilka grunder är 

�1 Hällens topp ser dock ut att vara avslagen vilket medför att den ursprungligen kan ha haft en spetsi-
gare form. 

22 �4C- analysen av skelettet i den äldsta gravläggningen under Heda 1 daterar denna till 10�0-11�0 
(Hedvall �01�a:�9). Resultaten av �4C- analysen motsäger således inte den stilistiska och språkliga 
dateringen. En så sen datering som till 1100-talet är dock orimlig.

Fig. 25. Fotomontage av de två fragmenten som tillsammans 
utgör Hov 17, Hovs kyrka i Östergötland. På den liggande 
hällen/lockhällen ses delar av ett kors i Ringerikestil. Foto: 
författaren.
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dock mer oklart (1962:16). De stilistiska överensstämmelserna med Ringerikestilen öppnar 
istället för en datering till 1000-talets första del. Hov 17 består av två fragment, vilka 
tillsammans visar delar av ett kors (jfr Jansson 1962:21, 27) (fig. 25). Korsformen på Hov 
17 har likhet med ett sammanflätat kors på ett fragment från All Hallows i London som 
av Fuglesang bedöms tillhöra Ringerikestil (fig. 26) (se London All Hallows 3 i Tweddle, 
Biddle & Kjølby-Biddle 1995:223 f; Fuglesang 1980:188 f., pl. 52B). Ringerikestilen i 
England har satts i samband med perioden av danskt styre under Knut och hans efterföl-
jare (1016-1042) (Fuglesang 1980:69; Tweddle 1995:88). Överensstämmelserna i korsens 
utformning indikerar därför att Hov 17, likt fragmentet från All Hallows, kan dateras till 
den förra delen av 1000-talet.23 

Det är mer osäkert huruvida delar av materialet från Väversunda, Rogslösa, Klosterstad 
och Söderköping kan tillföras grupp I eller inte. Men det finns indikationer på att tidig-
kristna gravmonument uppfördes under 1000-talets inledande del på dessa platser. Både från 
Väversunda och Rogslösa kyrkor finns delar av oornerade gravhällar (Rak) (se Väversunda 
6 och Rogslösa 1). Som redan nämnts finns på den liggande hällen/lockhällen Rogslösa 1 
samma typ av flätkors som förekommer på runstenar (Ög 77, Ög 81 och ev. Ög 85) och på 
gravhällen Heda 1. Detta talar för en tidig datering. Materialet från Klosterstad är till stora 
delar fragmentariskt. Det är därför svårt att dra en bakre tidsgräns. Men vissa ornamentala 
detaljer gör att man får hålla möjligheten öppen för dateringar som går ner i 1000-talets 
förra del. Från Söderköping finns fyra fragment (Söderköping Drothem 1-4) som på flera 
punkter avviker från övriga tidigkristna gravmonument i Östergötland. Först och främst 
skiljer materialvalet genom att de är av granit. Vidare är stenmaterialet storleksmässigt 
grovt och obearbetat, till skillnad från de huggna kalkstenshällarna. På det hela taget ger 
fragmenten ett runstenslikt intryck. Inskrifterna, liksom att ett av fragmenten är ristat på 
båda bredsidorna (Söderköping Drothem 1), visar dock på att det rör sig om gravvårdar 
och inte om runstenar i traditionell bemärkelse (se även Söderköping i katalogen). Den 
runstenslika utformningen tyder på att fragmenten från Söderköping tillhör landskapets 
egentliga runstenstid. Runstensresandet i Östergötland upphörde kring 1000-talets mitt, 
men tyngdpunkten i produktionen ligger redan kring år 1000 och århundradets första 
decennier (Ljung, C. 2009a:162; 2013:50, se även kap. 5.1.3). Fragmenten från Söderköping 
torde därför härröra från tiden före 1000-talets mitt. 

Utmärkande drag för de tidigkristna 
gravmonumenten i den första gruppen är 
att de ger ett oenhetligt intryck. Vidare 
är djurornamentik ovanlig, i synnerhet 
i jämförelse med de senare grupperna. 
Gemensamt för flera av hällarna är att 
de är relativt enkelt bearbetade, saknar 
ornamentik i relief och har runstens-
liknande drag (se Heda 1, Linköping 
S:t Lars 9, Skänninge S:t Martin 1 
och 2, Skänninge stad 1/Ög 239 och 
Söderköping Drothem 1-4). I många 
avseenden är de ornamentala likheterna 
större med Östergötlands runstenar 
än med det stora flertalet tidigkristna 
gravmonument i landskapet. Av denna 
anledning finner jag det osannolikt att 
dessa gravmonument tillverkats efter 

�� Även delar av det mer fragmentariska materialet från Hovs kyrka skulle möjligen kunna ges en tidig 
datering. Några fragment tycks sakna ornering eller endast vara korsristade (se t.ex. Hov 1�, Hov 
�0 och Hov ��). På grund av fragmentens ringa storlek kan dock inga mer tillförlitliga bedömningar 
göras.

Fig. 26. På ena sidan av fragmentet London All Hallows 3 
finns delar av ett kors i Ringerikestil. Efter Tweddle, Biddle 
& Kjølbye- Biddle 1995, illustration 342.
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Fig. 27. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Östergötland som kan dateras till tiden kring 1000-talets mitt 
(grupp II). Mörkblå cirklar markerar säkra bedömningar och ljusblå cirklar osäkra. Ofyllda cirklar markerar lokaler där 
inga dateringar av de tidigkristna gravmonumenten föreligger.

det att runstensresandet upphört. Dock förekommer ornamentik i relief också inom grupp 
I (se Hov 7/Ög 240=241 och Linköpings domkyrka 1). Utifrån det bevarade materia-
let tycks liggande hällar med eller utan gavlar ha varit den vanligaste utformningen av 
tidigkristna gravmonument i Östergötland under tidigt 1000-tal. Rester av gavelhällar 
har som redan framgått påträffats vid såväl Skänninge S:t Martin 2 som Heda 1 (se 
Skänninge S:t Martin 18 och 19 och Heda 2).24 Inga sidohällar kan med säkerhet till-
föras grupp I. Men det faktum att ornamentiken på gavelhällen Skänninge S:t Martin 
5 börjar högre upp på insidan än på utsidan tyder på att den avpassats efter en lockhäll 
som vilat på sidohällar. Detta visar således att gavelhällen ingått i en kistkonstruktion.  

Kring 1000-talets mitt

Tidigkristna gravmonument med ornamentik som kan tillskrivas tiden kring 1000-talets 
mitt är betydligt vanligare och återfinns på ett stort antal platser över hela den västra 
slättbygden, samt i de centrala delarna av landskapet. Materialet från flera av fyndorterna i 
östra Östergötland är på grund av dess fragmentariska skick svårt att närmare datera. Totalt 
återfinns gravmonument med ornamentik som tillhör grupp II på sexton platser. Osäkra 
bedömningar föreligger vid ytterligare elva fyndorter (fig. 27). Tidigkristna gravmonument 
som ingår i grupp II återfinns inte bara på ett större antal fyndorter, utan utgör även en stor 
andel av det östgötska materialet som helhet. Gravmonument uppförs således inte bara på 
ett större antal platser utan även i en betydligt högre omfattning än tidigare.

�� De två gravhällarna Skänninge S:t Martin � och Heda 1 täckte ett flertal gravläggningar, vilka skett 
vid olika tillfällen. Det går således inte med säkerhet att avgöra om gavelhällarna funnits med från 
början, då det första gravmonumentet uppfördes, eller om de adderats vid någon av de påföljande 
begravningarna. 
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Från och med mitten av 1000-talet får de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland 
en mer homogen utformning. Även om det finns enskilda hällar med ornamentik som 
saknar motsvarighet på andra fyndorter så återkommer vissa typer av kompositioner på ett 
flertal platser inom Östergötland (jfr Bergengren 2007:13). Till skillnad från grupp I har 
djurornamentiken en framskjuten position inom grupp II. Den vanligaste utformningen 
av liggande hällar/lockhällar består av variationer på samma tema. Grundkompositionen 
utgörs av två kantföljande skriftbandsdjur, vilka binds samman av palmettkoppel vid hällens 
kortsidor. Skriftbandsdjuren möts huvud mot huvud eller svans mot huvud en bit in på 
hällen. Hällens mittyta upptas av ett eller två bandformiga rundjur vars kropp/ar är lagda i 
öglor om varandra (se t.ex. Västerlösa 1/Ög 213 och Örberga 7). I vissa fall är kompositionen 
symmetriskt uppbyggd på så sätt att gravhällens ena sida utgör en spegelbild av den andra (se 
t.ex. Linköping S:t Lars 1). På flera platser återfinns liggande hällar/lockhällar där mittytan 
upptas av ett eller två rundjur med bogspiral. Vidare har dessa djur ett utsträckt framben 
med fot, ofta med två tår (se t.ex. Hov 20, Klosterstad 1, Orlunda 1/Ög 2, Orlunda 4/Ög 
5, Vadstena S:t Per 1 och 2 samt troligen Hov 19 och Väversunda 1/Ög 51) (fig. 28).

Den dominerande utformningen av gavelhällar i Östergötland utgörs av framställningar 
med propellerkors med fasonerade, konturhuggna kanter (se fig. 18) (se även Neill & 
Lundberg 1994:156; Bergengren 2005:13; 2007:20). Som diskuterats kan propellerkorsen 
delas in i två grupper genom att utformningen av dubbelspiralerna överensstämmer med 
zoomorf ornamentik i Pr 3 respektive Pr 4 (se kap. 3.2.2). I den tidsmässiga bedömningen 
av materialet har gavelhällar med snäckformade spiraler, vars utformning har samband 
med Pr 3-ornamentik, tillförts grupp II. Exempel på sådana finns från flera fyndorter (se 
t.ex. Alvastra Sverkersgården 2 och 3, Hov 75, Linköping S:t Lars 12 och Skänninge S:t 
Martin 7). 

Fig. 28. Liggande häll/lockhäll från Hovs kyrka, Östergötland, med zoomorf ornamentik i Pr 3 
(Hov 20). Foto: författaren.
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Sidohällarnas utformning inom grupp II varierar, såväl zoomorf ornamentik som bandflätor 
förekommer. På två sidohällar utgörs motivet av två sammanflätande rundjur i Pr 3, vilka 
sammanlänkas av ringar respektive flikar som utgår från rundjurens kropp (se Skänninge S:t 
Martin 6, Väversunda 5/Ög 55). Sidohällar med olika variationer av flätade slingor är svåra 
att tidfästa. Bandflätningen på ett antal sidohällar saknar emellertid Urnesstilens graciösa, 
svepande båglinjer, vilket talar för att de har större samband med ornamentik i grupp II än 
grupp III (se t.ex. Hov 59, Klosterstad 2 och 5, Vårdsberg 2 samt Väversunda 11 och 26). 

Vid flertalet av gravplatserna där tidigkristna gravmonument uppfördes redan under tidigt 
1000-tal finns belägg för att man fortsätter att gravlägga under runristade gravvårdar även 
under århundradets mitt (för en översikt av dateringar se fig. 34).25 Kontinuiteten framåt i 
tiden är tydlig i Hov, S:t Martin i Skänninge och S:t Lars i Linköping. På dessa platser finns 
ett antal stenar och fragment med djurornamentik i Pr 3 (se t.ex. Hov 3/Ög 74, Hov 16, 20, 
39, 53, Linköping S:t Lars 1 och 11 samt Skänninge S:t Martin 6), liksom korsformer samtida 
med denna zoomorfa stilgrupp (Hov 75, Linköping S:t Lars 12 och Skänninge S:t Martin 
7). I både Hov och S:t Lars finns även liggande hällar/lockhällar som har ornamentik med 
drag av både Pr 2 och Pr 3 (Hov 11 och Linköping S:t Lars 2), vilket är ovanligt. Mitt på 
den liggande hällen/lockhällen Linköping S:t Lars 2 ses ett kors. Detta har likheter med 
korset på den tidigare beskrivna gavelhällen med latinsk inskrift från Linköpings domkyrka, 
vilken tillförts grupp I (se Linköpings domkyrka 1) samt gavelhällar från Kållands Råda 
kyrka i Västergötland (se Kållands Råda 3-5). Såväl korsets utformning som den zoomorfa 
ornamentiken på Linköping S:t Lars 2 gör att hällen intar en slags mellanställning mellan 
utföranden som hör hemma i grupp I respektive grupp II.

Som redan framhållits är det svårt att dra en bakre tidsgräns för de tidigkristna gravmo-
numenten i Väversunda, Klosterstad och Rogslösa, men möjligheten finns att dateringarna 
går ner i det tidiga 1000-talet. Århundradets mitt är däremot starkt företrädd i både 
Väversunda och Klosterstad genom att ornamentik som kan tillföras grupp II dominerar. 
I Rogslösa skulle eventuellt ett gavelhällsfragment med sammanflätade slingor, möjligen 
zoomorfa, kunna tillföras grupp II (Rogslösa 5). Det föreligger stor variation i de tidigkristna 
gravmonumentens utförande i Väversunda, både i fråga om ornamentikens utformning och 
rent konstruktionsmässigt. Flera exempel på zoomorfa framställningar i Pr 3 förekommer 
(Väversunda 5/Ög 55, Väversunda 8 och 15, samt troligen även Väversunda 1/Ög 51 och 
Väversunda 2/Ög 52), liksom flätade bandslingor (Väversunda 11, 19 och 26), flätade 
slingornament (Väversunda 4/Ög 54) och mer geometriskt utformade motiv (Väversunda 10 
och 24). Även korsformerna varierar. Vid sidan av de typiska propellerkorsen (Väversunda 
7/Ög 58) finns hällar med kors ristade i kvadratiska fält (Väversunda 13, 20 och 22). Flera 
av de ornamentala utförandena är svåra att närmare datera. Ornamentik som är utmärkande 
för det sena 1000-talet saknas emellertid i Väversunda, vilket talar för att materialet tillhör 
ett tidigare tidsskede. Flera av stenarna från Väversunda har en ovanlig utformning sett till 
det östgötska materialet som helhet, däribland hällen med flätat slingornament (Väversunda 
4/Ög 54) och hällarna med stramt utformade kors inom kvadratiska fält (Väversunda 13, 
20 och 22). Av storleken att döma har dessa fungerat som gavelhällar, vilka troligen haft en 
rektangulär form. Det faktum att de bara är ristade på ena sidan tyder på att stått resta vid 
kortsidan av en liggande häll och således inte ingått i kistkonstruktioner (se fig. 4, nr 2).26 
Liknande utformning av gavelhällar förekommer endast i Hov (se Hov 12 och Hov 13). I 
Väversunda finns även en liten korsprydd häll (Väversunda 18), som av storleken att döma 

�� Från Heda föreligger endast fynd av ett tidigkristet gravmonument (Heda 1 och �) och materialet från 
Söderköping omfattar endast fyra fragment (Söderköping Drothem 1-�), samtliga dessa har tillförts 
grupp I. Det är därför inte möjligt att uttala sig om produktionen av gravmonument på dessa platser 
fortsatt efter den inledande delen av 1000-talet. Fragment av en gavelhäll från Linköpings domkyrka 
(Linköpings domkyrka �), som antingen kan tillföras grupp II eller III, indikerar att gravmonument 
även uppförts under århundradets andra hälft på denna plats.

�� Om de trots allt ingått i kistor torde de varit placerade med den ornerade sidan utåt. Kistan skulle i så 
fall få en rektangulär form och ha saknat uppstickande gavlar.
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(91 x 45 cm) har legat över en barngrav. Längs med hällen löper ett kantföljande band som 
binds samman av koppel på smalsidorna. Inga spår av en huggen runinskrift finns på det 
kantföljande bandet, möjligen skulle en sådan kunna ha varit målad. Den enda motsvarigheten 
till Väversunda 18 är en liten (76 x 35 cm), korsristad gravhäll från S:t Martin i Skänninge 
(Skänninge S:t Martin 11). Även denna torde ha legat över en barngrav.

Stora delar av materialet från Klosterstad är fragmentariskt, vilket försvårar en bedöm-
ning. Likt i Väversunda saknas zoomorf ornamentik i Pr 4, liksom utföranden som tycks 
samtida med denna stilgrupp, vilket tyder på att det sena 1000-talet inte finns representerat. 
Liggande hällar/lockhällar med zoomorf ornamentik som troligen tillhör Pr 3 förekommer 
(se Klosterstad 1, 7 och 19), liksom gavelhällar med kors (Klosterstad 10, 11, 12, 16 och 23) 
och sidohällar med sammanflätade slingor (Klosterstad 2 och 5). Denna form av ornamentik 
har motsvarigheter på andra platser. Andra utformningar är emellertid mer unika sett till det 
övriga östgötska materialet. Ett exempel är ornamentiken på den liggande hällen/lockhällen 
Klosterstad 3. De inre ramlinjerna på skriftbandet är insvängda och bildar små knoppar vid 
hällens kortsida. Innanför dessa finns två flikar, vilka hålls samman av ett koppel. Mellan 
dessa ses en knut. På mittytan finns sammanflätade slingor. Helmer Gustavson menar 
att ornamentiken har romanska inslag och föreslår en datering till 1000-talets senare del 
(2001:36). Slingornas utförande, med tumliknande utskott, överensstämmer snarast med 
djurornamentik i Pr 3 (jfr Gräslund 1992:184), vilket ger vid handen att hällen är samtida 
med övrigt material från platsen. Även den trapetsoida formen på Klosterstad 8 är ovanlig, 
men återfinns som redan nämnts på den nyfunna gavelhällen Heda 2.

En tydlig skillnad mellan grupp I och II är, som redan framhållits, att ornamentik 
som kan tillskrivas mitten av 1000-talet har påträffats på många fler platser. Förutom 
vid de ovan beskrivna fyndorterna, där kontinuitet från det tidiga 1000-talet föreligger 
eller tycks föreligga, går det nu att belägga att gravmonument även uppförs i Alvastra, 
Fornåsa, Herrestad, Normlösa, Orlunda, Vadstena, Vinnerstad, Västerlösa, Örberga samt 
vid Allhelgonakyrkan i Skänninge. Möjligen tillkommer även Dagsberg, Fivelstad, Högby, 
Ledberg, Rinna, Vreta, Vårdsberg, Västra Tollstad, Älvestad samt Vårfrukyrkan i Skänninge, 
om de osäkra bedömningarna tas i beaktande. På många av dessa fyndorter förekommer 
liggande hällar/lockhällar med olika versioner av djurornamentik i Pr 3, däribland i Orlunda 
(se Orlunda 1/Ög 2, Orlunda 4/Ög 5), S:t Per i Vadstena (Vadstena S:t Per 1 och 2), i 
Västerlösa (Västerlösa 1/Ög 213) och i Örberga (Örberga 7). Zoomorf ornamentik som 
kan tillskrivas Pr 3 återfinns även på Vinnerstad 1/Ög 9. På hällen ses ett kantföljande 
skriftbandsdjur och på dess mittyta finns ett rundjur med bogspiral och utsträckt framben. 
Utformningen har nära likheter med ett antal liggande hällar/lockhällar (se t.ex. Hov 20, 
Klosterstad 1, Orlunda 1/Ög 2, Orlunda 4/Ög 5 och Vadstena S:t Per 1 och 2). Vinnerstad 
1/Ög 9 tycks till skillnad från dessa vara en rest sten. En elegant detalj på Vinnerstad 1/Ög 
9 är att profilen på skriftbandsdjurets huvud är konturhuggen på så sätt att den följer stenens 
kant. Även i Alvastra förekommer djurornamentik i Pr 3. Inga liggande hällar/lockhällar 
finns bevarade från Alvastra. De zoomorfa utförandena återfinns istället på den redan 
beskrivna gavelhällen Alvastra Sverkersgården 2 samt på en förmodad sidohäll (Alvastra 
Sverkersgården 4).

Vid Allhelgonakyrkan i Skänninge har många delar av tidigkristna gravmonument påträf-
fats, men materialet är ytterst fragmenterat. Detta gör det svårt att bedöma ornamentiken. 
Det generella intrycket är dock att brottstycken av bevarad ornamentik till stor del kan 
tillföras grupp II. Fragmentet Skänninge Allhelgonakyrkan 27 tycks exempelvis utgöra 
del av en liggande häll/lockhäll med zoomorf ornamentik bestående av ett rundjur med 
utsträckt framben och fot. Som redan framhållits är detta en vanlig utformning på liggande 
hällar/lockhällar med ornamentik i Pr 3. Även i Normlösa och Fornåsa förekommer hällar 
med fragmentariskt bevarad djurornamentik som med största sannolikhet kan tillföras 
grupp II (Normlösa 1/Ög 198 och Fornåsa 3, se även de förkomna stenarna Fornåsa 1/Ög 
36 och Fornåsa 2/Ög 37 som av avbildningarna att döma tycks ha haft zoomorf ornamentik). 
Slingornas utformning och detaljer i ornamentiken har störst överensstämmelse med stilgrup-
pen Pr 3. En av hällarna från Fornåsa (Fornåsa 3) är ovanlig så till vida att den är smalare 
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än normalt, samt att runinskriften inte återfinns på dess ovansida utan på båda smalsidorna. 
Runorna står med basen mot den ornerade bredsidan vilket visar att stenen inte kan ha varit 
en liggande häll/lockhäll, eftersom inskriften då skulle hamna upp och ned (Källström 
2013a:4). Istället rör det sig om en gavelhäll eller, som i fallet med Vinnerstad 1/Ög 9, om 
en rest sten. Majoriteten av de tidigkristna gravmonumenten från Herrestad tillhör, som vi 
återkommer till, det sena 1000-talet. Men även grupp II tycks vara representerad genom 
Herrestad 2 och 3 (fragmenten kommer troligen från samma sten), en korsprydd lockhäll 
med flätade slingor som överensstämmer med zoomorfa utföranden i Pr 3.

Från ett antal fyndorter är de tidigkristna gravmonumenten antingen förkomna eller 
mycket fragmentariskt bevarade. Detta medför att bedömningarna av ornamentiken får 
anses vara mindre tillförlitliga. Hit räknas de små, fragmenterade materialen från Fivelstad, 
Ledberg, Vårdsberg och Rinna kyrkor, vilka med osäkerhet kan tillföras grupp II. På 
gavelhällen Fivelstad 3 ses en skev och ganska oskickligt utförd version av ett propellerkors. 
Ornamentiken på den liggande hällen/lockhällen Fivelstad 2 saknar närmare paralleller. Vid 
hällens hörn finns en liljeformad palmett och vid stenens brottyta ses delar av en korsarm 
med tre rundlar. Från Ledberg är endast en häll känd (Ledberg 1/Ög 182). Denna har 
ornamentik bestående av flätade slingor med tumliknande flikar och utskott. På fragmentet av 
en liggande häll/lockhäll från Rinna kyrka (Rinna 1) finns delar av ett kopplat, kantföljande 
inskriftsband med tumliknande flik. På fragmentet av en sidohäll från Vårdsbergs kyrka 
(Vårdsberg 2) ses ett slingornament med utskott och flikar. Det övergripande intrycket av 
de ovan beskrivna hällarna är att utformningen, liksom ornamentala detaljer, såsom flikar, 
slingornas form och avslut, har större samhörighet med ornamentik i grupp II än i grupp 
III. Detta talar trots allt för att tidigkristna gravmonument uppfördes i Fivelstad, Ledberg, 
Vårdsberg och Rinna vid mitten av 1000-talet. 

I Västra Tollstads kyrka är samtliga hällar förkomna (Västra Tollstad 1-3/Ög 139-141 och 
Västra Tollstad 4) och i Högby har alla stenar, utom en gavelhäll, gått förlorade (se Högby 
1-3/Ög 78-80, Högby 4/Ög 86 och Högby 6). Av äldre avbildningar framgår att flera av 
hällarna från Västra Tollstad och Högby har haft zoomorf ornamentik som antingen hör 
hemma inom Pr 3 eller Pr 4. De tidigkristna gravmonumenten från Älvestad utgörs av en 
förkommen sten, Älvestad 1/Ög 41, som likt Vinnerstad 1/Ög 9 troligen varit rest, samt 
tre pyttesmå fragment (Älvestad 2-4). Djurornamentiken på den förkomna hällen kan inte 
heller närmare bestämmas än att den är utförd i Pr 3 eller Pr 4. Det är över huvud taget svårt 
att uttala sig om utformningen av ornamentiken på den förkomna gravhällen Skänninge 
Vårfrukyrkan 1/Ög 167. Det tycks röra sig om en zoomorf framställning som täcker hela 
stenens yta. Sådana utföranden förekommer främst inom grupp II och III. En närmare 
datering av de ovan beskrivna gravmonumenten från Västra Tollstad, Högby, Älvestad och 
Vårfrukyrkan i Skänninge än till andra hälften av 1000-talet är således inte möjlig. 

Fem små fragment av tidigkristna gravmonument är kända från Dagsbergs kyrka i östra 
Östergötland (Dagsberg 1-5). Slutet av 1000-talet tycks vara representerat, men den bakre 
tidsgränsen är svårare att definiera. Man får därför hålla öppet för att gravmonument även 
kan ha uppförts på platsen redan under ett tidigare tidsskede. De tidigkristna gravmonu-
menten från Vreta kloster tillhör, som vi kommer se i följande avsnitt, nästan uteslutande 
det sena 1000-talet, men ornamentiken på två fragment (Vreta 14 och 16) tyder på för att 
något äldre dateringar förekommer (se Ljung, C. 2010a:61 f). 

Slutet av 1000-talet

Ser man till tidigkristna gravmonument med Pr 4-ornamentik, eller med motsvarande 
utföranden som kan tillskrivas grupp III, förändras spridningsbilden inte nämnvärt jämfört 
med den föregående gruppen (fig. 29). I stort uppförs gravmonument på samma platser som 
under mitten av 1000-talet. Vid några fyndorter kring sjön Roxen i centrala Östergötland 
förekommer uteslutande ornamentik som tillhör det sena 1000-talet. Även i Bjälbo, samt i 
Asby i södra Östergötland, saknas belägg för äldre ornamentala utföranden än de som ingår i 
grupp III. Få nya gravplatser med tidigkristna gravmonument tycks således tillkomma under 
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det sena skedet av 1000-talet. Snarare tyder materialsammansättningen på att man slutat 
uppföra runristade gravvårdar på några platser, däribland i Klosterstad och i Väversunda. 
Självklart bör man fråga sig om detta beror på källkritiska aspekter, att inga hällar med 
sena ornamentala utföranden har bevarats. Dock bör man beakta att materialet från såväl 
Klosterstad som Väversunda är relativt omfattande (23 respektive 26 stenar och fragment), 
samt att Klosterstad är arkeologiskt undersökt (se Hedvall & Gustavson 2001; Hedvall 
2007), vilket gör iakttagelsen mer tillförlitlig.

Liksom i grupp II domineras utförandena på liggande hällar/lockhällar under det sena 
1000-talet av zoomorf ornamentik. Dock förekommer delvis annorlunda kompositioner än 
tidigare. Ett exempel på detta är liggande hällar/lockhällar där ornamentiken är symmetriskt 
uppbyggd och utgörs av två kantföljande skriftbandsdjur som binds samman av smala 
koppel, alternativt en smal åttaformig ögla, vid kortsidorna (se även Bergengren 2007:14). 
Skriftbandsdjurens halsar och stjärtar sträcker sig långt in på hällens yta där dessa är lagda i 
öglor som bildar parvis liggande åttor (fig. 30). Denna typ av utformning återfinns på hällar 
från Kaga, Kimstad, Kuddby, Vreta och Östra Skrukeby (se Kaga 1/Ög 102, Kimstad 160, 
Kuddby 1/Ög 17, Vreta 1, Vreta 2/Ög 247, Vreta 3 och Östra Skrukeby 1/Ög 220). Liknande 
mönsteruppbyggnad förekommer visserligen redan i grupp II, exempelvis på Västerlösa 
1/Ög 213 och ena sidan av Örberga 7, med den skillnaden att skriftbandsdjuren inte är lika 
långt utdragna över hällens yta. Vidare skiljer sig utformningen av kopplen, liksom hällens 
mittyta. Även om de liggande hällarna/lockhällarna från, Kaga, Kimstad, Kuddby, Vreta 
och Östra Skrukeby sinsemellan är mycket lika finns variationer i utförandet, speciellt i 
hur hällens mittparti har utformats. Detta medför att ingen är den andra helt lik, även om 
kompositionen följer samma grundschema. Den zoomorfa ornamentiken på de ovan beskrivna 
hällarna uppvisar flera drag som är karaktäristiska för Pr 4 (jfr Gräslund 1992:184). Hit 
räknas rundjurens utformning, där kroppen antingen avslutas med en tvåtåig fot med rundad 
sporre, eller med en upprullning som utgörs av en stor, asymmetriskt formad rundel. Likaså 
är förekomsten av extraormar, de svepande båglinjerna och de åttaformiga öglorna, vilka ger 
ett graciöst helhetsintryck, typiska för Pr 4. Rundjuren har långsträckta huvuden, i några 

Fig. 29. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Östergötland som kan dateras till 1000-talets slut (grupp III). 
Mörkröda cirklar markerar säkra bedömningar och ljusröda cirklar osäkra. Ofyllda cirklar markerar lokaler där inga 
dateringar av de tidigkristna gravmonumenten föreligger.
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fall med lågt ansatt öra, i andra fall saknas öra, vilket passar in på Gräslunds beskrivning av 
Pr 4. Däremot skiljer sig rundjuren på dessa östgötska hällar från de uppländska exemplen 
Gräslund tar upp genom att de inte har ett öga som fyller ut nästan hela huvudytan, vilket 
är karaktäristiskt för de uppländska runstenarna i Pr 4 (jfr Gräslund 1992:184). 

Det förekommer även andra zoomorfa kompositioner på liggande hällar/lockhällar som 
tillförts grupp III. Utförande med rundjur med bogspiral och utsträckt framben, som var 
vanligt i grupp II, påträffas även i grupp III, men i något annorlunda tappning. Ett exempel 
på detta är Bjälbo 2, en liggande häll/lockhäll med symmetrisk komposition bestående av 
två spegelvända rundjur med utsträckta framben. Rundjurens bakkroppar är lagda i öglor 
som flätas samman på hällens mitt. Istället för bogspiral har rundjuren en flik där benet 
möter kroppen. Fotens utformning med två tår och en rundad sporre är typisk för Pr 4. 
Rundjuren har även stora mandelformade ögon och långa, smala nacktofsar, vilket likaledes 
är utmärkande för Pr 4 (jfr Gräslund 1992:184). Exempel på två andra mönsterupplägg på 
liggande hällar/lockhällar utgörs av två mot varandra blickande rundjur respektive av rundjur 
med smala kroppar. Dessa är emellertid inte så vanligt förekommande. Den första typen finns 
representerad i Hov och i Skänninge (se Hov 46 och Skänninge Vårfrukyrkan? 4, jfr även 
Lannaskede 2/Sm 95). Den liggande hällen/lockhällen Hov 46 är till stora delar bevarad 
och visar att de två rundjuren utgår från hällens kortsidor, samt att deras kroppar är lagda 
i öglor vilka korsas på hällens mitt, där även huvudena möts. Den zoomorfa ornamentiken 
hör hemma inom stilgruppen Pr 4, vilket markeras av rundjurens huvud- och ögonform, 
förekomsten av smala extraormar, samt att ett av rundjuren avslutas med en upprullning som 
består av en stor rundel (se Skänninge Vårfrukyrkan? 4; jfr Gräslund 1992:184). Liggande 
hällar/lockhällar med smala rundjur, vars kroppar är lagda i åttaformade öglor, tycks 
huvudsakligen kunna tillföras grupp III. Kompositionerna på dessa hällar ger ett luftigt 
intryck genom att stora ytor har lämnats tomma. Tyvärr finns endast fragment med denna 
slags ornamentik bevarad, vilket gör det svårt att uttala sig om helhetskompositionerna. 
De bästa exemplen utgörs av Hov 51 och Rogslösa 2. På Hov 51 ses ett eller fler jämntjocka 
rundjur i åttaformiga öglor, samt delar av ett djurhuvud i Pr 4. Det kantföljande bandet på 
den liggande hällen/lockhällen Rogslösa 2 saknar runinskrift. Innanför detta ses ornamentik 
som utgörs av en tjockare och en smalare djurkropp lagda i graciösa slingor. Utformningen 
överensstämmer närmast med Pr 4. Liknande utföranden finns möjligen även på fragmenten 
Rogslösa 3 och Hov 49. Rundjuret på Hov 49 hör dock snarast hemma inom Pr 3, vilket 
tyder på att kompositioner med smala rundjur inte är unikt för grupp III.

Utformningen av gavelhällar inom grupp III utgörs, liksom i grupp II, främst av pro-
pellerkors med fasonerade kanter. Karaktäristiskt för propellerkorsen i grupp III är, som 
redan berörts, att upprullningen av dubbelspiralerna bildar stora, asymmetriskt formade 

Fig. 30. Liggande häll/lockhäll från Kaga kyrka, Östergötland (Kaga 1/Ög 102). Foto: 
författaren.
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rundlar (se kap. 3.2.2). Denna typ av utförande återfinns på ett stort antal platser (se t.ex. 
Alvastra Sverkersgården 8, Fornåsa 4, Herrstad 5 och 9, Hov 15, 56, 57, 99 och 104, Högby 
5/Ög 87, Linköping S:t Lars 3 och Örberga 4). Från Vreta kloster finns två, möjligen tre, 
exempel på gavelhällar med en spetsig form (Vreta 12 och 13, samt troligen det förkomna 
fragmentet Vreta 15). Den bäst bevarade av dessa, Vreta 12, visar att korsets utformning 
har övergripande likheter med de fasonerade propellerkorsen, men att det även förligger 
skillnader. På gavelhällens utsida ses ett stramt utformat kors som växer upp ur en kopplad 
stam. Ur stammen utvecklas på vardera sidan en slinga med tre flikar med upprullade ändar, 
varefter stammen övergår i en dubbel ögleslinga som förbinder korset och växtornamentet 
(fig. 31). Korsarmarna på det raka korset avslutas, som på de fasonerade gavelhällarna, med 
dubbelspiraler. De diagonala korsarmarna har däremot inte de fasonerade propellerkorsens 
rundade kontur, istället har de en spetsig form som är avpassad efter hällens kanter. 

Växtornamentik är betydligt vanligare på tidigkristna gravmonument i grupp III än i de 
föregående grupperna. Det är i huvudsak på sidohällarna som denna typ av utförande återfinns. 
Kompositionen på sidohällarna består ofta av en löpande bladranka med upprullade utskott 
som antingen växer symmetriskt ut från ett koppel, alternativt en palmett, vid hällens mitt (se 
t.ex. Hov 10, Vreta 20, Örberga 5 och 6) eller som utvecklar sig från hällens övre kant (se t.ex. 
Vreta 18 och 19). I något fall avslutas den i övrigt växtornamentala rankan av ett djurhuvud 

(Hov 8/Ög 242). Hur bladran-
kan är utformad varierar något 
mellan olika sidohällar. Vanligen 
har den flikar (t.ex. Hov 8/Ög 242 
och 10, Vreta 18-20), i andra fall 
förekommer has (t.ex. Hov 8/Ög 
242, Skänninge S:t Martin 12, 
Vreta 20 och Örberga 5) eller att 
rankan, alternativt utskott från 
denna, är lagda i runda öglor 
(Skänninge S:t Martin 12, Vreta 
19 och 20). Rankorna avslutas 
med upprullade utskott som ofta 
är asymmetriskt utformade med 
en stor rundel (speciellt tydligt ses 
detta på Skänninge S:t Martin 12) 
(fig. 32). Bladrankornas utförande 
ger ett graciöst intryck och hör 
hemma inom Urnesstilen. Vidare 
har växtornamentiken stilistiska 
detaljer som överensstämmer 
med zoomorf ornamentik i Pr 4, 
däribland förekomsten av hasar, 
utskottens upprullning, kopplens 
utformning samt slingornas utfö-
rande. Djurhuvudet som avslutar 
bladrankan på Hov 8/Ög 242 kan 
dessutom tillföras stilgruppen Pr 4. 
Det förekommer även andra typer 
av kompositioner på sidohällarna, 
men dessa är mindre vanliga. Ett 
exempel på detta är sidohällarna 
Alvastra Sverkersgården 1 och 
Hov 42 vars utföranden påmin-
ner om varandra. Ornamentiken 
på dessa är symmetriskt utformad 

Fig. 31. Rekonstruktion av ett tidigkristet gravmonument från 
Vreta kloster, Östergötland. I förgrunden ses gavelhällen Vreta 12. 
Foto: författaren.
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och utgår från en mittpalmett. På vardera sidan om palmetten ses en liggande ranka med 
spiraler, utskott och flikar. 

Ser man till förekomsten av ornamentik som kan tillskrivas grupp III går det att belägga 
att tidigkristna gravmonument uppförts på �orton platser i Östergötland under 1000-talets 
slutskede (i Alvastra, Bjälbo, Herrestad, Hov, Kaga, Kimstad, Linköping S:t Lars, Rogslösa, 
Vreta, Örberga, Östra Skrukeby samt Allhelgonakyrkan, S:t Martins och Vårfrukyrkan i 
Skänninge) (se fig. 34). Därtill föreligger osäkra bedömningar vid ytterligare åtta platser (i 
Asby, Dagsberg, Fivelstad, Fornåsa, Högby, Kuddby, Västra Tollstad och Älvestad). 

Tre av fyndorterna där tidigkristna gravmonument uppfördes redan under ett tidigt skede 
av 1000-talet, utmärker sig genom ovanligt rika och varierade material, nämligen Hov, 
S:t Martin i Skänninge och S:t Lars i Linköping. Arkeologiska undersökningar och/eller 
murverksdokumentationer har utförts på dessa platser, vilket åtminstone delvis förklarar det 
stora antalet hällar, men inte nödvändigtvis variationsrikedomen. Vid dessa orter finns hela 
spektrat av ornamentala utföranden representerat, vilket visar att tidigkristna gravmonument 
uppförts under en längre tidsperiod. Kontinuitet in i det sena 1000-talet vid S:t Martin 
och S:t Lars går att belägga genom att ornamentik som tillförts grupp III exempelvis 
återfinns på sidohällen Skänninge S:t Martin 12 och på gavelhällen Linköping S:t Lars 
3. I Hov förekommer utföranden tillhörande grupp III på såväl liggande hällar/lockhällar 
med djurornamentik (Hov 46 och Hov 51) som på korsprydda gavelhällar (se t.ex. Hov 15, 
36, 56, 67 och 104) och på sidohällar med växtornamentik (se t.ex. Hov 8/Ög 242, Hov 10 
och Hov 42). Sven B. F. Jansson som publicerade det stora materialet från Hov ansåg att 
gravmonumenten på platsen endast uppfördes under slutet av 1000-talet (1962:11 f.). Den 
stora variation i gravmonumentens ornamentala utformning visar istället på en betydligt 
större tidsmässig spridning som täcker in stora delar av 1000-talet. Dock ligger tyngdpunkten 
i produktionen under andra hälften av århundradet (se även Ljung, C. 2009a:189).

Unikt för Hov i östgötskt sammanhang är förekomsten av antropomorfa framställningar, 
något som även är ovanligt sett till materialet som helhet. Människor finns återgivna på inte 
mindre än fem fragment, varav två kommer från samma häll (se Hov 27, 28, 31 och 105). 
Fragmenten kan tillföras både grupp II och III. På Hov 27, två fragment av en gavelhäll med 
propellerkors, ses delar av en spjutbärande ryttare till häst. Ryttaren har en näbbliknande mun 
och stort öga. Jansson tolkar detta som att personen bär hjälm (Jansson, S. B. F. 1962:25). 
Även fragmentet Hov 28 har tillhört en gavelhäll. På hällens ena sida ser man delar av ett 
framifrån avbildat ansikte, vilket flankeras av två fåglar. Motivet på fragmentet Hov 31 

Fig. 32. Sidohäll med växtornamentik bestående av en löpande bladranka från S:t Martin i Skänninge, Östergötland 
(Skänninge S:t Martin 12). Foto: författaren.
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utgörs av en profilsedd mansfigur med utsträckta armar, samt ett ormhuvud i Pr 3. Mannens 
ena arm är kopplad till rundjurets hals. Möjligen skulle detta kunna vara en framställning 
av Gunnar i ormgropen (Jansson, S. B. F. 1962:25). Hov 105 hittades så sent som 2011. 
Fragmentet är ristat på två sidor vilket tyder på att det tillhört en gavelhäll. Ornamentiken 
på hällens ena sida är troligen zoomorf och består av graciösa slingor samt del av ett smalt 
koppel. Kompositionen påminner mer om utföranden på liggande hällar/lockhällar än på 
gavelhällar. På den andra sidan finns delar av en antropomorf framställning. Ristningen 
är ganska otydlig, men man kan ändå ana två ben med utåt ställda fötter. Mellan benen 
finns ett knoppformat ornament, eller möjligen en svans. En liknande figurframställning 
har troligen funnits på den förkomna delen av Gs 2 från Österfärnebo kyrka i Gästrikland. 
Bildsviten på runstenen från Österfärnebo är omdiskuterad, men har satts i samband med 
Sigurdsagan (SRI, 15:35 f.).

Ornamentik som kan tillskrivas grupp III är väl representerad på tidigkristna grav-
monument från Alvastra, såväl som från Rogslösa och Herrestad. Två sidohällar med 
växtornamentik respektive flätad ornamentik (Alvastra Sverkersgården 1 och 9), en gavelhäll 
med propellerkors med delar av ett rundjur i Pr 3-4 (Alvastra Sverkersgården 8) samt ett 
mindre fragment med djurornamentik i Pr 4 (Alvastra kloster 1) från Alvastra tillhör det 
sena skedet av 1000-talet. Utformningen av den ena sidohällen, Alvastra Sverkersgården 
9, saknar direkta paralleller. Kompositionen utgörs av en flätad ornamentik där slingorna 
förbinds med cirklar och avslutas med dubbelspiraler med upprullningar som består av 
en tjock rundel. I Rogslösa finns som redan nämnts hällar med ornamentik bestående av 
smala rundjur (Rogslösa 2 och 3). Vidare är ett skadat fragment av en sidohäll (Rogslösa 
4) dekorerat med en löpande bladranka, vilket är ett vanligt utförande inom grupp III. I 
Herrestad kan en liggande häll/lockhäll med zoomorf ornamentik (Herrestad 1), samt två 
fragment av gavelhällar med dubbelspiraler med asymmetrisk form (Herrestad 5 och 9) 
tillföras grupp III. Ornamentiken på den liggande hällen/lockhällen (Herrestad 1) ger ett 
ganska rörigt intryck, men två mot varandra spegelvända rundjur med framben med has 
kan urskiljas. Ornamentiken ger även ett sent intryck. Rundjuren har en ovanlig huvudform 
och saknar tillsynes ögon. Ögonlösa djur förekommer undantagsvis redan inom Pr 4, men 
är vanligare i Pr 5 (Gräslund 1992:184 f.). Ornamentiken saknar dock det karaktäristiska 
strama rutmönstret, vilket bildas av parallella linjer som korsar varandra, något som är 
utmärkande för Pr 5 (jfr Gräslund 1992:185). Utformningen av de zoomorfa slingorna hör 
snarare hemma inom Pr 4. 

Som redan framhållits är materialet från Allhelgonakyrkan i Skänninge svårbedömt 
på grund av sin fragmentariska karaktär. Ett av de största fragmenten kommer från en 
liggande häll/lockhäll med starkt avsmalnande sidor (Skänninge Allhelgonakyrkan 1). På 
fragmentet ses två djurhuvuden utan ögon, vilket för tankarna till den ovan beskriva hällen 
från Herrestad. Likt denna ger ornamentiken på fragmentet från Allhelgonakyrkan ett sent 
intryck. Formen på rundjurens huvuden överensstämmer trots allt mer med Pr 4 än med Pr 
5 (jfr Gräslund 1992:184 f.). Pr 4-ornamentik av mer typisk utformning finns däremot från 
Vårfrukyrkan i Skänninge. På den redan beskrivna liggande hällen/lockhällen Skänninge 
Vårfrukyrkan? 4 ses ett rundjur med ett stort, utdraget, mandelformat öga. Huvudformen på 
de smala extraormarna på Skänninge Vårfrukyrkan? 4 påminner dock mer om de ögonlösa 
rundjuren på fragmentet från Allhelgonakyrkan (Skänninge Allhelgonakyrkan 1). Detta 
talar för att bedömningen av ornamentiken på denna till Pr 4 är riktig.

Den största delen av materialet från Örberga kyrka kan tillföras grupp III. Hit räknas den 
redan beskrivna gavelhällen med ett profilerat propellerkors och ett fyrfota djur i Urnesstil 
(Örberga 4), samt två sidohällar med växtornament bestående av en bladranka som växer ut 
från ett koppel på hällens mitt (Örberga 5 och 6). Troligen kan även det större fragmentet av 
en liggande häll/lockhäll (Örberga 2/Ög 246) placeras i grupp III. Hällen är starkt vittrad, 
men på dess mittyta finns rester av (zoomorfa?) slingor, lagda i rundade bågar. Utformningen 
av dessa överensstämmer främst med djurornamentik i Pr 4. Gravmonumenten från Bjälbo 
kyrka tycks i sin helhet tillhöra det sena 1000-talet. Den tidigare beskrivna liggande 
hällen/lockhällen Bjälbo 2 har djurornamentik i Pr 4. Liknande zoomorf ornamentik 
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återfinns även på ett mindre fragment (Bjälbo 3). Det är dock inte möjligt att närmare datera 
ornamentiken på den förkomna liggande hällen/lockhällen Bjälbo 1/Ög 65, vilket gör att 
man får hålla öppet för att gravmonument kan ha uppförts redan tidigare.

Även i Vreta kloster dominerar ornamentik som kan tillskrivas grupp III. De tidigkristna 
gravmonumenten härifrån tycks nästan helt ha tillkommit under det sena 1000-talet (se även 
Ljung, C. 2010a). Två fragment, Vreta 14 och 16, avviker något från det övriga materialet 
från platsen och tillhör möjligen ett något äldre tidsskede. Fragmentet Vreta 14 kommer 
från en gavelhäll med propellerkors med fasonerade kanter. Dubbelspiralerna har en snäcklik 
upprullning och saknar således den asymmetriska rundeln som är typisk för gavelhällar i 
grupp III. Curman, som publicerade gravmonumenten från Vreta kloster, uppmärksammar 
även att fragmentet ger ett grövre intryck än övriga gavelhällar (Curman 1932a:145; Curman 
& Lundberg 1935:173). Även utförandet på Vreta 16 är något grövre och man kan bitvis se 
prickhugg i konturlinjer och bottenyta. Detta kontrasterar mot det övriga materialet som är 
mycket fint bearbetat. Det är svårt att avgöra vilken funktion Vreta 16 har haft. Fragmentet 
är endast ristat på en sida och ornamentiken består av två slingor, vilka binds samman av ett 
koppel. På den ena slingan finns rester av en runinskrift. Utformningen påminner således 
mest om kompositioner på liggande hällar/lockhällar. Detta noteras av Curman, men 
eftersom fragmentet har rotparti väljer han att klassificera det som en gavelhäll (Curman 
1932a;145 f.; Curman & Lundberg 1935:173). Arthur Nordén föreslår istället att Vreta 16, 
likt Vinnerstad 1/Ög 9, utgör resterna av en rest runsten av kalksten (Nordén, manus hos 
Runverket/Raä), vilket inte är orimligt. Zoomorfa utformningar förekommer dock även på 
gavelhällar, varför man trots allt inte kan utesluta att det rör sig om en sådan. Undantaget 
dessa fragment utgör de tidigkristna gravmonumenten från Vreta kloster en väl sammanhållen 
grupp med ornamentik i Urnesstil. Karaktäristiskt för Vreta är de spetsiga gavelhällarna 
(Vreta 12, 13 och 15), sidohällarna med växtornamentik bestående av en löpande bladranka 
(Vreta 18-21) samt liggande hällar/lockhällar med likartad, symmetriskt uppbyggd zoomorf 
komposition (Vreta 1, Vreta 2/Ög 247, Vreta 3). En av sidohällarna, Vreta 17, har dock 
zoomorf ornamentik. Kompositionen är symmetrisk uppbyggd och utgörs av två mot var-
andra spegelvända rundjur, vars bakkroppar flätas samman med slingor lagda i åttaformiga 
öglor. Djuren har nacktofsar, bogspiral, framben med has samt tvåtåig fot med rundad 
sporre. Även om de inte har väldigt 
stora ögon kan de, likt rundjuren på 
de liggande hällarna/lockhällarna i 
Vreta, främst tillföras Pr 4. 

Sammantaget kan man konstatera 
att ornamentiken på gravmonumen-
ten från Vreta ger ett enhetligt intryck 
samt är av mycket hög kvalitet. 
Många av hällarna är både huggna 
och slipade. Ett fint exempel på detta 
är sidohällen Vreta 18 där såväl den 
försänkta bottenytan som ornamen-
tiken i relief är jämt slipade (fig. 33). 
Den eleganta ornamentiken, liksom 
monumentens fina utförande, gjorde 
att Curman argumenterade för att 
Vreta fungerade som prototypen för 
övriga tidigkristna gravmonument i 
Östergötland (Curman 1935a:150; se 
även Lundberg, S. 1997:53, 76). Idén 
bygger på en degenerationstanke, att 
Vretamonumenten stått modell och 
sedan efterliknats på andra platser, 
men i sämre tappning. Sett i relation 

Fig. 33. Fragment av sidohällen Vreta 18, Vreta kloster, 
Östergötland. Stenen är fint bearbetad och både bottenytan och 
ornamentiken i relief är slipade. Foto: författaren.
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till materialet som helhet är detta orimligt, snarare representerar Vreta ett sent skede av 
1000-talet (se även Ljung, C. 2009a:182 ff.; Ljung, C. 2010:57 ff.). Curman tidfäste dock 
Vretamonumenten till tiden omkring, eller inte så långt efter, mitten av 1000-talet, sannolikt 
före 1070/80 (Curman 1932a:149; Curman & Lundberg 1935:176 f.). Dateringsresonemanget 
baseras på fyndkontexten för ett gavelhällsfragment, Vreta 13, vilket påträffades inmurat 
i det så kallade Ragvald Knaphövdes gravkor, en av de äldsta delarna av kyrkan. Enligt 
Curman måste det ha förflutit en så pass lång tid mellan uppförandet och förstörelsen av 
gravmonumenten att vördnaden för den generation som rest dem inte längre existerade 
(Curman 1932a:149; Curman & Lundberg 1935:176 f.). Som jag har diskuterat ingående i 
ett annat sammanhang är fragmentet påträffat i ett igenmurat valv i gravkoret. Detta gör 
dateringen av tidpunkten för återbruket osäker (Ljung, C. 2010a). Vidare finns inget som 
säger att tillverkning och återbruk av tidigkristna gravmonument måste ha varit åtskilda 
av en längre tidsrymd. Detta är ett antagande från Curmans sida. Tvärtom tyder förhål-
landena på flera platser på att en relativt kort tidsrymd har förflutit mellan uppförandet av 
tidigkristna gravmonument och den tidpunkt då de kom att återvändas i nya sammanhang. 
En något senare kronologisk tyngdpunkt för materialet från Vreta än den Curman föreslår 
är därför fullt rimlig utifrån den arkeologiska kontexten. 

Liggande hällar/lockhällar av samma typ som finns i Vreta, med kantföljande skrift-
bandsdjur vars svansar och huvuden är lagda i öglor som sträcker sig långt in på hällens yta, 
förekommer som redan berörts även i Kaga (Kaga 1/Ög 102), Kimstad (Kimstad 1/Ög 160), 
Kuddby (Kuddby 1/Ög 17) och i Östra Skrukeby (Östra Skrukeby 1/Ög 220). Materialet 
från dessa fyndplatser utgörs endast av en häll, varför det är svårt att uttala sig om hur länge 
gravmonument har uppförts. Endast det sena 1000-talet kan beläggas.

Avslutningsvis vänder vi blicken mot de osäkra fyndorterna inom grupp III. Från Asby, 
den enda fyndplatsen i södra Östergötland, finns endast mindre fragment bevarade. Men 
spiralupprullningen på gavelhällsfragmentet Asby 2, liksom palmetten och slingornas form 
på den förmodade sidohällen Asby 1, pekar på att de kan tillföras grupp III. I östra delen 
av landskapet har gravmonument troligen uppförts i Kuddby, som redan omtalats, samt 
i Dagsberg. Spiralupprullningen på gavelhällsfragmentet Dagsberg 2, liksom slingornas 
utförande på Dagsberg 5, överensstämmer med ornamentala utföranden i grupp III. Från 
den västra slättbygden kan delar av de fragmentariska materialen från Fivelstad och Fornåsa 
sannolikt tillföras slutet av 1000-talet. Utformningen av de åttaformiga slingorna, av vilka 
några har has, på Fivelstad 1/Ög 1, liksom formen på dubbelspiralerna på gavelhällsfrag-
mentet Fornåsa 4, tyder på detta. Även gavelhällen Högby 5/Ög 87 kan, genom formen på 
upprullningen av dubbelspiralerna, vilka består av asymmetriska rundlar, föras till grupp 
III. Övriga hällar i Högby är, som redan framgått förkomna och kan inte närmare tidfästas 
än att de antingen tillhör grupp II eller III. Det samma gäller, som redan diskuterats, även 
de tidigkristna gravmonumenten från Västra Tollstad och Älvestad.

Slutfasen för de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland kan ringas in genom att 
den yngsta stilgruppen i Gräslunds indelning, Pr 5, vilken sträcker sig in i 1100-talet, 
saknas.27 Därigenom kan man sluta sig till att tidigkristna gravmonument inte uppförts efter 
sekelskiftet 1100, en datering som sammanfaller väl med det östgötska stenkyrkobygget. 
De äldsta dendrodateringarna ligger i 1110-talet och visar att de tidigaste stenkyrkorna 
i landskapet kan ha stått färdiga redan under 1120-talet (Bonnier 1996b; 2012a:14 ff.; 
Eriksson 2006). De tidigkristna gravmonumenten hör således till perioden som föregår 
stenkyrkobygget. Detta resonemang stöds även av det faktum att delar av gravmonument 
i vissa fall har infogats i de äldsta delarna av tidiga stenkyrkor, exempelvis i Vreta kloster 
(Ljung, C. 2010a:51 ff.), i domkyrkan i Linköping (Curman 1918; 1932b:12) och som 
pelarfundament i kryptkyrkan, den så kallade Sverkersgården, i Alvastra (se Frödin 1920a:13 
ff.; 1920b:182 ff.; 1921; Ersgård 2006:74 ff.). 

�� Det finns dock ett par exempel på hällar med Pr �-ornamentik som drar åt Pr �, vilka förefaller vara 
relativt sena (se Herrestad 1 och Skänninge Allhelgonakyrkan 1).
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5.1.2. Diskussion

Analysen av ornamentiken ger vid handen att det föreligger flera skillnader mellan de tre 
uppställda grupperna, vilket visar att de tidigkristna gravmonumentens utformning förändras 
över tid. Gravmonumenten i den första gruppen har ett mer heterogent utförande. Det 
förefaller som om man under det äldsta skedet saknat en mall, eller kanske snarare en delad 
uppfattning om, hur runristade gravvårdar bör vara utformade. Flera av gravhällarna i grupp 
I har ett mer runstenslikt uttryck, med ristad ornamentik som i formspråket tydligt knyter 
an till de resta runstenarna ute i landskapet. Vidare är djurornamentik relativt ovanligt i den 
första gruppen, speciellt i jämförelse med de två andra grupperna där zoomorfa framställningar 
är frekvent förekommande. Från och med den andra och tredje gruppen, det vill säga under 
1000-talets mitt och andra hälft, får de tidigkristna gravmonumenten ett mer homogent 
utförande. De vanligaste utformningarna utgörs, som framgått, av liggande hällar/lockhäl-
lar med djurornamentik, gavelhällar med propellerkors med konturhuggna kanter samt 
av sidohällar med zoomorf ornamentik, alternativt växtornamentala framställningar eller 
flätade slingor. Inslagen av stiliserad växtornamentik, i synnerhet på sidohällarna, ökar i 
den tredje gruppen, men förekommer även tidigare. Från och med grupp II och framåt går 
det att identifiera olika typer av kompositioner som förekommer på flera platser över hela 
slättbygden och, som vi kommer att se, även utanför landskapets gränser. Likheterna i 
utformning mellan olika fyndorter visar att det kring 1000-talets mitt etableras en gemensam 
föreställning om hur tidigkristna gravmonument ska se ut. Det bör dock framhållas att det 
även finns hällar och fragment som avviker från det gängse mönstret.

En annan skillnad mellan gravmonumenten i grupp I, jämfört med grupp II och III, är 
att det föreligger få belägg för kistkonstruktioner i den första gruppen (jfr dock Skänninge 
S:t Martin 5), samt att reliefhuggen ornamentik inte tycks vara särskilt vanlig. Utifrån det 
bevarade materialet blir kistor vanligare under 1000-talets mitt och andra del, i grupp II 
och III (för annan åsikt se Bergengren 2007:23). Fynd av sidohällar utgör entydiga bevis 
för att kistkonstruktioner förekommit. Sådana har dock endast återfunnits på en dryg 
�ärdedel av de östgötska fyndorterna. Kistkonstruktioner kan, som tidigare framhållits, 
även påvisas genom gavelhällar där ornamentiken börjar längre ner på utsidan än på insidan, 
vilket visar att de varit avpassade efter två sidohällar (se t.ex. Vreta 12 och Örberga 4). På 
ett mer generellt plan tycks gavelhällar med propellerkors med profilhuggen kant ha ingått 
i kistkonstruktioner. Om sådana gavelhällar ses som indikationer på kistor är drygt hälften 
av fyndorterna i landskapet representerade.28 De östgötska gravkistorna har haft relativt 
beskedliga dimensioner (se fig. 31). De bättre bevarade gavelhällarna, utifrån vilka man 
kan avgöra ungefärlig ursprunglig höjd, är lägre än 1,5 meter. Vreta 12 har haft en höjd 
ovan mark på kring 1,2 meter. Den exakta höjden på Högby 5/Ög 8 är svår att avgöra, 
men gavelhällen torde ha varit runt 1,15 m, eller något högre. Gavelhällen Örberga 4, som 
är bevarad i sin helhet, är 1,73 meter hög. Dock utgörs en knapp tredjedel av hällen av ett 
obearbetat rotparti, vilket gör att höjden ovan jord har varit betydligt lägre. De ovan mark 
synliga, ornerade, partierna på de östgötska sidohällarna är vanligen mellan 20-30 cm. 
Detta medför att själva kistorna varit tämligen låga. 

Reliefhuggen ornamentik är vanlig i grupp II och III och återfinns oftast på liggande 
hällar/lockhällar och på sidohällar. Även konturhuggna motiv förekommer i relativt hög 
omfattning, i synnerhet på gavelhällarna. De östgötska gravmonumenten är vanligen 
huggna med mejsel, vilket gör att huggspåren bildar mer eller mindre jämna rännor. Det 
förekommer även hällar som har huggspår i form av prickar efter en spetsig hacka. Denna 
typ av behuggning är dock ovanlig i Östergötland (se t.ex. Dagsberg 4 och Hov 11). 

�8 Detta får betraktas som ett minimiantal eftersom flera fyndplatser endast representeras av en lig-
gande häll/lockhäll, vilket gör det omöjligt att uttala sig om huruvida de ingått i kistor eller inte.
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Fig. 34. Schematisk framställning av dateringen av tidigkristna gravmonument vid de enskilda fyndplatserna i 
Östergötland. Osäkra dateringar markeras med streckad linje och mer tillförlitliga dateringar med heldragen linje. Det 
bör observeras att flera lokaler endast representeras av en eller ett fåtal hällar. Tidslinjen markerar i dessa fall således inte 
en kontinuerlig produktion av tidigkristna gravmonument, utan endast att dateringen av det befintliga materialet faller 
inom ett visst tidsintervall. Det är svårt att definiera mer precist när tillverkningen av tidigkristna gravmonument 
inleds under 1000-talets första hälft. Detta markeras genom att lokalerna med tidiga dateringar (grupp I) inleds med en 
streckad tidslinje. De tidigkristna gravmonumenten från Norrköping, Skeda, Tingstad, Viby och Västra Stenby har inte 
kunnat dateras. Dessa lokaler finns därför inte utmärkta. 
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Analysen av ornamentiken visar även på kronologiska skillnader i produktionen av tidig-
kristna gravmonument inom Östergötland. Under det inledande skedet av 1000-talet 
(grupp I) uppfördes gravmonument endast i liten omfattning, på ett fåtal platser (fig. 34). 
Majoriteten av dessa är belägna i landskapets västra och centrala delar. Östra Östergötland 
finns möjligen representerat redan under 1000-talets första del genom fragmenten från 
Söderköping (Söderköping Drothem 1-4). Vid mitten av århundradet (grupp II) börjar 
gravmonument uppföras i avsevärt högre utsträckning och på ett betydligt större antal 
platser. Få nya gravplatser med tidigkristna gravmonument förefaller tillkomma under 
1000-talets slut (grupp III), snarare tycks produktionen av runristade gravvårdar fortsätta 
vid majoriteten av de redan befintliga platserna. Den kronologiska tyngdpunkten för de 
östgötska gravmonumenten ligger således i 1000-talets andra del.

En fråga man naturligtvis bör ställa sig är hur representativt det bevarade materialet 
är och i vilken utsträckning de stilistiska och kronologiska skillnader som identifierats är 
beroende av bedömningsgrunderna, liksom bevarandeförhållandena. Innan vi går vidare och 
diskuterar dessa aspekter vill jag återigen betona att de uppställda grupperna (I-III) inte anses 
representera avgränsade perioder, utan tidsavsnitt med olika kronologisk tyngdpunkt, vilka 
överlappar varandra. De tydligaste skillnaderna i gravmonumentens utformning föreligger, 
som framgått, mellan grupp I å ena sidan och grupp II och III å andra sidan. Således mellan 
gravmonument uppförda under det tidiga 1000-talet respektive under århundradets senare 
hälft. Dessa skillnader är så pass framträdande att de måste anses vara signifikanta. Däremot 
gör likheterna mellan grupp II och III att det emellanåt är svårt att avgöra om enskilda 
fragment ska tillföras den ena eller andra gruppen. Exempelvis gäller detta djurornamentik 
med drag av både Pr 3 och Pr 4 (se t.ex. Alvastra Sverkersgården 8 och Hov 4/Ög 75). 
Det är även svårt att närmare datera vissa ornamentala utföranden, exempelvis flätade 
slingor och växtornamentik på sidohällarna. Indelningen av ornamentiken på sidohällar i 
olika grupper får därför till viss del ses som tentativ, då vissa typer av utföranden kan ha 
producerats under en längre period. Även i fråga om produktionens omfattning föreligger 
de tydligaste skillnaderna mellan det tidiga 1000-talet (grupp I) och århundradets senare 
del (grupp II-III). Det östgötska materialet är trots allt omfattande och uppgår till 363 
hällar och fragment. Endast ett litet antal av dessa, från ett fåtal fyndplatser, kan med större 
säkerhet dateras till tidigt 1000-tal. En betydande del av materialet kan däremot tillföras 
grupp II. Denna tendens är så pass tydlig att den inte kan vara beroende av källkritiska 
aspekter såsom bevarandeförhållanden, utan den påvisar att det sker en markant ökning 
i uppförandet av tidigkristna gravmonument vid århundradets mitt. De övergripande 
resultaten får därför anses vara väl underbyggda i förhållande till källmaterialet. Däremot 
bör man räkna med att materialet från enskilda fyndplatser kan behöva omvärderas i takt 
med att nyfynd tillkommer.

Genom analysen av ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland har 
det varit möjligt att identifiera gemensamma drag som återkommer på ett flertal fyndplatser, 
såsom exempelvis gavelhällar med propellerkors eller olika typer av zoomorfa kompositioner. 
Det förekommer även mer specifika likheter i gravmonumentens utformning mellan vissa 
fyndorter, vilka indikerar att det föreligger ett starkare samband mellan dessa. Ett exempel 
på detta är Väversunda, Hov och S:t Martin i Skänninge. På dessa platser finns hällar med 
ornamentala utföranden som inte förekommer i det övriga materialet. Hit hör de flätade 
slingornamenten på Väversunda 4/Ög 54 och Hov 12, vilka i det närmaste är identiska 
(jfr även Hov 23). Dessutom påminner gavelhällarna med två kors inom kvadratiska fält 
från samma platser starkt om varandra (Väversunda 13 och Hov 13, jfr även Väversunda 
20 och 22). Vidare saknar de små korsprydda gravhällarna från Väversunda och S:t Martin 
i Skänninge (Väversunda 18 och Skänninge S:t Martin 11), vilka förmodligen legat över 
barngravar, paralleller i övrigt i materialet. Ytterligare ett samband utgörs av den zoomorfa 
ornamentiken på sidohällarna Skänninge S:t Martin 6 och Väversunda 5/Ög 55, vilka 
bildar snarlika motiv. I sammanhanget bör det även noteras att Hov liksom S:t Martin i 
Skänninge, samt möjligen även Väversunda, tillhör den äldsta generationen gravplatser med 
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tidigkristna gravmonument i Östergötland. Det är därför intressant att konstatera att det 
även finns ett samband mellan platserna genom likheter i ornamentiken.

Som redan inledningsvis diskuterades tyder denna typ av likheter mellan gravmonument 
på olika fyndorter inte enkom på att de uppförts under samma tidsperiod, utan de indikerar 
även att det förelegat kontakter på ett personellt plan (se kap. 3.2.4). Gemensamma uttryck 
i gravmonumentens utformning, som exempelvis föreligger mellan Hov, S:t Martin i 
Skänninge och Väversunda, kan uppfattas som en aktiv strategi genom vilken beställarna av 
monumenten uttrycker samhörighet med varandra. Gravmonumenten på dessa platser kan 
således sägas citera varandra genom likheter i ornamentik och uppbyggnad (jfr Williams, 
Ho. 2014; 2015; manus). 

En alternativ möjlighet är att likheterna i ornamentiken orsakats av att gravmonumenten 
tillverkats av samma grupp hantverkare. För att närmare utreda denna fråga har Laila Kitzler 
Åhfeldt inom ramen för avhandlingsarbetet utfört en 3D-scanning och huggspårsanalys av 
nio liggande hällar/lockhällar från Hov och Orlunda i Östergötland, samt från Kumlaby 
på Visingsö. Syftet med studien var att undersöka huruvida enskilda ristarkollektiv varit 
verksamma på flera platser (Kitzler Åhfeldt 2008). Sex av de analyserade gravhällarna 
följer samma ornamentala schema där kompositionen karaktäriseras av ett rundjur med 
bogspiral och utsträckt framben på hällarnas mittyta (se Hov 19 och 20, Orlunda 1/Ög 
2, Orlunda 4/Ög 5, Kumlaby 1/Sm 124, samt troligen Orlunda 5/Ög 6). Samtliga dessa 
hällar har tillförts grupp II och torde således ha tillverkats kring 1000-talets mitt. De tre 
övriga analyserade hällarna (Hov 17, Hov 7/Ög 240=241 och Kumlaby 2/Sm 125) har ett 
annorlunda ornamentalt uttryck. Som diskuterats kan Hov 17, liksom Hov 7/Ög 240=241, 
tillföras grupp I, eftersom ornamentiken har samhörighet med klassisk Ringerikestil. Vi 
återkommer till Kumlaby 2/Sm 125 i samband med det småländska materialet. I detta 
sammanhang nöjer jag mig med att konstatera att ornamentiken rymmer ett djurhuvud i 
Pr 1. Rent stilistiskt torde dessa tre hällar vara något äldre än de analyserade gravhällarna 
med likartad zoomorf ornamentik (d.v.s. Hov 19 och 20, Orlunda 1/Ög 2, Orlunda 4/Ög 
5, Orlunda 5/Ög 6 och Kumlaby 1/Sm 124).

Frågan är om skillnaderna i ornamentiken även återspeglas i hantverksmässiga skillnader. 
Så tycks emellertid inte vara fallet. Analysen visar enligt Kitzler Åhfeldt att materialet från 
de olika lokalerna, med undantag av en häll (Hov 17), liknar varandra med avseende på 
huggtekniken. Hällarna förefaller vara huggna av ett fåtal ristare som har samarbetat (Kitzler 
Åhfeldt 2008:14 ff.). Det föreligger dock vissa källkritiska problem med huggspårsanalysen, i 
synnerhet gäller detta ornamentiken. Den variation som återfinns inom ornamentiken på en 
och samma ristning gör att det kan vara svårt att avgöra om distinktionerna som framträder 
går tillbaka på olika ristare, eller om en och samma ristare har haft stor individuell spännvid. 
Kitzler Åhfeldt framhåller att analysen av runinskrifterna generellt sett ger säkrare resultat 
då variationen är mindre (Kitzler Åhfeldt 2008:10 ff.). Om man tar fasta på runinskrifterna, 
visar Kitzler Åhfeldts analys att samma runograf (R1) ristat Kumlaby 2/Sm 125 och Hov 
7/Ög 240=241. Denne har sedan samarbetat med en annan runograf (R2) på Hov 19 och 
20, Orlunda 4/Ög 5 och Orlunda 5/Ög 6. Vidare har den andra runografen (R2) själv ristat 
inskrifterna på Kumlaby 1/Sm 124 och Orlunda 1/Ög 2. Hov 17 avviker från det övriga 
materialet både i fråga om huggspår i ornamentik och runor. Runorna på denna häll har 
huggits av en runograf (R4) som inte medverkat i tillverkningen av någon av de andra 
analyserade hällarna. Huggspårsanalysen av runorna tyder således på att gravhällarna har 
tillverkats i en sekvens, vilket indikerar att det föreligger en viss kronologisk spännvidd. 
Runograf 1 har både tillverkat hällar med stilistiskt sett äldre ornamentik (Kumlaby 2/Sm 
125 och Hov 7/Ög 240=241, dvs. grupp I), samt hällar med ornamentik i Pr 3 (grupp II), 
medan runograf 2 endast har huggit stenar tillhörande den senare gruppen. I ett visst skede 
har de båda samarbetat. Man får därför hålla öppet för att samma ristare har huggit hällar 
med skilda former av ornamentik under olika faser av sin karriär, vilket fallet med den första 
runografen tyder på (Kitzler Åhfeldt 2008; e-post 2013-02-18). Huggspårsanalysen visar 
således att samma runristare varit verksamma i Hov, Orlunda och i Kumlaby. Resultaten tyder 
i förlängningen på att hantverket varit organiserat så att enskilda ristarkollektiv arbetat på 
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flera platser i och kring Östergötland. För att med större säkerhet kunna uttala sig om detta 
krävs dock att huggspåren på ett större utsnitt av det östgötska materialet analyseras. 

Samtidigt som det inom Östergötland finns beröringspunkter mellan fyndorter när det 
gäller gravmonumentens utformning, föreligger olikheter i materialets sammansättning, 
ornamentik och kronologi mellan enskilda platser. Genom att studera dessa skillnader är 
det möjligt att närma sig frågor rörande gravplatsernas funktion och betydelse, exempelvis 
i fråga om vem de betjänade (se även Ljung, C. 2009a:181 ff.; 2010a:66 ff.).). För att 
exemplifiera detta resonemang kan vi se närmare på de tidigkristna gravmonumenten från 
Hov och Vreta.

Den stora spännvidden i ornamentiken i Hov visar att de tidigkristna gravmonumenten på 
platsen uppfördes under en längre tidsperiod, vilken innefattar stora delar av 1000-talet. Hov 
utgör den enskilt mest omfattande fyndorten och i katalogen listas 114 stenar och fragment. 
Man kan därför undra hur många monument det rikhaltiga materialet representerar. Sven 
B. F. Jansson föreslår att det åtminstone bör röra sig om ett tiotal (1962:37). Från Hov är 35 
liggande hällar/lockhällar kända. Det rör sig om allt från små fragment till i det närmaste 
hela hällar. Mindre fragment skulle visserligen kunna ha tillhört samma häll. Samtidigt 
tyder variationen i ornamentik och utförande på att det rör sig om ett större antal gravvårdar 
än det Jansson föreslår. Man bör även beakta att omkring hundra fragment tillhörande 
tidigkristna gravmonument alltjämt sitter inmurade i kyrkmurarna (ATA 5999/61; Jansson, 
S. B. F. 1962:9). Om man tänker sig en tillblivelseperiod på omkring 70 år, det vill säga att 
gravmonumenten i Hov uppfördes under två, kanske tre, generationer, skulle 35 gravhällar 
betyda att en ny gravvård tillkommit vartannat år. Runinskrifterna på gravmonumenten 
visar att en majoritet uppförts över män (se kap. 8.2). Av de liggande hällarnas/lockhäl-
larnas storlek att döma har få av gravmonumenten varit tillägnade barn. Med tanke på den 
sneda könsfördelningen och de få beläggen för barngravar är det inte rimligt att tänka sig 
att alla medlemmar ur en familj fått sin sista vila under ett gravmonument. Frågan är om 
det stora antalet tidigkristna gravmonument i Hov uppförts över medlemmar ur en och 
samma familj, eller om en vidare krets människor valt att förlägga sina begravningar till 
denna gravplats. Materialsammansättningen talar för det senare alternativet (se även Ljung, 
C. 2009:a189 f.) 

Till skillnad från det varierade materialet i Hov tyder det enhetliga utförandet av 
de tidigkristna gravmonumenten i Vreta på att de tillkommit under en mer begränsad 
tidsperiod, mot slutet av 1000-talet. Trots att materialet från Vreta är relativt omfattande 
(katalogen innehåller 24 hällar och fragment) behöver det inte representera speciellt många 
gravvårdar. Den likartade ornamentiken tyder på att flera av hällarna har tillhört samma 
gravmonument. Curman uppskattar att materialet åtminstone går tillbaka på tre gravkistor 
eftersom fragment av minst tre liggande hällar/lockhällar finns bevarade (Curman 1932a:148; 
Curman & Lundberg 1935:176). Sammantaget gör den enhetliga ornamentiken, den korta 
produktionstiden, samt det ringa antalet gravmonument, vilka är av hög artistisk kvalitet, 
att Vreta framstår som en annan slags gravplats än den i Hov. Att ett fåtal gravmonument 
tillverkats under en kortare tidsperiod gör det även rimligt att tänka sig att de har uppförts 
av en mindre grupp människor, möjligen medlemmar ur en och samma familj (se även 
Ljung, C. 2009a:186, 197; Ljung, C. 2010a:66 ff.). Även det gemensamma bildspråket kan 
tas som ett indicium på detta. Genom att samma kompositioner återkommer på flera hällar, 
men i något olika variationer, associerar de tidigkristna gravmonumenten på platsen till 
varandra. Ornamentiken kan härigenom uppfattas som en visuell strategi för att uttrycka 
samhörighet. Som redan framhållits återkommer samma typ av kompositioner som på 
de liggande hällarna/lockhällarna i Vreta på ytterligare några platser (se Kaga 1/Ög 102, 
Kimstad 1/Ög 160, Östra Skrukeby/Ög 220 och Kuddby 1/Ög 17). Samtliga dessa fyndorter 
är, med undantag av Kuddby på Vikbolandet, belägna inom ett begränsat område, kring 
sjön Roxen i centrala Östergötland. 

Sammantaget visar analysen av de enskilda lokalerna med tidigkristna gravmonument 
att det föreligger både skillnader och samband mellan de kristna gravplatserna i 1000-talets 
Östergötland, något jag återkommer till längre fram i avhandlingen (se kap. 6). 
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5.1.3. Den östgötska runstenstraditionen

Östergötland beskrivs ofta som ett övergångsområde mellan två kultursfärer. I regionala 
studier över runstensresandet ses landskapet som en gränszon där den sydvästskandinaviska 
och den östsvenska runstenstraditionen möts (Christiansson 1959:169 f.; Palm 1990:92; 
Sawyer 2000:41; Lager 2002:90 f.). Linn Lager framhåller att runstensproduktionen i 
sydvästra Östergötland har en västgötsk prägel, medan landskapets nordöstra del har större 
likheter med Södermanland. Hon ser dessa skillnader som kronologiskt betingade, där 
runstensproduktionen i den östra delen av landskapet fortsätter något längre fram i tid än i 
de västra delarna (Lager 2002:90 ff.). Jag har tidigare studerat det östgötska runstensresandet 
ingående och kunde då identifiera såväl tidsmässiga som regionala skillnader inom landskapet 
(Ljung, C. 2009a:159 ff.: 2013:48 ff.). 

Ser man till det östgötska runstensmaterialet som helhet dominerar oornerade stenar 
(Rak). Dessa utgör knappt hälften av det totala antalet resta stenar. Ungefär en �ärdedel 
av runstenarna har någon form av ornamentala detaljer adderade till inskriftsbandet (Sod). 
Även Sawyer har noterat att andelen runstenar där skriftbandet ges ett ornamentalt avslut, 
alternativt har en slags ”övergångsdesign” som utgör ett mellanting mellan rundjur och 
inskriftsband, är ovanligt stor i Östergötland (Sawyer 2000:26). Endast en dryg �ärdedel 
av de östgötska runstenarna har djurornamentik, på huvuddelen av dessa (75 procent) ses 
rundjuret i fågelperspektiv (Fp). De få profilsedda rundjuren hör främst hemma inom Pr 1 och 
Pr 2. På ett par runstenar förekommer zoomorf ornamentik med drag av både Pr 2 och 3 (se 
Ög 113 och Ög 156).29 Granskningen av ornamentiken ger vid handen att runstensresandet i 
Östergötland upphört vid 1000-talets mitt (se även Lager 2002:90 ff.). Fördelningen av olika 
typer av utföranden, med en stor andel oornerade och en liten andel zoomorfa runstenar, 
visar att en minskning i runstensresandet sker redan tidigare. Tyngdpunkten i runstenspro-

duktionen torde ligga i decennierna 
kring år 1000.

Det föreligger skillnader i run-
stenarnas utformning mellan västra 
och östra Östergötland, i synnerhet 
gäller detta fördelningen av zoomorfa 
framställningar. De största olikhe-
terna förekommer mellan den västra 
slättbygden och Vikbolandet (se fig. 
35) (se även Ljung, C. 2009a:166 
f.). Djurornamentik finns endast på 
ca 19 procent av runstenarna från 
den västra slättbygden (i detta fall 
området väster om sjön Roxen), men 
förekommer på runt 40 procent av 
runstenarna öster om skogsbältet 
Aspveden (sydväst om Norrköping). 
Runstensresandet inom den västra 
slättbygden domineras istället av 
icke-zoomorfa utformningar. Drygt 
hälften av områdets runstenar tillhör 
gruppen Rak, medan knappt 30 
procent har ornamentala detaljer 
adderade till skriftbandet (Sod).

�9 Ett undantag finns dock, en rest sten av granit från Östra Eneby kyrka (Ög Fv19�9;���) med reliefhug-
gen zoomorf ornamentik i Pr �. Stenen saknar runinskrift. Den reliefhuggna ornamentiken i Urnesstil 
knyter visserligen an till utformningen av de tidigkristna gravmonumenten, men stenen utgörs av ett 
obearbetat stenblock varför den inte har tagits med i föreliggande undersökning. 

Fig. 35. Senvikingatida runstenar i Östergötland (trianglar) och 
lokaler med tidigkristna gravmonument (cirklar). 
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Olikheterna i runstenarnas utformning inom Östergötland visar både på tidsmässiga 
skillnader och regional variation, som inte primärt grundar sig på kronologi. Den högre 
andelen oornerade runstenar (Rak) inom den västra slättbygden, liksom det relativt stora 
antalet zoomorfa utföranden på Vikbolandet, tyder på att en viss kronologisk skillnad 
föreligger. Tyngdpunkten i runstensresandet infaller något tidigare i landskapets västra delar 
än i de östra (Ljung, C. 2009a:167; se även Lager 2002:90 ff.). Det faktum att runstenar 
med skriftbandsdjur sedda i fågelperspektiv (Fp) och runstenar där ornamentala detaljer 
har lagts till inskriftsbandet (Sod) har olika geografisk tyngdpunkt inom Östergötland kan 
däremot inte förklaras som ett utslag av tidsmässiga skillnader. Stilgrupperna Sod och Fp 
är nämligen samtida (se kap. 3.2.2). Däremot visar detta förhållande att man inom olika 
delar av landskapet under samma tidsperiod valt skilda utformningar. Det förekommer 
även språkliga differenser, liksom olikheter i fråga om resarmönster och inskrifternas 
innehåll inom Östergötland (Palm 1990:91 f.; Goldhahn 1993; Ljung, C. 2009a:167 f.). 
Dessa skillnader går tillbaka på samma områden som de kronologiska skillnaderna och den 
regionala variationen i ornamentikens utformning. Utifrån runstensresandet kan man således 
urskilja två områden, dels den västra och centrala slättbygden, dels Vikbolandet i öster. 
Skogsbältet Aspveden tycks utgöra en naturlig barriär såväl som en kulturell gräns mellan 
de två regionerna (Ljung, C. 2009a:175 ff.; se även Ericsson 2005:194). Mycket tyder på att 
Vikbolandet under järnåldern var ett omtvistat område som stått under inflytande från såväl 
västra Östergötland som Mälardalen (Elfstrand 1998:61; Sundqvist 2002:366). Det stora 
befästningsverket Götavirke, pålspärrarna vid inloppet till Slätbaken, liksom Vikbolandets 
många fornborgar, kan tas som indicier på detta (Schnittger 1908:30; Elfstrand 1998:61; 
Kaliff 1999:124; Olausson 2000:142 ff.; Ericsson 2005:195 f.; Ljung, C. 2009a:176 f.). 

Spridningsbilden för de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland bör ses i relation 
till de kronologiska och regionala variationerna inom runstensresandet i landskapet. I 
området öster om skogsbältet Aspveden finns endast fem lokaler med tidigkristna grav-
monument, jämfört med 35 i de västra och centrala delarna av landskapet. Detta trots att 
Vikbolandet utgör ett av Östergötlands runstenstätaste områden (jfr Palm 1990:94). Sett 
till runstenstraditionen tycks Vikbolandet således även under vikingatidens slut skilja 
sig något från de övriga delarna av landskapet. Nära kontakter förefaller ha funnits med 
södra Södermanland. Runstensresandet i dessa två områden uppvisar flera likheter (Lager 
2002:90 f.). Vidare finns det i södra Södermanland, liksom i östra Östergötland, få belägg 
för tidigkristna gravmonument trots ett relativt tidigt runstensresande (jfr Lager 2002:91 
ff.; se även kap. 5.3).

Inom de västra delarna av Östergötland skiljer sig spridningsbilden för runstenar och 
lokaler med tidigkristna gravmonument något från varandra. Rent generellt kan sägas att 
runstenarna har en sydostligare och gravmonumenten en nordvästligare utbredning (Palm 
1992:116 ff.) (fig. 35). De tydligaste skillnaderna återfinns kring Tåkern. Få runstenar 
har rests norr och väster om sjön. I samma område ligger gravplatserna med tidigkristna 
gravmonument som tätast, något jag återkommer till längre fram (kap. 6.3.3). I andra delar 
av slättbygden, exempelvis i och öster om Skänninge förekommer runstenar och tidigkristna 
gravmonument i samma område (se även Ljung, C. 2013). Totalt sett återfinns runstenar i 25 
av 35 socknar med tidigkristna gravmonument i Östergötland, vilket trots allt får betraktas 
som en relativt stor rumslig överensstämmelse.

Inom Östergötland föreligger många beröringspunkter mellan runstenar och tidigkristna 
gravmonument (se även Ljung, C. 2009a:164 f; 2013:51 ff.). Som redan diskuterats finns en 
grupp runstenslika gravhällar, vilka har en tydligare stilistisk koppling till de resta runste-
narna än till majoriteten av landskapets övriga tidigkristna gravmonument. I Östergötland 
finns även gravhällslika runstenar, där ornamentiken tydligt har påverkats av de liggande 
hällarnas/lockhällarnas utformning. Det kanske påtagligaste exemplet är Ög 113, från 
Nykvarn i Linköping (fig. 36). Att runstenen har likheter med gravhällar uppmärksam-
mades redan tidigt av C. F. Nordenskjöld och Erik Brate (Jansson, S. B. F. 1975:61 och där 
anf. litt.). Ornamentiken på Ög 113 uppvisar stildrag som hör hemma inom både Pr 2 och 
Pr 3. Runstenen tillhör således den yngsta fasen av det östgötska runstensresandet. Längs 
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stenens kant löper två skriftbandsdjur, vilka binds samman av koppel, ett i vardera änden 
av stenen. Mittytan upptas av ett tredje djur med bogspiral och framben. Den övergripande 
kompositionen har stora likheter med utformningen av flera liggande hällar/lockhällar 
inom grupp II (se t.ex. Hov 4/Ög 75, Hov 20, Orlunda 1/Ög 2 och Örberga 7). Ett annat 
exempel är Ög 231, från Östra Stenby kyrka på Vikbolandet (fig. 37). Stenen är relativt 
liten och har en huggen form. Ornamentiken, med en komposition bestående av två 
kantföljande skriftbandsdjur i fågelperspektiv och ett centralt placerat kors, skulle mycket 
väl kunna ha varit avsedd att ses uppifrån. Av inskriften framgår dock att stenen har varit 
rest. Genom form, ornamentik och materialval knyter dock Ög 231 an till de tidigkristna 
gravmonumenten, möjligen skulle den kunna räknas som ett sådant. 

Svårigheten att klassificera enskilda stenar, såsom Ög 231, tydliggör det nära sambandet 
mellan runstenar och tidigkristna gravmonument. Den uppmärksamme läsaren har kanske 
noterat att några av de beskrivna östgötska hällarna förmodligen är att betrakta som resta 
stenar (se Fornåsa 3, Högby 4/Ög 86, Vinnerstad 1/Ög 9, Vreta 16, och Älvestad 1/Ög 41).30 
Det är inte helt självklart om dessa ska betraktas som runstenar i traditionell bemärkelse 
eller som gravmonument (se även Hedvall & Menander 2009:6). Fornåsa 3, Högby 4/Ög 86, 
Vinnerstad 1/Ög 9 och Vreta 16 är, eller har varit av kalksten. För Älvestad 1/Ög 41 saknas 
materialuppgifter (SRI, 2:40). På samtliga dessa stenar förekommer djurornamentik av ett slag 

�0 Det kan dock inte uteslutas att dessa stenar fungerat som gavelhällar. Förekomsten av runinskrifter, 
vilket sällan återfinns på gavelhällar i Östergötland, liksom att flera av hällarna endast är huggna på 
ena bredsidan talar dock emot detta. 

Fig. 36. Ög 113 vid Nykvarn, Linköping, 
Östergötland. Foto: okänd/ATA. Bilden är 
besksuren.

Fig. 37. Ög 231, runsten av kalksten från 
Östra Stenby kyrka, Östergötland. Foto: 
författaren. 
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som normalt sett inte finns på runstenar i landskapet. Kompositionen på den bäst bevarade 
stenen, Vinnerstad 1/Ög 9, påminner, som redan framgått, om utformningen av liggande 
hällar/lockhällar (jfr dock Ög 113). Möjligen har den förkomna Älvestad 1/Ög 41 haft ett 
liknande utförande. Dessutom har tre av de bevarade hällarna reliefhuggen ornamentik 
(Fornåsa 3, Vinnerstad 1/Ög 9 och Vreta 16). Vinnerstad 1/Ög 9 och Fornåsa 3 har även 
en huggen form. Så har troligen även varit fallet med den förkomna hällen Högby 4/Ög 86. 
Hällarna från Fornåsa, Högby, Vinnerstad, Vreta och Älvestad knyter genom materialval, 
form och ornamentik an till de tidigkristna gravmonumenten. Likt dessa har de påträffats 
i en kyrklig kontext. Sannolikt har de även haft samma funktion, som gravvårdar. 

De runstenslika gravhällarna och de gravhällslika runstenarna visar att det finns en 
stark kontinuitet mellan runstensresandet och uppförandet av tidigkristna gravmonument i 
Östergötland. De gravhällslika runstenarna tillhör den sista fasen av runstensproduktionen 
i landskapet, medan de runstenslika gravhällarna utgör det äldsta skiktet av tidigkristna 
gravmonument. Dateringen av ornamentiken visar vidare att det föreligger en tidsmässig 
överlappning mellan runstenar och tidigkristna gravmonument i Östergötland under första 
delen av 1000-talet och fram emot århundradets mitt. De olika formerna av runristade 
monument har dock skilda kronologiska tyngdpunkter, runstenarna i det tidiga 1000-talet 
och gravmonumenten under århundradets andra hälft. Perioden av samexistens visar att det 
under ett skede av 1000-talet förekommit parallella minnespraktiker, både vid gravplatser 
och ute i landskapet. De äldsta gravplatserna med tidigkristna gravmonument, däribland 
Hov, S:t Martin i Skänninge och S:t Lars i Linköping, är således i bruk samtidigt som 
runstensresandet fortsätter i det kringliggande landskapet. Det är vid dessa gravplatser 
som runstenstraditionen omformas genom att gravläggning och minnesmonument kom att 
förenas på en och samma plats, i ett och samma monument. Vidare går det att konstatera 
att runstensresandet går ur bruk samtidigt som produktionen av tidigkristna gravmonument 
ökar markant vid 1000-talets mitt.

5.1.4. Gravskicksförändringar och kristna gravplatser i Östergötland 

De tidigkristna gravmonumenten visar att det under 1000-talet funnits ett stort antal kristna 
gravplatser i Östergötland, framförallt i landskapets västra del. Det är däremot svårt att veta 
om förekomsten av tidigkristna gravmonument markerar att en gravplats etableras vid en 
viss tidpunkt, eller om gravmonumenten uppfördes vid gravplatser som redan tidigare var 
i bruk. Ett sätt att på ett mer övergripande plan angripa denna problematik är att sätta in 
lokalerna med tidigkristna gravmonument i ett vidare sammanhang genom att undersöka 
när gravskicket i landskapet omformas, samt hur dessa förändringar relaterar till runstens-
traditionen. Det senvikingatida gravskicket i Östergötland är dock ett relativt outforskat 
kapitel eftersom få gravar från övergångsskedet har undersökts (Kaliff 1999:104, 111). I 
allmänhet tycks järnåldersgravfältens brukningstid kunna föras in i 900-talet, möjligen 
fram till omkring 1000, men inte senare (Nilsson, C. 1987:93; Helander & Zetterlund 
1997:18 ff., 28ff.; �eliander 2005:302; jfr dock Larsson, L. 2005:75, Fig. 6). Förekomst av 
östersjökeramik, som började användas i Skandinavien under 900-talets sista decennier, i 
några få brandgravar tyder dock på att brandgravskicket kan ha varit i bruk in i tidigt 1000-
tal (Roslund 2013:119). Att gravfälten i stort tycks upphöra kring 900-talets slut talar ändå 
för att det vid denna tidpunkt har skett omvälvande förändringar i begravningstraditionen. 
Hur denna process gått till mer i detalj är dock svårare att belysa. 

Även om det arkeologiska källmaterialet är magert så har senvikingatida jordade grav-
läggningar, ensamliggande eller tillsammans med andra begravningar, undersökts vid några 
tillfällen i Östergötland (ATA 6575/91; Carlsson, T. 1998; Nielsen, A-L. 1998:16; Kaliff 
1999:111 f.). I Hulje, strax utanför Mjölby, har en ensamliggande, öst-västligt orienterad jordad 
grav grävts ut. Graven var belägen vid en äldre boplats och innehöll inga gravgåvor. Två 14C-
dateringar gjorda på tänder visar att den gravlagda kvinnan avlidit mellan 840-936 respektive 
880-995 e.Kr. (Carlsson, T. 1998:43 f.). En skadad, nord-sydligt orienterad gravläggning har 
undersökts i Rinna socken. Inga föremål påträffades i graven, men över och under skelettet 
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fanns bränd kalk. Graven var belägen intill ett gravfält och på platsen ska tidigare eventuellt 
ha funnits en kvadratisk stensättning. Skelettet har 14C-daterats till 890-1155 e.Kr. Således 
har begravningen skett under sen vikingatid eller tidig medeltid (ATA 6575/91; Carlsson, 
T. 1998:46). Strax intill Götavirke i Västra Husby socken har en öst-västligt orienterad grav 
i en ekkista grävts ut. Den döde, som låg med huvudet i väster, hade fått med sig en kniv. 
Graven var anlagd på ett äldre brandgravfält. 14C -dateringen tyder på att gravläggningen 
ägt rum under perioden 690-880 e.Kr. (Nielsen, A-L. 1998:16). Jordade gravar tillsammans 
med brandgravar har även påträffats i Stora Ullevi utanför Linköping. Det rör sig om tre 
begravningar utan synlig överbyggnad. En av gravarna täcktes av ett brandlager. Två av de 
gravlagda var orienterade i öst-västlig riktning med huvudet i väster, medan riktningen på 
det tredje skelettet är okänd. En av de gravlagda låg sannolikt i hockerställning. Fynden i 

gravarna utgjordes av en kniv samt järn-
fragment (ATA 4173/54; Andersson, J. 
1994:17; Carlsson, T. 1998:45 f.; Larsson, 
L. 2005:98.). 

Gemensamt för tolkningen av de ovan 
beskrivna gravarna är att de gravlagda 
har setts som kristna individer, alter-
nativt har gravskicket betraktats vara 
influerat av kristna seder (Andersson, 
J. 1994:17; Carlsson, T. 1998; Nielsen; 
A-L. 1998:16; Kaliff 1999:111 f.). Det 
är dock vanskligt att dra mer långtgå-
ende slutsatser utifrån ett så begränsat 
material.31 Gravskicket, med öst-västligt 
orienterade gravläggningar, avsaknad av 
gravgåvor, alternativt närvaron av ett 
fåtal föremål, uppfyller visserligen flera 
av de kriterier som Gräslund listar för 
att identifiera kristna influenser (se t.ex. 
Gräslund 1985; 2001:44 ff.). Samtidigt 
är det, som diskuterades inledningsvis, 
svårt att utläsa trostillhörighet utifrån 
enskilda gravar (se Kap. 4.2.2.). De disku-
terade gravläggningarna avviker trots allt 
från det dominerande brandgravskicket 
och måhända markerar de början på en 
förändring av begravningstraditionen i 
området.

I detta sammanhang är fyndet av 
ett krucifix i horn, vilket påträffades 
i en ovanligt rik brandgrav utanför 
Vadstena, av intresse. Framställningen 
av Kristus på krucifixet har stora likhe-
ter med Jellingstenen i Danmark (fig. 

�1 Svårigheterna att tolka trostillhörighet utifrån jordade gravar utan koppling till en kyrkogård bely-
ses även genom en nyligen undersökt gravgrupp i Rambodal utanför Norrköping (Nyberg & Nilsson 
�01�). Totalt framkom åtta gravar, troligen endast kvinnor och barn, inom ett �00 m2 stort område. 
Gravskicket, med jordade gravar i varierande orientering, samt avsaknaden av föremål i gravarna, 
sånär som på en kniv och brända ben, skulle mycket väl kunna ses som typiskt för övergångsskedet. 
Nu visar �4C-dateringarna emellertid att gravläggningarna inte skett under vikingatidens slut, istället 
tycks de tillhöra andra hälften av 1100-talet. Gravplatsen kan således inte betraktas som tidigkristen 
utan måste förklaras på annat sätt (Nyberg & Nilsson �01�:�� ff.).

Fig. 38. Fragment av krucifix i horn hittade i en brandgrav 
utanför Vadstena. Krucifixet uppvisar stora likheter med 
Jellingstenen (DR 42) i Danmark. Nedan till höger ses frag-
mentet med en utsträckt arm före och efter konservering. Foto 
och rekonstruktion: Lasse Norr/Östergötlands museum. 
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38) (Karlsson, E. 2008:46). Brandlagret innehöll två individer, en vuxen och ett barn. 
Gravgåvorna med ovala spännbucklor, ett likarmat spänne och pärlor tyder på att det rör 
sig om en kvinna och en flicka (Karlsson, E. 2005:11 ff.; 2008:41 ff., 56). Fyndmaterialet i 
kombination med 14C-dateringar visar att graven med all sannolikhet anlades under 900-
talet (Karlsson, E. 2005:12; 2008:50). Hängkors och krucifix har under vikingatid främst 
påträffats i jordade gravar, men det finns flera exempel på att sådana även har framkommit i 
brandgravar i Mälarområdet (Gräslund 1984:115 f.). Gräslund anser att fenomenet med kors 
i brandgravar kan tolkas som synkretism, att man tagit till sig föremål som hörde ihop med 
den nya läran samtidigt som man höll fast vid det traditionella brandgravskicket (2010:134). 
Sæbjørg Walaker Nordeide argumenterar, i motsats till Gräslund, för att symboler inte kan 
tolkas skilda från sin kontext. Ett kors funnet i en grav med ett i övrigt icke-kristet gravskick 
har enligt henne sannolikt haft en funktion inom detta kultiska sammanhang. Samtidigt 
påvisar föremålet i sig en kontakt med kristna områden eller idéer (Walaker Nordeide 
2010a:108 f.). Krucifixet i graven utanför Vadstena kan i linje med detta resonemang inte 
ses som tecken på att de gravlagda bekände sig till den nya tron, inget i gravskicket tyder 
på detta. Däremot vittnar krucifixet om kontakter med den kristna föreställningsvärlden 
och därigenom om ett samhälle i en brytningstid. 

Att endast ett fåtal gravar med någon form av övergångsgravskick är kända i Östergötland 
kan tolkas som att övergången från ett brandgravskick på förkristna gravfält till gravläggning 
på nyetablerade kristna gravplatser skett under en kortare tidsrymd (se även Anglert, Mats 
2009:222). Även järnåldersgravfältens upphörande under sent 900-talet, möjligen tidigt 
1000-tal, indikerar att förändringarna skett relativt snabbt. Dessa slutsatser får dock beaktas 
med en viss försiktighet eftersom de baseras på ett tämligen litet källmaterial. Förhållandevis 
få gravfält från yngre järnålder är över huvud taget kända i Östergötland, i synnerhet i 
landskapets västra del. Orsaken till detta anses vanligen vara den omfattande uppodlingen 
(Nilsson, C. 1987:83 ff.; Broberg, A. 1990:11 ff.; Helander & Zetterlund 1997:29 f.; Kaliff 
1999:104; Anglert, Mats 2009:219 f.). Mats Anglert föreslår däremot att gravfälten från 
yngre järnålder kan ha varit lokaliserade till de senare kyrkplatserna, vilket skulle förklara 
varför de är svåra att identifiera i det arkeologiska materialet (2009:220). Dock visar Lisa 
Larssons studie av gravfält i Linköpingsområdet att lokaler med gravar från yngre järnålder 
är vanligare än vad man tidigare trott (2005:74, 90 ff.).

Arkeologiska undersökningar har företagits vid flera av lokalerna med tidigkristna grav-
monument i Östergötland. Dessa har bidragit till att belysa miljöer där gravmonumenten 
en gång uppfördes. Vid Sverkersgården i Alvastra har delar av en mycket stor gravplats, 
sannolikt med flera tusen begravningar, grävts ut (Ersgård 2006:40 ff.; se även Frödin 
1918a:115 ff.; 1921:83 f.). I Klosterstad har två generationer av kyrkor, dels en rundkyrka 
och dels en äldre träkyrka, samt knappt 200 gravar undersökts. Majoriteten av gravarna 
tillhörde den äldre träkyrkan (Hedvall 2007:148 ff.). Dessutom påträffades delar av en liggande 
häll, samt rester av en gavelhäll, in situ, ovan en gravlagd kvinna (se Klosterstad 3 och 4; 
Hedvall & Gustavson 2001:148 ff.; Hedvall 2007:147 ff.). Gravläggningar som tillhör tiden 
före stenkyrkan S:t Lars i Linköping har framkommit vid ett flertal tillfällen. Vidare visar 
gravarnas utbredning att kyrkogården har varit mycket stor (Zachrisson, S. 1958; 2007:17 
ff.; Karlsson, E. 2013: 32 ff.). Fynd, liksom 14C- och dendrodateringar, från Sverkersgården 
i Alvastra, Klosterstad och S:t Lars i Linköping visar att gravplatserna etablerades under 
1000-talet. Två tyska mynt (präglade 1020-51 respektive 1039-56) från Sverkersgården, 
samt 14C-dateringar av människoben från nio gravar, tyder på att gravplatsen i första hand 
brukades under 1000- och 1100-talet (Ersgård 2006:47 f.). Dateringsunderlaget för träkyrkan 
och de samtida gravläggningarna i Klosterstad är knapphändigt. Rikard Hedvall menar 
att resultatet från en 14C-analys, tillsammans med fynd av ett mynt, förekomsten av vissa 
kamtyper, närvaron av tidigkristna gravmonument samt själva byggnadskonstruktionen 
sammantaget pekar mot en datering av träkyrkan till 1000-talets första hälft (2007:150). 
Den romanska stenkyrkan S:t Lars anses ha uppförts under tidigt 1100-tal (Zachrisson, S. 
2007:48 ff.), vilket ger en indirekt tidfästning av den äldre gravläggningsfasen till 1000-talet. 

14C-analyser av ett större antal skelett, liksom dendrodateringar av träkistor, har främst gett 
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tidsbestämningar till perioden 1000-1200. Vidare tycks dateringarna i princip täcka in hela 
1000-talet (Karlsson, E. 2013:32 ff.). 

Jämför man de stilistiska dateringarna av tidigkristna gravmonument från Sverkersgården, 
Klosterstad och S:t Lars i Linköping med tidfästningen av gravläggningarna finner man 
att dessa harmonierar väl med varandra. Såväl utformningen av gravmonument som 

14C-dateringar visar att gravplatsen vid S:t Lars i Linköping var i bruk redan under tidigt 
1000-tal. Det är, som redan framhållits, svårt att dra en bakre tidsgräns för de tidigkristna 
gravmonumenten från Klosterstad, men det är möjligt att de, liksom gravar och träkyrka, 
går tillbaka till 1000-talets första hälft. Vid Sverkersgården i Alvastra kan man belägga att 
gravmonument uppfördes fram emot århundradets mitt. Dateringsunderlaget är emellertid 
inte finmaskigt nog för att avgöra om de tidigkristna gravmonumenten uppfördes redan i 
samband med att gravplatserna etablerades, eller om de föregicks av äldre begravningar.

Gravläggningar som i grova drag är samtida med de tidigkristna gravmonumenten har 
framkommit vid ytterligare några fyndorter i Östergötland. I S:t Martin i Skänninge har 
gravar som tycks tillhöra samma tidsperiod som de undersökta begravningarna under 
gravhällarna S:t Martin 1 och 2 påträffats vid några tillfällen (Hasselmo 1983:13, 35; 1996). 
Vid undersökningarna av den äldsta stenkyrkan i Hov framkom gravar under kyrkans 
grundmurar. Troligen uppfördes kyrkan under 1100-talets första hälft (ATA 7713a/61; 
Lovén 1990:88). Det är därför rimligt att tänka sig att gravläggningarna som föregått 
stenkyrkan var samtida med de tidigkristna gravmonumenten på platsen, vilka uppfördes 
fram till 1000-talets slut.

I Klosterstad har en träkyrka totalundersökts, vilket hör till ovanligheterna (Hedvall 
2007).32 Inga direkta spår efter en träkyrka har hittats i S:t Lars. Möjligen skulle ett gravtomt 
område inne i den romanska kyrkans långhus kunna ange platsen för en sådan (Zachrisson, 
S. 2007:19 f.). Inte heller vid Sverkersgården i Alvastra har man påträffat några lämningar 
av en träkyrka, men de undersökta ytorna är relativt små och man kan därför inte utesluta 
att en sådan har funnits (Ersgård 2006:77). Indicier för träkyrkor förekommer däremot 
vid några andra lokaler med tidigkristna gravmonument. Återanvänt virke i nockåsen i 
Herrestads kyrka har dendrodaterats till efter 966. Nockåsen skulle kunna ha ingått i en 
träkyrka från 1000-talets mitt, eller något tidigare (Eriksson 2006:43). Man kan dock 
inte utesluta att virket härrör från en profan byggnad (Anglert, Mats 2009:226). Dock bör 
noteras att dateringarna av den eventuella träkyrkan överensstämmer med de tidigkristna 
gravmonumenten på platsen, vilka uppfördes under 1000-talets andra del. Även i Rogslösa 
kyrka finns återanvänt virke från en äldre byggnad. Den yttre murremmen på den nuvarande 
kyrkans sydsida har dendrodaterats till efter 1050 +/- 5 år. Troligen har murremmarna 
tidigare utgjort syllar eller hammarband i en stavkyrka (Nordanskog 2006:177; Eriksson 
2006:61). Iwar Andersson anser att kyrkans byggnadshistoria likaledes tyder på förekomsten 
av en träkyrka (1960a). Vid undersökningarna av Allhelgonakyrkan i Skänninge påträffades 
möjliga rester efter en träkyrka i form av en potentiell stensyll för en träbyggnad som låg 
parallellt med norra långhusmuren. Även fynd av ett mynt från tidigt 1000-tal tyder på ett 
tidigt nyttjande av platsen, så även fragmenten av tidigkristna gravmonument (Lindqvist, 
G. 1970:134 f.). 

Den sammantagna bilden av det senvikingatida gravskicket sett i relation till run-
stenstraditionen i Östergötland tyder på att det skett genomgripande förändringar i såväl 
gravläggning som i hur minnet av de döda manifesterades under slutet av 900-talet och 
kring millennieskiftet 1000. Järnåldersgravfältens upphörande sammanfaller i grova 
drag med det senvikingatida runstensresandet under sent 900-tal tidigt 1000-tal (se även 
Anglert, Mats 2009:220). Arkeologiska undersökningar såväl som dateringar av tidigkristna 
gravmonument visar vidare att kristna gravplatser inrättades redan under ett tidigt skede 
av 1000-talet. Vid mitten av århundradet upphör runstensresandet ute i landskapet, vilket 

�� Även i Bjälbo har en träkyrka undersökts. Denna visade sig emellertid tillhöra ett yngre tidsskede än 
de tidigkristna gravmonumenten på platsen. Den liggande hällen/lockhällen Bjälbo � påträffades 
återanvänd över en grav mitt framför koret i stavkyrkan (Gustin �00�).
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infaller samtidigt som gravmonument börjar uppföras på ett stort antal platser i västra och 
centrala Östergötland. Samtida gravläggningar med de tidigkristna gravmonumenten har 
undersökts på flera platser och i några fall föreligger även mer eller mindre säkra belägg för 
träkyrkor. Sammanfattningsvis pekar således det mesta mot en snabb förändringsprocess, 
där introduktionen av en kristen begängelseform skett under en kort tidsrymd. Det är 
dessutom påfallande att förändringar i gravläggningstraditionen på ett övergripande plan 
sammanfaller med förändringar i runstenstraditionen. En öppen fråga är dock hur långt 
tillbaka i tiden de äldsta, kristna gravplatserna kan föras och huruvida dessa direkt tar över 
de äldre gravfältens roll, eller om det föreligger överlappning dem emellan. Tiden kring 
millennieskiftet 1000 är alltjämt svårgreppbar. 

Den bild av gravläggningspraktiker som presenterats ovan bygger till stor del på mate-
rial från de västra och centrala delarna av Östergötland och behöver inte vara giltig för 
landskapets östra del. Som redan framgått föreligger skillnader i runstenstraditionen inom 
landskapet, vilket inte minst markeras av den ojämna fördelningen av lokaler med tidigkristna 
gravmonument. Även fornlämningsbeståndet på Vikbolandet i öster skiljer sig från de 
västra och centrala delarna av landskapet. Däremot föreligger likheter med Mälarområdet 
(Hyenstrand 1984:175; Selinge 1986:79 f.; Elfstrand 1998:61). Fynd av tidigkristna grav-
monument på fem platser i östra Östergötland (i Söderköping, Norrköping, Dagsberg, 
Kuddby och Tingstad) påvisar dock förekomsten av kristna gravplatser under 1000-talet. 
Delar av en tidigkristen gravplats har även undersökts i kvarteret Mjölnaren i Norrköping 
där gravskicket huvudsakligen utgjordes av öst-västligt orienterade gravläggningar i kista 
(ATA 960/82; Stibéus 2011:19 ff.; Jonsson, Kr. 2014). Även svepningar förekom. I några 
av gravarna hittades personliga föremål och dräktdetaljer. 14C-analyser av skelettmaterialet 
gav ett spretigt utslag, men pekar främst mot en datering till sen vikingatid/tidig medeltid 
(900-talets mitt till 1000-talets mitt). Även ålderdomliga drag i gravskicket tyder på en tidig 
datering (Jonsson, Kr. 2014:60 ff., 81 ff.). Den undersökta gravplatsen i kvarteret Mjölnaren 
har tolkats som en gravgård, en kristen gravplats utan kyrka som föregår inrättandet av 
regelrätta kyrkogårdar, vilket för Norrköpings del kan beläggas under 1100-talet (Jonsson, 
Kr. 2014:83 ff.). Då endast delar av gravplatsen undersökts, samt att dess begränsning inte 
är känd, kan man emellertid inte utesluta att en kyrkobyggnad eller ett kapell har funnits. 
År 2011 hittades ett gavelhällsfragment (Norrköping 1) i en senmedeltida nedgrävning i 
kvartetet Gamla Rådstugan och så sent som 2015 framkom ett litet fragment av en lig-
gande häll/lockhäll i kvarteret Tullhuset (se Carlsson, M. 2012:19 f.; Arkeologikonsults 
hemsida 2015).33 Möjligen skulle gravmonumentsfragmenten kunna tyda på att någon av 
de närliggande medeltida kyrkorna S:t Johannes och S:t Olof har sina rötter i en kristen 
gravplats från 1000-talet. Fragmenten av tidigkristna gravmonument tillsammans med de 
undersökta gravarna i kvarteret Mjölnaren kan i så fall tas som indicier på att det redan 
under 1000-talet funnits två kristna gravplatser inom det senare stadsområdet, en på den 
södra och en på den norra sidan om Svartån. Detta får emellertid betraktas som en hypotes 
eftersom fragmenten inte hittats i sina originalkontexter (Jonsson, Kr. 2014:85). Det bör 
dock noteras att de trots allt framkommit i samma område. Fyndplatserna är belägna ca 
200 meter från varandra (Arkeologikonsults hemsida 2015).

�� Detta är de första fynden av tidigkristna gravmonument i Norrköping. Nyfyndet från �01� finns ej 
med i katalogen eftersom materialinsamlingen var avslutad vid fyndtillfället. Det utgörs av ett 1� 
x 1�,� cm stort och �-�,� cm tjockt fragment av röd kalksten. Fragmentet har en rundad kant och 
innanför detta ses en båglinje som utgör ramlinjen i en runslinga. Ingen runa är fullständigt bevarad, 
men ett a kan urskiljas. Fragmentet kommer med största sannolikhet från en liggande häll/lockhäll 
(PM, Magnus Källström �01�-09-0�). Det hittades under ett lager med östersjökeramik, vilket tolkats 
som en äldre markhorisont, i kvarteret Tullhuset (Arkeologikonsults hemsida 20��). 
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5.2. Västergötland 

Tidigkristna gravmonument har påträffats vid tolv kyrkor i Västergötland och totalt uppgår 
materialet till 60 stenar och fragment. De tre viktigaste fyndorterna, med förekomst av ett 
större antal stenar, är Husaby, Häggesled och Kållands Råda kyrkor. Från Gudhem, Norra 
Härene, Särestad, Varnhem och Västra Gerum finns ett fynd vardera. Fyra fyndplatser är 
osäkra, nämligen Tun och Skara, varifrån endast två mindre runristade fragment finns 
bevarade, samt Lindärva och Berg, vilka representeras av två förkomna, svårbedömda 
hällar (se även Västergötland i katalogen). Eftersom det inte är möjligt att avgöra hur 
stenarna från dessa fyra platser varit utformade kommer de inte att diskuteras vidare i den 
stilistiska analysen. Samtliga fyndplatser med tidigkristna gravmonument är belägna inom 
ett område mellan Vänern och platåbergen Billingen och Mösseberg, med en koncentration 
till Västergötlands centrala slättbygder och Kinnekulle (fig. 39). 

Västergötlands tidigkristna gravmonument har behandlats i en rad äldre arbeten (se 
Lindqvist, S. 1915:55 ff.; Gardell 1945:85 ff.; Wideen 1955:173 ff.). Den senaste sam-
manställningen av materialet utfördes av Stig Lundberg i hans licentiatavhandling från 
1997. Tidfästningen av de västgötska gravmonumenten varierar i litteraturen. Elisabet 
Svärdström förespråkar i Västergötlands runinskrifter en yngre datering av gravmonumenten 
än vad som är gängse när hon placerar dem i 1000-talets slut och 1100-talets början (SRI, 
5:LV). Lundberg framhåller att ornamentiken på de västgötska gravmonumenten har drag 
av Ringerikestil, eller tillhör övergången mellan Ringerike- och Urnesstil. Utifrån denna 
iakttagelse tidfäster han gravmonumenten till förra hälften av 1000-talet och framförallt 
till århundradets mitt (1997:29 ff.). Lundberg har dock kritiserats för att endast förankra sin 
datering i förekomsten av Ringerikestil, eftersom denna kan ha varit i bruk under en längre 
period än vad han räknar med (Wienberg 1997a:198). De dateringsförslag som presenteras 
nedan överensstämmer på ett övergripande plan till stor del med Lundbergs tidfästning av 
materialet, på en mer detaljerad nivå föreligger dock vissa skillnader. 

Fig. 39. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Västergötland. 
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5.2.1. Fyndplatser och dateringar

Husaby

Det största fyndmaterialet av tidigkristna gravmonument i Västergötland, 24 stenar och 
fragment, härstammar från Husaby kyrka. Ornamentiken på liggande hällar/lockhällar i 
Husaby utgörs med ett undantag, Husaby 22, av zoomorfa utföranden. På Husaby 22 ses 
istället en korsframställning av samma typ som återfinns på gavelhällarna från platsen. Den 
zoomorfa ornamentiken är varierad och ingen av de liggande hällarna/lockhällarna är den 
andra lik. Både konturhuggna framställningar och ornamentik i relief finns representerade. 
På Husaby 1/Vg 50 ses ett kantföljande rundjur med nacktofs, vars kropp korsas på hällens 
ena kortsida. Mittytan har lämnats oornerad. På Husaby 2/Vg 52 är däremot den zoomorfa 
ornamentiken placerad innanför en ramlinje, vilken rymmer början på runinskriften. 
Rundjuret har en utdragen nos och kompositionen består av slingor samlade i grupper, 
samt ett flertal knutar. Den bevarade delen av Husaby 3/Vg 53 visar att hällen följer ett helt 
annat mönsterupplägg med ett kantföljande skriftbandsdjur med dubbelkontur. På hällens 
mitt ses åtminstone ytterligare två rundjur med dubbelkonturer, vars kroppar är lagda i 
mandelformade öglor om varandra. Huvudet på ett av dessa har en ovanlig form med öppen 
mun, ett i det närmaste rombiskt format öga, samt två långa nacktofsar. På Husaby 17 finns 
likaledes ett kantföljande skriftbandsdjur, men på hällens mittyta ses istället bakkroppen 
tillhörande ett förmodat fyrbent djur. 

Djurornamentiken på flera av de liggande hällarna/lockhällarna uppvisar en samman-
smältning av element från Ringerike- och Urnesstil. Exempelvis har utförandet av rankor 
och utskott kring det fyrbenta djuret på Husaby 17 tydliga drag av Ringerikestil. Likaså 
finns element av Ringerikestil på Husaby 2/Vg 52 och Husaby 3/Vg 53, bland annat i hur de 
bandformiga djuren flätats samman, samt tendensen att samla slingor i kluster (se Fuglesang 
1980:62, 182 f.). Djurornamentiken kan antingen tillskrivas Pr 2 (Husaby 17) eller Pr 3 
(Husaby 1/Vg 50, och Husaby 2/Vg 52), eller utgörs av en blandning mellan dessa stilgrup-
per (Husaby 3/Vg 53). Zoomorf ornamentik i Pr 3 återfinns även på en sidohäll (Husaby 
10). Kompositionen på denna utgörs av ett rundjur, vars kropp är lagd i en mandelformad 
ögla som binds samman med ett utskott från den egna kroppen. Ett fragment (Husaby 
16) avviker från ovanstående hällar 
genom att ornamentiken helt är utförd 
i Urnesstil. Rundjuret har drag av både 
stilgrupperna Pr 3 och Pr 4. Det är oklart 
vilken funktion Husaby 16 har haft. 
Avsaknaden av en runinskrift skulle 
kunna tyda på att det kommer från en 
gavelhäll, dock är stenen endast ristad 
på en sida. Ornamentikens utformning 
för snarast tankarna till gavelhällar med 
zoomorfa utföranden i Södermanland 
(Lundberg, S. 1997:98). 

Till skillnad från den varierade djur-
ornamentiken har gavelhällarna från 
Husaby ett mycket enhetligt utförande. 
På samtliga gavelhällar (utom möjligen 
Husaby 16, jfr ovan) ses korsframställ-
ningar som utgörs av en kombination 
av ett rakt kors, vars korsarmar avslu-
tas med kopplade dubbelspiraler och 
knoppar/palmetter, samt ett diagonalt 

Fig. 40. Rekonstruktion av ett tidigkristet gravmonument från 
Husaby kyrka, Västergötland. Efter Lindqvist, S. 1915:60, 
Fig. 31.
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kors med korta, rundade korsarmar (se Husaby 4-7, 11, 15, 20) (fig. 40). De raka korsen på 
Husabyhällarna har dubbelkonturer. Av de bättre bevarade hällarna framgår att det raka 
och det diagonala korset flätas samman med dubbla ringar vid korsmitten (Husaby 4, 6 
och 20). På två fragment, som tillhör baspartier av gavelhällar (Husaby 8 och 19), ses en 
dekor som består av två upprullade slingor på vardera sidan av en knopp, vilken troligen 
utgår från den nedre korsarmen (Bergengren 2005:11). Lundberg jämför korsformerna på 
gavelhällarna i Husaby med en korsristad häll från London, som av Fuglesang ses som ett 
exempel på klassisk Ringerikestil (Fuglesang 1980:190; Lundberg, S. 1997:29 f.; se London 
City 1, i Tweddle, Biddle & Kjølby-Biddle 1995:228 f.). 

Av de bevarade fragmenten tycks gavelhällarna från Husaby ha varit av ungefär samma 
storlek. De har en konturhuggen ornamentik som utförts med en spetsig hacka, vilken 
lämnat grova huggspår i form av prickmärken. Anmärkningsvärt är att gavelhällarna har 
omarbetats på ett likartat vis. Hällarnas övre del har sekundärhuggits till en spetsigare form 
än vad de ursprungligen har haft (Lindqvist, S. 1915:58; Lundberg, S. 1997:22 f). I vilket 
syfte detta skett är oklart. 

Sammantaget kan den zoomorfa ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten i 
Husaby främst tillskrivas Pr 3. Den kronologiska tyngdpunkten tycks således ligga i 1000-
talets mitt. Inslaget av Ringerikestil och zoomorf ornamentik i Pr 2, samt förekomsten av 
djurornamentik i ren Urnesstil, visar dock på en något större tidsmässig spridning. Troligen 
kan dateringarna därför både dras tillbaka i 1000-talet första hälft, samt föras fram mot 
senare delen av århundradet. De tidigkristna gravmonumenten i Husaby tycks således ha 
uppförts under en relativt lång tidsperiod (se även Lundberg, S. 1997:59 f.), i synnerhet om 
man jämför med övriga fyndplatser i Västergötland.

Det har diskuterats hur många monument materialet från Husaby egentligen representerar. 
Lindqvist ansåg att fragmenten åtminstone går tillbaka på två gravkistor (1915:59). Lundberg 
menar att det funnits minst fem monument varav tre stenkistor. Samtidigt tänker han sig att 
”otaliga” monument uppförts på platsen under loppet av 1000-talet (Lundberg, S. 1997:17, 
60). Några av de mindre fragmenten med djurornamentik har en likartad utformning vilket 
gör att de kan ha tillhört samma häll (se Husaby 12, 16 och 18). Vidare har Lundberg 
i en rekonstruktion visat att de tre fragmenten Husaby 7, 11, 15 troligen kommer från 
samma gavelhäll (1997:163). Det bevarade materialet behöver därför inte representera ett 
alltför stort antal gravmonument. Förekomsten av fem liggande hällar/lockhällar utgör ett 
minimiantal.

Kållands Råda

De tidigkristna gravmonumenten från Kållands Råda uppgår till 11 stenar, varav flera består 
av ett större antal sammanfogade fragment. Utmärkande för platsen är tre rektangulära hällar 
med ornamentik som består av två mot varandra vända djur, vars huvuden blickar åt varsitt 
håll (Kållands Råda 6-8). Ytterligare en häll har troligen haft ett liknade motiv (Kållands 
Råda 9). Framställningarna ansluter till det ”stora djuret-motivet” i vikingatidens konst. 
Det är inte helt självklart om man ska uppfatta dessa hällar som liggande hällar/lockhällar 
eller som sidohällar. Djurornamentiken på liggande hällar/lockhällar är vanligen utformad 
så att den kan ses från flera håll. På hällarna från Kållands Råda är djuren avbildade med 
benen vända åt samma håll, vilket gör att de bäst betraktas från sidan. Detta tyder på att de 
fungerat som sidohällar (Lundberg, S. 1997:111; jfr Wideen 1955:183 ff.). Även avsaknaden 
av runinskrifter, vilka vanligen återfinns på liggande hällar/lockhällar, talar för att detta. 
Kållands Råda 6-9 saknar emellertid rotparti, vilket sidohällar normalt sett har. Möjligen 
har kistkonstruktionerna bestått av resta sidohällar, utan jordförankring, vilka hållits uppe 
av sin egen och lockhällens tyngd (jfr Lindqvist, S. 1915:27 ff.). En alternativ förklaring 
är att hällarna vid någon tidpunkt har sekundärhuggits, varvid eventuella rotpartier har 
avlägsnats. 

Utformningen av sidohällarna i Kållands Råda saknar, med undantag av Husaby 17, 
motsvarigheter bland de tidigkristna gravmonumenten. På den liggande hällen/lockhällen 
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Husaby 17 finns delar av en djurframställning som påminner om de på Råda-hällarna. 
Nära likheter föreligger dock även med motivet på den välkända gravmarkören från S:t 
Paulskatedralen i London (se London St. Paul’s 1 i Tweddle, Biddle & Kjølby-Biddle 1995:226 
f. samt DR 412) (fig. 41). Framställningen på denna domineras av ett stort fyrbent djur i 
Ringerikestil. Som redan diskuterats har Ringerikestilen i England satts i samband med 
perioden av danskt styre under Knut den store och hans efterträdare (1016-1042) (Fuglesang 
1980:69; Tweddle 1995:88). Det ”stora djuret-motivet” återfinns även på två runstenar i 
Västergötland, Vg 14 från Lyrestad socken och Vg 181 från Norra Åsarps socken. Det är 
värt att notera att ornamentiken på Vg 14 är utförd i relief, vilket annars är ovanligt på 
runstenar. Framställningarna av djurets ben på runstenarna och på hällarna från Kållands 
Råda påminner om varandra genom att de är ”�ättrade” på ett mycket likartad sätt (Oehrl 
2011:98).

Det är svårt att infoga framställningarna av det stora djuret på hällarna i Kållands Råda 
i Gräslunds stilgruppering eftersom de skiljer sig från den zoomorfa ornamentiken på de 
uppländska runstenarna. Dock överensstämmer de mer med de tidiga profilsedda stilarna 
än de sena. Ornamentiken på sidohällarna hör närmast hemma inom Ringerikestilen (se 
även Lundberg, S. 1997:30). Fuglesang diskuterar Kållands Råda 8 tillsammans med andra 
”stora djuret-motiv” i Ringerikestil och man får därför förmoda att hon anser att sidohällen 
är ett exempel på detta utförande (1980:94, Plate 103B). Likheterna med gravstenen från S:t 
Paulskatedralen i London, vilken daterats till 1000-talets första del, pekar mot en liknande 
tidfästning av sidohällarna i Kållands Råda. 

Endast två liggande hällar/lockhällar är kända från Kållands Råda, varav en är bevarad 
(Kållands Råda 1/Vg 41). Inte mycket av ornamentiken återstår, men man kan möjligen 
ana en zoomorf framställning med delar av tassar. Detta tyder på att även denna häll har 
varit dekorerad med en variant av det ”stora djuret-motivet”.

Gavelhällarna i Kållands Råda har en annan utformning är de i Husaby. De två gavel-
hällarna Kållands Råda 3 och 5 är av samma storlek och har en likadan korsframställning. 
Troligen har de tillhört samma 
gravmonument. Den bättre bevarade 
av dessa, Kållands Råda 3, har en 
rundad form. På båda bredsidorna 
ses en korsframställning som består 
av ett stramt, rakt kors, samt ett 
diagonalt kors med korta, rundade 
korsarmar. Till skillnad från i 
Husaby har det raka korset varken 
dubbla konturlinjer eller dubbelspi-
raler. Istället har korsarmarna raka 
avslut, utom vid hällens topp där 
den övre korsarmen på hällens ena 
sida avslutas med dubbla spiraler 
och en liljeformad palmett (se även 
Bergengren 2005:12). En liknande 
korsframställning finns även på 
utsidan av gavelhällen Kållands Råda 
4. Längs hällens kanter löper två 
bandformiga rundjur, vilka biter tag 
i korsfoten. Rundjuren kan närmast 
tillskrivas Pr 2. Fuglesang anser att 
korsen på gavelhällarna i Kållands 
Råda är utförda i Urnesstil och hon 
behandlar dem tillsammans med 
exempel från Vreta i Östergötland 
(Vreta 12-16) och Lannaskede i 

Fig. 41. Gavelhäll med fyrfota djur i Ringerikestil från S:t 
Paulskatedralen i London (London St. Paul’s 1/DR 412). Foto: 
Nationalmuseet i Köpenhamn.
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Småland (Lannaskede 3-4/Sm 95) (Fuglesang 1980:102; jfr Lundberg, S. 1997:30). Fuglesang 
noterar samtidigt att korsformerna på gavelhällarna i Kållands Råda utgör en nära parallell 
till den anglosaxiska korstyp som användes på mynten som präglades under Knut den store 
och hans efterträdare (Fuglesang 1980:103). Jämförelsen med Vreta och Lannaskede är 
missvisande eftersom gavelhällarna från Kållands Råda skiljer sig på flera sätt från dessa. 
Fyndmaterialet från Vreta domineras av utföranden i Pr 4 och gavelhällarna Lannaskede 
3-4/Sm 95 tillhör en gravkista med ornamentik i Pr 4 (se kap. 5.1.1 och 5.5.1), en stilgrupp 
som över huvudtaget inte finns representerad i Kållands Råda. Även Bergengren ställer sig 
tveksam till Fuglesangs uppfattning om närvaron av Urnesstil på gavelhällarna från Kållands 
Råda (2005:13). Däremot föreligger, som redan berörts, likheter med korsframställningarna 
på en gavelhäll från domkyrkan i Linköping (Linköpings domkyrka 1, Bergengren 2005:11) 
samt en liggande häll/lockhäll från S:t Lars kyrka i samma stad (Linköping S:t Lars 2).

Sammantaget kan sägas att materialet från Kållands Råda ger ett mycket enhetligt 
intryck. Ornamentiken har tydliga drag av Ringerikestil. Djurornamentik som kan infogas 
i Gräslunds stilgruppering hör hemma inom Pr 2. Detta pekar mot en datering till 1000-
talets första del. Trots att materialet från Kållands Råda är ganska stort tyder det stilistiskt 
enhetliga utförandet på att hällarna har ingått i ett mindre antal gravmonument. 

Häggesled

Materialet från Häggesled uppgår till 16 stenar. Utmärkande för platsen är en grupp hällar 
med rundad form och kantföljande inskrift, ibland i portalslinga (Häggesled 1-7/Vg 21-27, 
samt möjligen även de förkomna stenarna Häggesled 8-9/Vg 28-29). Stenarna är, förutom 
Häggesled 7/Vg 27, endast ristade på en sida. De saknar ornamentala utföranden med 
undantag av två kors (se Häggesled 6/Vg 26 och Häggesled 7/Vg 27). Sannolikt har dessa 
stenar fungerat som gavelhällar, vilka rests vid båda kortsidorna, eller möjligen endast vid 
huvudänden, av en liggande gravhäll (Neill & Lundberg 1994:147, Fig. 2; Lundberg, S. 
1997:10, Fig. 2:b). De är alltför låga för att ha ingått i kistkonstruktioner. Runinskrifterna 
visar dock att stenarna tillhört gravmonument som bestått av flera delar. I två fall refereras till 
stenar i plural (satti stæina) (Häggesled 3/Vg 23 och Häggesled 7/Vg 27). I tre fall omnämns 
att någon lade stenen (lagði stæin) (Häggesled 1/Vg 21, Häggesled 4/Vg 24 och Häggesled 
5/Vg 25). Uttrycket att lägga sten torde syfta på den liggande hällen mellan gavelstenarna. 
Vidare talar inskrifterna på Häggesled 1/Vg 21 och Häggesled 2/Vg 22 för att de tillhört 
samma gravmonument (SRI, 5:38). 

De rundade gavelhällarna med kantföljande 
inskrift från Häggesled har runstenslika drag, 
vilket redan uppmärksammades av Harald 
Wideen (1955:178). Han ansåg att dessa gavel-
hällar tillhör landskapets egentliga runstenstid 
(1955:178; för motsatt åsikt se Lindqvist, S. 
1915:61; Gardell 1945:86 f.). Inom gruppen 
oornerade stenar (Rak) finns förvisso inslag 
av sena ristningar (jfr Källström 1998:11; 
1999:13; 2007a:65 ff.), men gavelhällarna 
från Häggesled knyter genom sin utform-
ning tydligare an till runstenstraditionen än 
till Västergötlands medeltida gravmonument. 
Detta talar för en tidig datering, eftersom 
runstensresandet i Västergötland i stort tycks 
ha upphört redan under 1000-talets första hälft 
(Wideen 1955:251; Lager 2002:91). 

De oornerade, rundade gavelhällarna 
från Häggesled saknar motsvarigheter bland 
de tidigkristna gravmonumenten i Sverige. 

Fig. 42. Runristad häll från Berezanj, Ukraina (X 
UaFv1914;47). Foto: Pål-Nils Nilsson/Raä.
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Däremot uppmärksammades tidigt att stora likheter föreligger med en runristad sten från 
ön Berezanj i Dnjepr, Ukraina (X UaFv1914;47) (Lindqvist, S. 1915, 80 f; se även SRI, 5:
XXIV; SRI, 12:164) (fig. 42).34 Berezanjstenen (X UaFv1914;47) hittades i en stenkista, i 
en sekundärbegravning, i en äldre gravhög. Den gravlagdes huvud och överkropp vilade på 
hällen, vilken låg med skriftsidan vänd nedåt. Detta tyder på att den stenen inte påträffades 
i ursprungligt läge (Arne 1914:45; Rolle 1988:495 ff.). Runinskriften på Berezanjstenen 
tyder på att den, liksom gavelhällarna från Häggesled, inte kan betraktas som runstenar i 
traditionell bemärkelse. Istället har den fungerat som gravmarkör. Inskriften på lyder:

krani : kerþi : £half : þisi : iftir : kal : fi:laka : si£n 
Grani gærði hvalf þessi æftiR Karl/Kal, felaga sinn.
”Grane gjorde detta hvalf efter Karl/Kal, sin bolagsman el. kamrat (felagi).”

Inskriftens 13:e-16:e runa är något skadade, men man kan ändå utläsa ordet (h)alf. Med 
största sannolikhet har runristaren avsett substantivet hvalf (Arne 1914:47). Som diskute-
rades i samband med liggande hällar/lockhällar från Heda (Heda 1) och Hov (Hov 7/Ög 
240=241 och Hov 17) i Östergötland förekommer monumentmarkören hvalf endast i ett 
fåtal vikingatida runinskrifter (se kap. 5.1.1). I samtliga fall åsyftas gravvårdar (Ljung, C. 
2015). 

Det övriga materialet från Häggesleds kyrka, utgörs med undantag av gavelhällen 
Häggesled 16, av mindre fragment. På utsidan av gavelhällen ses ett ristat kors och på insidan 
finns rester av ornamentik. Man kan skönja en kopplad fot, vilket tyder på att det rör sig 
om ett zoomorft motiv. Framställningen på gavelhällens insida börjar högre upp än korset 
på dess utsida. Detta tyder på att gavelhällen ingått i en kistkonstruktion där ornamentiken 
avpassats efter en lockhäll som vilat på två sidohällar. Korset på Häggesled 16 är en variant 
av ett propellerkors där det raka, grekiska korsets armar avslutas med dubbelspiraler, samt 
nedhängande slingor. Till skillnad från gavelhällarna i Husaby återfinns inte dubbelkonturer 
på det raka korset, utan på det diagonala korset. Korsarmarna flätas i mitten samman genom 
tre ringar (se även Bergengren 2005:11 f.). Samma korsform återfinns även på fragmenten 
Häggesled 12 (med undantag av de nedhängande slingorna) och sannolikt även på Häggesled 
13 (jfr rekonstruktion i Lundberg, S. 1997:166). På Häggesled 12 finns även delar av en 
figurativ framställning med en människa i fotsid dräkt, samt ett djurhuvud i Pr 1.

Lundberg placerar gravmonumenten från Häggesled till mitten av 1000-talet (1997:73). 
Förekomsten av djurornamentik i Pr 1, samt de runstensliknande dragen på de oornerade 
gavelhällarna, tyder snarare på att dateringarna bör dras tillbaka till århundradets förra 
hälft. Korsformerna motsäger inte en sådan tidfästning (se även Bergengren 2005:11 f.). De 
tidigkristna gravmonumenten från Häggesled, tycks i likhet med de från Kållands Råda, 
ha uppförts under en relativt kort tidsperiod. 

Övriga fyndplatser

De ensamma fynden av tidigkristna gravmonument i Norra Härene, Särestad, Västra 
Gerum, Gudhem och Varnhem utgörs, med undantag av gavelhällen Norra Härene 1, av 
liggande hällar/lockhällar. Korsformen på Norra Härene 1 har uppenbara likheter med 
de på gavelhällarna i Husaby (se även Lundberg, S. 1997:70). Huruvida fyndmaterialet 
av tidigkristna gravmonument ursprungligen varit större på ovanstående platser kan man 
givetvis bara spekulera om. Det bör dock noteras att arkeologiska undersökningar utförts 
i såväl Gudhem som Varnhem utan att fler fragment framkommit (se Roth 1973; Forssén 
1933; Vretemark 2007; 2009; 2011; 2014; Vretemark & Axelsson 2008). 

�� Beröringspunkter finns även med en medeltida gravsten med latinsk inskrift från Hästveda (DR ��0), 
samt eventuellt även med en förkommen runsten från Stora Herrestad (DR �9�), båda från Skåne (jfr 
Gardell 19��:8�). 
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De liggande hällarna/lockhällarna från Särestad, Västra Gerum, Gudhem och Varnhem är 
utformade på olika vis, men förenas genom att samtliga har en centralt placerad korsfram-
ställning. De två hällarna Särestad 1/Vg 105 och Västra Gerum 1/Vg 75 har runstensliknande 
drag. Båda är av granit och de avviker härigenom från landskapets övriga gravmonument 
vilka är tillverkade i kalk- eller sandsten. Inskriften på Särestad 1/Vg 105 är författat på ett 
kantföljande skriftbandsdjur sett i fågelperspektiv. Det är ytterst ovanligt med Fp-ornamentik 
på tidigkristna gravmonument (jfr dock Skänninge stad 1/Ög 239 och Linköping S:t Lars 
9). Däremot är det ett relativt vanligt utförande på runstenar i Västergötland. Mitt på hällen 
finns ett kors med dubbelkonturer flätat genom två cirklar. Västra Gerum 1/Vg 75 utgörs 
av en korsristad, i övrigt oornerad, häll (Rak). Korset är dekorerat med fem punkter. Ett 
snarlikt kors finns även på runstenen Vg 74 från Vinköls socken. Gravhällen Västra Gerum 
1/Vg 75 och runstenen Vg 74 är de enda stenarna i Västergötland med denna korsform, 
vilket tyder på att de tillverkats ungefär samtidigt (Wideen 1955:177). Ett alternativ är att 
korsformen kopierats från den ena stenen till den andra. Endast två fragment finns bevarade 
av Gudhem 1/Vg 87, men en teckning visar att hällen har haft kantföljande inskriftsband 
som binds samman med koppel på dess kortsidor. Inskriftsbanden avslutas med utskott med 
tumliknande flikar, vilka närmast är jämförbara med stilgrupperna Pr 1-2 (jfr Gräslund 
1992:178 f.). Gudhem 1/Vg 87 kan således placeras i stilgruppen Sod. Hällens mittyta 
upptas av ett rakt kors som flätas samman med ett diagonalt kors med rundade korsarmar 
genom en ring. Sammantaget tyder ornamentiken på att de liggande hällarna/lockhällarna 
från Särestad, Västra Gerum och Gudhem, liksom likheterna med resta runstenar, på att 
de tillverkats under 1000-talets första del. 

Den liggande hällen/lockhällen Varnhem 1/Vg 79 domineras av ett enkelt latinskt 
kors i relief. Korset har nära motsvarighet på runstenen Vg 55 från Källby socken (SRI, 5:
LV). Hällen är tillverkad med en speciell teknik där man borrat små hål intill varandra, 
varefter ojämnheter i bottenytan i viss utsträckning har avlägsnats med hjälp av en mejsel 
(SRI, 5:134). Åsikterna om dateringen av hällen går isär. Gardell anser att Varnhem 1/Vg 
79 utgör ett av de första exemplen på medeltida gravhällar. Han daterar stenen till ca 1100 
(1945:111). Svärdström är av samma åsikt (SRI, 5:LV). Varnhem 1/Vg 79 finns upptagen 
i Annelie Nietenberg och Anna Nyqvist �orssons publikation över liljestenar och stav-
korshällar (Varnhem 190, Nietenberg & Nyqvist �orsson 2007:458). Källström har i en 
runologisk analys av inskrifterna på liljestenarna och stavkorshällarna dock visat att Varnhem 
1/Vg 79 på en rad punkter skiljer sig från dessa (2009a). Inskriften på gravhällen har mer 
gemensamt med de tidigkristna gravmonumenten än med de medeltida liljestenarna och 
stavkorshällarna. Detta tyder på att Varnhem 1/Vg 79 är mycket äldre än dessa medeltida 
gravvårdar. Källström föreslår en datering till 1000-talets mitt (Källström 2009a:19). Utifrån 
ornamentiken är detta fullt möjligt, liksom en något tidigare tidfästning.

Stig Lundberg tänker sig att de liggande hällarna/lockhällarna från Särestad och Västra 
Gerum har uppförts av en lokal elit som försökt efterlikna begravningssederna hos de verkliga 
magnaterna, representerade av det rikhaltigare materialet från Husaby, Kållands Råda och 
Häggesleds kyrkor. Dock vacklar han huruvida gravhällarna från Gudhem och Varnhem kan 
ges en liknande förklaring (Lundberg, S. 1997:65 f.). Oviljan att tolka hällarna från Gudhem 
och Varnhem på samma sätt bottnar i att dessa platser kom att bli klosteretableringar, samt 
att de kan knytas till kungamakten i det skriftliga källmaterialet. Inget i utformningen av de 
liggande hällarna/lockhällarna från Särestad, Västra Gerum, Gudhem eller Varnhem tyder 
på att de skulle vara yngre än de tidigkristna gravmonumenten från Husaby, Kållands Råda 
och Häggesled. De dateringsförslag som framförts ovan visar snarare på att dessa gravhällar, 
liksom en stor del av landskapets tidigkristna gravmonument, tillhör 1000-talets första hälft. 
Om något så knyter Särestad 1/Vg 105 och Västra Gerum/Vg 75 genom ornamentik och 
materialval an till de resta runstenarna ute i landskapet.
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5.2.2. Diskussion

Inom den äldre litteraturen diskuterades relationen mellan de västgötska fyndplatserna 
i termer av utveckling och kopiering. Gardell ansåg att den rekonstruerade kistan från 
Husaby, med höga, toppiga gavelhällar och pikhuggen ornering, utgjorde själva prototypen 
för de kristna gravkistorna (1945:86) (se fig. 40). Både Lindqvist och Gardell uppfattade 
de rundade gavelhällarna från Häggesled som besläktade med Husabymonumenten, men 
menade att de utgjorde en yngre gravvårdstyp (Lindqvist, S. 1915:61; Gardell 1945:85 f). 
Wideen var av motsatt åsikt och argumenterade för att konstruktionen med en liggande 
häll mellan gavelhällar, som återfinns i Häggesled, utgjorde ursprunget till Husabykistan. 
Vidare ansåg han att hällarna från Kållands Råda var en vidareutveckling av monumenten i 
Husaby (Wideen 1955:178 f.). Föreliggande analys visar att det snarast finns stor samtidighet 
mellan de tidigkristna gravmonumenten från de olika fyndorterna i Västergötland. Den 
kronologiska tyngdpunkten för landskapets gravmonument ligger i 1000-talets första del, 
även om tiden kring århundradets mitt finns representerad. De enhetliga fyndmaterialen, 
med ett stilistiskt sammanhållet uttryck, från Kållands Råda och Häggesled tyder på att 
gravmonument endast uppfördes under en begränsad tidsperiod på dessa platser. Ornamentik 
som hör hemma i det sena 1000-talets finns bara i Husaby, den enda lokal där man kan 
belägga en längre kontinuitet i uppförandet av tidigkristna gravmonument. 

Karaktäristiskt för de västgötska tidigkristna gravmonumenten är att materialet från de 
olika fyndplatserna ser så olika ut. Kållands Råda kännetecknas av framställningar med det 
stora djuret, Häggesled utmärks av de rundade, oornerade gavelhällarna med runinskrifter, 
medan olika zoomorfa utföranden dominerar i Husaby. Vidare är de liggande hällarna/lock-
hällarna från Särestad, Västra Gerum, Gudhem och Varnhem individuellt utformade. Korsen 
på gavelhällarna i såväl Husaby som i Kållands Råda och Häggesled följer visserligen samma 
grundkomposition, men de skiljer sig åt i detaljernas utformning. Varje lokal har så att säga 
sin egen version. Det är således svårt att påvisa samband i ornamentikens utformning mellan 
de olika fyndplatserna. Det bör dock noteras att likheter finns mellan djurframställningen 
på den liggande hällen/lockhällen Husaby 17 och motiven på sidohällarna Kållands Råda 
6-9, samt mellan korsformen på Norra Härene 1 och gavelhällarna i Husaby.

Även i monumentens storlek föreligger skillnader mellan de olika lokalerna. De rundade, 
runristade gavelhällarna från Häggesled är relativt små. De bevarade stenarna är endast 
en dryg halvmeter höga ovan mark. Materialet från Kållands Råda och Husaby visar att 
kistor av mer monumentala dimensioner har uppförts på dessa gravplatser (jfr Lundberg, 
S. 1997:59). Fragmenten Husaby 4 och 5 visar tillsammans att en hel gavelhäll måste ha 
varit åtminstone 1,8 meter hög. Sidohällarna från Kållands Råda är mellan ca 60 och 80 cm 
höga, vilket gör att kistorna har varit mycket stora. Detta kan jämföras med de östgötska 
sidohällarna, vilka vanligen har en ornerad yta som endast är mellan 20-30 cm hög. 

I såväl Häggesled som i Husaby och Kållands Råda har man således valt att uppföra 
gravmonument som snarast följer en lokal, platsbunden tradition. Laila Kitzler Åhfeldt har 
analyserat tidigkristna gravmonument från dessa tre lokaler med hjälp av optisk 3D-scanning 
(Kitzler Åhfeldt 2012a). Hennes studie ger vid handen att det även föreligger hantverks-
mässiga skillnader mellan de olika fyndorterna. Huggspårsanalysen visar på stora olikheter 
mellan gravmonumenten, speciellt i fråga om ornamentiken. När det gäller runinskrifterna 
skiljer sig Husaby från Kållands Råda och Häggesled, medan det finns inbördes likheter 
mellan de senare två platserna. Resultaten tyder på att gravmonumenten vid de olika 
lokalerna producerats av separata ristarkommuniteter och/eller under en kortare tidsrymd. 
Ristargrupperna tycks inte heller ha delat samma uppfattning om hur ett gravmonument 
ska se ut (Kitzler Åhfeldt 2012a:162 ff.).

Kitzler Åhfeldt har även analyserat huggspåren på runstenar i området kring Husaby, 
Kållands Råda och Häggesled. Runstenarna utgör, till skillnad från de tidigkristna gravmo-
numenten, en tämligen homogen grupp. Huggspåren är utförda på ett liknande sätt, vilket 
visar att olika ristare har eftersträvat samma visuella intryck. Vidare tycks ett mindre antal 
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ristare ha betjänat ett större område. I motsats till detta tycks hantverkarna som tillverkat de 
tidigkristna gravmonument ha varit bundna till en plats, eller kanske till en familj (Kitzler 
Åhfeldt 2012a:161 ff.). De tidigkristna gravmonumenten i Kållands Råda och Häggesled 
kan mycket väl ha uppförts över en begränsad grupp människor, troligen medlemmar ur 
samma familj. Båda platserna representeras av enhetliga fyndmaterial, där de tidigkristna 
gravmonumenten har ett likartat visuellt uttryck. Genom att samma utföranden återkommer 
på flera hällar, men med smärre variationer, citerar gravmonumenten inom platsen varandra. 
Detta kan ses som ett sätt att uttrycka samhörighet (jfr även de tidigkristna gravmonumenten 
från Vreta i Östergötland, kap. 5.1.2). När det gäller Häggesled ger även runinskrifterna stöd 
för att de gravlagda tillhört samma släktkrets. Mansnamnet Tord återkommer på flera av 
de rundade gavelhällarna, troligen rör det sig om samme person (SRI, 5:40 ff.). Häggesled 
3/Vg 23 är uppförd av Tord efter hans far Östen och Häggesled 4/Vg 24 efter hans mor, 
som vi inte känner namnet på. Häggesled 5/Vg 25 tycks vara Tords egen gravvård, som av 
inskriften att döma kan ha uppförts av hans bror eller hustru. Likheterna i utformningen 
mellan gavelhällarna i Häggesled och gravstenen från Ukraina (X UaFv1914;47) tyder på 
att Grane, som bekostade gravvården i Berezanj för sin felagi Karl, på något vis haft kontakt 
med personerna vi känner från Häggesled.

Stig Lundberg skriver i sin studie av Västergötlands tidigkristna gravmonument att 
materialet har sina närmaste paralleller i Östergötland och Småland. Han anser vidare 
att det föreligger ett speciellt nära samband mellan Husaby i Västergötland och Vreta i 
Östergötland. Lundberg ser dessa platser som tidiga kristna centra, varifrån seden att uppföra 
gravmonument spridits i respektive landskap (Lundberg, S. 1997:53, 76, 78 f.). Denna hypotes 
måste vederläggas. Som redan konstaterats tillhör de tidigkristna gravmonumenten i Vreta 
inte det äldsta skedet av gravläggningar under runristade gravvårdar i Östergötland, utan 
härrör istället främst från 1000-talets slut. Gravmonumenten i Husaby är dessutom inte äldre 
än de vid övriga fyndorter i Västergötland. Vidare är likheterna mellan gravmonumenten 
från Husaby och Vreta små. 35 Ornamentiken visar även att den kronologiska tyngdpunkten 
ligger tidigare i Husaby än i Vreta (se även Ljung, C. 2010a:58, 62, 66).

I själva verket är likheterna mellan Västergötland och Östergötland i fråga om monumentens 
utformning och ornamentik förvånansvärt små. Rent växtornamentala utföranden, vilket 
är vanligt på sidohällar i Östergötland (speciellt i grupp III), förekommer över huvud taget 
inte i Västergötland. Istället dominerar djurornamentik både på sidohällar och på liggande 
hällar/lockhällar. Dessutom föreligger skillnader i de zoomorfa kompositionerna mellan 
de två landskapen. Gavelhällar med propellerkors förekommer dock både i Öster- och 
Västergötland, men korsen har utformats på olika vis. Den tydligaste skillnaden är att 
det diagonala korset på de västgötska hällarna har kortare korsarmar än det raka korset. 
På de östgötska gavelhällarna består de diagonala korsarmarna istället av långt utdragna, 
profilhuggna ”propellrar”. Vidare är det vanligt att de västgötska korsen har dubbelkonturer, 
vilket är ovanligt i Östergötland (jfr dock Vreta 12 och 13) (se även Bergengren 2005:22). 
Bergengren, som studerat de tidigkristna gravmonumentens korsristade gavelhällar, framhåller 
att korsen på de västgötska hällarna har en tidigare datering än de i Östergötland (Bergengren 
2005:22 f.). Det bör också noteras att dubbelspiraler med en asymmetrisk upprullning av Pr 
4-typ, vilket är vanligt på de östgötska propellerkorsen, helt saknas i Västergötland.

Även i fråga om huggteknik finns olikheter mellan de två landskapen. I Västergötland är 
det vanligt att hällarna har huggits med en spetsig hacka, vilken efterlämnat huggmärken i 
form av grova prickar. Det finns några exempel på detta i Östergötland, men majoriteten av 
gravmonumenten har bearbetats med mejsel, vilket gör att huggspåren bildar mer eller mindre 
jämna rännor. Kitzler Åhfeldts studier indikerar vidare att hantverket varit organiserat på 

�� Visserligen har korsen på två av gavelhällarna från Vreta dubbelkonturer (Vreta 1� och 1�), vilket 
även förekommer på gavelhällarna i Husaby (se t.ex. Husaby �-�), men också på andra platser i 
Västergötland. I övrigt är likheterna mellan korsframställningarna inte påfallande. Växtornamentik, 
vilket är den vanligaste utformningen av sidohällar i Vreta, återfinns inte i Husaby. Dessutom följer 
djurornamentiken olika upplägg i Husaby och i Vreta.
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olika sätt. I Västergötland följer runristarna en lokal, platsbunden tradition, medan samma 
ristargrupper förefaller ha varit verksamma på flera platser i Östergötland (Kitzler Åhfeldt 
2008; 2012a). I Östergötland återfinns dessutom samma slags ornamentala utföranden på 
fyndplatser över ett större område. Frågan är vari dessa olikheter bottnar? Möjligen går de 
tillbaka på skillnader i social struktur där beställarna av monumenten har ingått i olika sociala 
nätverk. En faktor som troligen spelar in är de kronologiska skillnaderna som finns mellan 
landskapen, där tyngdpunkten för de tidigkristna gravmonumenten i Västergötland ligger 
i 1000-talets första hälft medan majoriteten av de östgötska monumenten uppfördes under 
århundradets mitt eller senare del. Som framgick av analysen av det östgötska materialet 
ger gravmonumenten från det tidiga 1000-talet (grupp I) ett mer heterogent intryck. I det 
äldsta skedet tycks således förhållandena i Östergötland likna de i Västergötland, med mer 
lokalt präglade monumentformer.

Trots de övergripande skillnaderna mellan Östergötland och Västergötland visar utform-
ningen av några enstaka hällar att vissa beröringspunkter föreligger. Som redan uppmärk-
sammats har korsen på gavelhällarna i Kållands Råda (Kållands Råda 3-5) likheter med 
två hällar från Linköping (Linköpings domkyrka 1 och Linköping S:t Lars 2). Hällarna 
från Linköping tillhör båda en tidig fas av de östgötska gravmonumenten och är således 
samtida med materialet från Kållands Råda. Vidare påminner djurornamentiken på två 
hällar från Husaby om zoomorfa framställningar i Östergötland. Kompositionen på den 
liggande hällen/lockhällen Husaby 3/Vg 53 utgörs av kantföljande skriftbandsdjur som 
binds samman på dess kortsida, samt av två rundjur lagda i mandelformiga öglor om 
varandra över dess mittyta. Den övergripande layouten känns igen från ett antal liggande 
hällar/lockhällar i Östergötland (se grupp II). Dock skiljer sig utformningen av själva 
rundjuren på Husaby 3/Vg 3 från de östgötska exemplen. Djurornamentiken på sidohällen 
Husaby 10 liknar den som finns på Väversunda 5/Ög 55 och Skänninge S:t Martin 6. De 
zoomorfa framställningarna på dessa tre sidohällar kan tillskrivas Pr 3. Att det är just i 
Husaby som djurornamentik med paralleller till Östergötland förekommer är intressant 
med tanke på att Husaby är den enda av de västgötska fyndorterna där man kan påvisa att 
gravmonument uppförts fram i 1000-talets andra hälft. Således föreligger samtidighet med 
stora delar av med östgötska materialet.

5.2.3. Den västgötska runstenstraditionen 

Det har ofta framhållits att det västgötska runstensresandet står i nära förbindelse med 
det danska området (Gardell 1945:54 ff.; Wideen 1955:246 ff.; Christiansson 1959:78; 
SRI, 5:XXVIII f.; Lager 2002:91; se även Carlsson, K. 2007:165 ff.). En övervägande del 
av landskapets runstenar är oornerade (Rak). Det är även relativt vanligt att ornamentala 
detaljer, såsom spiraler, öglor och vegetativa element, har lagts till inskriftsbandet (Sod) 
(jfr Christiansson 1959: 56 f., 78). Ungefär en �ärdedel av de västgötska runstenarna har 
zoomorfa utföranden (Gräslund 2002:146). Utifrån ornamentiken kan man konstatera att 
de allra flesta runstenarna i Västergötland restes under perioden sent 900-tal till och med 
den första �ärdedelen av 1000-talet (Lager 2002:91 ff.; se även Wideen 1955:251; Sawyer 
2000:146). Utföranden i Pr 3 saknas och endast ett mycket litet antal runstenar tycks ha 
rests under 1000-talets andra �ärdedel. 

Det föreligger ett nära samband mellan runstenar och tidigkristna gravmonument i 
Västergötland, vilket redan uppmärksammades av Wideen (1955:177 f., 187). Han tänkte 
sig att gravmonument började uppföras samtidigt som runstenar med en rikare ornamental 
utsmyckning restes (Wideen 1955:239). Även Stig Lundberg håller öppet för att de tidig-
kristna gravmonumenten till en viss del är samtida med runstenarna (1997:3, 31). Man kan 
konstatera att tidfästningen av de västgötska gravmonumenten överlappar dateringarna av 
runstensresandet under ett skede av 1000-talets början. Liksom i Östergötland föreligger 
således en period av samexistens mellan runstenar och tidigkristna gravmonument. De 
två formerna av runristade monument har dock olika kronologisk tyngdpunkt. Flera av de 
västgötska gravmonumenten anknyter genom ornamentik, utformning och materialval till 
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de resta runstenarna ute i landskapet. Som redan diskuterats har de rundade gavelhällarna 
i Häggesled (Häggesled 1-7/Vg 21-27) runstenslika drag. Motivet med det ”stora djuret” 
på sidohällarna från Kållands Råda (Kållands Råda 6-9) återfinns även på två runstenar i 
landskapet (Vg 14 och Vg 181). En av dessa (Vg 14) är, likt många av de tidigkristna grav-
monumenten, reliefhuggen. Möjligen är detta en influens från de runristade gravvårdarna. 
Vidare har ornamentiken på de liggande hällarna/gravhällarna från Särestad (Särestad 1/Vg 
105) och Västra Gerum (Västra Gerum 1/Vg 75) sina närmaste paralleller bland runstenarna. 
Dessa gravhällar avviker dessutom från landskapets övriga gravmonument genom att de 
är tillverkade av granit. Man skulle kunna invända att både Särestad och Västra Gerum 
är belägna på ett visst avstånd från brytbar sand- eller kalksten, vilket skulle kunna vara 
orsaken till att man valt ett lokalt stenmaterial (jfr Wideen 1955:240 ff.). Varken Kållands 
Råda eller Häggesled ligger emellertid nära områden med sedimentär berggrund. Man har 
således låtit frakta hit stenmaterialet för att tillverka gravmonument (Lundberg, S. 1997:65). 
Detta visar att materialval inte behöver förklaras genom geologiska förutsättningar. 

Den rumsliga överensstämmelsen mellan runstenar och tidigkristna gravmonument 
i Västergötland är ganska svag på en lokal nivå. Runstenar förekommer endast i tre av 
socknarna med tidigkristna gravmonument, nämligen i Husaby, Kållands Råda och i Tun. 
De västgötska socknarna är emellertid små och ser man spridningsbilden på en mer generell 
nivå återfinns lokalerna med tidigkristna gravmonument i de runstensrikaste delarna av 
landskapet (jfr SRI, 5:XXVII; Palm 1992:92 f., 113 ff.). I samtliga härader med tidigkristna 
gravmonument återfinns även runstenar. 

5.2.4. Gravskicksförändringar och kristna gravplatser i Västergötland

Som framgått av ovanstående kapitel utmärks Västergötland av en kort runstensperiod, 
centrerad kring årtiondena runt år 1000. Vidare har tidigkristna gravmonument uppförts 
på ett antal platser, främst under 1000-talets första hälft. Endast i Husaby finns en tydlig 
kontinuitet fram i århundradets andra del. Jämför man Västergötland med Östergötland 
förefaller förändringarna i runstenstraditionen få genomslag tidigare. Mycket pekar även mot 
att gravläggningstraditionen i Västergötland omformas i ett tidigt skede. Redan omkring 900 
förändras gravskicket i de centrala delarna av landskapet och senast vid århundradets mitt 
upphör kremationsgravskicket. Ungefär samtidigt tycks man sluta bruka de äldre gravfälten 
(�eliander 2005:329 f., 350; 2010; Vretemark & Axelsson 2008:216 f.; Vretemark 2009:14 
f.; 2011:59). Utvecklingen i Västergötland under slutet av vikingatiden påminner i detta 
hänseende mycket om Sydskandinavien och det danska området (Vretemark & Axelsson 
2008:217; Vretemark 2009:15). Gravskicksförändringar i de centrala delarna av Västergötland 
har tolkats som ett utslag av ett starkt kristet inflytande redan under 900-talet (�eliander 
2005:349 f.; Vretemark & Axelsson 2008:216 f.; Vretemark 2009:14 f.; 2011:59; 2014:139 
f.). Som redan diskuterats är det dock omtvistat huruvida de senvikingatida gravskickför-
ändringarna i Sydskandinavien ska förstås mot bakgrund av religiös övertygelse eller som 
en allmän kontinentalkristen influens (se kap. 4.2.2, Svanberg 1999:67 ff.; 2003:147 f.). 
Samma synpunkter kan naturligtvis överföras på det västgötska området.

�eliander anser att äldre fornnordiska och yngre kristna begravningstraditioner endast 
praktiserades sida vid sida under en kort tid i Västergötland (2005:349 f.; 2010:173 ff., 189). 
Enligt honom förekommer inget övergångsgravskick i landskapet, istället är kristna och 
icke-kristna gravläggningar rumsligt åtskilda (�eliander 2005:326 ff.; 2010:173 ff.). Tore 
Artelius hävdar i motsats till �eliander att återbruk av äldre gravfält under vikingatid 
är ett återkommande mönster i Västergötland. Ett exempel på detta är Vittenegravfältet 
(Raä 60) invid Hunnebergs sydsida. Det yngsta skedet av gravplatsen utgjordes av jordade 
gravar i rektangulära stensättningar från 1000-talet. Till formen påminde dessa om samtida 
gravläggningar i östra Mellansverige (Artelius 2004; Artelius & Lindqvist 2007). Även 
i Såntorp Snickaregården (Raä 43) i Eggby socken har senvikingatida gravläggningar 
påträffats på ett äldre gravfält. En äldre domarring med resta kalkstenshällar från romersk 
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järnålder/folkvandringstid hade fått tjäna som avgränsning för ett 30-tal jordade gravar. 36 
I huvudsak hade de döda gravlagts i öst-västlig riktning med huvudet i väster. I några fall 
var gravarna istället orienterade efter hällarna i domarringen. Fynd av spik visar att kistor 
förekommit. Föremål av varierande karaktär framkom i några av gravarna (Lundberg & 
�eliander 2004:79 ff.). Det senvikingatida Såntorp har tolkats som en tidig kristen gravplats, 
vilken troligen varit i bruk från omkring 950 och hundra år framåt i tiden (Lundberg & 
�eliander 2004:79 ff.). Inga spår efter en kyrkbyggnad har påträffats i Såntorp (Vretemark 
2009:14; 2011;61; 2014:140). 

Under senare år har delar av en mycket stor kristen gravplats undersökts invid Varnhems 
kloster (Vretemark 2007; 2009; 2011; 2014; Vretemark & Axelsson 2008). Uppskattningsvis 
har 2000, kanske så många som 3000 personer gravlagts under en tidsperiod om 250 år, från 
900-talets första del fram till slutet av 1100-talet (Vretemark 2014:138 f.). I Varnhem har 
även tre faser av en kyrkobyggnad undersökts. Den första träkyrkan på platsen uppfördes 
omkring år 1000, men ersattes efter endast ett par decennier av en större träkyrka med en 
stor stenkällare. Senare byggdes kyrkan om helt i sten. Denna kyrka stod färdigbyggd mot 
slutet av 1000-talet (Vretemark & Axelsson 2008:211 ff.; Vretemark 2009:9 ff.; 2014:136). 
Den äldsta gravläggningsfasen i Varnhem utgörs av en grupp gravar från 900-talet, belägna 
både söder och norr om den senare kyrkan (Maria Vretemark e-post 2013-06-04). Dessa 
gravar har tolkats som ett kristet gårdsgravfält, vilket använts under ett par generationer 
innan kyrkan uppfördes. De äldsta gravarna skilde sig inte konstruktionsmässigt från 
de yngre, undantaget kalkstenskistorna från 1000- och 1100-talen. De döda hade lagts 
i öst-västlig riktning med huvudet i väster i en grop i marken eller i kistor. Gravarna var 
oftast fyndtomma, men fynd av knivar, brynen, mynt, söljor, spännen och pärlor framkom 
emellanåt. Den äldsta gravläggningsfasen i Varnhem uppvisar stora likheter med de samtida 
gravläggningarna innanför domarringen på det närliggande gravfältet i Såntorp (Vretemark 
2009:14; 2011:60 f.: 2014:139 f.).

Från Varnhem finns fynd av ett tidigkristet gravmonument, nämligen den liggande 
hällen/lockhällen Varnhem 1/Vg 79. Denna hittades 1884 vid plöjning i en åker ca 100 
meter sydost om Varnhems klosterkyrka, inom den före detta klosterträdgården (SRI, 
5:134). Norr om den nu undersökta kyrkan framkom en murad kista med huvudnisch som 
hade en exakt passning med gravhällen. Kistan innehöll skelettet av en kvinna, troligen 
Kata som omtalas i runinskriften (Vretemark & Axelsson 2008:214; Vretemark 2009:12 f.; 
2011:59 f.; 2014:136 f.). Man kan således konstatera att gravhällen ingått i en annan typ av 
konstruktion, en murad kista, än man vanligen förknippar med tidigkristna gravmonument. 
Vidare finns en tydlig rumslig koppling mellan graven och kyrkan (se även kap. 6.1.4). 
Gravarna i stenkista har tillkommit efter det att den stora stenkällaren byggdes, således 
den andra kyrkan på platsen, vilket indikerar att Kata gravlades kring 1000-talets mitt 
(Vretemark 2014:136 f.).

Även i Husaby finns belägg för en tidig kyrka och äldre gravläggningar, men de arkeolo-
giska lämningarna är betydligt mer fragmentariska än i Varnhem. I samband med kyrkans 
restaurering 1900-1902 hittades en bearbetad ekpåle, vilken ansågs komma från en äldre 
träkyrka (Ekhoff 1914-16:292 f.). Ekstocken har dendrodaterats och resultaten visar att virket 
fälldes tidigast 1054 (ATA 312-3732-1999). Även kyrkans byggnadskronologi, där tornet 
är äldre än långhus och kor, talar för existensen av en träkyrka. Tornet uppfördes sannolikt 
redan under början av 1100-talet, intill en förmodad träkyrka (Dahlberg 1998:276; se även 
Ekhoff 1914–16:284 ff.; ATA 312-3732-1999). Sammantaget tyder detta på att en träkyrka 
byggts någon gång under 1000-talet, vilket öppnar för att samtidighet funnits med de 
tidigkristna gravmonumenten på platsen. Inga fragment av tidigkristna gravmonument har 
hittats i tornet, kyrkans äldsta del, vilket gör det möjligt att gravmonumenten fortfarande 

�� Det har även föreslagits att kalkstenshällarna rests under vikingatid för att begränsa gravplatsen 
(Artelius & Kristensson �00�:1�8).
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stod kvar på kyrkogården när det uppfördes (Lundberg, S. 1997:60).37 Det var först i och 
med att långhus och kor byggdes om i sten som de tidigkristna gravmonumenten började 
återanvändas i nya sammanhang (jfr Lundberg, S. 1997:61 f).

Det finns ett fåtal belägg för gravar som är äldre än stenkyrkan i Husaby, däribland 
en barngrav som stratigrafiskt sett ligger under tornet. Vidare har några jordade gravar 
undersökts vid prästgården, utanför dagens kyrkogård (Berglund 2000:105 ff.; �eliander 
2005:226 f.). Att begravningarna ligger på ett avstånd om ca 50 meter från kyrkan kan tas 
som ett indicium på att gravplatsen redan inledningsvis var mycket stor. Alternativt skulle 
gravarna kunna tillhöra en äldre gravplats, vilken senare flyttades närmare läget för den 
nuvarande stenkyrkan (Berglund 2000:107). 

Även om övergången från en förkristen till en kristen begravningstradition inte behöver 
vara så definitiv som �eliander hävdar - gravar med vad som kan definieras som ett över-
gångsgravskick förekommer trots allt - så tyder källmaterialet på att gravskicksförändringarna 
i landskapets centrala delar var genomgripande, samt ägde rum under en relativt kort period 
(se även Anglert, Mats 2009:222). I Västergötland finns ett visst tidsmässigt avstånd mellan 
tidpunkten då förändringarna av begängelseformen tar sin början, under 900-talets inledning, 
och den senvikingatida runstenstraditionen. Runstensresandet inleds visserligen tidigt, under 
senare delen av 900-talet (Lager 2002:91 ff.; se även Wideen 1955:251; Sawyer 2000:146), 
men mycket tyder på att de äldre gravfälten överges redan vid århundradets mitt (�eliander 
2005:329 f., 350; 2010; Vretemark & Axelsson 2008:216 f.; Vretemark 2009:14 f.; 2011:59; 
2014:131). Till skillnad från i Östergötland, där förändringarna i gravskicket sammanfaller 
med runstensproduktionen, finns i Västergötland ett tidsmässigt glapp mellan dessa företeelser. 
Det föreligger även ett glapp mellan de förkristna brandgravfälten från 900-talets första 
hälft och de medeltida kyrkogårdarna från sent 1000-tal och framåt (Vretemark 2014:131). 
Mycket tyder på att gravläggningarna under loppet av 900-talet omlokaliseras till nya 
gravplatser invid gårdarna (�eliander 2005:329 f., 349 f.; Vretemark & Axelsson 2008:216 
f.; Vretemark 2009:14 f.; 2011:59; 2014:139). Det är sannolikt i detta sammanhang som 
gravarna i Såntorp, liksom den äldsta fasen av den stora gravplatsen i Varnhem, ska förstås. 
Under 1000-talet går utvecklingen på de båda platserna i olika riktning. I Varnhem uppförs 
en kyrka medan gravläggningarna i Såntorp upphör mot århundradets mitt. Detta tyder på 
att begravningarna centraliseras och att det sker en övergång från kristna gårdsgravfält till 
kyrkor med begravningsrätt under 1000-talet (Vretemark 2014:139 f.). Detta skifte tycks 
sammanfalla med uppförandet av tidigkristna gravmonument. Lockhällen Varnhem 1/Vg 
79 kan knytas till en gravläggning invid träkyrkan med stenkällare i Varnhem. Även det 
arkeologiska källmaterialet från Husaby pekar mot att de tidigkristna gravmonumenten 
uppfördes invid en träkyrka. Inga gravmonument har däremot framkommit i anslutning 
till den äldsta kyrklösa gravläggningsfasen i Varnhem, eller på gravfält såsom Såntorp. 
Sammantaget tyder detta på att de tidigkristna gravmonumenten i Västergötland kan sättas 
i samband med inrättandet av mer regelrätta kyrkogårdar under 1000-talets början. 

5.3. Södermanland 

Tidigkristna gravmonument är kända från 13 platser i Södermanland. Materialet omfattar 27 
stenar och fragment. Majoriteten av fyndplatserna (Hammarby, Jäder, Kjula, Lista, Sundby, 
Tumbo och Öja) är belägna inom ett begränsat område kring Eskilstuna, i Rekarnebygden 
(fig. 43). I Eskilstuna finns två fyndplatser, dels Fors kyrka, dels Eskilstuna Kloster, platsen 
för den äldre Tuna kyrka. Fyndplatserna tillhör olika socknar, Fors och Kloster, som är 
belägna på varsin sida om Eskilstunaån, vilken utgör gränsen för Väster- och Österrekarne 

�� Ett fragment sitter dock inmurat i en fönsterglugg i klockvåningen (Husaby 18). Detta våningsplan 
utgör dock en yngre påbyggnad av tornet som är samtida med absidsalkyrkan (Ekhoff 191�-1�:�91 f.; 
Dahlberg 1998:���).
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härader. Gravmonumenten från de två platserna benämns som Eskilstuna Fors respektive 
Eskilstuna Kloster. Endast fyra fyndplatser återfinns utanför Rekarneområdet: Strängnäs 
och Ytterselö vid Mälaren samt Ludgo och Vrena i landskapets södra del.

5.3.1. Fyndplatser och dateringar

Eskilstuna

Kapitlet om de tidigkristna gravmonumenten i Södermanland kan knappast inledas på 
annat sätt än genom en diskussion om Eskilstunakistan per se (Eskilstuna Kloster 1-4/Sö 
356) (se fig. 1). De fyra hällarna påträffades vid utläggandet av Klostergatan i Eskilstuna 
år 1912. Vid fyndtillfället låg de sekundärt placerade i en underjordisk gravkista (fig. 44). 
Lindqvists rekonstruktion av gravmonumentet utgörs av en högre gavelhäll (Eskilstuna 
Kloster 2/Sö 356) i huvudänden och en lägre gavelhäll (Eskilstuna Kloster 4/Sö 356) vid 
fotändan, samt av två sidohällar (Eskilstuna Kloster 1/Sö 356 och Eskilstuna Kloster 3/Sö 
356). Lockhällen är inte bevarad, men bör utifrån kistans utseende ha haft en trapetsoid 
form (Lindqvist, S. 1915:26 ff.). Det faktum att färgrester finns bevarade på hällarna tyder 
på att kistan inte varit utsatt för väder och vind under någon längre tid. Det är därför troligt 
att hällarna i gravmonumentet redan på ett tidigt stadium kom att återbrukas i den yngre 
gravkistan under jord. 

Man kan förstås fråga sig om Lindqvists rekonstruktion är rimlig. Ornamentiken på de 
fyra hällarna har ett likartat utseende, samt är huggen med samma slags teknik, vilket tyder 
på att de tillhört samma monument (se Lindqvist, S. 1915:26 f.). Det finns inget som direkt 
motsäger Lindqvists förslag, men det föreligger några konstruktionsmässiga märkligheter 
som inte är helt enkla att förklara. En sådan är att sidohällarna i princip saknar rotpartier 
(jfr dock sidohällarna Kållands Råda 6-9). Lindqvist anser att detta kan förklaras med att 

Fig. 43. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Södermanland. 
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de endast har varit obetydligt nedgrävda i jorden (1915:27). Vidare är den ena sidohällen 
(Eskilstuna Kloster 1/Sö 356) betydligt tunnare än den andra (Eskilstuna Kloster 3/Sö 356). 
Att hällen är tunnare och därmed något lättare skulle möjligen kunna ses som tecken på att 
den i själva verket fungerat som lockhäll. Även förekomsten av runinskrift på Eskilstuna 
Kloster 1/Sö 356 tyder på detta. Förhållandet att den ena hällen är tunnare skulle dock 
kunna förklaras med att den spjälkats i samband med att gravmonumentet föll samman eller 
återbrukades. Lindqvist skriver att båda hällarna (Eskilstuna Kloster 1/Sö 356 och Eskilstuna 
Kloster 3/Sö 356) har haft ojämna nederkanter, medan övriga sidor var planhuggna. Detta 
pekar trots allt på att de fungerat som sidohällar (Lindqvist, S. 1915:27).38

Eskilstunakistan har fått stå som företrädare för en hel fyndkategori, men ironiskt nog 
är den på många sätt unik. Runinskrifterna på gravmonumenten är vanligen ristade på 
den liggande hällen/lockhällen. I några fall förekommer även inskrifter på gavelhällar. 
Eskilstunakistan har däremot både en runristad gavelhäll och sidohäll (Eskilstuna Kloster 
1-2/Sö 356). Inledningen av inskriften har sannolikt funnits på den förkomna lockhällen. 
Inte bara inskriftens placering på Eskilstunakistan är ovanlig utan även dess innehåll:

Eskilstuna Kloster 1/Sö 356: 
+ ku… + ant + hans … ku… uk + þ£a…
Gu[ð hialpi] and hans [ok] G[uðs moðiR,] ok þæ[iRa]

Eskilstuna Kloster 2/Sö 356 
… + sum + kiara + litu + tofi + risti + runaR + a + nesbiurn + hiok + sta… 
[manna,] sum gærva letu. Tofi risti runaR a, Næsbiorn hiogg stæ[ina].

”Gud och Guds moder hjälpe hans ande och de (mäns ande) som har låtit göra (detta). Tove 
ristade runorna härpå. Näsbjörn högg stenarna(?). ”

Ristarsignaturer är ytterst ovanliga på tidigkristna gravmonument.39 Inskriften på 
Eskilstunakistan vittnar dessutom om en arbetsdelning, där Tove ristade runorna och 
Näsbjörn högg stenarna, vilket gör den unik. Vid en okulär besiktning av stenarna kan 

man också se att huggtekniken mellan 
runorna och ornamentiken skiljer sig 
åt (Lindqvist, S. 1915:32; Källström 
2007a:302). Även i fråga om konstruk-
tionen avviker Eskilstunakistan från det 
stora flertalet tidigkristna gravmonument. 
Kistans gavelhällar är av olika storlek, 
vilket tycks vara ovanligt. Vidare har 
Eskilstunakistan monumentala dimen-
sioner. Den bevarade delen av den största 
gavelhällen (Eskilstuna Kloster 2/Sö 356) 
är 1,76 meter hög. För att nå ursprung-
lig höjd bör ytterligare några decimeter 
adderas. Sannolikt har gavelhällen varit 
runt 2,15 meter hög. 

Ornamentiken på Eskilstunakistans 
gavelhällar (Eskilstuna Kloster 2/Sö 
356 och Eskilstuna Kloster 4/Sö 356) 
utgörs av likartade zoomorfa framställ-
ningar. Utsidan av den större gavelhällen 

�8 Eftersom de båda hällarna består av ett antal sammanfogade fragment, samt att vissa partier är 
rekonstruerade, går dessa uppgifter idag inte att kontrollera.

�9 Ristarsignaturer förekommer även på Köping �1 samt möjligen på Väversunda �/Ög �� (Owe �00�:�1 
f.; Källström �00�a:��1).

Fig. 44. De fyra hällarna som ingår i den rekonstruerade 
Eskilstunakistan (Eskilstuna Kloster 1-4/Sö 356) låg vid 
fyndtillfället sekundärt placerade i en underjordisk gravkista. 
Foto: Sune Lindqvist 1912/ATA.
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(Eskilstuna Kloster 2/Sö 356) domineras 
av ett rundjur med fram- och bakben, 
vars långa bakkropp är lagd i flera öglor. 
På stenens övre del finns ytterligare ett 
rundjur som biter sig fast i det andra djurets 
kropp (fig. 45). På den mindre gavelhäl-
lens (Eskilstuna Kloster 4/Sö 356) utsida 
ses ett liknande motiv. Gavelhällarnas 
utsida har ornamentik i relief medan 
insidornas zoomorfa ornament endast 
är konturristade. Grundmotivet på de 
båda sidohällarna Eskilstuna Kloster 
1/Sö 356 och Eskilstuna Kloster 3/Sö 
356 är likartat och utgörs av ett rundjur 
med lång nacktofs, vars bakkropp är lagd 
i en mandelformad ögla. Detta rundjur 
kombineras på olika vis med ytterligare 
zoomorf ornamentik. Som helhet kan 
ornamentiken på de fyra hällarna som 
ingår i Eskilstunakistan tillföras Pr 3.

Det mest omfattade södermanländska 
fyndmaterialet i antal fragment räknat 
kommer från Fors kyrka i Eskilstuna 
(Eskilstuna Fors 1-6). Fragmenten har 
olikartad utformning och torde ha tillhört 
minst fyra olika gravmonument. På den 
liggande hällen/lockhällen Eskilstuna 
Fors 1/Sö 355 ses zoomorf ornamentik 
bestående av minst ett tjockare rundjur 
som flätas samman med ett smalare 
rundjur med fot. Ornamentiken kan tro-
ligen tillföras Pr 3. Gavelhällsfragmentet 
Eskilstuna Fors 3 påminner mycket om 
Eskilstunakistans gavelhällar. Dels 
genom den kantföljande runinskriften, 
dels genom den böjda kanten, som tyder 
på att gavelhällen har haft en spetsig 
form. Hällens mittyta upptas av djuror-
namentik i Pr 3. Zoomorf ornamentik 
av ett annorlunda slag återfinns på två 
mindre fragment av liggande hällar/
lockhällar (Eskilstuna Fors 5 och 6). 
Utförandet på Eskilstuna Fors 5, med 
smala slingorna lagda i vida bågar, tyder på att hällen har haft ornamentik som kan tillskrivas 
Pr 4. Även ornamentiken på Eskilstuna Fors 6 ger ett graciöst intryck, vilket karaktäriserar 
Urnesstilen. Den strama utformningen av en fot med rundad sporre, tillhörande ett i övrigt 
icke bevarat rundjur, hör närmast hemma inom Pr 4. Motivet på fragmentet Eskilstuna Fors 
2 utgörs av bakkroppen av ett fyrfota djur med svans, vilket ristats inom ett rektangulärt 
fält. Djurets kropp är rödmålad, konturlinjerna svarta, medan svansen och bogspiralen 
är gula (Tronner, Nord & Gustavson 2002:204). Sven B. F. Jansson anser att fragmentet 
Eskilstuna Fors 2 tillhört en sidohäll med romansk ornamentik. Enligt honom tillhör 
den ett yngre tidsskede än de tidigkristna gravmonumenten (Jansson, S. B. F. 1960). Det 
är mer sannolikt att fragmentet härrör från en gavelhäll med rektangulär form, motivet 
tyder på detta (jfr Sundby 3). Även om framställningen ger ett sent intryck är den på intet 

Fig. 45. Utsidan av den större av de två gavelhällarna i 
Eskilstunakistan, Södermanland (Eskilstuna kloster 2/Sö 
356). Efter Lindqvist, S. 1915:19, Fig. 6.



108

sätt väsensskild från ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten, varför hällen bör 
betraktas som del av ett sådant. 

Rekarnebygden

Från Hammarby kyrka finns större delen av en sidohäll bevarad (Hammarby 1/Sö 89). 
Ornamentiken är nästan bortnött eftersom hällen legat inmurad i golvet mellan koret och 
sakristian. Av de ristningsspår som återstår framgår att hällen har haft zoomorf ornamentik. 
Dessutom kan ett profilsett djurhuvud, vilket troligen har drag av både Pr 2 och Pr 3, skönjas. 
Liksom Eskilstunakistans sidohällar är Hammarbyhällen mycket stor. Längs med dess 
övre kant finns resterna av en runinskrift (jfr Lindqvist, S. 1915:33, fig. 13). Även i detta 
hänseende finns således likheter med Eskilstunakistan (se Eskilstuna Kloster 1/Sö 356). 

Från Jäders kyrka finns ett fragment av en sidohäll bevarad (Jäder 1/Sö 99). Den har 
betydligt beskedligare dimensioner än Hammarbyhällen, men ornamentikens uppbyggnad 
tycks ha varit likartad. På sidohällen Jäder 1/Sö 99 ses delar av två tjockare djurkroppar lagda 
i mandelformade öglor om varandra, vilka flätas samman med smalare rundjur, varav ett är 
bevarat i sin helhet. Utförandet hör hemma inom Pr 3. Även den zoomorfa ornamentiken 
på en häll med rotparti från Kjula kyrka (Kjula 1) kan tillskrivas Pr 3. 

Tre i princip helt bevarade hällar har påträffats i anslutning till Sundby kyrka: en liggande 
häll/lockhäll, en sidohäll och en gavelhäll. Ornamentiken på den liggande hällen/lockhäl-
len (Sundby 1/Sö 116) är utförd i låg relief och utgörs av två kantföljande skriftbandsdjur 
vilka binds samman av koppel på hällens kortsidor. På mittytan finns en symmetriskt 
uppbyggd komposition som utgörs av två spegelvända rundjur med bogspiral och framben, 
vars bakkroppar flätas samman. Därutöver finns två mindre rundjur. Ornamentiken kan 
tillskrivas Pr 3. Sidohällen Sundby 2/Sö 117 och gavelhällen Sundby 3 avviker både i 
fråga om ornamentik och huggteknik från den liggande hällen/lockhällen Sundby 1/Sö 
116. Sidohällen är dekorerad med ett symmetriskt utformat slingornament. Gavelhällen 
Sundby 3 är endast ristad på en sida och ornamentiken utgörs av ett fyrfota djur i Pr 4 med 
lång nacktofs och svans. Både gavelhällen och sidohällen från Sundby är utförda i samma 
teknik där konturlinjerna är huggna med spetsig hacka, vilken lämnat huggspår i form av 
små prickar. Färgspår i samma toner finns bevarade på båda hällarna. Sammantaget tyder 
detta på att de har tillhört samma gravmonument. 

Från Tumbo kyrka finns endast ett mindre kalkstensfragment bevarat (Tumbo 2/Sö 364). 
Troligen har det tillhört den (i övrigt) förkomna hällen Tumbo 1/Sö 83. Om man jämför 
fragmentet med Peringskiölds teckning av Tumbo 1/Sö 83 framgår att det har samma 
utformning, fast spegelvänt, som den förkomna hällens nedre vänstra del. Tillsammans 
utgör (Tumbo 2/Sö 364) och den förkomna stenen (Tumbo 1/Sö 83) sannolikt ena kortsidan 
av en liggande häll/lockhäll med två kantföljande inskriftsband som binds samman av ett 
koppel. Av teckningen framgår att hällens mittyta upptas av zoomorf ornamentik. Inskriften 
på Tumbo 1/Sö 83 vållar dock viss förvirring eftersom den berättar att: ”Han drunknade i 
Englands…”. Lindqvist föreslår därför att gravmonumentet varit en kenotaf (1915:45). 

Det är inte helt självklart hur de två stenarna från Öja (Öja 1/Sö 87) och Lista (Lista 
1/Sö 77) ska klassificeras. Det förkomna fragmentet Öja 1/Sö 87 har troligen tillhört en 
gavelhäll, men man kan inte helt utesluta att det rört sig om en runsten. Avsaknaden av 
en runinskrift talar dock emot detta. Peringskiölds teckning visar att fragmentet har haft 
en böjd sida med en kantföljande bård. Innanför denna ses rester av djurornamentik. Lista 
1/Sö 77 ansluter till de tidigkristna gravmonumenten genom materialval och ornamentik. 
Möjligen har stenen fungerat som gavelhäll. Eftersom den endast är ornerad på ena sidan 
kan det även röra sig om en rest sten. Den zoomorfa ornamentiken har drag av både Pr 2 
och Pr 3. 

Lindqvist delade in gravmonumenten från Rekarnebygden i två grupper. Enligt honom 
representerar dessa två kronologiska skeenden (1915:49 ff.). Den äldre gruppen, vilken 
omfattar de då kända hällarna från Sundby, Jäder och Fors kyrkor, daterade han till 1040-
talet. Eskilstunakistan och hällar från Hammarby och Tumbo ansåg han vara något yngre, 
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från omkring 1050 eller lite senare (Lindqvist, S. 1915:99 f.). Det finns inget stöd för att se 
några kronologiska skillnader mellan Lindqvists grupper. Dessutom bör det poängteras att 
det inte är möjligt att snäva in tidfästningen av gravmonumenten till ett enskilt decennium. 
De tidigkristna gravmonumenten i Rekarnebygden kan som grupp främst dateras till 1000-
talets mitt och andra del genom förekomsten av djurornamentik i Pr 3 och Pr 4. 

Övriga Södermanland

Utanför Rekarnebygden förekommer tidigkristna gravmonument endast sporadiskt, totalt rör 
det sig om fyra fyndorter. Vid Strängnäs domkyrka finns en på många vis märklig gravhäll 
(Strängnäs domkyrka 1/Sö 280). Till skillnad från i Rekarnebygden, där samtliga tidigkristna 
gravmonument är tillverkade av kalksten, är materialet sandsten. Enligt Södermanlands 
runinskrifter saknar hällen rotparti. Vidare förefaller kanten kring stenen vara ursprunglig, 
vilket tyder på att det rör sig om en gravhäll (SRI, 3:245). Inskriften bekräftar inte att hällen 
varit liggande, men motsäger heller inte detta:

…nbiur * auk þau * ut---uk * $muþkni * litu * aukua * sti£n * þna * iftiR * ulfrik * auk * þa * þ--
a * faþka auk * -au£a * sun * utrlaukar
...biorn ok þau Und[rla]ug møðgini letu haggva stæin þenna æftiR Ulfrik ok þa ... fæðga ok <-
aua>, sun UndrlaugaR.
”… -björn och Underlög, moder och son, lät hugga denna sten efter Ulvrik och de…, fader och 
son, och … Underlögs son.”

Strängnäs domkyrka 1/Sö 280 ger ett runstenslikt intryck både ifråga om ornamentikens 
utformning och hällens storlek och oregelbundna form. Stenen är både mycket stor (198 x 
137 cm) och tjock (23 cm). Det kantföljande inskriftsbandet binds samman genom en knut 
och avslutas med ett utskott med spiral och tumliknande flik (Sod). Mitt på stenen finns 
ett stort grekiskt kors i Ringerikestil. Samma korsform, men i enklare utförande, finns på 
åtskilliga runstenar i Södermanland (SRI, 3:244). Sammantaget pekar detta på en datering 
till 1000-talets förra del. 

Det går inte att närmare uttala sig om hur det förkomna fragmentet från Ytterselö kyrka 
(Ytterselö 1/Sö191) varit utformat. Hermelins teckning visar att ornamentiken utgjorts av 
slingor lagda i bågar om varandra. Vidare tycks fragmentet ha haft en kantföljande inskrift. 
Materialuppgifter saknas och det kan inte med säkerhet avgöras om fragmentet tillhört en 
runsten eller ett tidigkristet gravmonument.40 

Inmurat i Ludgo kyrka finns ett kalkstensfragment med zoomorf ornamentik (Ludgo 1/Sö 
371) bestående av ett rundjur med böjt framben invid en palmettprydd korsarm. På andra 
sidan korsarmen ses resterna av ett rundjur som förefaller ha haft en liknande utformning. 
Ornamentiken kan tillskrivas Pr 4. Det är oklart vilken funktion fragmentet haft. 

Från Vrena kyrka är fyra fragment, som troligen härrör från tidigkristna gravmonument, 
kända. De små fragmenten Vrena 1-2/Sö 361, och möjligen även Vrena 3/Sö 361, har troligen 
tillhört samma häll. Det största fragmentet, Vrena 4, har fungerat som lockhäll i en kista. 
På stenens baksida finns avfasningar som visar att den vilat på två sidohällar. Ornamentiken 
består av ett rundjur i Pr 4 med lång nacktofs. Det upphöjda partiet innanför djurkroppen kan 
troligen tolkas som en korsarm. På fragmentet ses även delar av tvåtåig fot med sporre.

�0 I Ytterselö kyrka har ett ”kalkstensklot” med reliefhuggen djurornamentik i Urnesstil påträffats. 
Till skillnad från vanliga gravklot har det från Ytterselö en 10 cm djup och ca �� cm i diameter stor, 
uthuggen skål i översidan (Schnell, J-B. 19�8:��). Både Sune Lindqvist och Lennart Karlsson anser att 
klotet kan ha fungerat som dopfunt (Lindqvist, S. 19�9:1��; Karlsson, L. 198�:8�). Under 1100-talet 
murades det in i den romanska stenkyrkan (Lindqvist, S. 19�9:1��). Om tolkningen av kalkstensklotet 
som dopfunt är riktig indikerar fyndet att det funnits en tidig kristen miljö vid Ytterselö kyrka. 
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5.3.2. Diskussion

Analysen av de tidigkristna gravmonumenten i Södermanland visar att djurornamentik i Pr 
3 dominerar, även om utföranden i Pr 4 är relativt vanligt. På två hällar återfinns ornamentik 
med drag av både Pr 2 och Pr 3. De tidigkristna gravmonumenten har således en krono-
logisk tyngdpunkt kring 1000-talets mitt och andra hälft. Vidare tyder gravmonumentens 
ornamentala utföranden på att det föreligger stor samtidighet mellan de olika fyndplatserna, 
i synnerhet i Rekarnebygden. Den enda häll som på allvar avviker är Strängnäs domkyrka 
1/Sö 280, vilken tycks tillhöra ett äldre tidsskede.

Ett utmärkande drag för de tidigkristna gravmonumenten i Södermanland är djuror-
namentikens framskjutna position, vilket även har framhållits av Bergengren (2007:16). 
Zoomorfa utföranden förekommer på såväl liggande hällar/lockhällar som på gavelhällar 
och sidohällar. Korsristade gavelhällar saknas helt i Södermanland och landskapet skiljer sig 
härigenom från exempelvis Öster- och Västergötland (se även Bergengren 2005:20; 2007:20). 
Kors är över huvud taget ovanligt på de södermanländska gravmonumenten, men återfinns 
på gravhällen från Strängnäs (Strängnäs domkyrka 1/Sö 280), samt på Ludgo 1/Sö 371 och 
möjligen även på lockhällen Vrena 4. Inom Rekarnebygden saknas dock korsframställningar 
helt. De tidigkristna gravmonumenten i Södermanland, i synnerhet de från området kring 
Eskilstuna, utgör härigenom en egen grupp med regionala särdrag som på flera punkter 
avviker från gravmonumentens utformning i Götalandskapen. Ytterligare ett utmärkande 
drag för Rekarnebygden är att runinskrifter förekommer på såväl gavelhällar (Eskilstuna 
Fors 3 och Eskilstuna Kloster 2/Sö 356) som på sidohällar (Eskilstuna Kloster 1/Sö 356 
och Hammarby 1/Sö 89). Sett till materialet som helhet är detta ovanligt.

Även om de tidigkristna gravmonumenten från Rekarnebygden utgör en lokal grupp så 
föreligger vissa beröringspunkter med andra områden. Den övergripande zoomorfa kom-
positionen på den liggande hällen/lockhällen Sundby 1/Sö 116, och möjligen även på den 
förkomna Tumbo 1/Sö 83, har motsvarigheter på flera platser i Östergötland (jfr t.ex. Hov 
20, Klosterstad 1, Orlunda 1/Ög 2 och Orlunda 4/Ög 5). Även de smala rundjuren på den 
liggande hällen/lockhällen Eskilstuna Fors 5 för tankarna till det östgötska materalet (se Hov 
51 och Rogslösa 2). Så även det symmetriskt utformade slingornamentet på sidohällen Sundby 
2/Sö 117, dock finns inga direkta paralleller till detta utförande. I övrigt saknas sidohällar 
med växtornamentala drag i Södermanland. Landskapet påminner i detta hänseende om 
Västergötland, där sidohällarna har dekorerats med djurornamentala framställningar. Flera av 
de tidigkristna gravmonumenten i Rekarnebygden har haft mer monumentala dimensioner. 
Detta gäller inte bara Eskilstunakistan (Eskilstuna Kloster 1-4/Sö 356); även hällar från 
Hammarby (Hammarby 1/Sö 89) och Fors kyrkor (Eskilstuna Fors 3) har tillhört kistor av 
betydande storlek. Också på denna punkt finns likheter med Västergötland eftersom hällar 
tillhörande stora kistor påträffats i Husaby och Kållands Råda (se kap. 5.2.2). Det bör dock 
noteras det också förekommer kistor av mindre storlek i Södermanland (se t.ex. Jäder 1/Sö 
99 och Sundby 1/Sö 116). När det gäller ristningsteknik föreligger, som redan Lindqvist 
påpekade (1915:36 ff.), likheter med Västergötland och Närke (se även kap. 5.4.1). På flera 
fyndplatser i Södermanland finns hällar med huggspår i form av prickar efter en spetsig 
hacka (se Eskilstuna Fors 1/Sö 355, Eskilstuna Fors 3-4, Jäder 1/Sö 99, Sundby 2/Sö116, 
Sundby 3, Strängnäs domkyrka 1/Sö 280, Tumbo 2/Sö 364). En stor del av det västgötska 
materialet har, som redan framhållits, huggits med samma teknik (se kap 5.2.2) Likheter i 
ornamentik, ristarteknik och monumentens storlek tyder på att beställarna av tidigkristna 
gravmonument i Rekarnebygden har haft kontaktnät med förgreningar ner i Götalandskapen. 
Samtidigt har man valt att ge gravmonumenten en egen, lokal utformning.
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5.3.3. Den södermanländska runstenstraditionen

Det är väl känt att det finns regionala skillnader i runstensresandet i Södermanland (SRI, 
3:XV ff.; Christiansson 1959:59 ff.; Palm 1992:242, 254 ff.). Wessén utskiljer på grund-
val av runristningarnas karaktär tre runstensområden, norra, södra respektive sydöstra 
Södermanland. Dessa områden sammanfaller intressant nog med de tre medeltida prosterierna 
landskapet var indelat i: Strenginensis, Törensis och Nicopensis (SRI, 3:XX ff.; Ståhle 
1950:100). På ett generellt plan har runstensresandet i landskapet en kronologisk tyngdpunkt 
i 1000-talets första hälft. Stilgrupperna Rak, Fp, Pr 1 och Pr 2 är tillsammans betydligt 
vanligare än Pr 3, Pr 4 och Pr 5. De två sistnämnda är endast sparsamt förekommande 
(Herschend 1994:30 f., fig. 10). Det föreligger dock stora variationer i stilarnas fördelning 
inom landskapet. Vanligen ses skogsbältet Mälarmården som en gräns mellan en nordlig 
och en sydlig region. Christiansson menar att runstenarna i Södermanlands södra delar 
domineras av Sydskandinavisk stil medan de nordvästra och östra delarna av landskapet utgör 
ett intermediärt stilområde, vilket har påverkats av den mellanskandinaviska, uppländska 
runstensstilen (Christiansson 1959:256, Karta 1). Lager gör en liknande uppdelning av de 
södermanländska runstenarna. Hon menar att runstensproduktionen i landskapets södra 
delar har likheter med nordöstra Östergötland och Öland, medan de norra delarna mer 
påminner om Uppland och Västmanland. Runstensresandet i södra Södermanland har 
enligt Lager en kronologisk tyngdpunkt före 1050 medan majoriteten av runstenarna i de 
norra delarna av landskapet uppförs efter 1050 (Lager 2002:91 f.). På ett lokalt plan är dock 
denna indelning för grov. För Rekarnebygdens del är den rent av missvisande. 

Runstensresandet i norra Södermanland är ingalunda homogent. Redan Wessén noterade 
att runstenarna väster om Strängnäs har en mindre uppländsk karaktär än de i området 
öster om staden. Han poängterade även att Rekarnebygdens runstenar utgör en grupp med 
lokala särdrag (SRI, 3:XXXIV). Vid en genomgång av runstenarna i Rekarneområdet 
(Väster- och Österrekarne härader) kan man konstatera att de förekommande stilgrupperna 
är: Fp, Pr 1, Pr 2, Sod och KB (korsbandstenar).41 Det enda undantaget är en sandstens-
runsten med zoomorf ornamentik med drag av både Pr 3 och Pr 4 från Husby-Rekarne 
kyrkogård (Sö 92), till vilken jag återkommer inom kort. Området karaktäriseras således 
av en runstensproduktion med tydlig förankring i 1000-talets första hälft. Vid mitten av 
århundradet upphör runstensresandet, vilket sammanfaller med att man börjar uppföra 
tidigkristna gravmonument. 

Rekarnebygden står i detta avseende i stark kontrast till Selebo härad, området öster 
om Strängnäs. Här finns en betydligt större kronologisk spridning i runstensresandet. 
Zoomorf ornamentik i Pr 3 och Pr 4 är vanligt förekommande här, stilgrupper som med 
ett undantag saknas på runstenar i Rekarnebygden. I Selebo härad finns endast ett möjligt 
belägg för ett tidigkristet gravmonument, det förkomna fragment från Ytterselö kyrka 
(Ytterselö 1/Sö 191). Med tanke på det sena runstensresandet i området är det fullt möjligt 
att ornamentiken på fragmentet, som tycks ha utgjorts av zoomorfa slingor, tillhört en 
runsten. Runstenstraditionen i Rekarnebygden och i Selebo härad har således tagit sig 
olika uttryck under 1000-talets andra hälft. Medan man i det förra området övergår till att 
uppföra tidigkristna gravmonument har man i det senare fortsatt att resa runstenar.

Till diskussionen om regionala uttryck i den södermanländska runstenstraditionen måste 
även sandstensrunstenarna fogas. Sandstensrunstenar förekommer främst i de östra delarna 
av landskapet, i Selebo, Daga, Öknebo och Svartlösa härader. Även i de södra delarna av 
Södermanland, i Oppunda och Rönö härader, finns sandstensrunstenar om än i mindre 
omfattning (SRI, 3:XVII; Hagenfeldt & Palm 1996:21, Map. 8, 112 ff.). Ungefär 80 procent 
av sandstensrunstenarna i Södermanland har framkommit i anslutning till kyrkor. Mot detta 
kan ställas att endast cirka 20 procent av de södermanländska runstenarna i gnejs eller granit 
kan knytas till kyrkokontexter (Hagenfeldt & Palm 1996:31). Förhållandena tyder på att 

�1 För en dateringsdiskussion av korsbandstenar se Lindblad & Wirtén 199� och Källström �00�a:�� f.
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sandstensrunstenar, likt de tidigkristna gravmonumenten, skall betraktas som gravvårdar 
(Hagenfeldt & Palm 1996:31, 88) (se även kap. 5.7.1). Till skillnad från i Uppland, där 
sandsten främst har använts inom det sena runstensresandet, tycks inga sådana kronologiska 
skillnader föreligga i Södermanland. Istället förekommer sandstensrunstenar under hela 
runstensperioden (Hagenfeldt & Palm 1996:28 f.). Avsaknaden av kronologiska skillnader 
tyder enligt Hagenfeldt och Palm på att det har funnits två parallella och samtida funktioner 
för runstenar i Södermanland, dels med en traditionell placering, dels i kyrkogårdsmiljö 
(1996:61). Utifrån förekomsten av sandstensrunstenar bör tidiga kristna gravplatser enligt 
dem ha funnits i Husby-Rekarne, Lid, Ludgo, Botkyrka och Strängnäs, samt möjligen i 
Råby, Hölö och Grödinge (Hagenfeldt & Palm 1996:61).42

I Södermanland finns inte bara två samtida funktioner för runstenar utan även två paral-
lella former av runristade monument i kyrkogårdskontext: sandstensrunstenar respektive 
tidigkristna gravmonument i kalksten. Tidigkristna gravmonument i kalksten förekommer, 
med undantag av fragmenten från Ludgo och Vrena (Ludgo 1/Sö 371 och Vrena 1-3/Sö 361 
samt Vrena 4) i södra Södermanland, endast inom Rekarnebygden.43 Det bör noteras att 
de tidigkristna gravmonumenten i södra Södermanland, likt de i Rekarne, har påträffats i 
områden med ett tidigt runstensresande (jfr Schnell, I. 1965:12 f). I östra Södermanland, 
som karaktäriseras av ett sent runstensresande, saknas helt tidigkristna gravmonument av 
kalksten. Sandstensrunstenar förekommer däremot inte i Rekarnebygden, med undantag  
av den ovan nämnda runstenen från Husby-Rekarne kyrka (Sö 92) (fig. 46). Stenen är 
ristad av Balle och har djurornamentik i relief med drag av både Pr 3 och Pr 4, vilket visar 
att den är samtida med de tidigkristna gravmonumenten i området. Sannolikt har den 
haft samma funktion som dessa (se även Hagenfeldt & Palm 1996:39 ff.). Användningen 
av kalksten och sandsten för runristade monument i kyrkogårdskontext utesluter i princip 
varandra rumsligt (se även Johansen 1997:182, Fig. 65). Endast på en plats, i Ludgo kyrka, 
har tidigkristna gravmonument i kalksten och sandstensrunstenar påträffats tillsammans 
(se Ludgo 1/Sö 371, Sö Fv1948;282, Sö 134 och Sö 370; Hagenfeldt & Palm 1996:40 f.; 
Johansen 1997:181). 

Kalksten för tillverkning av tidigkristna gravmonument i Rekarneområdet har troligen 
importerats från Närke (Lindqvist, S. 1963:217). Området binds ihop sjövägen med 
kalkbrotten i Närke söder om Kvismaren, en del av Hjälmaren (Bergengren 2007:7). Även 
sandstensrunstenar i Mälardalen förekommer utanför områden med råvaruförekomst. 
Detta visar att materialvalet, likt kalksten, varit medvetet eftersom det krävde transport av 
råmaterial (jfr Hagenfeldt & Palm 1996:20, 57).

Den rumsliga överensstämmelsen mellan runstenar och tidigkristna gravmonument är 
stor i Södermanland (se även Palm 1992:121). Runstenar förekommer i samtliga socknar 
med tidigkristna gravmonument utom i Öja. I ett fall kan man troligen belägga att samma 
person både uppfört en runsten och ett gravmonument. Underlög, som tillsammans med 
sin son, bekostat gravhällen Strängnäs domkyrka 1/Sö 280 har även rest runstenen Sö 328 
vid Tynäs på Tosterön utanför Strängnäs (SRI, 3:312; Williams, He. 1990:196). Inskriften 
på Sö 328 berättar att Underlög tillsammans med sin bror Torulf har rest stenar och gjort 
en bro till minne av deras far Gudver. Runstenen har zoomorf ornamentik i Pr 2 och är 

�� Sandstensrunstenar har påträffats i ytterligare ett antal kyrkor i Södermanland. Dessa finns listade 
i Hagenfeldts och Palms katalog (199�:10� f.). Varför vissa, men inte andra, sandstensrunstenar 
anses representera tidiga kyrkplatser framgår inte. Birgitta Johansen ställer sig dock tveksam till om 
sandstensrunstenar i Södermanland verkligen restes på kristna gravplatser eftersom förekomsten 
av dessa inte korrelerar med de äldsta stenkyrkorna, vilka finns i Rekarnebygden. Som framgår av 
diskussionen utgörs tidigkristna gravmonument i Rekarnebygden inte av sandstensrunstenar utan 
av kistor och liggande hällar av kalksten. Således har runristade gravmonument framkommit vid de 
äldsta kyrkorna. Sandstensrunstenar i Södermanland är relativt stora, vilket enligt Johansen tyder på 
att de inte uppförts i en kyrkogårdskontext. Hon sluter sig därför till att sandstensrunstenar hittade 
vid kyrkor i Södermanland flyttats dit i samband med stenkyrkobygget (Johansen 199�:181 f.). 

�� Gravhällen Strängnäs domkyrka 1/Sö �80 är av sandsten. För den förkomna stenen Ytterselö 1/Sö 
191 saknas materialuppgifter.
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i grova drag samtida med grav-
hällen Strängnäs 1/Sö 280 (Sod). 
Det är endast i Strängnäs man kan 
belägga en tidsmässig överlappning 
mellan runstenar och tidigkristna 
gravmonument i Södermanland. I 
Rekarnebygden har de olika for-
merna av runristade monument 
olika kronologisk tyngdpunkt, 
runstenarna i 1000-talets första 
del och gravmonumenten i århund-
radets andra hälft. Detta talar 
för att det sker en förändring av 
runstenstraditionen kring mitten 
av 1000-talet, då man i princip 
helt övergår till att uppföra run-
ristade gravvårdar.44 Härigenom 
skiljer sig Rekarnebygden från 
Öster- och Västergötland, där 
man kan belägga en period av 
samexistens mellan runstenar 
och tidigkristna gravmonument. 
I andra områden i Södermanland, 
utanför Rekarnebygden, f inns 
däremot ett parallellt bruk av 
sandstensrunstenar i kyrkogårds-
kontext och runstenar resta ute i 
landskapet. De kronologiska skill-
naderna i runstensresandet såväl 
som variationen i utformningen 
av runristade gravvårdar visar att 
det inom Södermanlands gränser 
har funnits lokala praktiker inom 
runstenstraditionen. Palm menar 
att bristen på enhetlighet i run-
stensresandet kan ses ett tecken på 
ett löst sammanhängande kulturellt område där lokala magnater hade stort inflytande över 
monumentens utformning (Palm 1992:256 f.).

5.3.4. Gravskicksförändringar och kristna gravplatser i Södermanland

Variationerna i runstenstraditionen visar att det under 1000-talet funnits skillnader i åmin-
nelsen av de döda i Södermanland, både i fråga om var det runristade monumentet uppfördes 
och hur det utformades. Frågan är om skillnaderna i runstensresandet på något sätt har 
samband med skillnader i gravläggningstraditionen. Det är emellertid inte helt enkelt att 
utröna hur förändringar i gravskicket förhåller sig till det senvikingatida runstensresandet 
i Södermanland eftersom källäget är något oklart. Antalet undersökta gravfält med sen-
vikingatida jordade gravar inom landskapet är begränsat (se Norberg, L. 2004a:84). Av en 

�� Förhållandet tycks vara det samma i Ludgo och Vrena, men det är svårt att uttala sig om så små 
material. Fragmenten av tidigkristna gravmonument (Ludgo 1/Sö ��1 och Vrena �) har zoomorf or-
namentik i Pr �, medan runstensresandet i socknarna främst kan dateras till 1000-talets första hälft. 
Ludgo är en runstensrik socken och den yngsta stilgruppen som finns representerad är Pr � (se Sö 
1�9). I Vrena socken finns endast en runsten, vilken tillhör stilgruppen Fp (Sö ��).

Fig. 46. Sandstensrunsten Sö 92 från Husby-Rekarne kyrka, 
Södermanland. Foto: författaren. 
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kortfattad sammanställning från 1987 framgår att det vid denna tidpunkt undersökts 73 
vikingatida jordade gravläggningar på 15 gravfält (Modin & Damell 1987). Av en översiktlig 
och ingalunda heltäckande genomgång av gravfältsundersökningar i Södermanland framgår 
att det förekommer uppgifter om senvikingatida jordade gravar, i vissa fall i kista, både 
ensamliggande och på gravfält. Exempelvis kan nämnas gravfälten Raä 5-6 och Raä 136A 
från Vårbergsområdet (Ferenius 1971:76 ff.), Raä 191, Björkbacken/Tureholm, (Rudbeck 
1980), Rää 90, Kumla, (Bratt 1997), Raä 165, Årby i Turinge socken (Tesch 2014:104 f.) 
och Raä 42, Fullersta (Fogelhammar-Summanen 1987:9 f.). Äldre uppgifter om jordade 
gravar finns även från Åkers styckebruk, (SHM 13528) och Grundhammars grustag 
(SHM 19198). Vidare visar utgrävningarna av gravfältet Raä 261 i Strängnäs att det har 
nyttjats långt fram i tiden (Norberg L. 2004b:51; 2005). Den yngsta fasen gravläggningar 
utgjordes av rektangulära stensättningar från vikingatiden. Möjligen var gravfältet i bruk 
in i 1100-talet. Flertalet av de döda hade gravlagts i kistor som låg orienterade i sydväst-
nordöstlig riktning. Den vanligaste typen av gravgåvor utgjordes av knivar, men generellt 
sett var föremål sparsamt förekommande (Norberg, L. 2005). Ivar Schnell noterade redan 
tidigt att man i utkanten av bygravfälten i Södermanland, där de yngsta begravningarna 
skett, kan se gravhögar med öst-västliga hopsjunkningar, vilket tyder på att det rör sig om 
kistbegravningar (Schnell, I. 1965:19). Sammantaget visar det befintliga källmaterialet trots 
allt på att senvikingatida jordade gravar förekommer på de äldre gravfälten, åtminstone i 
delar av Södermanland. Det är dock svårare att uttala sig om när gravskicksförändringarna 
tar sin början. Däremot får man hålla öppet för att gravfälten kan ha brukats relativt långt 
fram i tid. 

Två runstenar, Sö 64, Fågelö, Stora Malms socken och Sö 297, Uppinge i Grödinge 
socken är intressanta i förhållande till diskussionen om kristna gravläggningar och dessas 
lokalisering. Inskrifterna på de båda stenarna anger att de är lagda. Sö 64 är förkommen. Av 
en äldre avbildning framgår att stenen har haft ett kantföljande skriftbandsdjur, troligen i Pr 
1, samt ett ristat kors innanför detta, ett för runstenar vanligt utförande (se SRI, 3:Pl. 11, nr 
789). Det ovanliga är att stenen tycks sakna rotparti. Det samma gäller Sö 297, som utgörs 
av en korsristad sten med zoomorf ornamentik i Pr 2. Det faktum att inskrifterna anger 
att stenarna utgör liggande hällar tyder på att de fungerat som gravvårdar. Utformningen 
av de båda hällarna påminner om gravhällen Strängnäs domkyrka 1/Sö 280 som, likt 
dessa, utgörs av en stor, relativt oregelbunden häll med ornamentik som har sina närmaste 
paralleller på resta stenar. Varken Sö 64 eller Sö 297 har emellertid hittats i anslutning till 
kyrkor. Det är inte känt var Sö 64 var placerad (SRI, 3:49). Sö 297 påträffades i en åker 
väster om landsvägen mellan Tumba och Västerhaninge. Enligt äldre uppgifter har det 
funnits stensättningar på platsen, vilka förstörts genom odling (SRI, 3:272). Troligen var 
det i denna miljö Sö 297 hörde hemma, på ett gårdsgravfält. Värt att notera är att både Sö 
64 och Sö 297 kommer från områden som saknar tidigkristna gravmonument.45 

Det senvikingatida gravskicket i Rekarnebygden skiljer sig av allt att döma från det i 
övriga Södermanland. Gravfältsundersökningar i Väster- och Österrekarne visar enligt David 
Damell att jordade gravar vid randen av järnåldersgravfälten inte är vanligt förekommande i 
området (2000a:95). Kistbegravningar belägna på gårdsgravfält har visserligen framkommit 
vid några tillfällen, men de i dagsläget kända fynden är trots allt ganska få (Damell 1977:23 
ff., 69 ff.; 2000a:95 och där anf. litt.). Av allt att döma har kremeringsgravskicket levt kvar 
under hela 900-talet i Rekarnebygden. Därefter tycks begravningarna på gårdsgravfälten 
mer eller mindre upphöra, vilket visar på en snabb förändring av gravläggningstraditionen. 
Damell anser att detta tyder på att kyrkogårdar relativt omgående har övertagit by- och 
gårdsgravfältens roll (2000a:95; 2000b:140). Såväl gravskicket som runstenstraditionen i 
Rekarnebygden skiljer sig således från de omkringliggande delarna av landskapet. Vidare 
kan man konstatera att förändringarna av gravskicket och övergivandet av de äldre gravfälten 

�� Även Sö 1��, Kärnbo ödekyrka, en runristad sandstenshäll påträffad vid Ärja kyrka, har sannolikt 
ingått i någon form av gravkista. Inskriften är författad med kortkvistrunor och har daterats till 900-
talet (SRI, �:1�� ff.). Den tillhör således ett äldre skede än Sö �� och Sö �9�. 
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tycks sammanfalla med runstensresandet i området, som inleds kring millennieskiftet 1000. 
Vid århundradets mitt omformas runstenstraditionen genom att man övergår från att resa 
runstenar ute i landskapet till att uppföra tidigkristna gravmonument. Gravmonumenten 
påvisar att det senast vid mitten av 1000-talet funnits ett antal kristna gravplatser inom ett 
begränsat område i Rekarnebygden. Damell framhåller dock att det förmodade tidsglappet 
mellan kremationsgravskickets upphörande vid 900-talets slut/1000-talets början och de 
tidigkristna gravmonumenten öppnar för möjligheten att kristna gravplatser varit i bruk 
innan dessa gravvårdar uppfördes (2001b:140). 

Likt i Östergötland är förändringarna av gravskicket i Rekarnebygden nära förbundna 
med runstenstraditionen. Även om runstensresandet och uppförandet av tidigkristna 
gravmonument inleds något tidigare i Östergötland, framförallt i landskapets västra delar, 
tycks förloppet ha varit likartat. I båda områdena sker en relativt snabb omdaning av grav-
läggningstraditionen där de äldre gravfältens upphörande i grova drag sammanfaller med 
det senvikingatida runstensresandets äldsta fas. I nästa skede förflyttas runstenstraditionen 
från landskapet till den kristna gravplatsen. I andra delar av Södermanland tycks förloppet 
ha varit ett annat. Jordade gravläggningar i utkanten på äldre gravfält indikerar visserligen 
att gravskicket förändras, men visar samtidigt att gravfälten fortfarande var i bruk. Detta 
sammanfaller med områden med sandstensrunstenar, således bygder där resta runstenar 
uppförts i såväl landskapskontext som i kyrkogårdskontext.

Arkeologiska underökningar har företagits vid några av platserna där tidigkristna 
gravmonument har påträffats i Södermanland, vilket bidrar till att belysa dessa miljöer. 
I Eskilstuna har det skett utgrävningar både vid Fors kyrka och platsen för Eskilstuna 
Kloster (den äldre Tuna kyrka). Inne i Fors kyrka påträffades år 1972 grundmurar, samt ett 
kalkbruksgolv, från den äldsta stenkyrkan. Under kalkbruksgolvet framkom ett mer eller 
mindre kraftigt brandlager som genomgrävts vid bygget av stenkyrkan. Även stolphål med 
bevarat trä, samt rester av en förmodad syll påträffades. Tillsammans med brandlagret tolkas 
dessa lämningar som återstoden av en brunnen träkyrka (Bennett & Edenheim 1976:27; 
Bergengren 1974:64 f.; ATA 321-3327-2011). Kol från kalkbruksgolvet har 14C-daterats till 
BP 900+/- 100 och kol från brandlagret till BP 975+/- 105 (Bergengren 1972:65 f.; ATA 
321-3327-2011; se även Ljung, J-Å. 2005:16). Utifrån dessa dateringar har bygget av den 
äldsta stenkyrkan förlagts till tidigt 1000-tal (Bennett & Edenheim 1976:27; ATA 321-
3327-2011). Kalibrering av 14C-proverna visar dock att de faller inom ett stort tidsintervall, 
vilket gör att de bör användas med stor försiktighet (se Ljung, J-Å. 2005:16, fig. 7). Under 
den romanska stenkyrkans grundmur framkom vid 1972 års utgrävningar även resterna efter 
en begravning i träkista. De stratigrafiska förhållandena tyder på att graven varit samtida 
med den förmodade träkyrkan (Bennett & Edenheim 1976:27: ATA 321-3327-2011). På 
1990-talet undersöktes ytterligare gravar i anslutning till Fors kyrka. 14C-proverna från 
denna utgrävning har bearbetats statistiskt tillsammans med de stratigrafiska förhållandena. 
Den äldsta gravläggningsfasen, fyra kistbegravningar med något varierad orientering, har 
på detta vis daterats till ca 965-1065. Träkyrkan torde tillhöra samma tidsskede (Ljung, 
J-Å. 2005:46 ff.). Gravplatsen tycks således ha inrättats ungefär samtidigt som de äldre 
gravfälten i Rekarneområdet övergavs. Det är sannolikt vid denna miljö som de tidigkristna 
gravmonumenten uppfördes vid 1000-talets mitt. 

Även området kring fyndplatsen för Eskilstunakistan (Eskilstuna Kloster 1-4/Sö 356) har 
varit föremål för arkeologiska observationer och undersökningar. Det finns uppgifter om att en 
mängd gravar och murar hittades vid anläggandet av nya Klostergatan år 1912 (Lindqvist, S. 
1915:13; Zachrisson, S. 1963:20). Inte långt från fyndplatsen för Eskilstunakistan påträffades 
en kristusbild i brons som tillhört ett krucifix. Denna kan troligen dateras till 1000-talets 
senare del (Norberg, R. 1953). I början av 1960-talet grävdes grunderna till den medeltida 
kyrkan Tuna ut. Kyrkolämningarna, belägna norr om Klostergatan, var mycket skadade 
eftersom de överlagrades av både Johanniternas senmedeltida klosterkyrka (Klosters kyrka) 
och Eskilstuna slott. Murresterna tolkades tillhöra en romansk absidkyrka. Fyndplatsen 
för Eskilstunakistan, det vill säga den underjordiska gravkista hällarna återanvänds i, 
torde ha legat knappt en meter söder om kyrkans långhusmur, således en eftertraktad plats 
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i takdroppet (Zachrisson, S. 1963:41 ff.; 1998:15). Spår efter en äldre begravningsfas, till 
vilken Eskilstunakistan ursprungligen kan ha hört, saknas emellertid. Vid undersökningen 
påträffades dock ett antal stolphål. Stolphålen var av varierande ålder och bildade inte 
något begripligt mönster, men flera av dem hade sådana dimensioner att de kan ha ingått 
i byggnader. Möjligheten finns därför att några av stolphålen tillhört en äldre träkyrka 
(Zachrisson, S. 1963:52 ff.).

Det finns även indikationer på att en äldre träkyrka har funnits i Hammarby. I gluggen 
till långhusvinden i kyrkan finns fyra sekundärt använda ekplankor, varav två är ornerade.
Plankorna är mycket väderbitna, vilket de inte skulle kunna ha blivit i sin nuvarande placering. 
Detta visar att de har ingått i en äldre byggnad (Schnell, I. 1965:31 f.; ATA 6022/66). Ivar 
Schnell betecknar ornamentiken på ekplankorna med liljemönster som romansk (1965:31). 
Men de kopplade liljepalmetterna, den ena med slingor med flikar som växer ut ifrån 
stammen, har även drag av Urnesstil (fig. 47). Ornamentiken är på intet sätt väsensskild från 
den på de tidigkristna gravmonumenten. Det är givetvis inte möjligt att avgöra huruvida 
ekplankorna från Hammarby tillhört en träkyrka samtida med gravmonumenten på platsen, 
men likheten i ornamentiken öppnar för möjligheten att så skulle kunna vara fallet. 

I anslutning till domkyrkan i Strängnäs, norr om denna, i kvarteret Kyrkberget, har delar 
av en vikingatida-tidigmedeltida begravningsplats grävts ut. De tjugo undersökta gravarna 
var orienterade i nordväst-sydostlig riktning och de döda hade inte fått med sig några föremål 
(Lindh 1996). Gravplatsen tycks ha varit i bruk när gravhällen Strängnäs domkyrka 1/Sö 
280 tillverkades. Man kan givetvis spekulera i om det var här den en gång låg, något vi 
sannolikt aldrig får klarhet i. Det bör dock noteras att ingen motsvarighet till den vikinga-
tida-tidigmedeltida begravningsplatsen har påträffats vid någon av stadsundersökningarna i 
Strängnäs (Lindh 1996:15 f.). Det hela kompliceras av att det kring domkyrkan i Strängnäs 
ligger flera större högar, vilket tyder på att kyrkogården har kontinuitet bakåt i tiden. Ingen 
av högarna har undersökts arkeologiskt, men det är mycket möjligt att de utgör resterna 
efter ett äldre gravfält (Bohrn, Curman & Tuulse 1964:3 f.). Möjligheten finns således att 
det är denna miljö som gravhällen Strängnäs domkyrka 1/Sö 280 härstammar ifrån.

Vid två platser, Fors i Eskilstuna och invid domkyrkan i Strängnäs, har således delar av 
gravplatser samtida med tidigkristna gravmonument undersökts. Dateringarna av den äldsta 
fasen gravar i Fors (965-1065) tyder på att dessa är äldre än de tidigkristna gravmonumenten, 
vilka tillhör 1000-talets mitt och senare del. Förekomsten av ett brandlager under kyrkan 
öppnar för möjligheten att en träkyrka funnits på platsen när gravmonumenten uppfördes. 

Liksom de tillgängliga exemplen från 
Östergötland och Västergötland tyder det 
arkeologiska materialet från Fors på att 
de tidigkristna gravmonumenten tillhört 
en kyrkogård. Vid ytterligare två platser 
i Rekarnebygden, vid Eskilstuna Kloster 
och Hammarby kyrka, finns fynd, ett kru-
cifix respektive ornerade ekplankor, som 
tillsammans med gravmonumenten visar 
på förekomsten av tidiga kristna miljöer. 
Hur förhållandena ser ut i Strängnäs går 
inte att uttala sig om eftersom det inte är 
känt över hur stort område begravningar 
finns, eller om de tillhört en gravplats med 
eller utan kyrkobyggnad. 

Fig. 47. Uppritning av ornamentik på ekplanka från 
Hammarby kyrka (I. Anderson). Efter SRI, 14:78, Fig. 
59.  
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5.4. Närke

I Närke har nio stenar och fragment tillhörande tidigkristna gravmonument påträffats. De 
härstammar från fyra platser: kyrkorna i Glanshammar, Stora Mellösa och Ekeby samt 
Riseberga kloster (fig. 48). Glanshammar och Riseberga representeras av tre, respektive fyra 
stenar vardera, medan ensamma fynd finns från Stora Mellösa och Ekeby kyrkor. Utifrån 
fornlämningsbeståndet brukar Närke delas in i tre centralbygder (Hyenstrand 1984:40 
ff., 176 ff.; Beiwert 1981:4 f.; Andersson, L. 1989a:95 ff.). Fyndplatser för tidigkristna 
gravmonument finns inom samtliga tre områden: Glanshammar i norra Hjälmarebygden, 
Riseberga i Västnärke och Stora Mellösa och Ekeby i Östnärke/södra Hjälmarebygden. 
Samtliga fyndplatser är belägna på den bördiga närkingska slättbygden (jfr Andersson, L. 
1989a:24, 30; Edlund, L. 1989).

5.4.1. Fyndplatser och dateringar 

Sune Lindqvist ansåg att två av fragmenten från Glanshammars kyrka, Glanshammar 1/ 
Nä 21 och Glanshammar 2/Nä 22, tillhört samma häll (se Lindqvist, S. 1915:84; jfr SRI, 
14:73). Eftersom passning saknas kan man inte avgöra om så varit fallet. Båda fragmenten 
är emellertid huggna med samma slags teknik. Bottenytan är försänkt och huggmärken i 
form av prickar efter en spetsig hacka har lämnats kvar, vilket kontrasterar mot den jämna 
ovanytan. Möjligen finns samma utförande även på det tredje fragmentet (Glanshammar 
3), men det är svårt att avgöra eftersom det sitter otillgängligt inmurat i en valvbåge och 
delvis är täckt av murbruk. Förekomsten av en runinskrift på Glanshammar 2/Nä 22 tyder 
på att fragmentet tillhört en liggande häll/lockhäll. Innanför skriftbandet ses zoomorf 
ornamentik där minst ett tjockare och ett smalare rundjur flätats samman. Utskott från ett 
av djuren övergår i ett ögleornament. 

Motivet på fragmentet Glanshammar 1/Nä 21, vilket troligen också kommer från en 
liggande häll/lockhäll, är unikt för de tidigkristna gravmonumenten (fig. 49). Ristningsytan 

Fig. 48. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Närke. 
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är skadad, vilket försvårar tolkningen. Bland annat kan en arm med en utsträckt hand, ett 
svärd och bredvid detta ett spetsigt föremål med tre ringar urskiljas. Man kan även ana 
ytterligare en hand som håller i det spetsiga föremålet. Troligen rör det sig om ett motiv 
ur Sigurdsagan (för en diskussion om ikonografin se Oehrl 2013:380 ff.). Två detaljer är 
märkliga och skiljer motivet på Glanshammarshällen från Sigurdframställningar på svenska 
runstenar. Dels tycks ingen hålla i svärdet, dels penetrerar svärdet inte tydligt draken Fafnirs 
kropp (Marjolein Stern, e-post 2012-06-28). Framställningen av de tre ringarna på det 
spetsiga föremålet, troligen ett stekspett med draken Fafnirs hjärta, gör att motivet ändå 
kan knytas till Sigurdsagan. Möjligen kan palmetten och det iriska kopplet under spettet 
med drakhjärtat ses som en stiliserad eld och rankornamentiken som en framställning av 
trädet där de varnande fåglarna sitter. Paralleller till utformningen av motivet med Sigurd 
som grillar drakhjärtat finns på portalerna till Hylestads och Vegusdals stavkyrkor i Norge, 
samt på korshällar från Isle of Man (Oehrl 2013:383 ff.).

Det är svårt att relatera ornamentiken på fragmenten från Glanshammars kyrka till 
Gräslunds stilistiska indelning. Den senaste stilgruppen som hällarna skulle kunna tillhöra 
är Pr 3, men ornamentiken förefaller ha större samhörighet med tidigare grupper. Det 
generella intrycket är att framställningarna uppvisar ett starkt inslag av Ringerikestil, vilket 
öppnar för en tidigare datering.

Den liggande hällen/lockhällen från Stora Mellösa kyrka (Stora Mellösa 1/Nä 13) är 
utförd i samma huggteknik som gravmonumenten från Glanshammar. Ornamentiken, med 
ett kantföljande skriftbandsdjur med omvriden nosflik, som binds samman av ett koppel 
med flikar och palmett på hällens kortsida, kan tillföras Pr 3. 

Från Ekeby kyrka finns ett fragment av en gavelhäll (Ekeby 1). Fragmentet tillhör den 
stora gruppen gavelhällar med propellerkors, men framställningen avviker från det gängse 
mönstret på en punkt. Mellan de nedre diagonala korsarmarna på hällens utsida ses endast en 
enkel spiral. Det raka grekiska korset, avslutas normalt sett med dubbelspiraler. Formen på 
spiralernas upprullning på Ekebyhällen, med stora bulliga avslut, har paralleller med zoomorf 
ornamentik i Pr 4 (se kap. 3.2.2). Detta talar för en datering till 1000-talets senare del. 

De tidigkristna gravmonumenten från Riseberga har ett helt annat utförande än hällarna 
från Glanshammar och Stora Mellösa. De fyra fragmenten från platsen är inte huggna med 

Fig. 49. Detalj av ornamentiken på Glanshammar 1/Nä 21, Glanshammars kyrka, Närke. Motivet 
utgör troligen en framställning ur Sigurdsagan. Foto: författaren. 
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spetsig hacka, utan med mejsel, vilket avspeglas i att huggspåren bildar mer eller mindre 
jämna rännor. Samma utförande finns även på gavelhällen från Ekeby. Till skillnad från 
övriga tidigkristna gravmonument i Närke, vilka är av kalksten, är de i Riseberga tillverkade 
av sandsten. Att såväl kalksten som sandsten använts i tillverkningen av gravmonument i 
Närke är inte speciellt märkligt då båda typerna av bergarter finns att tillgå inom landskapet 
(se Andersson, L. 1989a:27; Hagenfeldt & Palm 1996:19, Map 5). 

Fragmentet Riseberga 1/Nä 4 kommer från en liggande häll/lockhäll med kantföljande 
inskriftsband. På hällens mittyta finns zoomorf ornamentik i Pr 4 bestående av ett tjockare 
och ett smalare rundjur lagda i vida bågar. Den bevarade delen av inskriften lyder ”… lät 
resa minnesmärket efter (sin) fader …”. Det är anmärkningsvärt att formuleringen ”lät 
resa” använts på en liggande häll. Sven B. F. Jansson menar att detta tyder på att Riseberga 
1/Nä 4 tillhört en stenkista med resta gavelhällar (SRI, 14:14). Detta kan knappast vara 
anledningen eftersom skrivningar med verbet resa inte förekommer i övrigt på de tidigkristna 
gravmonumenten (undantaget Öland, se kap. 5.6). Gavelhällen Riseberga 2/Nä 5 har en 
trekantig form. Avjämningen av gavelhällens rotända visar att den avpassats för en liggande 
gravhäll, antingen direkt på marken eller i en kista. Att gavelhällen endast är ornerad på en 
sida, samt att den är relativt låg, talar för det förra alternativet. Ornamentiken utgörs av två 
rundjur i Pr 3, vars kroppar är lagda i öglor om varandra och vars huvuden möts vid stenens 
topp. Motivet liknar det på Lista 1/Sö 77, från Rekarnebygden i Södermanland (Lindqvist, 
S. 1915:84). Det går inte med säkerhet att avgöra vilken funktion fragmenten Riseberga 3/Nä 
6 och Riseberga 4/Nä 7 har haft. På Riseberga 3/Nä 6 finns en rak huggen kant, troligen 
ovansidan, vilket tyder på att det tillhört en sidohäll. Även ornamentikens utformning 
kan tas som indicium på att det rör sig om en sådan. Den zoomorfa framställningen, med 
rundjur i Pr 4 lagda i vida bågar som följer samma riktning, tycks vara avpassad att ses 
från sidan. Foto av den förkomna hällen Riseberga 4/Nä 7 visar att den har haft likartad 
zoomorf ornamentik. 

Lindqvist håller det för sannolikt att den liggande hällen/lockhällen Riseberga 1/Nä 4 
och gavelhällen Riseberga 2/Nä 5 tillhört samma gravmonument (1915:83). Jhonny �érus 
anser däremot att samtliga fragment från platsen har ingått i samma kista (2007:158). Det 
är svårt att med större säkerhet avgöra om detta stämmer eller inte. Ornamentiken på de 
tre fragmenten Riseberga 1/Nä 4, Riseberga 3/Nä 6 och Riseberga 4/Nä 7 ger ett mycket 
likartat intryck. Framställningen på gavelhällen Riseberga 2/Nä 5 tycks däremot tillhöra 
ett något äldre tidsskede. Enligt Neill och Lundberg ska det ha funnits kistor i såväl 
Riseberga som i Glanshammar (1994:150, Fig. 3). Materialet från Riseberga tyder på att 
så är fallet, men det är inte möjligt att avgöra i vilken typ av konstruktion fragmenten från 
Glanshammar har ingått. Däremot tyder gavelhällen med propellerkors från Ekeby kyrka 
(Ekeby 1) på förekomst av en kista. 

5.4.2. Diskussion 

Utifrån analysen av ornamentiken på de närkingska gravmonumenten kan man sluta sig till 
att de i huvudsak har uppförts under 1000-talets mitt och andra hälft, men man får hålla 
öppet för något äldre dateringar i Glanshammar. Som framgått av ovanstående diskus-
sionen föreligger både skillnader och likheter mellan fyndplatserna i landskapet i fråga om 
ornamentik, huggteknik och materialval. 

Det finns beröringspunkter mellan de tidigkristna gravmonumenten i Närke och andra 
områden. Liksom i Södermanland dominerar zoomorfa framställningar. Djurornamentik 
återfinns på samtliga stenar utom på gavelhällen Ekeby 1. Propellerkorset på Ekeby 1 
har stora likheter med gavelhällar i Östergötland och Småland (se t.ex. Hov 15 och 104, 
Högby 1/Ög 87, Örberga 4, Hossmo 2/Sm 166, Lannaskede 3-4/Sm 95). Hällarna från 
Riseberga och Ekeby är, liksom majoriteten av de östgötska gravmonumenten huggna med 
mejsel, medan de från Glanshammar och Stora Mellösa, likt stora delar av det västgötska 
materialet, är huggna med spetsig hacka. Samma teknik återfinns även i Rekarnebygden 
i Södermanland. Inslagen av Ringerikestil, liksom utformningen av slingor och utskott, 
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samt förekomsten av knutar och dubbelkonturer, på hällarna från Glanshammar (se 
speciellt Glanshammar 1/Nä 21 och Glanshammar 2/Nä 22) påminner om utformningen 
av gravmonumenten i Husaby i Västergötland (se t.ex. Husaby 2/Vg 52 och Husaby 3/Vg 
53). Samma slags kompositioner tycks dock inte förekomma vid de två fyndorterna, men 
ornamentiken ger ett likartat uttryck, vilket talar för att samtidighet föreligger. Även om 
man kan skönja kontakter med olika områden, såväl Östergötland, som Västergötland och 
Södermanland, är det inte möjligt att hitta direkta paralleller i ornamentikens utformning 
(undantaget Ekeby 1). De tidigkristna gravmonumenten i Närke kan, på samma sätt som 
de i Rekarnebygden, därigenom uppfattas som en egen grupp med lokal prägel. 

5.4.3. Den närkingska runstenstraditionen 

Närkes runstenar utgör ett litet men differentierat material. Trots det ringa antalet stenar 
finns många stilgrupper representerade: Rak, Fp, Pr 1, Pr 2 och Pr 3.46 Ornamentiken 
indikerar att runstensresandet i Närke initierades redan under sent 900-tal, eller omkring 
år 1000, samt att det upphörde kring 1000-talets tredje �ärdedel. Den inledande runstens-
produktionen tycks inte vara speciellt omfattande, ett drag Närke delar med Mälardalen. 
”Runstensrenässansen” från 1000-talets slut och tidigt 1100-tal, vilken utmärker Mälardalen 
och i synnerhet Uppland, saknas däremot helt i Närke (�érus 2007:167 ff.). Utifrån stilarnas 
fördelning kan man konstatera att tyngdpunkten i runstensresandet ligger i 1000-talets 
första hälft. Under århundradets andra del utgörs runristade monument i Närke främst av 
tidigkristna gravmonument.

Det faktum att Pr 3-ornamentik förekommer på såväl runstenar (Nä 34)47 som på 
tidigkristna gravmonument (Stora Mellösa 1/Nä 13 och Riseberga 2/Nä 5) talar för en 
period av samtidighet under mitten av 1000-talet. Det föreligger även en stark rumslig 
överensstämmelse mellan runstenar och tidigkristna gravmonument i Närke, ett drag 
landskapet delar med Rekarnebygden i Södermanland. Glanshammar och Stora Mellösa 
kyrkor, är belägna inom landskapets två runstensrikaste socknar. Förutom de tidigkristna 
gravmonumenten från Riseberga rymmer Edsbergs socken ett fynd av en runsten, Nä 3, från 
Frösvi. Ekeby socken saknar dock fynd av runstenar. Både den rumsliga korrelationen och 
den tidsmässiga överlappningen visar att det föreligger ett nära samband mellan resandet 
av runstenar och tidigkristna gravmonument i Närke.

Inom landskapet varierar dock bilden något. Speciellt nära synes sambandet mellan 
runstenar och tidigkristna gravmonument vara i norra Hjälmarebygden, kring Glanshammar. 
I Glanshammars kyrka har, förutom fragment av gravmonument, inte mindre än fem 
runstenar påträffats (Nä 23, Nä 25-28). Ornamentiken på flera av dessa kan tillskrivas 
Pr 2, även om vissa drag överensstämmer med Pr 3 (Nä 23, Nä 26-27). Således står 
ornamentiken på runstenarna nära den på de tidigkristna gravmonumenten från platsen, 
vilka senast kan tillföras Pr 3. Ansatser till reliefhuggning, något som främst förekommer 
på gravmonument, återfinns dessutom på Nä 26 och Nä 27, sannolikt två parstenar (SRI, 
14:85 ff.). I norra Hjälmarebygden finns även en runsten, Nä 32 i Götlunda socken, vars 
ornamentik påminner om utformningen av liggande hällar/lockhällar. Runstenen är ristad 
på båda bredsidorna. Motivet på de två sidorna är likartat och består av två kantföljande 
rundjur, vilka binds samman av koppel ner mot stenens rot och vid dess topp. Skillnaden 
mot gravmonumenten är liten, bara att de kantföljande, kopplade skriftbandsdjuren här har 
applicerats på en vertikal yta istället för på en liggande häll (Lindqvist, S. 1915:87 ff.; jfr Ög 
113 i kap. 5.1.3). Även i södra Hjälmarebygden föreligger ett nära samband. Runstenen Nä 
14, från Bärsta i Stora Mellösa socken, har ornamentik med drag av såväl Pr 2 och Pr 3 och 
ligger tidsmässigt nära den liggande hällen/lockhällen med Pr 3-ornamentik från kyrkan 

�� Med den indelning som gjorts mellan runstenar och tidigkristna gravmonument i detta arbete uppgår 
landskapets senvikingatida runstenar till �1 stycken (Nä 1, �, 8-9, 11-1�, 1�-18, ��, ��-�� och ��). 

�� Två runstenar har även ornamentik med drag av både Pr � och Pr � (se Nä 1� och Nä ��). 
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(Stora Mellösa 1/Nä 13). Resandet av runstenar och gravmonument tycks således i princip 
följa på varandra, eller möjligen överlappa något (se även �érus 2007:158). Däremot tillhör 
gravmonumenten i Riseberga i Västnärke ett yngre tidsskede än de få vikingatida runstenarna 
i närområdet (Nä 3 och Nä 8). Undantaget är ett fragment av en sandstensrunsten från 
Viby kyrka, Nä 1. Ornamentiken på Nä 1 är reliefhuggen och slingornas utförande tyder 
på en relativt sen datering. Troligen är Nä 1 samtida med de tidigkristna gravmonumenten 
och har likt dessa fungerat som gravvård (jfr Hagenfeldt & Palm 1996; se även kap. 5.3.3). 
Till skillnad från i Mälardalen utgörs runristade gravvårdar i Närke, likt i Rekarnebygden, 
således nästan uteslutande av tidigkristna gravmonument i form av kistor och liggande 
hällar. I båda områdena finns dock en sandstensrunsten vardera i kyrkogårdskontext (Nä 
1 respektive Sö 92).48

Närke betraktas vanligen som ett landskap ”mittemellan”, ett gränsområde där runstens-
resandet influerats från såväl Götalandskapen som Mälardalen (Christiansson 1959:59, 256, 
Karta 1; SRI, 14:X, f.; �érus 2007). Detta gäller inte bara runstenstraditionen, utan även 
utformningen av järnålderns gravar har setts som utslag av influenser från såväl Öster- och 
Västergötland som Mälardalen (Andersson, L. 1989a:99 ff.).49 Leif Karlenby konstaterar 
att spridningsbilden för tidigkristna gravmonument går på tvärs mot den traditionella upp-
fattningen om att Närke är delat i en sydvästlig och en nordöstlig sfär, med influenser från 
Götalandskapen respektive Mälardalen. Förekomsten av gravmonument är ett drag Närke 
delar med Götalandskapen (Karlenby 2003:185 ff.). Även likheterna med Rekarnebygden 
i Södermanland bör dock framhållas. Runstenstraditionen i Närke vittnar således om att 
det föreligger närmare kontakter med Götalandskapen än med norra Mälardalen under 
1000-talets senare del. Framställningen ur Sigurdsagan på Glanshammar 1/Nä 21 för 
dock tankarna till Uppland, Södermanland och Gästrikland där detta motiv förekommer 
på runstenar (jfr Stern 2013:45, not 60). Blickar man fram i tiden, till stenkyrkobygget 
under 1100- och 1200-finns likaså stora likheter mellan kyrkorna i Närke och samtida 
kyrkor i Öster- och Västergötland (Zachrisson, S. 1984:84; Andersson, L. 1989b:110 f.; 
Bonnier 2001:13). Det starka bandet mellan Närke och Götalandskapen markeras även av 
att landskapet var indelat i härader och inte i hundaren som Svealand, samt av närvaron 
av jordatalet attungen, vilket är starkt knutet till Östergötland (Andersson, T. 1982:53; 
Ericsson 2007:77 ff., 82).

5.4.4. Gravskicksförändringar och kristna gravplatser i Närke

Vid några tillfällen har jordade gravar, belägna på gravfält där brandgravskicket dominerar, 
undersökts i Närke (Edlund, M. 2011:28), däribland på Odensbackengravfältet (Asker, Raä 
29), vid Kumla högar (Raä 13), samt vid det stora gravfältet Spökkullen nära Knista (Raä 
3). Vid utkanten av Odensbacken har fyra öst-västligt orienterade begravningar under hög 
grävts ut. De döda hade lagts i kista eller i svepning. Föremål påträffades i gravarna, bland 
annat knivar, keramikkärl, ett bryne, en järnyxa, samt ett vendiskt mynt från 900-talet. 

�8 Den bild av runstenstraditionen i Närke som presenterats här skiljer sig på några avgörande punkter 
från Jhonny Thérus studie av de närkingska runmonumenten från �00�. Skillnaderna beror främst på 
att Thérus genomgång inte inkluderar vad han uppfattar som svårbedömda stenar. Då föreliggande 
analys omfattar landskapets samtliga senvikingatida runmonument blir resultatet ett annat. Thérus 
förfarande får störst konsekvenser för synen på norra Hjälmarebyden och Västnärke. Han anser 
nämligen att hällarna Glanshammar 1/Nä �1, Glanshammar �/Nä �� och Stora Mellösa 1/Nä 1� är 
för fragmentariska för att kunna klassificeras. De utesluts därför ur studien, vilket medför att Thérus 
kommer fram till slutsatsen att tidigkristna gravmonument saknas på dessa platser (�00�:1�0 f.). 
Vidare anser han att traditionella runstenar inte förekommer i Västnärke. Samtliga stenar i området 
utgörs enligt honom av gravmonument från 1000-talets senare del (Thérus �00�:1�9). De fragmen-
tariska runstenarna Nä � och Nä 8, vilka inte ingår i Thérus studie, visar emellertid att resta runstenar 
visst förekommer i Västnärke.

�9 Det har dock betonats att de få sakkunnigt framtagna gravarna i landskapet gör att kunskapsläget gäl-
lande lokala och regionala gravskick och gravseder är bristfälligt (Karlsson & Westin �00�:���).
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Även vid Kumla högar har en jordad grav under hög undersökts. Vid Spökkullengravfältet 
rör det sig istället om två gravläggningar i rektangulära stensättningar. Fynden i gravarna 
utgjordes av knivar, en ringsölja och nålhus (Edlund & Annuswer 2003:161 f., 176 f. och 
där anf. litt.; Edlund, M. 2011:28).

Två gravfält, Fjugesta (Raä 13 i Knista socken) och Husby i Glanshammars socken 
(Raä 33), skiljer sig från de ovanstående exemplen genom att de jordade gravarna på dessa 
med all sannolikhet inte ligger i anslutning till vendel- och vikingatida brandgravar. Från 
Fjugesta finns sex osakkunnigt framtagna skelett, vilka genom fynd av en yxa antas härröra 
från vikingatid (Edlund & Annuswer 2003:161). Gravfältet i Husby var beläget intill ett 
boplatsområde med en vendeltida hallbyggnad och omfattade tretton öst-västligt orienterade 
gravar utan synlig överbyggnad. Två gravar innehöll kistspik. I övrigt tycks de gravlagda 
ha varit svepta. Gravfältet anses ha etablerats under 1000-talet. Två 14C-analyser, vilka 
gett dateringarna till 960-1230 samt 1020-1280 e.Kr., motsäger åtminstone inte detta. 
Husbygravfältet skiljer sig genom sin enkelhet från gravfälten med ett övergångsgravskick 
och man har betonat dess till synes kristna prägel (Ekman 1998:11; 2000:23, 33 f.; Edlund 
& Annuswer 2003:179 f). 

Även invid Lännäs kyrka har delar av en gravplats med jordade gravläggningar grävts ut. 
Undersökningen omfattade 20 gravar, vilka tycks ha varit arrangerade i nord-sydliga rader. 
De döda var lagda i kista eller svepning och de låg främst orienterade i öst-västlig riktning 
med huvudet i väst. I flera av gravläggningarna påträffades föremål, vanligen glaspärlor och 
järnknivar, men även söljor/spännen, en pincett samt mynt förekom. Vid undersökningen 
visade det sig att hälften av gravarna har haft rester av någon form av markering ovan jord. 
Främst rörde det sig om skadade stenpackningar eller stolphål vid huvud- eller fotänden. 
Gravläggningarna i Lännäs kan utifrån föremål, fyndkombinationer och armställningar 
dateras till 1000-talet (Edlund, M. 2011; 2012).

 Vid fotänden av en av stenpackning i Lännäs, vilken täckte nedgrävningen till en kvin-
nograv, påträffades en delvis omkullfallen gavelhäll (fig. 50). Den flata kalkstenshällen var 

Fig. 50. Stenpackning med en oornerad gavelhäll på gravplatsen invid Lännäs kyrka i Närke. 
Stenpackningen täckte nedgrävningen till en kvinnograv, i vars fotända gavelhällen stod rest. 
Efter Edlund, M. 2012:26.
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0,62 x 0,42 x 0,11 meter stor och hade en grovt bearbetad yta med avfasade hörn. Ornering 
saknades. Gravöverbyggnaden påminde i sin form om en enkel typ av ”Eskilstunakista” 
(Edlund, M. 2011:18; 2012:25 f.). Även om ornamentik och runinskrift saknas alluderar 
hällen genom materialval (kalksten), samt den huggna formen, till de tidigkristna grav-
monumentens gavelhällar. I kvinnograven påträffades bland annat ett klippt silvermynt 
präglat mellan åren 1002-24 (Henrik II för Tyska riket) (Edlund, M. 2011:21). Dateringen 
av myntet tyder på att graven med stenpackning och gavelhäll i Lännäs är samtida med de 
tidigkristna gravmonumenten i Närke. Det bör noteras att avståndet mellan Lännäs och 
Stora Mellösa kyrka, där regelrätta gravmonument uppförts, endast är ca 8 km.

Merparten av gravarna i Lännäs låg samlade invid lämningarna efter en byggnad bestående 
av fyra kraftiga stolphål, vilka omslöts av en hästskoformad ränna. I rännan hittades obrända 
hästben och inne i byggnaden påträffades en gravläggning. Konstruktionen skiljer sig från 
profana byggnader, men har paralleller både bland stavkyrkor och förkristna kulthus. Utifrån 
kontexten har konstruktionen tolkats som en kristen kultbyggnad, möjligen ett kapell eller 
en kyrka (Edlund, M. 2011: 20, 28 ff.; 2012:8 ff.). Förekomsten av hästben i rännan behöver 
inte motsäga att byggnaden haft en kristen funktion eftersom deponerade djurben även har 
påträffats i kyrkor (Falk 2008:152 ff.). 

Inga gravläggningar som är samtida med de tidigkristna gravmonumenten har under-
sökts vid de fyra fyndorterna i Närke. Det finns dock en uppgift från år 1828 om att äldre 
begravningar påträffats i en åker söder om ladugården på Riseberga gård. På samma plats 
framkom senare fragmenten av tidigkristna gravmonument (Harbe 1961:36 f; Zachrisson, 
S. 1984:94). Sammantaget tyder detta på att gravplatsen, där gravmonumenten en gång 
uppfördes, var belägen ett par hundra meter sydost om klosterruinen i Riseberga. Samma 
rumsliga mönster, där ett kloster har etablerats i anslutning till, men på ett litet avstånd från, 
en tidig kristen gravplats med runristade gravvårdar återfinns även i Alvastra i Östergötland 
och i Varnhem i Västergötland (jfr Browall 2003:7, karta 2; Vretemark 2011:54, fig. 1). I 
Glanshammar finns lämningar som är äldre än den romanska stenkyrkan. I tornets tredje 
våning sitter två väderbitna, ornerade ekplankor inmurade, varav en med runristning (Nä 24). 
Ornamentiken, som är utförd i låg relief och utgörs av kopplade slingor och bladornament, 
har motsvarigheter på såväl runstenar som på tidigkristna gravmonument (fig. 51). Likheter 
finns även med de ornerade ekplankorna från Hammarby kyrka i Rekarnebygden (SRI, 14:76 
ff.; Schnell, I. 1965:164 och kap. 5.3.4). Ornamentiken på ekplankorna från Glanshammar 
ger dock ett något stramare intryck än palmetterna och de graciösa slingorna i Urnesstil på 
Hammarbyplankorna. Plankorna sitter inmurade i tornet, kyrkans äldsta del, vilket medför 
att de inte kan ha fungerat som remstycken till stenkyrkan. Detta talar för att de kommer från 
en äldre träkyrka, vilken revs när stenkyrkan uppfördes under slutet av 1100-talet (Curman et 
al. 1961:390 ff.; SRI, 14:76 ff.; Lagerlöf 1985:231 f.). Det föreligger även andra indicier på att 
stenkyrkan har haft en föregångare. Vid en schaktövervakning har en syllstenskonstruktion 
med en träbjälke iakttagits. Denna tillhör antingen den äldsta stenkyrkan eller en äldre 
träkyrka. I kyrkans sydvästra del har även ett brandlager iakttagits (Edlund, M. 2006:13). De 
arkeologiska lämningarna samt 
de ornerade ekplankorna tyder 
på att det funnits en träkyrka på 
platsen. Runstensornamentiken 
på ekplankorna öppnar för att 
kyrkan skulle kunna föras till-
baka till 1000-talet, vilket i så fall 
kan innebära samtidighet med 
de tidigkristna gravmonumenten 
på platsen. 

Förekomsten av jordade gravar 
vid utkanten av äldre brand-
gravfält, liksom på nyetablerade 
gravplatser såsom i Husby och 

Fig. 51. Uppritning av ornamentiken på ekplankor från Glanshammars 
kyrka. Efter Curman et. al. 1961:396 f., Fig. 341 och 342.
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Lännäs, visar att gravskicket i Närke förändras under sen vikingatid. På grund av få och 
osäkra dateringar är det svårt att avgöra när denna process tar sin början, liksom när de 
äldre gravfälten överges. Omdaningarna av gravskicket tycks åtminstone delvis sammanfalla 
med runstensresandet i landskapet, vid 900-talets slut och under 1000-talets första del. 
Gravläggningarna i Husby och Lännäs har daterats till 1000-talet och förefaller således vara 
samtida med de tidigkristna gravmonumenten (det bör dock framhållas att 14C-dateringarna 
för Husbygravfältet faller inom ett stort tidspann). Husbygravfältet saknar koppling till en 
senare kyrkplats, medan gravmiljön i Lännäs ligger utanför men i anslutning till den yngre 
kyrkogården. Den undersökta stolpburna konstruktionen visar även att en kultbyggnad av 
något slag funnits i Lännäs. Sammantaget tyder källmaterialet på att det under 1000-talet 
föreligger en viss variation i gravläggningspraktiker och i gravplatsernas lokalisering. Det 
är därför intressant att konstatera att tidigkristna gravmonument endast framkommit i 
anslutning till kyrkplatser. I Glanshammar tyder det arkeologiska källmaterialet dessutom 
på att det funnits en träkyrka under 1000-talet.

5.5. Småland

I Småland finns sju fyndplatser med tidigkristna gravmonument. Materialet uppgår till 
totalt 20 hällar och fragment. Lokalerna med gravmonument är ojämnt fördelade inom 
landskapet (fig. 52). Under vikingatid förefaller det troligt att dagens Småland bestod av 
flera små och sannolikt mycket gamla land, vilka skulle kunna karaktäriseras som storbygder 
(Brink 2002:105 f.). Beteckningen Småland tycks först mot slutet av medeltiden ha blivit 
ett allmänt accepterat samlingsnamn (Ullén 2006a:41). Under äldre tid orienterades norra 

Fig. 52. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument i Småland. 



125

Småland främst mot Östergötland, medan de södra skogsbygderna Finnveden och Värend 
utgjorde gränsbygder mot Danmark. Östra Småland, som skildes från inlandet genom 
skogsområden, hade liten kontakt med övriga delar av landskapet och orienterades istället mot 
Östersjöområdet (Gustavson 2008:10; Ullén 2006a:41). Visingsö stod under sen vikingatid 
och tidig medeltid i ett kulturellt och politiskt hänseende nära Östergötland (se t.ex. Carelli 
2007:58; Vestbö Franzén 2007:122; Wienberg 2007). Kyrkobygget på ön tyder även på nära 
kontakter med Västergötland (Nilsson, I-M. 2013). Tidigkristna gravmonument återfinns 
i fyra av de äldre smålanden: i Möre, Aspeland, Njudung och på Visingsö i Vista. Visingsö 
utgjordes under medeltiden av två socknar, Kumlaby och Ströja. Från båda dessa kyrkplatser 
finns fynd av tidigkristna gravmonument. Möre och Aspeland representeras av en fyndlokal 
vardera, Hossmo respektive Mörlunda kyrkor.50 En viss koncentration kan anas i Njudung 
med tre fyndplatser inom ett begränsat område: Lannaskede, Vallsjö och Vetlanda. Under 
medeltiden räknades Ydre till Småland (se Styffe 1880:154 f., 190 f.). Eftersom häradet 
idag ingår i Östergötland redovisas fynden av tidigkristna gravmonument från Asby kyrka 
under detta landskap (se kap. 5.1.1). 

5.5.1. Fyndplatser och dateringar

Hossmo

Det enskilt största småländska materialet, tio stenar och fragment, kommer från Hossmo 
kyrka. Flera av hällarna är i ett fragmentariskt skick, vilket gör det svårt att uttala sig om 
ornamentikens uppbyggnad. De bättre bevarade ornerade ytorna visar dock att djurornamentik 
i Pr 3 och Pr 4 dominerar. Dessa stilgrupper förekommer på flera liggande hällar/lockhällar 
(Hossmo 1/Sm 166, Hossmo 4/Sm 167 och möjligen Hossmo 5/Sm 168), samt på två mindre 
fragment (Hossmo 7 och 8). Dessutom finns ett frontalt avbildat djurhuvud, med spetsiga 
öron och slingor, på ett mindre fragment med oklar funktion (Hossmo 6). I materialet ingår 
även två korsristade hällar (Hossmo 2/Sm 166 och Hossmo 3/Sm 166). Hossmo 2/Sm 166 
utgör en gavelhäll med propellerkors med fasonerade kanter. Dubbelspiralerna på det raka, 
grekiska korset avslutas med asymmetriska upprullningar, vars utformning överensstämmer 
med zoomorf ornamentik i Pr 4 (se kap. 3.2.2). Under propellerkorset på hällens utsida finns 
en kopplad slinga. Det faktum att ornamentiken börjar längre ned på gavelhällens utsida, än 
på dess insida, tyder på att den ingått i en kistkonstruktion. Den andra korsprydda hällen, 
Hossmo 3/Sm 166, saknar närmare paralleller bland de tidigkristna gravmonumenten. Korset 
utgörs av en kombination av ett rakt kors och ett diagonalt kors med rundade korsarmar. 
De diagonala korsarmarna flankeras av slingor. Korsfoten på det raka korset är öppen och 
hålls ihop av ett koppel som utgår från en liten spiral (se även Bergengren 2005:18 f.). Den 
eleganta utformningen hör hemma inom Urnesstilen. Äldre ornamentala utföranden saknas 
helt i Hossmo. Förekomsten av djurornamentik i Pr 3 och Pr 4, liksom korsformer som 
stilistiskt sett är samtida med dessa stilgrupper, visar att gravmonumenten på platsen har 
en kronologisk tyngdpunkt i 1000-talets andra hälft. 

�0 År �01� påträffades ett litet runristat kalkstensfragment vid en arkeologisk undersökning i Hagby 
kyrka utanför Kalmar. Fragmentet framkom i en gravkammare. Av inskriften återstår: …(r) × auk × … 
. Runorna står på smalsidan på stenen, vilket möjligen kan tas som tecken på att det rör sig om en 
liggande häll. Den varierande tjockleken på fragmentet talar dock för att det rör sig om en rest sten 
(Källström �01�a; Rikard Hedvall muntligt meddelande). Skulle fragmentet trots allt härröra från 
en gravhäll innebär det att det finns två fyndlokaler för tidigkristna gravmonument i Möre, förutom 
Hossmo även Hagby. 
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Mörlunda

Från Mörlunda kyrka finns en förkommen sten (Mörlunda 1/Sm 151). Äldre avbildningar 
visar att den har haft ett kantföljande, böjt inskriftsband, samt zoomorf ornamentik, troligen 
i Urnesstil. Det är inte entydigt vilken funktion stenen haft. Lindqvist ansåg att Mörlunda 
1/Sm 151 utgjort en gavelhäll i en Eskilstunakista (1915:64). Inskriften talar emot detta 
eftersom den lyder: ”… lät resa dessa stenar efter …”. Att stenar omnämns i plural avslöjar 
att Mörlunda 1/Sm 151 ingått i ett monument bestående av flera delar, sannolikt rör det sig 
om parstenar. Stenen tycks stå det öländska materialet nära (se kap. 5.6). 

Njudung

Tre av hällarna i Lannaskede, en lockhäll och två gavelhällar (Lannaskede 2-4/Sm 95), 
har ingått i samma gravmonument. De är nu ihopsatta i en rekonstruerad kista som står 
uppställd i vapenhuset i kyrkan (fig. 53). Ornamentiken på lockhällen Lannaskede 2/Sm 95 
utgörs av kantföljande skriftband som binds samman av koppel vid hällens kortsidor. Från 
kopplen utgår två rundjur vars kroppar är lagda i öglor som korsas på hällens mitt där även 
deras huvuden möts. Därtill finns ett antal smalare extraormar. Ornamentiken är ett typiskt 
exempel på stilgruppen Pr 4 (se även Gräslund 2002:153). Gravmonumentets gavelhällar 
(Lannaskede 3-4/Sm 95) tillhör den stora gruppen propellerkors med konturhuggna kanter. 
De raka, grekiska korsen har dubbelspiraler med en förtjockad rundel, vilket är typiskt för 
stilgruppen Pr 4. På den bättre bevarade av de två gavelhällarna (Lannaskede 3/Sm 95) 
övergår det raka grekiska korset på hällens utsida i ett rundjur i Pr 4. Kring rundjurets kropp 
slingrar sig ytterligare ett profilsett rundjur. 

I Lannaskede kyrka finns även en run-
ristad häll som helt saknar ornamentik 
(Lannaskede 1/Sm 94). Utförandet, 
med enbart en kantföljande inskrift, 
ger ett runstenslikt intryck, vilket 
talar för en tidig datering. Viss försik-
tighet bör dock iakttas i tidfästningen 
av hällen eftersom det förekommer 
ristningar som tillkommit relativt 
sent inom gruppen Rak (Källström 
1998:11; 1999:13; 2007a:65 ff.).

En förkommen sten är känd från 
Vallsjö respektive Vetlanda. Den 
stavkorsprydda, men i övrigt oorne-
rade, liggande hällen/lockhällen från 
Vallsjö kyrka (Vallsjö 1/ Sm 79) är 
svårdaterad. Utförandet med kant-
följande inskriftsband och stavkors 
påminner om några uppländska grav-
hällar (se U 64, U 413, U 440), vilka 
tillverkats under slutet av runstens-
perioden. Träsnittet i Peringskiölds 
Monumenta visar att Vetlanda 1/Sm 
108 varit en korsristad sten. Möjligen 
har den ingått som gavelhäll i ett 
tidigkristet gravmonument, men det 
går inte att utesluta att det rör sig om 
en rest sten. Korsets utformning med Fig. 53. Rekonstruktion av ett tidigkristet gravmonument från 

Lannaskede kyrka, Småland (Lannaskede 2-4/Sm 95). Foto: 
författaren. 
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utskott och flikar hör hemma inom Ringerikestilen, vilket även påpekats av Gräslund 
(2002:153). 

Till skillnad från det stora flertalet tidigkristna gravmonument är de i Njudung inte 
tillverkade av kalk- eller sandsten. Bristen på lättbearbetad sten i området har gjort att 
man fått använda lokala bergarter. Lannaskede 1/Sm 94 består av pressad smålandsporfyr 
och Lannaskede 2-4/Sm 95, samt sannolikt även Vallsjö 1/Sm 79, har tillverkats av skiffer. 
Materialuppgifter för Vetlanda 1/Sm 108 saknas. Att skiffer är ett betydligt mer svårbearbetat 
material än den mjuka kalkstenen framgår av lockhällen i Lannaskedekistan (Lannaskede 
2/Sm 95). Hällen har spjälkats under tillverkning och stenhuggaren har helt enkelt fått 
fortsätta rista in ornamentiken på en längre nivå där stenmaterial fallit bort.

Visingsö 

Från Ströja kyrka (numera Brahekyrkan) finns ett fragment av en sidohäll med djurorna-
mentik i Pr 3 med bevarade färgspår. Rundjuret, vars kropp är lagd i en åttaformig ögla, 
har en gråsvart ton med ljusare konturlinjer, samt ett vitt öga och en vit gadd. I Kumlaby 
kyrka finns två liggande hällar/lockhällar (Kumlaby 1/Sm 124 och Kumlaby 2/Sm 125). 
Ornamentiken på Kumlaby 1/Sm 124 utgörs av två kantföljande skriftbandsdjur, vilka binds 
samman av ett koppel med kringelformade knutar på hällens kortsida. På dess mittyta finns 
ett stort rundjur med bogspiral och utsträckt framben. Ornamentiken kan tillskrivas Pr 3 
(se även Gräslund 2002:153). Kumlaby 2/Sm 125 har en annan utformning. Kring hällen 
löper ett skriftband och innanför detta ses ornamentik bestående av korsande slingor med 
flikar. Troligen döljer sig ett djurhuvud i Pr 1 vid brottytan på hällens ena kortsida. Detta 
talar för en datering till 1000-talets första del.

5.5.2. Diskussion 

Djurornamentik i Pr 3 eller Pr 4, eller utföranden samtida med dessa, återfinns på en stor 
del av de tidigkristna gravmonumenten i Småland. Det föreligger en övervikt för den 
senare stilgruppen, vilket visar att den kronologiska tyngdpunkten för materialet ligger i 
1000-talets senare del. Exempel på äldre dateringar finns på Visingsö, genom den liggande 
hällen/lockhällen med ett rundjur i Pr 1 (Kumlaby 2/Sm 125), samt eventuellt i Njudung 
där stenen med ett kors i Ringerikestil (Vetlanda 1/Sm 108), samt den oornerade hällen 
från Lannaskede kyrka (Lannaskede 1/Sm 94) troligen tillhör ett äldre skede. Detta talar 
för att de tidigkristna gravmonumenten på Visingsö och i Njudung har en större tidsmässig 
spridning och en tidigare kronologisk tyngdpunkt än de i östersjöbygderna, det vill säga i 
Hossmo och Mörlunda. 

Lokalerna med tidigkristna gravmonument i Småland är spridda över ett stort område 
och likheterna mellan gravvårdarna på de olika fyndplatserna är inte speciellt uttalade. 
Tydligare samband finns istället med Östergötland och Öland. Kompositionen på den liggande 
hällen/lockhällen Kumlaby 1/Sm 124, med kantföljande skriftbandsdjur och ett rundjur med 
bogspiral och utsträckt framben, har nära paralleller på flera platser i Östergötland (se grupp 
II, t.ex. Hov 20, Klosterstad 1, Orlunda 1/Ög 2 och Orlunda 4/Ög 5). Även utformningen av 
Kumlaby 2/Sm 125 för tankarna till Östergötland, men parallellerna är inte lika uppenbara. 
Kompositionsmässigt finns likheter med Hov 7/Ög 240=241. På båda hällarna ses ett kors, 
alternativt ett korsliknande ornament, som växer upp ur sammanflätade slingor. Hov 7/Ög 
240=241 är dock reliefhuggen och ornamentiken är skickligare utförd. Kumlaby 2/Sm 125 
ger ett mer runstenslikt intryck och påminner i detta hänseende om gravhällarna Skänninge 
S:t Martin 1 och 2. På dessa tre hällar är runorna mycket stora, upp till 17 cm på Kumlaby 
2/Sm 125. Också utformningen av djurornamentiken på sidohällen Ströja 1 påminner 
om östgötska hällar (se Väversunda 5/Ög 55 och Skänninge S:t Martin 6, jfr dock även 
Husaby 10). Liksom på de östgötska sidohällarna är det ornerade fältet på Ströja 1 relativt 
lågt, vilket visar att den tillhört en tämligen liten stenkista. De stora beröringspunkterna i 
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gravmonumentens utformning gör att man kan betrakta Kumlaby och Ströja på Visingsö 
som utlöpare till det stora antalet fyndorter inom den östgötska slättbygden. 

Likaså visar utformningen av gravmonumentet i Lannaskede (Lannaskede 2-4/Sm 95) 
på starka band med Östergötland. Inte bara gavelhällarna med fasonerade propellerkors har 
motsvarigheter i landskapet, utan även djurornamentiken på lockhällen. En i det närmaste 
identisk komposition finns på den liggande hällen/lockhällen Hov 46, samt troligen även 
på Skänninge Vårfrukyrkan? 4. 

De tidigkristna gravmonumenten från Hossmo kyrka har likheter med både det östgötska 
och det öländska materialet. Gavelhällen Hossmo 2/Sm 166 tillhör den stora gruppen 
östgötska gavelhällar med konturhuggna propellerkors. Däremot påminner Hossmo 4/Sm 
167, ett reliefhugget fragmentet av en liggande häll/lockhäll med smala rundjur i Urnesstil, 
i tekniskt hänseende och genom ornamentikens utformning mer om det öländska materialet 
(jfr Williams, He. 1993:91). Ornamentik med smala rundjur förekommer visserligen även 
på några östgötska hällar (se Hov 49, 51 och Rogslösa 2, jfr även Eskilstuna Fors 5), men 
är betydligt vanligare på Öland. Vidare anknyter Hossmo 4/Sm 167 genom sin blygsamma 
storlek, runorna är endast 4,5 cm höga, till det öländska materialet (se nedan kap. 5.6.1). 
Ornamentiken på Hossmo 6, med ett frontalt avbildat huvud med spetsiga öron och utskott, 
saknar egentliga paralleller på de tidigkristna gravmonumenten, men påminner snarast om 
figurativa framställningar på Öland samt i Hov i Östergötland (se Hulterstad 1/Öl 19, Hov 
27, Hov 28 och Hov 31).51 Som redan nämnts tycks även den förkomna hällen från Mörlunda 
(Mörlunda1/Sm 151) ha sina närmaste motsvarigheter i det öländska materialet. 

De stora likheterna mellan de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland och de från 
Visingsö, Lannaskede och till viss del även Hossmo tyder på att det förelegat nära kontakter. 
Likheterna speglar sannolikt de områden beställarna stod i förbindelse med, således deras 
sociala kontaktnät. Möjligen har stenhuggare baserade i Östergötland varit verksamma vid 
dessa småländska lokaler. Så har åtminstone varit fallet på Visingsö. Som framgick av Kitzler 
Åhfeldts studie har de två liggande hällarna/lockhällarna från Kumlaby kyrka (Kumlaby 
1/Sm 124 och Kumlaby 2/Sm 125) huggits av ristare som även tillverkat gravmonument i 
Hov och Orlunda i Östergötland (Kitzler Åhfeldt 2008; Kap. 5.1.2.). I Hossmo tycks även 
stenhuggare med anknytning till Öland ha varit verksamma. 

5.5.3. Den småländska runstenstraditionen

Majoriteten av de småländska runstenarna kan tidfästas från 900-talets slutskede fram till 
några decennier in i 1000-talet. Enstaka yngre runstenar med zoomorf ornamentik före-
kommer dock (Gräslund 2002; Lager 2002:91 ff.; Gustavson 2008:13 f.; Stille 2008:73 f.). 
Linn Lager jämför runstensproduktionen i Småland med den i Västergötland och sydvästra 
Östergötland (2002:91 ff.). Inom Småland föreligger en stark rumslig överensstämmelse 
mellan runstenar och tidigkristna gravmonument. I samtliga socknar med gravmonument, 
förutom Hossmo, finns även runstenar. På ett generellt plan kan man dock konstatera att 
de olika formerna av runristade monument har olika kronologisk tyngdpunkt, runstenar 
i den förra och gravmonument i den senare delen av 1000-talet. Det föreligger emellertid 
vissa skillnader mellan de olika småländska runstensbygderna. 

Njudung är Smålands runstenstätaste område och runstenstraditionen har uppenbara 
likheter med västra Östergötland. En övervägande del av runstenarna är oornerade, men 
det är även vanligt att olika former av ornamentala detaljer har lagts till skriftbandet (Sod). 
Zoomorf ornamentik är däremot sällsynt. Liknande förhållanden råder i västra Östergötland, 
dock är andelen zoomorfa utföranden något högre än i Njudung (jfr Gräslund 2002; 
Ljung, C. 2009a:166, se även kap. 5.1.3). Utifrån ornamentiken kan man sluta sig till att 
runstensresandet i Njudung upphört senast vid 1000-talets mitt, men att dess tyngdpunkt 
ligger ett par decennier tidigare. Den oornerade gravhällen Lannaskede 1/Sm 94 och 

�1 Likhet finns dock med ornamentiken på sandstensrunstenen U ��� från Kalmar kyrka, Kalmar socken 
i Uppland, som rymmer två frontalt avbildade huvuden med spetsiga öron.
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korset i Ringerikestil på Vetlanda 1/Sm 108 indikerar att tidigkristna gravmonument 
uppfördes redan under första delen av 1000-talet, vilket talar för en period av samtidighet 
med runstensresandet i Njudung. 

I Möre är fem vikingatida runstenar kända (Sm 157, Sm 159, Sm 161, Sm 163 och Sm 
169). Till skillnad från i övriga Småland dominerar djurornamentik. Stilgrupperna Fp, 
Pr 3 och/eller Pr 4 finns av allt att döma representerade (se Sm 169, Sm 157 och Sm 159), 
vilket visar att runstensresandet i Möre har en senare kronologisk tyngdpunkt än i övriga 
Småland. Vidare kan man sluta sig till att samtidighet föreligger mellan runstensresandet 
och de tidigkristna gravmonumenten i Hossmo kyrka. Att Möres vikingatida runstenar har 
lite gemensamt med övriga Småland har tidigare uppmärksammats av Henrik Williams. 
Han påpekar att större likheter finns med landskapen längs med östersjökusten, i synnerhet 
Öland. Runstenarna i Möre har, likt de öländska, en anmärkningsvärt stark koppling till 
kyrkplatser. Dessutom är flera av dem tillverkade av kalksten som importerats från Öland 
(Williams, He. 1993; se även Gustavson 2008:13 f.).

I såväl Möre som i Njudung tycks således en period av samtidighet finnas mellan runstenar 
och tidigkristna gravmonument. Hur förhållandena ser ut på Visingsö och i Aspeland är 
det på grund av det ringa antalet runstenar svårt att uttala sig om. Förutom de tidigkristna 
gravmonumenten på Visingsö är två runstenar kända, varav en daterats till 800- eller 900-
talet (Sm NOR2001;25). Den andra stenen, Sm 126 från Kumlaby kyrka, är förkommen 
och dess utseende okänt. Stenen ska dock enligt Bureus ha haft likhet med gravhällarna 
från samma kyrka (SRI, 4:270). Förutom det möjliga gravmonumentet Mörlunda 1/Sm 
151 finns två runstenar i Aspeland (Sm 150 och Sm 152). Båda är oornerade och de tillhör 
således ett äldre tidsskede.

De regionala skillnaderna inom runstenstraditionen i Småland kan sannolikt bidra till 
att förklara varför tidigkristna gravmonument uppförts i vissa områden men inte i andra. 
Flest lokaler med tidigkristna gravmonument, tre stycken, finns i Njudung, Smålands 
runstenstätaste bygd, ett område där runstensproduktionen har stora likheter med västra 
Östergötland. Att gravmonumentet från Lannaskede (Lannaskede 2-4/Sm 95) har nära 
motsvarigheter bland de östgötska gravvårdarna är därför kanske inte så förvånande. 
Visingsö stod under sen vikingatid och tidig medeltid Östergötland nära i ett kulturellt 
och politiskt hänseende, vilket även avspeglas i de stora likheterna mellan de tidigkristna 
gravmonumenten på ön och på den östgötska slättbygden. Runstensresandet i Möre skiljer 
sig från övriga Småland, men anknyter till Östersjöområdet. Det är därför intressant att 
de tidigkristna gravmonumenten i Hossmo både har likheter med det närliggande Öland 
och med det geografiskt mer avlägsna Östergötland. 

I södra Småland, i Finnveden och Värend, är inga tidigkristna gravmonument kända. 
Dessa områden karaktäriseras av en kort runstensperiod vid decennierna runt år 1000, san-
nolikt under nära inspiration från Danmark. Oornerade runstenar dominerar, även om ett 
fåtal zoomorfa framställningar i Pr 1 och Pr 2 finns. Till skillnad från i Njudung tycks inte 
skriftband med adderade ornamentala detaljer (Sod) förekomma. Även inskrifterna skiljer sig 
åt. Titulatur och olika former av hedervärda omdömen om den döde är betydligt vanligare 
i Finnveden och Värend än i Njudung (Zachrisson, T. 1985:43 f.; Palm 1992:157). Att en 
så stor del av runstenarna i Finnveden och Värend omtalar titlar som främst förekommer i 
danska sammanhang tyder på att södra Småland var en del av det danska intresseområdet 
(Hansson, M. 2001:129). I äldre tid var gränsen mot det danska området relativt flytande. 
I Danmark fanns en tendens att betrakta södra Småland som ett omland till Skåne och 
Blekinge. Berättelsen om den danske kungen Svend Grates krigståg mot Finnveden och 
Värend 1153-54, som finns omtalat av Saxo Grammaticus och i Knýtlingasagan, visar 
tydligt på det danska intresset i detta gränsområde (Blomkvist 2005:367 f.). Vidare har 
gravformerna från yngre järnålder i Värend stora likheter med norra Skåne, Blekinge och 
Halland, vilket likaledes visar på kontakter söderut (Hansson, M. 2001:61).

Tidigkristna gravmonument förekommer således i de delar av Småland som genom 
runstenstraditionen kan sägas stå Östergötland nära, alternativt vänder sig mot Östersjön. 
I Värend och Finnveden, liksom i de danska områdena, avlöses runstensresandet däremot 
inte av tidigkristna gravmonument. 
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5.5.4. Gravskicksförändringar och kristna gravplatser i Småland

De kulturella skillnaderna mellan de olika bygderna i Småland avspeglas även i varierade 
begravningsseder (se t.ex. Burström 1991; Hansson, M. 1998; 2001:57 ff.; Svanberg 2003). 
Kännedomen om det vikingatida gravskicket i Njudung är tyvärr begränsad eftersom få 
arkeologiska undersökningar har utförts (Zachrisson, T. 2002:41; Nicklasson 2007:78). I 
Finnveden kan man däremot konstatera att runstensresandet sammanfaller med föränd-
ringar i begravningstraditionen under årtiondena kring år 1000. Det tidigare dominerande 
kremeringsgravskicket ersätts vid denna tid av jordande där de döda endast fått med sig ett 
fåtal föremål. Högbegravningar fortsätter att vara det vanligaste yttre gravskicket och de 
äldre gravfälten brukas sannolikt fram till 1050, men knappast längre än till sekelskiftet 
1100 (Bodin 1997; Svanberg 2003:39, 44 ff.). De yttre gravformerna skiljer sig mellan 
Finnveden, där höggravfält dominerar, och Njudung, där övertorvade stensättningar är 
vanligt, men det är mycket möjligt att en kristet påverkad gravsed slår igenom runt år 1000 
även i Njudung (Zachrisson, T. 2002:41). En viktig skillnad mellan områdena är dock att 
de tidigkristna gravmonumenten i Njudung visar på förekomsten av kristna begravningar 
under runristade monument, möjligen under ett tidigt skede av 1000-talet.

Inte bara de tidigkristna gravmonumenten i Njudung vittnar om kristna gravläggningar 
under 1000-talet, även runinskrifterna på två runstenar berör detta ämne. Den ofta citerade 
inskriften på Sm 101 från Nävelsjö socken berättar om Gunnar som blivit gravlagd i en 
stenkista (stæinþro), eller bokstavligen ett stentråg, i Bath (fig. 54):

: kun£t£kel : sati : sten : þansi : eftiR : kunar : faþur : sin : sun : hruþa : halgi : lagþi : han : i 
: sten:þr : bruþur : sin : a : haklati : i : baþum
Gunnkell satti stæin þannsi æftiR Gunnar, faður sinn, sun Hroða. Hælgi lagði hann i stæinþro, 
broður sinn, a Ænglandi i Baðum.
”Gunkell satte denna sten efter Gunnar sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin broder, i 
stenkista i England i Bath.”

Gunnar har visserligen inte blivit gravlagd under ett gravmonument av den typ som före-
kommit i Njudung, utan i en stenkista i England. Inskriften visar därigenom på kännedom 
om anglosaxiska gravseder och gravvårdar (Ljung, C. 2015:161 f.). Ytterligare en inskrift 
i Njudung berättar sannolikt om en person som blivit gravlagd, den förkomna Sm 86 från 
Holsby i Alseda socken:

[su-n … iftir bruþur : þiR -þkþu han …]
Sv[æi]nn ... æftiR Broður/broður. ÞæiR [l]agðu(?) hann ...
”Sven … efter Broder (el.(sin) broder ). De lade(?) honom …”

Tolkningen är osäker eftersom läsningen är -þkþu och inte lakþu. En sådan felläsning är 
dock inte osannolik eftersom runstenen var vittrad. Det är dessutom svårt att föreslå något 
bättre tolkningsalternativ (Magnus Källström, e-post 2012-02-07). 

På Visingsö finns omkring 800 synliga gravar, i huvudsak högar och runda, fyllda sten-
sättningar från yngre järnålder. Gravarna är främst lokaliserade till tre större gravfält, vilka 
är belägna på moränkrönet som sträcker sig i nordsydlig riktning längs med öns mittparti 
(Gustafsson 2007; Hansson, M. 2007:135 f.). Ett hundratal gravar har undersökts och de 
påträffade gravgåvorna är av allmän yngre järnålderskaraktär (Hansson, M. 2007:135). I 
Alvlösa, 1,7 km norr om det nordligaste av öns tre stora gravfält, undersöktes år 1917 högar 
med såväl brandgravar som jordade gravar i träkistor. Dessa var orienterade i nordostlig-
sydvästlig, respektive nordnordostlig-sydsydvästlig, riktning. I en av gravarna påträffades 
en bronsring. I övrigt bestod fyndmaterialet bland annat av keramik och pärlor. Pärlorna 
kan med viss tvekan dateras till 900-talets första hälft (Gustafsson 2007:39 och där anf. 
litt.; Jansson, K. 2006:43 och där anf. litt.). Det är inte utrett när gravskicket omformas på 
ön, men gravarna i Alvlösa visar åtminstone på att jordade gravar förekommit på de äldre 
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gravfälten under vikingatidens slut. Mer entydiga belägg på att gravskicksförändringar har 
slagit igenom finns däremot från Ströja kyrka. Vid en arkeologisk utgrävning under den 
norra delen av den nuvarande kyrkans kor framkom tolv gravar från fyra olika tidsperioder 
(Jansson, K. 2006). Den äldsta fasen, vilken omfattade en grav, har genom de stratigrafiska 
förhållandena, samt genom 14C-prover, daterats till sen vikingatid (950-1050). Den gravlagde 
mannen låg med armarna utefter sidorna och på skelettet påträffades ena skänkeln till en 
ullsax. Fem gravar bedömdes tillhöra den påföljande fasen, vilken dateras till tidig medeltid 
(1050-1200-talen) (Jansson, K. 2006:18 ff.). Den äldsta undersökta gravläggningen tycks 
således vara något äldre, eller möjligen samtida, med sidohällen med Pr 3-ornamentik 
(Ströja 1), vilken framkom vid gravgrävning på den gamla delen av kyrkogården (se Areslätt 
1988).

Dateringarna av den äldsta fasen i Ströja till sent 900-tal/tidigt 1000-tal tyder på att 
gravläggningarna vid denna tidpunkt omlokaliseras till nya platser i landskapet. Detta tycks 
sammanfalla med gravskicksförändringarna i västra Östergötland, där de äldre gravfälten 
överges under sent 900-tal, eller kring år 1000 (se Kap. 5.1.4.). Den liggande hällen/lockhällen 
Kumlaby 2/Sm 125 med Pr 1-ornamentik visar på förekomsten av åtminstone ytterligare en 
kristen gravplats på ön under ett tidigt skede av 1000-talet. Visingsö knyter således an till 
västra Östergötland både i fråga om en tidig etablering av kristna gravplatser och genom 
utformningen av de tidigkristna gravmonumenten.

Det senvikingatida gravskicket i Möre skiljer 
sig från Väster- och Östergötland. Däremot finns 
stora likheter med Öland (Svanberg 2003:81 ff.). 
Det är inte helt klarlagt när gravfälten upphör 
att nyttjas i Möre, men flera förhållanden pekar 
på ett fortsatt användande fram till ingången 
av 1100-talet, möjligen senare (Gräslund 
1993:16, 24 f.; Anglert, Mats 2001:496, 511 
ff.). Tidigkristna gravmonument har hittats på 
en plats i Möre, vid Hossmo, den äldsta daterade 
kyrkan i området (Anglert, Marit 1993:151, 
158; Ullén 2006a:69 f.). Dendroprover tyder på 
att stenkyrkobygget påbörjats senast omkring 
1120. Även flera ålderdomliga arkitektoniska 
drag pekar mot en tidig datering (Andersson & 
Bartholin 1990:189 f.; Anglert, Marit 1993:151 
ff.). Mycket tyder dessutom på att stenkyrkan 
haft en föregångare i trä, vilken stod kvar när 
kor och absid uppfördes (Andersson, I. 1960b:16 
f.). Med tanke på att stenkyrkan uppfördes redan 
under tidigt 1100-tal torde dateringarna av den 
förmodade träkyrkan åtminstone kunna dras 
tillbaka till slutet av 1000-talet. Detta tyder på 
samtidighet med de tidigkristna gravmonumen-
ten på platsen. Det arkeologiska källmaterialet 
visar således att det förelegat variation i grav-
läggningspraktikerna i Möre under 1000-talet. 
De äldre gravfälten var i bruk samtidigt som 
tidigkristna gravmonument uppfördes i Hossmo, 
möjligen invid en träkyrka. Dessutom fortsatte 
runstensresandet ute i landskapet långt fram i 
1000-talet, parallellt med att gravmonument 
tillverkades. Fig. 54. Sm 101, vid Nöbbelesholm, Nävelsjö socken, 

Småland. Foto: författaren. 



132

5.6. Öland 

5.6.1. Tidigkristna gravmonument och den öländska 
runstenstraditionen

Den öländska runstenstraditionen skiljer sig på flera sätt från fastlandets och landskapet måste 
därför studeras utifrån sina egna premisser. Detta gör att de tidigkristna gravmonumenten inte 
kan klassificeras enligt samma principer som använts för det övriga undersökningsområdet 
(se Kap. 2.2). Att över huvud taget dela in det öländska materialet i två separata grupper, 
runstenar respektive tidigkristna gravmonument, är vanskligt. Den generella skillnaden i 
materialval mellan runstenar (gnejs/granit) och tidigkristna gravmonument (kalksten/sand-
sten), som föreligger i övriga landskap, finns inte på Öland. I princip har alla runristade 
monument på ön tillverkats av kalksten. En uppdelning försvåras ytterligare av den starka 
kopplingen mellan runstenar och kyrkor. Endast en femtedel av de öländska runstenarna 
har inte påträffats i eller invid kyrkor (Owe 2002:18). Det finns flera möjliga orsaker till det 
starka sambandet mellan runstenar och kyrkomiljöer på ön. Runstenarna kan ha rests på 
platsen innan kyrkan anlades, de kan ha placerats på kyrkogården som gravvårdar, alternativt 
ha transporterats dit för att användas som byggnadsmaterial i ett senare skede (Williams, 
He. 1993:100). Det faktum att en majoritet av de öländska runstenarna har hittats i, eller 
vid, kyrkor gör det trots allt befogat att anta att en stor del av materialet ursprungligen rests 
i anslutning till dessa miljöer (för samma slutsats se även Williams, He. 1993:99 f.; Owe 
2002:30). Om denna hypotes godtas bör man ställa sig frågan om runstenar påträffade i 
kyrkokontext skiljer sig från runstenar resta ute i landskapet och i så fall hur. 

Flera forskare har lagt märke till att runstenar från ett antal öländska kyrkplatser uppvisar 
gemensamma drag. Redan i Ölands runinskrifter uppmärksammade Sven Söderberg att 
några runstenar funna i kyrkogårdskontext (Resmo 1/Öl 3 och Resmo 2/Öl 4, Mörbylånga 
1/Öl 6, Hulterstad 1/Öl 19, Hulterstad 3/Öl 21 och Hulterstad 4/Öl 22 samt Sandby 1/Öl 
26 och Sandby 2/Öl 27) skiljer sig från det övriga materialet genom ”sina prydliga former 
och en rik ornamentik” (SRI, 1:86). Söderberg ansåg att stenarna från Resmo och Sandby 
utgör parstenar (SRI, 1:4, se Resmo 1/Öl 3 och Resmo 2/Öl 4 samt Sandby 1/Öl 26 och 
Sandby 2/Öl 27). Lindqvist tog i sin avhandling fasta på Söderbergs iakttagelser. Till 
den ovan identifierade gruppen förde han även runstenar från Källa och Köpings kyrkor 
(1915:72 f.). Lindqvist vände sig dock mot Söderbergs tolkning att det rör sig om parstenar. 
Istället ansåg han att flertalet av stenarna utgör gavelhällar till monument besläktade med 
Eskilstunakistan (Lindqvist, S. 1915:64). Med utgångspunkt i Söderbergs och Lindqvists 
observationer har jag gjort en indelning av det öländska runstensmaterialet där jag identifierat 
olika variabler inom runstenstraditionen, vilka har ett starkare samband med runstenar i 
kyrkogårdskontext respektive runstenar i landskapskontext. Härigenom är det möjligt att 
utskilja en grupp runstenar som på flera vis knyter an till de tidigkristna gravmonumenten 
på fastlandet. 

Utmärkande drag för runstenar i kyrkogårdskontext är att de har regelbunden form 
med huggna sidor, till exempel rundad eller spetsig topp, alternativt uppåt avsmalnande 
sidor så att stenen i det närmaste har haft en trapetsoid form. Runstenar med ornamentik i 
relief, vanligen i Urnesstil, är nästan uteslutande knutna till kyrkogårdsmiljöer. Runstenar 
i kyrkogårdskontext karaktäriseras vidare av att de är små. Ristningsytans höjd ovan mark 
är många gånger bara en dryg meter, ibland mindre (fig. 55). Materialet är till stora delar 
fragmenterat, men då kan runhöjden ge en fingervisning om stenens ursprungliga storlek. 
En runhöjd på mellan 4-6 cm är vanligt, vilket visar på förekomsten av relativt små stenar. 
Detta kan ställas i kontrast till de öländska runstenarna resta ute i landskapet, vilka ofta är 
mycket stora, en höjd kring 2 meter, och ibland betydligt mer, är inget ovanligt (fig. 56). 
Dessa runstenar utgörs till största delen av obearbetade hällar, alternativt av hällar utan fint 
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huggna kanter. Vidare har runstenarna i landskapskontext konturhuggen ornamentik, om 
sådan över huvud taget finns. Slutligen saknas i princip ornamentik i ren Urnesstil. 

 Grupperingen av det öländska materialet bygger på ett antal samverkande variabler. 
Jag vill poängtera att det inte rör sig om två välavgränsade kategorier; de skillnader som 
presenteras bör snarare betraktas som glidningar på en skala, eller som variationer inom 
runstenstraditionen. Den ena ytterligheten utgörs således av runstenar av liten storlek hittade 
i kyrkogårdskontext, vilka har huggen form, ornamentik i relief, ofta i Urnesstil. Den andra 
består av runstenar med betydande storlek i landskapskontext, vilka har oregelbunden form, 
konturhuggen ornamentik, dock sällan i Urnesstil. I själva verket kan enskilda stenar i olika 
hög grad ansluta till den ena eller andra änden av detta spektrum. Exempelvis anknyter 
runstenen Öl 44, från Bo i Bredsättra socken, genom sin ringa storlek till den ena änden 
av skalan, men genom fyndkontext och den konturhuggna ornamentiken till den andra.52 
Sandby 1/Öl 26, Sandby 2/Öl 27, Källa 1/Öl 56 och Mörbylånga 7 saknar alla reliefhuggen 
ornamentik och är dessutom mellan 1,8 och 2,2 meter höga. I dessa hänseenden ansluter 
de till karaktäristika som utmärker runstenar i landskapskontext. Samtliga fyra stenar har 
dock påträffats i anslutning till kyrkor. De har huggna sidor, med en rundad eller spetsig 
topp, samt ornamentik i Urnesstil, vilket är utmärkande drag för runristade monument i 
kyrkogårdskontext. 

När en kombination av variabler jämförs: kontext, reliefhuggning, formhuggna kanter, 
ornamentikens utförande samt stenstorlek, kan en grupp runstenar från följande sju kyrk-

�� Det bör dock noteras att Bo i Bredsättra var biskopens gods och en tidig kyrklig miljö (se Schück 
�9�3:20).

Fig. 55. De små stenarna Resmo 4 och 5 fotograferade utanför 
Resmo kyrka, Öland. Foto: A. Roland 1911/ATA.

Fig. 56. Öl 46, den väldiga Tingsflisan, Köpings socken, 
Öland. Foto: Erik von Dardel. 
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platser urskiljas: Hulterstad, Källa, Köping, 
Långlöt, Mörbylånga, Resmo och Sandby (fig. 
57). Två reliefhuggna fragment med passning 
från Triberga i Hulterstads socken ansluter till 
denna grupp (Triberga 1). Dessa kan dock inte 
med säkerhet tillföras någon idag befintlig 
kyrka. Flera av särdragen som karaktäriserar 
runmaterialet från dessa platser har paralleller 
bland de tidigkristna gravmonumenten på 
fastlandet, förutom den uppenbara likheten 
i fyndsammanhang även den reliefhuggna 
ornamentiken och stenarnas huggna form. 
Materialval sammanfaller självfallet, men 
det är mindre signifikant då kalksten är 
den dominerande bergarten för runstenar 
på Öland. Jag kommer i det följande att 
argumentera för att de öländska runstenarna 
från ovanstående sju kyrkor, i likhet med de 
tidigkristna gravmonumenten från övriga fem 
landskap som behandlas i denna avhandling, 
bör betraktas som gravvårdar uppförda på en 
kristen gravplats. 

Totalt har 122 stenar och fragment fram-
kommit i anslutning till Hulterstads, Källa, 
Köpings, Långlöts, Mörbylångas, Resmo och 
Sandby kyrkor, således en stor andel av de 

öländska runristningarna.53 Av de vikingatida runstenar som faller utanför denna grupp, 
totalt 41 stycken,54 är 16 (39 procent) påträffade vid kyrkor medan 25 (61 procent) återfinns 
i landskapskontext. Det är intressant att konstatera att de 16 stenarna som framkommit i 
anslutning till kyrkor genom ristningsteknik, ornamentik och storlek närmare knyter an till 
runstenarna ute i landskapet än till det runristade materialet från de ovan nämnda kyrkorna. 
Oavsett om de 16 runstenarna restes på platsen för en blivande eller en befintlig kyrka så 
finns det, till skillnad från den grupp gravmonument som står i fokus i detta arbete, inget 
som gör att de kan särskiljas från det traditionella runstensresandet i landskapskontext. 

5.6.2. Resta stenar som tidigkristna gravmonument 

Även om det finns tydliga beröringspunkter mellan det öländska materialet och de tidigkristna 
gravmonumenten på fastlandet så föreligger även skillnader i monumentens utformning. 
Den mest uppenbara skillnaden är att det saknas belägg för sidohällar på Öland. Vidare 
är det svårt att identifiera såväl gavelhällar som liggande hällar. Det är därför slående att 
man gång på gång i litteraturen om de öländska runmonumenten möts av antagandet att 
stenarna från kyrkplatserna som listats ovan har ingått i Eskilstunakistor (se t.ex. Lindqvist, 
S. 1915:64 ff.; Jansson, S. B. F. 1954:87; Wideen 1955:240; Nilsson, Br. 1973:46; Gustavson 
1977:18; Boström 1973:14; 1988:16 ff.; 1997:19; Palm 1992:128; Kitzler Åhfeldt 2009a). Det 
är märkligt att man inte uppfattat att flera konstruktionselement till en kista saknas. Det 
tycks snarare finnas en outtalad vilja att inlemma materialet i kategorin Eskilstunakistor. 
Till och med en så erfaren runolog som Sven B. F. Jansson skriver i sin tolkning av fynden 
från Köpings kyrka: ”att flera av stenarna utan tvivel har ingått i stenkistor – som gavel-

�� Ytterligare en sten, Triberga 1, ansluter till denna grupp.
�� Öl 1, Öl �, Öl �, Öl 9-18, Öl ��-��, Öl �8-�1, Öl ��, Öl ��-��, Öl ��, Öl �8, Öl ATA��8�/��, Öl 

ATA��00/��, Öl ATA��01/��, Öl ATA��0�/��, Öl ATA�0��/�0, Öl NOR�00�;��, Öl Köping�8. 

Fig. 57. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument 
på Öland.
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stenar, som lock- eller sidohällar” (1954:87). Tolkningarna förefaller många gånger utgöra 
upprepningar av en äldre ståndpunkt som i förlängningen går tillbaka på Sune Lindqvists 
rekonstruktion av ett kistliknande monument från Resmo kyrka (fig. 58). Lindqvist ansåg att 
Resmo-monumentet bestått av två gavlar (Resmo 2/Öl 4 och Resmo 4) med en liggande häll 
emellan (Resmo 1/Öl 3) (1915:68 ff., fig. 37). Av flera orsaker är rekonstruktionen orimlig. 
Resmo 1/Öl 3 är idag förkommen och dess exakta form och storlek är inte känd. Det går 
därför inte att avgöra huruvida den passar ihop med de tänkta gavelhällarna. Resmo 2/Öl 4 
och Resmo 4 är endast ristade på en sida, vilket talar emot att de fungerat som gavelhällar. 
Vidare skiljer sig de två stenarna åt både i fråga om storlek och ornamentik. Innehållet i 
runinskrifterna visar dessutom att de inte ingått i samma konstruktion. Om Lindqvists 
rekonstruktion vore riktig skulle monumentet både vara uppfört av några bröder till deras 
mor Randvi och av en kvinna, som vi inte känner namnet på, till sin man Sven. Ytterligare 
en invändning mot rekonstruktionen är att det uttryckligen står att två av stenarna är resta 
(Resmo 1/Öl 3 och Resmo 2/Öl 4). Monumentmarkören sten omnämns visserligen i plural, 
stæina, på såväl Resmo 2/Öl 4 som Resmo 4, vilket visar att de ingått i monument bestående 
av minst två delar. Det ligger dock närmare till hands att betrakta dem som parstenar än 
som konstruktionselement i en kista, vilket redan Söderberg föreslog. Han noterade även 
att inskrifterna tyder på att Resmo 1/ Öl 3 och Resmo 2/Öl 4 hört ihop (SRI, I:39 f.). Även 
Jörn Staecker avfärdar Lindqvists rekonstruktion av Resmo-monumentet och framhåller 
att det rör sig om resta stenar (2009:352; 2010:238 f.).

Avsaknaden av sidohällar på Öland har trots allt uppmärksammats av några forskare. 
Neill och Lundberg skriver att det inte finns tydliga bevis på att kistor har förekommit 
vid någon av de öländska fyndlokalerna (Neill & Lundberg 1994:150 f.; se även Hedvall 
& Menander 2006). De betraktar dock stenarna från Köping och Hulterstad som ”övriga 
vikingastilsmonument”, det vill säga monument som är besläktade med Eskilstunakistor. 
Fynden från Resmo, Sandby och Mörbylånga karaktäriserar de däremot som parstenar eller 
som vanliga runstenar (Neill & Lundberg 1994:150 f.). Denna uppdelning är problematisk 
då materialet från Resmo, Sandby och Mörbylånga på inget avgörande vis skiljer sig från 
det i Hulterstad och Köping. Vidare konstaterar Jan Owe, i sin studie av runmonumenten 
från Köping, att det är tveksamt om det funnits några Eskilstunakistor på platsen. Han 
pekar istället på att huvuddelen av stenarna i Köping har varit resta, men att några fungerat 
som liggande hällar (Owe 2002:35). 

Av föreliggande studie framgår att majoriteten av de öländska tidigkristna gravmonu-
menten utgörs av resta stenar, ibland parvis förekommande. Klassificeringen av enskilda 
stenar försvåras av att en stor del av materialet är fragmentariskt. Det föreligger endast få 
och osäkra belägg för såväl gavelhällar som liggande hällar. Gavelhällarna på fastlandet 
karaktäriseras av att de är ristade på båda bredsidorna, samt att ornamentiken ofta utgörs 
av kors (undantaget Södermanland, se kap. 5.3.2). Endast fyra öländska hällar, samtliga 
från Köping, är ristade på båda bredsidorna, dels två bildstensformade stenar av gotländsk 

Fig. 58. Sune Lindqvists rekonstruktion av en kista från Resmo kyrka, Öland. Efter Lindqvist, S. 1915:69, Fig. 37.
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sandsten (Köping 1/Öl 47 och Köping 9), dels två mindre fragment (Köping 37 och Köping 
40). De båda bildstensformade stenarna avviker från det övriga öländska gravmonument 
i fråga om utseende och stensort (fig. 59). De utgör två, av totalt fyra bildstenar, som har 
hittats utanför hemön Gotland (Lamm 2012:25). Köping 1/Öl 47 och Köping 9 är lika 
stora och de har rimligen ingått som gavelhällar i samma monument. Ristningsytan på de 
båda stenarna börjar cirka en decimeter högre upp på den ena bredsidan än på den andra, 
vilket tyder på att ornamentiken avpassats efter en gravhäll som legat mellan gavelhällarna. 
De bildstensformade stenarna från Köping är de enda mer säkra beläggen för gavelhällar på 
Öland. Även de två mindre fragmenten med ristning på bägge sidor (Köping 37 och Köping 
40) kan ha haft samma funktion. Visserligen kan stenar som endast är ristade på en sida, eller 
på en bredsida och en smalsida också ha fungerat som gavelhällar, men det är inte möjligt att 
särskilja dessa från övriga resta stenar. Enkom korsristade stenar är förhållandevis ovanliga 
på Öland, vilket också kan ses som en indikation på att materialet rymmer få gavelhällar 
(se dock Köping 28, Köping 45, Köping 46, Köping 71 och Köping 72).

Det är även vanskligt att avgöra om enskilda fragment tillhört liggande hällar. Fragment 
med raka, alternativt sluttande, sidor och rätvinkliga hörn, vilka utgör delar av stenar med 
rektangulär eller trapetsoid form, kan härröra från gravhällar. Då även resta stenar kan ha 
raka eller svagt sluttande sidor (se t.ex. Hulterstad 3/Öl 21, Köping 10, Köping 56, Köping 
68) är det ofta i praktiken svårt att fastställa om ett fragment tillhört en liggande häll eller 
en rest sten. Jag vill därför poängtera att samtliga klassificerade liggande hällar i katalogen 
för Öland bör betraktas som osäkra, det skulle lika gärna kunna röra sig om resta stenar. 

Problemet med att funktionsbestämma det öländska materialet blir extra tydligt när 
olika forskare klassificerar samma sten på skilda vis (jfr Nilsson, Br. 1973:63 och Owe 
2002:34). Dessa svårigheter tydliggörs genom Kitzler Åhfeldts undersökning av de runristade 
stenarna från Köpings kyrka. Syftet med hennes studie är att utifrån en optisk 3D-scan-
ning och huggspåranalys diskutera relationen mellan Eskilstunakistor och runstenar med 

Fig. 59. Bildstensformad gavelhäll (Köping 1/Öl 47) av importerad sandsten från Gotland, Köpings kyrka, Öland. Stenen 
är ristad på båda bredsidorna. Foto: författaren.
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utgångspunkt i huggteknik och hantverkets organisation (2009:a; 2009b). I jämförande 
syfte delas materialet in i två grupper, gravhällar å ena sidan och traditionella runstenar 
och oidentifierade fragment å andra sidan (2009a:92; 2009b:13). Kitzler Åhfeldt utgår från 
Bruce Nilssons (1973) och Jan Owes (2002) bestämningar av materialet, men poängterar 
att det ofta är svårt att avgöra vad som är en runsten och vad som är ett gravmonument 
(2009a:92; 2009b:13). Nilssons och Owes klassificeringar skiljer sig från min bedömning av 
materialet. Enligt min mening ingår såväl resta stenar som möjliga liggande hällar i båda de 
av Kitzler Åhfeldt uppställda grupperna. Detta innebär inte nödvändigvis att den indelning 
jag föreslår är riktig, däremot tydliggör detta svårigheterna att klassificera materialet. Kitzler 
Åhfeldts studie ger vid handen att det inte finns några signifikanta skillnader i huggnings-
teknik mellan de två grupperna. Hon drar därav slutsatsen att samma ristare har tillverkat 
både runstenar och Eskilstunakistor (2009a:95 f.; 2009b:13 f.). Detta är en intressant 
iakttagelse, men enlig min mening visar Kitzler Åhfeldts studie snarare att uppdelningen 
av materialet från Köpings kyrka i traditionella runstenar respektive Eskilstunakistor är 
en chimär. Istället utgör det runristade materialet från Köping en sammanhållen grupp av 
tidigkristna gravmonument. 

Jämfört med tidigkristna gravmonument i övriga landskap har en hög andel av det 
öländska materialet runinskrifter. Endast 16 av 123 stenar saknar inskrift, det vill säga 
13 procent. Detta visar att materialsammansättningen ser annorlunda ut på Öland än på 
fastlandet där gavel- och sidohällar vanligen saknar inskrift. Samma siffra för det övriga 
undersökningsområdet (Östergötland, Västergötland, Södermanland, Närke och Småland) 
är 62 procent (299 av 479 stenar saknar inskrift). Vidare förekommer inte verbet læggia, 
att lägga, i de öländska runinskrifterna. Verbet læggia används tillsammans med monu-
mentmarkören stæinn på en stor del av de tidigkristna gravmonumenten på fastlandet (se 
kap. 2.2). Istället dominerar verben ræisa och rētta på Öland. I några fall förekommer även 
kombinationen ræisa eller gæra kuml. Detta visar att lejonparten av materialet utgörs av resta 
stenar. På språklig grund kan inga liggande hällar identifieras på Öland. Sammantaget visar 
såväl inskrifterna som stenarnas form att tidigkristna gravmonument på Öland, med några 
undantag, utgörs av resta stenar. En parallell till det öländska materialet är i detta hänseende 
sandstensrunstenarna i Mälardalen, vilka i hög utsträckning framkommit i anslutning till 
just kyrkplatser (jfr Hagenfeldt & Palm 1996, kap. 5.7.1).

Jörn Staecker anser emellertid att resta stenar inte kan betraktas som en motsvarighet till 
tidigkristna gravmonument eller liggande gravhällar. Eftersom människorna som bekostat 
de runristade monumenten på 1000-talet språkligt skiljer mellan att resa runsten och lägga 
gravhäll måste de olika formerna av runristade monument enligt Staecker betraktas som 
skilda kategorier (2009:352; 2010:238 f.). Materialet är dock mer komplext än vad detta 
synsätt ger sken av. Visserligen görs en skillnad mellan själva handlingen, att resa eller att 
lägga. Samtidigt används samma substantiv som monumentmarkör på en majoritet av de 
runristade monumenten, såväl resta stenar som liggande hällar, nämligen stæinn (jfr Palm 
1992:178 ff., 233 f.). Vidare bör man beakta fler variabler än de rent språkliga. Kontext, 
form och ornamentik bör också vägas in i diskussionen eftersom de utgör betydelsebärande 
delar av det runristade monumentet (se kap. 4.2.1). Om man tar hänsyn till fler faktorer än 
verbet i inskrifterna kan man konstatera att runstenstraditionen på Öland, liksom den på 
fastlandet, omformas på ett likartat sätt i samband med att den förflyttas från landskapet 
till den kristna gravplatsen. Det förändrade materiella uttrycket bör ses som utslag av att det 
runristade monumentet får ytterligare ett användningsområde, som gravvård. Monumentens 
form och funktion är således beroende av kontexten. Hur skillnader mellan runristade 
monument i en kyrkogårdskontext och i en landskapskontext uttrycks materiellt varierar 
emellertid inom det område som behandlas i avhandlingen. På Öland utgörs tidigkristna 
gravmonument i huvudsak av små resta stenar med fint huggen form medan liggande hällar 
och kistor dominerar på fastlandet. De öländska resta stenarna och de liggande hällarna 
och kistkonstruktionerna i det övriga undersökningsområdet bör således betraktas som 
regionala variationer, inte som väsensskilda typer av monument. 
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En fråga som infinner sig i detta sammanhang är naturligtvis huruvida det föreligger mer 
konkreta arkeologiska belägg på att resta stenar fungerat som gravvårdar på Öland. Det finns 
inga säkra in situ fynd av tidigkristna gravmonument på ön. Två av stenarna från Köping 
(Köping 1/Öl 47 och Köping 4/Öl 51) påträffades under slutet av 1800-talet nedsjunkna i 
jorden på kyrkogården. Endast överkanterna på dem var synliga (SRI, 1;115, 118). Köping 
1/Öl 47 är mycket vittrad, vilket tyder på att stenen stått utomhus under en längre tids-
period. Det är inte omöjligt att de två stenarna i slutet av 1800-talet faktiskt stod kvar på 
den plats där de ursprungligen restes. Vid flera lokaler har gravläggningar som förefaller 
vara samtida med gravmonumenten framkommit. Köping är den av fyndplatserna som är 
bäst känd arkeologiskt. På kyrkogården har en murad kista med skelett undersökts, vilken 
dock inte är närmare daterad än till medeltid (Johnson & Schulze 1990:29, 48). Vidare 
har elva gravar undersökts invid det nuvarande kyrktornet. Dessa tycks vara något äldre än 
den medeltida stenkyrkan. Två 14C -dateringar indikerar att de anlagts under senare delen 
av 1000-talet eller under 1100-talets förra hälft (Palm & Schulze 2007). Gravarna skulle 
därmed kunna vara samtida med de tidigkristna gravmonumenten. Vikingatida gravar, med 
vad som förefaller vara ett kristet gravskick, har även hittats utanför kyrkogården (Boström, 
Göransson & Schulze 1977:9; Schulze 1987:46 ff.; 1995; Johnson & Schulze 1990:48; 
Svanberg 2003:66, 256 f.). Hjalmar Lindroth uppger i ett brev till Riksantikvarien att flera 
gravar med obrända lik påträffats väster om kyrkan i samma åker som runristade fragment 
framkommit (ATA 614/1915). Uppgifterna visar att gravmonument och vad som torde vara 
senvikingatida gravläggningar har påträffats på samma plats. Även från Källa, Långlöt och 
Resmo, samt möjligen också från Mörbylånga, finns uppgifter om förstörda jordade gravar, 
troligen vikingatida, i anslutning till kyrkorna (Boström 1978:5; Gräslund 2001:118; Schulze 
1996a:65, 114; 1996b:53 f.; Sundner & Edling 1978:7; muntlig uppgift Ragnhild Boström, 
januari 2012). Den rumsliga korrelationen mellan senvikingatida jordade gravläggningar 
och fynd av tidigkristna gravmonument kan ses som ytterligare ett argument för att dessa 
vid sidan av att utgöra minnesstenar även fungerade som gravvårdar (se även Owe 2001:36). 
Det bör dock påpekas att den öländska topografin är speciell med sin landborg, där både 
förhistoriska gravfält och kyrkor/kyrkogårdar är belägna. I många fall föreligger rumslig 
kontakt mellan kyrkor och förhistoriska gravfält (Gräslund 2001:118; Andrén 2002:324). 
Detta innebär att det kan vara svårt att avgöra om öst-västligt orienterade gravläggningar 
i anslutning till dagens kyrkogårdar tillhört ett gravfält eller en kyrkogård.

5.6.3. Fyndplatser och dateringar

Analysen av Öland baseras på samtliga stenar som har påträffats vid Hulterstads, Källa, 
Köpings, Långlöts, Mörbylånga, Resmo och Sandby kyrkor, således från de platser som 
uppvisar beröringspunkter med tidigkristna gravmonument på fastlandet. Materialet från 
dessa kyrkor behandlas i sin helhet. Detta innebär att ett mindre antal stenar som inte 
tycks ansluta till de variabler som utmärker runristade monument i kyrkogårdskontext har 
upptagits i katalogen. Orsaken till att enskilda stenar inte har uteslutits ur studien är att 
materialet många gånger är så fragmenterat att man inte med säkerhet kan avgöra huruvida 
ett fragment tillhört en sten med särdrag som är utmärkande för gravmonument, eller inte. 
Ett sådant urval tenderar därför att bli godtyckligt. Ett inkluderande förhållningssätt är 
därmed att föredra. 

Två öländska kyrkplatser utmärker sig genom ett större antal fynd av tidigkristna 
gravmonument, nämligen Hulterstad och Köping. Katalogen för Hulterstad omfattar 22 
stenar medan det i Köping finns hela 77 registrerade stenar. Köping är näst efter Hov i 
Östergötland den kyrka där flest tidigkristna gravmonument har påträffats. Ett mindre 
antal stenar har framkommit i anslutning till Långlöts, Källa, Mörbylånga, Resmo och 
Sandby kyrkor. Fyndplatserna är relativt jämt spridda över ön (se fig. 57). Det finns tydliga 
beröringspunkter mellan gravmonumenten på dessa kyrkplatser. En stor andel av stenarna 
är fint bearbetade och reliefhuggna. Ett vanligt drag på Öland är att huggmärkena lämnats 
kvar i den nedsänkta ytan, vilket ger en dekorativ kontrast mot den slipade ornamentiken och 
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skriftbandet (se nedan fig. 61). I något fall är förhållandena de omvända, att bottenytan är 
slipad och ovanytan ojämn (se Köping 39). Materialvalet för de öländska gravmonumenten 
är med tre undantag kalksten. Två stenar från Köping (Köping 1/Öl 47 och Köping 9), är 
som redan framgått, tillverkade av gotländsk sandsten (SRI, 1:115; ATA 3439/57 nr. 67 och 
68). En sten, Resmo 5, är av glimmerskiffer, som möjligen hämtas från Norge (Boström 
1988:22, not 22). 

Köping 

I Köping dominerar djurornamentik i Urnesstil. Eftersom materialet är fragmentariskt är 
det oftast inte möjligt att avgöra hur kompositionerna sett ut i sin helhet. Det vanligaste 
utförandet tycks dock utgöras av ett kantföljande skriftband och innanför detta, över större 
delen av stenens yta, återfinns den zoomorfa ornamentiken (se t.ex. Köping 7, Köping 30, 
Köping 33 och Köping 43). Även kantföljande skriftbandsdjur som möts vid hällens nedre 
kant förekommer, liksom utformningar där hela stenens yta täcks av ornamentik och 
inskriften istället är ristad på smalsidorna (se Köping 10 respektive Köping 48). På en av de 
bättre bevarade stenarna, Köping 59, vilken för övrigt är en möjlig liggande häll, ses minst 
två rundjur i Pr 4 lagda i vida bågar kring varandra (fig. 60). Kring stenens kant löper ett 
skriftband. Utförandet ger ett lätt och luftigt intryck genom att rundjuren har smala kroppar 
och att en stor del av bottenytan lämnats tom. Reliefhuggen ornamentik med smala rundjur 
i Pr 4 återkommer på flera fragment (se t.ex. Köping 5/Öl 52, Köping 7, Köping 30, Köping 
33, Köping 41, Köping 43 och Köping 76). Även konturristade zoomorfa framställningar 
är vanliga (se t.ex. Köping 10, Köping 44, Köping 47, Köping 56 och Köping 68). När det 
gäller djurornamentiken kan man konstatera att utföranden i Pr 4 dominerar, även om Pr 
3 också är relativt vanligt.

De två bildstensformade hällarna Köping 1/Öl 47 och Köping 9 är till skillnad från 
majoriteten av stenarna från Köping nästan bevarade i sin helhet. På ena sidan av Köping 
1/Öl 47 ses ett kantföljande inskriftsband som binds samman av ett smalt koppel med 

Fig. 60. Köping 59, Köpings kyrka, Öland. Hällen är dekorerad med zoomorf ornamentik i Pr 4 
och har bevarade färgspår. Runorna och bottenytan är svartmålade. Skriftbandet har en violett 
färgton. Det större rundjuret är mönjerött och det mindre är troligen violett. Foto: författaren.
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palmett vid stenens nedre del. Ovanför palmetten finns ett kors som omges av en cirkel. 
Korset utgörs av en kombination av ett grekiskt kors och ett diagonalt kors, båda med 
rundade korsarmar (se fig. 59). På hällens andra sida finns zoomorf ornamentik bestående 
av ett kantföljande, smalare rundjur som flätas samman med ytterligare rundjur på hällens 
mitt. Den andra bildstensformade hällen är starkt vittrad (se Köping 9). Båda sidor tycks 
ha haft likartad ornamentik, bestående av kantföljande slingor, alternativt rundjur, som 
binds samman av smala koppel med palmetter vid stenens nederkant. Innanför dessa ses 
rester av zoomorfa framställningar. 

Som redan nämnts är korsristade hällar ovanliga i det öländska materialet, men från 
Köpings kyrka finns några exempel. Kors som innesluts i en cirkel förekommer, förutom den 
bildstensformade hällen Köping 1/Öl 47, på ytterligare tre fragment (Köping 28, Köping 
71 och Köping 72). Tyvärr är det svårt att avgöra vilken funktion dessa har haft. Korset 
på Köping 71 och Köping 72 har en likadan utformning. Det utgörs av ett likarmat kors 
som kombineras med ett diagonalt kors med spetsiga korsarmar. Köping 71 är mycket fint 
bearbetad. Hällen är slipad och ytorna invid korsets konturlinjer är nedfasade. På Köping 
28 ses en rundad korsarm samt del av en spiral. Möjligen rör det sig om en variant av ett 
propellerkors. Även korset på de två fragmenten Köping 45 och 46, vilka sannolikt tillhört 
samma häll, påminner om de korsristade gavelhällarna på fastlandet. Korset utgör möjligen 
en version av ett propellerkors, vilket avslutats med någon form av palmett med utskott 
vid hällens rotända. Dock är fragmenten, till skillnad från de flesta gavelhällarna, endast 
ristade på en sida.

En relativt stor del av materialet från Köping utgörs av ristningar utan ornamentik. 
Oornerade runstenar (Rak) brukar enligt gängse uppfattning anses vara de äldsta, men som 
redan berörts förekommer stilgruppen Rak både i början och slutet av runstensperioden 
(se Källström 1998:11; 1999:13; 2007a:65 ff.). Frågan är om de oornerade stenarna från 
Köping är tidiga eller sena. En källkritisk aspekt som bör nämnas i detta sammanhang är 
att enskilda fragment som framkommit i anslutning till kyrkan skulle kunna härröra från 
traditionella runstenar och inte från gravmonument. Fragmenten av oornerade stenar skulle 
sålunda kunna förklaras som en inblandning av runstenar som flyttats till Köping, men som 
inte ursprungligen stått resta på platsen. Detta tycks emellertid inte vara hela förklaringen. 
Det finns nämligen skillnader inom stilgruppen Rak på fragmenten från Köping. En grupp 
tillsynes oornerade stenar knyter i mångt och mycket an till övriga runristade gravvårdar 
på ön (se t.ex. Köping 25, Köping 26, Köping 58, Köping 60 och Köping 74). De är stor-
leksmässigt små, vilket också markeras av att runinskriften är liten, samt har regelbundna, 
huggna former. Överensstämmelserna tyder på att dessa oornerade stenar bör betraktas som 
gravmonument och inte som traditionella runstenar. Genom huggspårsanalys av runfynden 
från Köping har Kitzler Åhfeldt identifierat åtta verksamma runografer (2009a; 2009b). En 
av dessa (nr 1, Kitzler Åhfeldt 2009a: 20, tabell 3) har intressant nog huggit runinskrifter 
både på oornerade stenar och stenar med ornamentik i Urnesstil. Detta visar att en del av 
de oornerade stenarna i Köping är samtida med de zoomorfa framställningarna och således 
kan ges en sen datering (se även Owe 2002:29). 

En mindre grupp oornerade fragment avviker från de ovan beskrivna genom att de ger 
ett mer runstenslikt intryck (Köping 6, Köping 8, Köping 77 och troligen den nu förkomna 
Köping 3/Öl 45). Köping 8 påträffades sannolikt i en åker mellan stora landsvägen och sjön. 
Även Köping 77 har hittats på ett visst avstånd från kyrkan. Det är därför tveksamt om dessa 
stenar har hört till kyrkogårdskontexterna (se Köpings kyrka i katalogen). Utformningen av 
ytterligare en sten, Köping 4/Öl 51, knyter till viss del an till de traditionella runstenarna. 
På stenen ses ett kantföljande skriftband med böjda avslut, som binds samman av ett koppel 
(således stilgruppen Sod). Men Köping 4/Öl 51 utgör en liten sten med uppåt avsmalnande 
sidor, drag som överensstämmer med gravmonumenten. Som redan omtalats framkom 
Köping 4/Öl 51 nedsjunken i jorden på kyrkogården (SRI, 1:118). Fyndomständigheterna 
tyder på att stenen stod kvar på den plats där den ursprungligen restes.

Övervikten för djurornamentik i Pr 4, samt oornerade stenar som är samtida med dessa 
zoomorfa framställningarna, visar att den kronologiska tyngdpunkten för materialet från 
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Köpings kyrka ligger i det sena 1000-talet. Även djurornamentik i Pr 3 är relativt vanligt, 
vilket ger vid handen att stenar restes på platsen åtminstone från mitten av århundradet. Det 
är däremot svårt att dra en bakre tidsgräns. Förekomsten av stenar vars stilistiska utförande 
knyter an till de traditionella runstenarna öppnar för att en mindre del av materialet skulle 
kunna gå tillbaka till förra delen av 1000-talet. 

Speciellt för Köping är att det finns bevarade färgspår på ett fyrtiotal av stenarna. De 
dominerade färgerna är mönjerött och svart (sot) (Jansson, S. B. F. 1954:86 f.) (se fig. 60). 
Varierande nyanser av rött, liksom violett och vitt, förekommer också. Olika färger har 
använts för att särskilja ord i runinskrifterna. Imålningen har således haft en syntaktisk 
uppgift för att underlätta läsningen. På fem fragment har man konstaterat att ord målats 
växelvis i olika färg (Köping 25, 41, 42, 53 och 70). På en sten har ristaren/målaren växlat 
färg vid satsdelar och inte vid ord (Köping 68) (Jansson, S. B. F. 1954:88 f.; Owe 2002:27). 
Eftersom bemålningen har bevarats är det troligt att stenarna endast stått resta en kort tid 
innan de återanvändes vid byggandet av stenkyrkan (Jansson, S. B. F. 1954:85; Nilsson, Br. 
1973:47; Owe 2002:27; Tronner, Nord & Gustavson 2002:207 f.). Järnmönjefärg försvinner 
nästan helt efter 30 år. Fragmenten med färgspår bör således inte vara mer än tre decennier 
äldre än stenkyrkan (Nilsson, Br. 1973:64). På ett fragment, Köping 27, finns dock tre 
färglager, vilket visar att stenen målats om (Jansson, S. B. F. 1954:88). Flera av stenarna från 
Köping har mycket välbevarade ristningsytor, vilket likaledes talar för att de inte har varit 
utsatta för väder och vind under någon 
längre period. 

Hulterstad

Materialet från Hulterstads kyrka utgör 
en stilistiskt väl sammanhållen grupp 
där djurornamentik i Pr 4 dominerar. 
Ett fragment, Hulterstad 4/Öl 22, kan 
dock inte bestämmas närmare än att 
ornamentiken antingen tillhör Pr 3 
eller 4. Flera av stenarna har en rundad 
form som avslutas med en spetsig topp, 
samt en likartat komponerad orna-
mentik (Hulterstad 12, Hulterstad 
13, Hulterstad 18, Hulterstad 20 
och troligen Hulterstad 14). Längs 
kanten löper ett skriftband och inn-
anför detta ses smalare och tjockare 
rundjur lagda i åttaformiga öglor om 
varandra (fig. 61). Djurornamentik i 
Urnesstil förekommer även på stenar 
med spetsig form (Hulterstad 4/Öl 
22), med rundad topp (Hulterstad 
1/Öl 19 och Hulterstad 5) med raka 
sidor (Hulterstad 6, samt troligen 
även Hulterstad 15 och 16), samt 
med avsmalnande form (Hulterstad 
3/Öl 21).

Flera av stenarna i Hulterstad har 
ovanliga motiv. På den förkomna 
Hulterstad 1/Öl 19 finns en antro-
pomorf framställning med en person 
sedd framifrån, tillsynes sittande på 
ett större rundjur. Kring dessa ringlar 

Fig. 61. Hulterstad 12, Hulterstads prästgård, Öland. Rest sten 
med rundad form och spetsig topp. Innanför skriftbandet ses 
zoomorf ornamentik i Pr 4. Huggmärken har lämnats kvar i 
bottenytan vilket kontrasterar mot den jämna, slipade ovanytan. 
Foto: författaren. 
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sig ett flertal smala extraormar. Till skillnad från det övriga materialet från Hulterstad har 
stenen varit stor, runt 1,85 meter hög (SRI, 1:69, se även Hulterstad 2/Öl 20). Motivet på 
Hulterstad 3/Öl 21 utgörs av ett långsträckt bevingat djur med fyra ben, avbildat uppifrån. 
Vidare finns figurativa framställningar på Hulterstad 21 och 22. Figurerna på Hulterstad 
21, ett fyrfota djur samt en svårklassificerad varelse, ger i det närmaste ett skissartat och 
ofärdigt intryck. Det är därför oklart om stenen tillhört ett gravmonument. På Hulterstad 
22 ses delar av en människa i fotsid dräkt, samt ett fyrfota djur med ett korsornament på 
ryggen. 

Även i Hulterstad finns några fragment som tillsynes är oornerade (Hulterstad 7, 
Hulterstad 10 och Hulterstad 19). Hulterstad 19 har tillhört en mindre slipad häll med 
starkt avsmalnande kanter. Fragmentet ansluter således formmässigt och storleksmässigt 
till de tidigkristna gravmonumenten. Sannolikt kan det, liksom de små oornerade stenarna 
i Köpings kyrka, ges en relativt sen datering. Fragmenten Hulterstad 7 och 10 är för små 
för att man med någon säkerhet ska kunna bedöma hur de varit utformade, men de tycks 
avvika från det övriga materialet på platsen. Möjligen anknyter de genom sin utformning 
mer till de traditionella runstenarna. I övrigt kan materialet från Hulterstads kyrka dateras 
till 1000-talets slut. 

Övriga fyndplatser

Ornamentiken på stenarna från Källa, Långlöt, Mörbylånga, Resmo och Sandby tillhör Pr 
3 och Pr 4.55 Från Källa kyrka finns delar av en sten bevarade, Källa 1/Öl 56. Teckningar 
visar att stenen ursprungligen har haft en spetsig form och att ornamentiken utgjorts av 
ett kantföljande rundjur, samt ett stavkors. Av de bevarade fragmenten framgår att djuror-
namentiken kan tillföras Pr 4. Även en annan, nu förkommen sten, tycks kunna tillskrivas 
samma stilgrupp (se Källa 2/Öl 57). Källa 1/Öl 56 har varit runt 1,85 meter hög (SRI, 1:123). 
Storleksmässigt har den således mer gemensamt med runstenar resta ute i landskapet, men 
ansluter genom form och ornamentik till runstenar resta i kyrkogårdskontext.

Relativt stora resta stenar finns även i Sandby och i Mörbylånga kyrkor (se även Hulterstad 
1/Öl 19 och ev. Hulterstad 2/Öl 20). Parstenarna Sandby 1/Öl 26 och Sandby 2/Öl 27 är 
1,90 respektive 1,80 meter höga. De har en huggen form med spetsig topp. Längst upp i 
spetsen på stenarna ses en spiral. I övrigt varierar de konturristade, zoomorfa kompositionerna 
något mellan de båda stenarna. Djurornamentiken hör hemma i Pr 4. Mörbylånga 7 är en 
bit över två meter hög och har en rundad, huggen form och slipad yta. Ornamentiken utgörs 
av ett kantföljande rundjur i Pr 4, samt av ett kors. Från Mörbylånga och Sandby finns 
dock även belägg för stenar med mer beskedliga dimensioner. Mörbylånga 1/Öl 6 är till 
största delen förkommen. Ursprungligen ska den endast ha varit runt 1,15 meter hög (SRI, 
1:48). Peringskiölds träsnitt, tillsammans med det bevarade fragmentet, visar att stenen har 
haft reliefhuggen djurornamentik med en symmetriskt utformad komposition, vilken kan 
tillskrivas Pr 3 eller Pr 4. Likt Sandby 1/Öl 26 och Sandby 2/Öl 27 har Mörbylånga 1/Öl 
6 haft en spetsig form med en spiral i toppen av inskriftsbandet. Även fragmentet Sandby 3 
har tillhört en liten rest sten med spetsig topp och reliefhuggen djurornamentik, sannolikt i 
Pr 4. Utförandet påminner om de rundade stenarna med spetsig topp och djurornamentik i 
relief från Hulterstads kyrka (se Hulterstad 12, Hulterstad 13 och Hulterstad 18).

Endast två fragment, vilka troligen tillhört samma häll, är kända från Långlöts kyrka 
(Långlöt 1 och 2). Det är oklart vilken funktion dessa har haft. Från Resmo finns tre små resta 
stenar (Resmo 2/Öl 4, Resmo 4 och 5), två numera förkomna hällar (Resmo 1/Öl 3 och Resmo 
3/Öl 59), samt ett mindre runristat fragment (Resmo 6). Att döma av avbildningen har den 
ena förkomna stenen (Resmo 1/Öl 3) haft en starkt avsmalnande form, samt varit dekorerad 
med djurornamentik. Storleksuppgifter saknas. Inskrifterna tyder på att den utgjort en parsten 
tillsammans med Resmo 2/Öl 4 (SRI, 1:40). Kompositionen på Resmo 2/Öl 4 påminner 

�� Ett undantag föreligger, nämligen Resmo �, ett tillsynes oornerat fragment som hittats en bit från 
kyrkan (se katalogen). 
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om den på liggande hällar/lockhällar 
från några östgötska lokaler (se Vreta 
1, Kaga 1/Ög 102, Kimstad 1/Ög 
160, Östra Skrukeby/Ög 220 och 
Kuddby 1/Ög 17). Ornamentiken 
utgörs, likt på de östgötska häl-
larna, av två kantföljande rundjur i 
Pr 4 som binds samman med smala 
koppel vid stenens nedre och övre 
kant (fig. 62). Skriftbandsdjurens 
kroppar är lagda i åttaformiga öglor 
som flätas samman på hällens mitt. 
Även om vissa olikheter i detaljernas 
utformning finns mellan Resmo 2/Öl 
4 och de östgötska hällarna, är det 
intressant att konstatera att kom-
positionen, till skillnad från en stor 
del av det öländska materialet, lika 
gärna kunde ha varit avpassad för 
en liggande häll. Nu har den istället 
applicerats på en vertikal yta. Resmo 
4 utgörs av en mycket liten sten, 
endast 70 cm hög, med spetsig topp. 
Längs med stenens kanter löper två 
skriftbandsdjur, vilka binds samman 
med ett smalt koppel med palmett vid 
hällens översta del. På stenens mittyta 
ses två fyrfota djur, samt delar av ett 
tredje djur, liksom en smal extraorm 
i åttaformiga öglor. Två av djuren 
har ovanliga kronliknande ornament 
på sina huvuden. Resmo 5 avviker, 
som redan nämns, från det övriga 
öländska materialet genom att den 
är av glimmerskiffer. Ornamentiken, 
som är svår att urskilja, utgörs av 
två kantföljande rundjur, vilka binds 
samman av koppel vid hällens nedre 
och övre kant. Rundjurens svansar 
flätas samman i slingor på stenens 
mittyta. Den zoomorfa ornamenti-
ken på både Resmo 4 och Resmo 5 
kan tillföras Pr 3. 

5.6.4. Diskussion 

De öländska tidigkristna gravmonumenten har generellt daterats till 1000-talets andra hälft. 
Sven Söderberg ansåg att ornamentiken på stenarna från Resmo, Mörbylånga, Hulterstad 
och Sandby har likheter med de uppländska runstenarna ristade av Balle och Öpir. De bör 
därför vara samtida (SRI, 1:86; se även Nilsson, Br. 1973:191). Stenarnas bevarandegrad samt 
relation till stenkyrkobygget har också legat till grund för tidfästningen. Då runstenarna 
är äldre än de öländska stenkyrkorna bör de enligt Nilsson inte ha rests senare än 1130 
(1973:64). Köping är den öländska fyndplats som har studerats mest ingående och runfynden 

Fig. 62. Resmo 2/Öl 4, Resmo kyrka, Öland. Rest sten med 
zoomorf ornamentik i Pr 4. Foto: ATA.
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från kyrkan har i grova drag daterats till det sena 1000-talet (Jansson, S. B. F. 1954:89; Owe 
2002:28) och möjligen en bit in i 1100-talet (Nilsson, Br. 1973:70; Gustavson 1977:18). 

Föreliggande analys visar att ornamentiken på de öländska gravmonumenten domineras 
av zoomorfa utföranden som kan tillskrivas Pr 3 och framförallt Pr 4. Den kronologiska 
tyngdpunkten ligger således i andra halvan av århundradet, med tonvikt på dess senare del. 
Så långt överensstämmer resultaten med de äldre dateringsförslagen. Däremot förekommer 
inte ornamentik i Pr 5 och det finns inga belägg för så sena dateringar som till 1100-talet. 
Köping är den enda fyndplatsen på Öland där gravmonumenten skulle kunna gå tillbaka till 
förra delen av 1000-talet. Belägg för äldre ornamentala utföranden är dock få och osäkra. Att 
de tidigaste indicierna på att runstenstraditionen förändras trots allt kommer från Köping 
är intressant med tanke på platsens funktion som tidig centralort (se kap. 6.2.3).

De öländska gravmonumenten har en något senare kronologisk tyngdpunkt än de på 
fastlandet. Inget annat landskap har så stor andel Pr 4-ornamentik som Öland. Dock 
föreligger samtidighet mellan de tidigkristna gravmonumenten på Öland och de på fast-
landet under 1000-talets andra hälft. Hossmo i Möre är den lokal på fastlandet som står 
det öländska materialet närmast. Som redan nämnts finns i Hossmo ett par fragment som 
genom ristningsteknik och utförande påminner om de öländska gravmonumenten (se kap. 
5.5.2, Hossmo 4/Sm 167 och Hossmo 6). Eftersom det öländska materialet främst utgörs 
av resta stenar, i kontrast till liggande hällar och kistkonstruktioner, finns i övrigt få direkta 
paralleller i ornamentikens utformning med de tidigkristna gravmonumenten i övriga delar 
av undersökningsområdet. Det bör dock framhållas att kompositionen på Resmo 2/Öl 4 har 
stora likheter med liggande hällar/lockhällar från centrala Östergötland. Dessutom påminner 
några av korsen på fragmenten från Köpings kyrka om propellerkorsen på gavelhällarna 
från fastlandet (se Köping 28, 45 och 46).

Det föreligger stor samtidighet mellan de öländska fyndplatserna. Det finns även likheter 
i utformningen av enskilda stenar vid de olika lokalerna. En sammanlänkande faktor är att 
djurornamentik i Pr 4 förekommer på samtliga fyndorter. Vidare återfinns stenar som har 
samma huggna form (rundad topp, rundade sidor med spetsig topp, starkt avsmalnande 
sidor eller i det närmaste rektangulära) över hela ön. Eftersom få stenar är bevarade i sin 
helhet är det svårt att avgöra huruvida vissa kompositioner återkommer på flera fyndplatser. 
Ornamentiken på ett stort antal fragment ger dock ett likartat intryck. I vissa fall går det 
även att identifiera mer direkta paralleller, exempelvis de resta stenarna med spetsig topp 
med en spiral ristad i övre delen av skriftbandet (Sandby 1/Öl 26, Sandby 2/Öl 27 och 
Mörbylånga 1/Öl 6). 

Den största variationen i gravmonumentens utformning finns, föga förvånande, i Köping, 
varifrån det mest omfattande materialet härstammar. Sven. B. F. Jansson, liksom Jan Owe, 
anser att det rika materialet från Köping visar att många ristare har varit verksamma på 
platsen (Jansson, S. B. F. 1954:87; Owe 2002:35; se även Nilsson, Br. 1973:185 ). Genom 
huggspårsanalys av de runristade fragmenten från Köpings kyrka har Kitzler Åhfeldt kunnat 
urskilja åtta runografer och fem ornamentikristare. Hon poängterar emellertid att det är 
svårt att fastställa exakt hur många ristare som varit verksamma på platsen. Runograferna 
och ornamentikristarna kan vara samma personer, däremot är de olika aktiviteterna svåra att 
knyta samman eftersom huggtekniken mellan runor och ornamentik skiljer sig åt. Studien 
visar trots allt att ett relativt stort antal hantverkare varit involverade i tillverkningen av 
monumenten (Kitzler Åhfeldt 2009a; 2009b). Kitzler Åhfeldt har jämfört huggspåren på 
stenarna från Köping med material från Östergötland och Visingsö (se kap. 5.1.2 och 5.5.2). 
Hon kan härigenom visa att det finns regionala skillnader mellan områdena. Stenhuggarna i 
Köping tycks ha eftersträvat ett annat estetiskt mönster än de i Hov, Orlunda och Kumlaby. 
Huggspåren på stenarna från Köping är mer homogena, vilket sannolikt beror på att ristarna 
på orten har lärt och påverkats av varandra (Kitzler Åhfeldt 2008:19 f.). Det öländska 
materialet avviker således inte bara formmässigt från de tidigkristna gravmonumenten på 
fastlandet, utan även hantverksmässiga skillnader tycks föreligga.
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5.6.5. Runstensresande, gravskicksförändringar och kristna 
gravplatser på Öland

Majoriteten av runstenarna på Öland kan dateras till 1000-talets första hälft.56 En stor del 
av materialet utgörs av oornerade stenar (Rak), stenar med ornamentala detaljer adderade till 
skriftbandet (Sod), samt stenar med zoomorf ornamentik som kan tillskrivas stilgrupperna 
Pr 1 eller Pr 2, alternativt med drag av både Pr 2 och Pr 3. Stilarnas fördelning tyder på 
att runstensproduktionen har varit ungefär lika stor från sent 900-tal fram till 1000-talets 
mitt (Lager 2002:92). Det förekommer även runstenar med djurornamentik i Pr 3 (se t.ex. 
Öl 2, Öl 5 och Öl 41), alternativt med drag av både Pr 3 och Pr 4 (Öl 31 och Öl 43). Detta 
visar att runstensresandet ute i landskapet fortgår under 1000-talets andra hälft, om än i 
något minskad omfattning. Förhållandet att runstensresandet fortsätter fram mot 1000-
talets slut, samt att tidigkristna gravmonument möjligen redan börjar uppföras i Köping 
under århundradets förra del, allra senast vid dess mitt, visar att en relativt lång period av 
tidsmässig överlappning föreligger mellan runstenar i landskaps- och kyrkogårdskontext. 
Det tycks bara vara i det äldsta skedet 
av runstensresandet och i slutet av 
perioden med gravmonument som den 
ena eller andra formen av runristade 
stenar förekommer exklusivt. De tradi-
tionella runstenarna på Öland har dock 
en tidigare kronologisk tyngdpunkt 
än gravmonumenten på ön. Den förra 
gruppen i 1000-talets första hälft och 
den andra i århundradets slut. En kro-
nologisk överlappning mellan runstenar 
och tidigkristna gravmonument finns 
som vi redan sett även i Östergötland, 
Västergötland, Närke och i Småland, 
men till skillnad från på Öland rör det 
sig här om en kortare tidsperiod.

Det föreligger en relativt stor rumslig 
överensstämmelse mellan runstenar och 
tidigkristna gravmonument på Öland. I 
fyra av sju socknar med gravmonument 
(Köping, Hulterstad, Mörbylånga och 
Sandby) finns även runstenar resta i 
landskapskontext. Traditionella run-
stenar saknas däremot i Källa, Långlöt 
och Resmo socknar.57

Den uppmärksamme läsaren har 
kanske redan noterat att jag fram tills 
nu inte har behandlat de två fragmenten 
från Triberga by (Triberga 1), cirka 2 
km norr om Hulterstad. Fragmenten 
ansluter i utförande och ornamentik 
till de öländska gravmonumenten, spe-
ciellt nära likheter finns med stenarna 

�� Således de �1 stenar som är resta ute i landskapet, alternativt har hittats vid kyrkor, men vars utform-
ning inte knyter an till de tidigkristna gravmonumenten.

�� Det lilla fragmentet Resmo �, vilket hittats på ett visst avstånd från kyrkan, skulle dock kunna härröra 
från en traditionell runsten. 

Fig. 63. Öl 36 från Bjärby i Runstens socken, Öland, är rest 
efter Fastulv som blivit gravlagd i kyrkan. Foto: författaren.
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i Hulterstads kyrka. Triberga 1 hittades i en trädgård och stenens ursprungliga proveniens 
är oklar. Möjligen har den varit rest i närheten av fyndplatsen. Triberga by omgärdas av 
gravfält från järnåldern och flera gravar med ett så kallat övergångsgravskick har undersökts 
på Kvarnbacken (Raä 73) och i Alby (se Königsson & Rasch 1996: 284 ff., 297 ff.; Svanberg 
2003:63, 271 f.; Petersson, M. 2006). I Alby norr om Triberga har jordade gravar daterade till 
övergången mellan vikingatid och tidig medeltid grävts ut (Köningsson & Rasch 1996:284 
ff.; Svanberg 2003:63, 271 f.). I en barngrav i träkista med VNV-OSO orientering hittades 
bland annat en helskuren dubbelkam och en bältessölja med genombruten djurornamentik 
(Königsson & Rasch 1996:290, 331). Gräslund har med hjälp av dubbelkammen daterat 
graven till 1000-talet eller början av 1100-talet (2001:119). Ornamentiken på bältessöljan 
är utförd i Urnesstil vilket stödjer denna tidfästning (Svanberg 2003:77, 272), möjligen kan 
den snävas in något till senare delen av 1000-talet. Dateringarna till sen vikingatid/tidig 
medeltid indikerar att gravfälten i Alby och Triberga var i bruk samtidigt som de runristade 
gravmonumenten uppfördes i Hulterstad. Det är därför inte omöjligt att Triberga-stenen 
rests i anslutning till något av de senvikingatida gravfälten. Man kan även spekulera i om 
det funnits en nu försvunnen tidig kyrka eller ett kapell i anslutning till något av dessa 
gravfält. Inskriften på runstenen Öl 36 i Bjärby, Runstens socken, öppnar för möjligheten 
att åtminstone diskutera detta: 

× £h[e]rfri[þ- …-] × uiþbiurn × litu × raisa × stain × þina × at × fastulf × faþur sin ×× 
siklaug × lit × raisa aftiR : bunta × sin × han × iaR × krafin × i × kirikiu ×
Hærfrið[r]/Hærfreð[r] [ok] Viðbiorn letu ræisa stæin þenna at Fastulf, faður sinn. Siglaug let 
ræisa æftiR bonda sinn. Hann iaR grafinn i kirkiu.
”Härfrid/Härfred och Vidbjörn lät resa denna sten efter Fastulv, sin fader. Siglög lät resa efter sin 
man. Han är begravd i kyrkan.”

Ornamentiken på Öl 36, som har drag av både Pr 2 och Pr 3, kan på stilistiska grunder dateras 
till tiden kring 1000-talets mitt (fig. 63). Inskriften vittnar om att Fastulv blivit gravlagd 
inne i kyrkan, en mycket hedersam placering. Detta talar för att han var kyrkans grundare 
och byggherre. Inskriften syftar sannolikt på en gårdskyrka, möjligen en föregångare till det 
hög- och senmedeltida Sankta Margaretas kapell som låg i Bjärby by (Göransson 1982:105, 
112 f., not 3; Gräslund 2001:116 f.; Boström 2011:86). Sju jordade gravar har undersökts 
söder om kapellets ruinkulle. Det finns även uppgifter om att det påträffats glaspärlor och 
andra saker i jorden vid samma plats. Fynden skulle kunna härröra från senvikingatida eller 
tidigmedeltida gravar, möjligen i anslutning till Fastulvs kyrka (Gräslund 2001:117 och där 
anf. litt.). Mycket pekar på att det har funnits fler gårdskyrkor på ön, vilka aldrig utvecklats 
till sockenkyrkor. På några platser, däribland i Stora Dalby i Kastlösa socken, finns belägg 
för nu försvunna kyrkor i form av uppgifter på äldre kartor, ägonamn och rektangulära 
hägnader (Fallgren 2001:76; 2006:67; e-post december 2011). Man skulle sålunda kunna 
spekulera i om Triberga-stenen rests vid en nu okänd kyrka.

Fredrik Svanberg visar i sin studie av begravningstraditioner i södra Skandinavien att 
såväl kremationsgravskick som jordande har praktiserats på Öland under 800- och 900-
talen (2003:61 ff.). Under loppet av vikingatiden blir jordade gravar allt vanligare. Kring år 
1000, eller något tidigare, förändras de jordade gravläggningarna genom att rektangulära 
stensättningar slutar uppföras, samt att de döda vid denna tid börjar gravläggas i träkistor i 
öst-västlig riktning. Tidigare var träkistor ovanliga och gravläggningarna var orienterade i 
nord-sydlig riktning. Det yttre gravskicket med högar och runda stensättningar förblev dock 
det samma. I samband med dessa förändringar upphör även kremeringar på ön (Svanberg 
2003:66 ff. 73, Fig. 26). Svanberg tolkar det förändrade gravskicket som ett allmänt kristet 
inflytande (2003:73). Gravskicksförändringarna på Öland sammanfaller sålunda med det 
senvikingatida runstensresandet på ön som inleds under sent 900-tal. De äldre gravfälten 
på Öland användes för gravläggningar under hela 1000-talet och även fram i 1100-talet. 
Det är inte helt enkelt att avgöra när detta upphör (Svanberg 2003:77). Gräslund menar 
att gravfälten kan ha varit i bruk ända fram till omkring år 1200 (2001:119). Gravfälten 
fortsatte således att användas även efter runstenstraditionens upphörande på Öland.
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Fynden av resta, runristade stenar i Köping, Hulterstad, Resmo, Sandby, Mörbylånga, 
Långlöt och Källa kyrkor, vilka i flera avseenden skiljer sig från de traditionella runstenarna 
i landskapskontext, visar att det funnits flera kristna gravplatser på Öland under 1000-talets 
andra hälft, möjligen redan tidigare i Köping. Senvikingatida jordade gravar har, som redan 
framgått, påträffats i anslutning till flera av dessa kyrkor: i Köping, Källa, Långlöt och i Resmo, 
samt möjligen även i Mörbylånga (se Kap. 5.6.2.). Troligen härrör dessa gravläggningar, 
eller vissa av dem, från samma gravplatser som de runristade gravmonumenten.

Att en begravning inne i kyrkan omnämns på runstenen Öl 36 i Bjärby visar att trä-
kyrkor funnits åtminstone vid mitten av 1000-talet på Öland. Vid flera av platserna med 
tidigkristna gravmonument föreligger även indicier för träkyrkor: i Köping, Hulterstad, 
Källa och Resmo. Inga direkta spår av en träkyrka har påträffats i Köping, men stenkyrkans 
skeva placering i förhållande till norra och södra bogårdsmurarna talar för att det funnits 
en äldre kyrka efter vilken kyrkogården orienterats (Boström 2007:97). Ett annat indirekt 
belägg för en äldre träkyrka är korets skeva placering i förhållande till långhuset, samt att 
det har en mycket kraftig grundsula. Detta kan förklaras med att koret under en tid stått 
som en självständig byggnad, alternativt byggts till en träkyrka, innan långhuset av sten 
senare uppfördes (Boström 1977:28 f., 47). Ragnhild Boström anser att Köpings medeltida 
stenkyrka bör dateras till omkring 1100. Byggnadstekniska detaljer, såsom murningsteknik 
och hur portalerna har placerats i murens ytterliv på ett konstruktionsmässigt ålderdomligt 
vis, talar för en tidig datering (Boström 2007:98 f.; jfr Boström 1977:47). Träkyrkan som 
troligen föregått stenkyrkan bör således vara uppförd under 1000-talet och kan därigenom 
antas vara samtida med de tidigkristna gravmonumenten på platsen. 

Återanvända stavkyrkoplankor i Hulterstads kyrka tyder på att det funnits en träkyrka 
på platsen (Bonnier 2003:25). Den äldsta stenkyrkan har dendrodaterats till 1168 +/- 5 år 
(Boström & Bartholin 1990:204; Bonnier 2003:25). Eftersom det är virke ur takstolen 
som har analyserats bör kyrkan mer eller mindre stått färdig vid denna tidpunkt. Det är 
således inte otänkbart att stavkyrkoplankorna skulle kunna härstamma från en träkyrka 
som varit samtida med gravmonumenten, vilka uppfördes under sent 1000-tal. Ett äldre 
brandlager under Källa gamla kyrka tyder på att även den föregåtts av en träkyrka. Under 
brandlagret påträffades dessutom några öst-västligt orienterade gravar (Boström 1978:5; 
Bonnier 2003:25). Virke i dörren i långhuset i kyrkan har dendrodaterats till 1150 (Ragnhild 
Boström muntlig uppgift, september 2011). Under förutsättning att träet i dörren inte är 
återanvänt ger detta en tidig datering av kyrkan, vilken i så fall torde stått mer eller mindre 
färdig vid mitten av 1100-talet. Detta öppnar för att den brunna träkyrkan kan ha uppförts 
redan under föregående århundrade. 

Även den tidiga stenkyrkan i Resmo har förmodligen haft en föregångare i trä. Inga 
säkra fysiska spår av denna har emellertid påträffats. Men förhållandet att stenkyrkans kor 
och långhus inte har samma mittaxel, samt att triumfbågen inte bildar räta vinklar med 
korets nord- och sydmur, tyder på att en träkyrka stod kvar medan stenkyrkans murar restes 
omkring denna. Dessutom kan trärester i det västra tornet ha tillhört en äldre träkyrka 
(Boström 1988:69 f.; 1999:79). Bindbjälkar från takstolen i långhuset har dendrodaterats. 
Resultaten visar att det äldsta virket fällts efter 982 och det yngsta efter 1102 (Boström 
& Bartholin 1990:202). Stenkyrkan torde stått klar omkring 1107 och bygget initierades 
möjligen redan så tidigt som 1070/80 (Boström 1999:85). Om stenkyrkan föregåtts av en 
träkyrka bör denna ha varit i bruk en tid innan det nya bygget påbörjades. Detta talar för 
att den förmodade träkyrkan åtminstone uppförts vid mitten av 1000-talet. De tidigkristna 
gravmonumenten i Resmo har ornamentik i Pr 3 och Pr 4 vilket tyder på samtidighet med 
en av, eller båda kyrkobyggnaderna. Det kan knappast ha förflutit mer än någon generation 
mellan det att de första gravmonumenten restes och stenkyrkobygget påbörjades. Inga av 
stenarna från Resmo har påträffats inmurade i de äldsta delarna av kyrkan. Det är därför 
fullt möjlighet att de fortfarande stod resta på kyrkogården när stenkyrkan uppfördes.

Att mer eller mindre tydliga belägg för träkyrkor förekommer vid fyra av sju fyndplatser 
på Öland talar för att tidigkristna gravmonumenten i form av resta stenar, likt liggande 
hällar och kistor på fastlandet, restes på regelrätta kyrkogårdar. En viktig skillnad mot 
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det övriga undersökningsområdet är dock att det föreligger större variation i både begrav-
ningstraditionen och runstensresandet på ön. Det arkeologiska källmaterialet visar att 
äldre gravfält fortsatt att vara i bruk under hela 1000-talet. Dessa användes således sida 
vid sida med kristna gravplatser med runristade gravmonument. Den parallellitet som 
finns i gravläggningstraditionen under sen vikingatid och tidig medeltid på Öland har en 
motsvarighet i runstenstraditionen på ön, genom att runstenar under samma tidsperiod 
både restes ute i landskapet och på kristna gravplatser. I detta hänseende skiljer sig Öland 
från övriga landskap som ingår i undersökningsområdet, där runstenar och tidigkristna 
gravmonument endast överlappar under en kortare period. Inte heller tycks man kunna 
belägga ett samtida användande av kristna gravplatser med runristade gravvårdar och äldre 
gravfält, förutom i Möre i Småland som även i fråga om runstenstraditionen ansluter till 
Öland. För att vidare diskutera det varierade uttrycket som möter oss inom både runstens- 
som gravläggningstradition på Öland, vänder vi nu blicken utanför undersökningsområdet, 
mot Uppland och Gotland. 

5.7. Utblick 1: Uppland och Västerås

Uppland inkluderas vanligen inte i studier av tidigkristna gravmonument. Om man ser till de 
få spridningskartor som presenterats över materialet utgör Mälaren en nordlig gräns (Wideen 
1955:240, Fig. 83; Neill & Lundberg 1994:150, Fig. 3; se även Ersgård 2006:90). Detta 
betyder emellertid inte att runristade gravvårdar saknas i norra Mälardalen. Snarare handlar 
det om vad som betraktas vara ett tidigkristet gravmonument, hur dessa är utformade, samt 
hur runstenstraditionen som sådan förstås (se även Ljung, C. 2010b:118 f.). I själva verket 
har variationerna inom runstenstraditionen i de sex undersökta landskapen (Östergötland, 
Västergötland, Södermanland, Närke, Småland och Öland) och hur dessa relaterar till 
omformade gravläggningspraktiker stor bäring på det uppländska runstensmaterialet 
– och tvärtom. Vid en jämförelse mellan landskapen i undersökningsområdet och Uppland 
framträder både gemensamma drag och grundläggande skillnader. 

5.7.1. Sandstensrunstenar 

Sandstensrunstenar och deras koppling till kyrkomiljöer har redan berörts vid några tillfällen, 
men utblicken mot Uppland föranleder oss att närmare granska detta material. Diskussionen 
tar avstamp i Stefan Hagenfeldts och Rune Palms studie av sandstensrunstenar från 1996. 
De konstaterar att 80 procent av sandstensrunstenarna i Uppland har hittats i anslutning 
till kyrkor. Samma siffra för runstenar av gnejs och granit är 25 procent (Hagenfeldt & 
Palm 1996:18 ff., 31; jfr Johansen 1997:180). Användningen av sandsten för runstenar i 
kyrkogårdskontext har inneburit materialtransporter, vilket visar att bergarten är ett medvetet 
val. Däremot är sandstensrunstenar med en traditionell placering i landskapet i huvudsak 
resta på platser nära råvaruförekomsten, vilket indikerar att materialvalet i dessa fall kan 
vara mer slumpmässigt (Hagenfeldt & Palm 1996:20 ff.). 

Hagenfeldt och Palm argumenterar för att skillnader i materialval och placering tyder 
på att sandstensrunstenar primärt var ämnade som kyrkogårdsmonument och därigenom 
kan förstås som en motsvarighet till de tidigkristna gravmonumenten i Götalandskapen 
(Hagenfeldt & Palm 1996; se även Gustavson 1986:23, 29 f.; Bonnier 1992:53 ff.; Palm 
1992:124 ff.). Även Birgitta Johansen är av samma åsikt. Hennes undersökning av hur 
sandstensrunstenar har återanvänts i de medeltida kyrkobyggnaderna visar att flertalet av 
dem framkommit i samma områden som Upplands äldsta stenkyrkor. Detta tyder enligt 
henne på att de uppfördes på kristna gravplatser eller kyrkogårdar, vilka föregått stenkyr-
kobygget (Johansen 1997:180 ff.). Formuleringen Hiar liggR, en efterbildning av latinets 
Hic iacet, på två sandstensrunstenar från Husby-Lyhundra och Malsta kyrkor (U 541 och 
U 599) visar tydligt att dessa fungerat som gravvårdar (Hagenfeldt & Palm 1996:31 f.) (se 
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fig. 5). Neill och Lundberg vänder sig dock mot tanken att runstenar i Uppland har haft 
samma funktion som de tidigkristna gravmonumenten (1994:153). Som redan diskuterats 
anser inte heller Staecker att resta stenar kan ses som en motsvarighet till de tidigkristna 
gravmonumenten (se kap. 5.6.2; Staecker 2009:352; 2010:238 f.). Betraktar man såväl 
sandstensrunstenar som tidigkristna gravmonument i ett vidare sammanhang, i relation 
till runstenstraditionen som sådan, är kopplingarna mellan de olika formerna av runristade 
monument i kyrkogårdskontext emellertid tydliga. 

Att det sker en förändring i materialval mellan runstenar resta ute i landskapet och 
runristade gravvårdar hittade i anslutning till kyrkor är ett drag som Uppland delar med 
samtliga landskap i undersökningsområdet, utom Öland där kalksten använts för i princip 
alla runristade monument. Skiftet i materialval bör inte enkom betraktas ur en teknisk 
synvinkel, att kalksten och sandsten är betydligt mer lättbearbetade bergarter än gnejs och 
granit, utan är troligen även symboliskt och socialt betingad (Johansen 1997:177). Materialet 
som det runristade monumentet är hugget i utgör en del av dess betydelsebärande helhet och 
skiftet signalerar sannolikt en förändring i den runristade stenens funktion. Hagenfeldt och 
Palm kan även visa att skillnader i placering och materialval mellan runstenar i gnejs och 
granit i landskapskontext och sandstensrunstenar i kyrkogårdskontext är sammanlänkade 
med andra olikheter. Sandstensrunstenar påträffade i kyrkor är jämfört med traditionella 

Fig. 64. Exempel på uppländska sandstensrunstenar med huggna, regelbundna former. Ia = U 
554, Ib = U546, II = U 549, samtliga från Husby Lyhundra kyrka. III = U 217 från Vallentuna 
kyrka. Efter Hagenfeldt & Palm 1996:37, Fig. 14. Bilden är bearbetad av författaren.
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runstenar ofta relativt små. Vidare kan de ha tuktade kanter och en geometrisk form, exem-
pelvis med en rundad eller spetsig topp, alternativt att stenen är trekantig eller rektangulär 
(fig. 64) (Hagenfeldt & Palm 1996:32 ff.). Hagenfeldt och Palm poängterar att enskilda 
kriterier i sig inte är signifikativa då det exempelvis förekommer stora sandstensrunstenar i 
kyrkogårdskontext, runristade gravmonument av granit, liksom stenar med tuktade kanter 
med en traditionell placering i landskapet. Till exempel visar inskriften på U 184, en rest sten 
i granit med oregelbunden form från Össeby ödekyrka, att den fungerat som en gravvård. 
Inskriften lyder nämligen: ”Här ligger Huskarl” (Hagenfeldt & Palm 1996:39 ff.). Liksom 
studien av det öländska runstensmaterialet i föregående kapitel ger Hagenfeldt och Palms 
analys av sandstensrunstenar vid handen att skillnader mellan runstenar i landskapskontext 
och i kyrkogårdskontext ingalunda är absoluta. Istället handlar det om flera samverkande 
faktorer, om tendenser inom runstenstraditionen. Det är intressant att notera att förflyttningen 
av runstenstraditionen från en traditionell placering i landskapet till den kristna gravplatsen 
medför samma slags förändring av det materiella uttrycket i såväl Uppland som på Öland. 
Resta stenar i kyrkogårdskontext utmärks i båda landskapen av en liten storlek, tuktade 
kanter och geometrisk form. Däremot är reliefhuggen ornamentik betydligt vanligare på 
Öland, även om det förekommer på ett fåtal sandstensrunstenar i Mälardalen (se t.ex. Sö 
92, U 771 och U 772).

I de flesta fall är det inte möjligt att urskilja runstenar i kyrkogårdskontext genom inskrif-
terna då samma resarformel använts på en majoritet av runstenarna (jfr dock ovan: U 184, 
U 541 och U 559). Att monumentmarkören sten förekommer i plural, stæina, på ett antal 
sandstensrunstenar indikerar dock att de utgjort parstenar (Hagenfeldt & Palm 1996:48, 
59). Även här finns således en likhet med det öländska materialet där parstenar är vanligt 
förekommande. Hagenfeldt och Palm tänker sig att parstenar kan ha stått vid huvud- och 
fotänden av graven, eventuellt med en liggande häll emellan (Hagenfeldt & Palm 1996:59). 
Det faktum att det finns få otvetydiga exempel på liggande hällar i Uppland indikerar att 
sådana inte har varit särskilt vanliga. Samma förhållande råder på Öland (se kap. 5.6.2). Det 
är däremot rimligt att tänka sig att parstensmonumenten i sin utformning alluderar till de 
tidigkristna gravmonumentens gavelhällar, något som redan Lindqvist föreslog (1915:91). Två 
sandstensrunstenar från Kalmar kyrka, U 631 och 632, vilka troligen fungerat som parstenar 
är dessutom, likt gavelhällarna, ristade på båda bredsidorna. Stenarna har runinskrift och 
zoomorf ornamentik på den ena sidan, medan den andra sidan upptas av ett antropomorft 
motiv (U 631) respektive delar av ett kors (U 632). Motivet på U 631 föreställer två personer 
som håller om varandra och tittar på varandra. Den vänstra individen håller sin högra arm 
utsträckt och i handen bär denne ett kors. Scenen har tolkats på en mängd olika sätt, bland 
annat som inträdet i paradiset eller en pilgrimsfärd. Även könsbestämningen av personerna 
varierar (SRI, 8:70; Williams, He. 1996a:51 ff. och där anf. litt.). 

En övervägande del av de uppländska sandstensrunstenarna har ornamentik i Urnesstil. 
Hagenfeldt och Palm skriver att ingen av de tidiga runristarna i Uppland, med undantag av 
Åsmund Kåresson, har arbetat i sandsten. Det är först i och med Balles och Öpirs produktion 
under senare delen av 1000-talet som nya funktioner för runstenar utvecklas i och med 
förflyttningen till den kristna gravplatsen (Hagenfeldt & Palm 1996:27 ff., 49 ff., 60; se 
även Lindqvist, S. 1915:96). Dock visar nyare forskning att även runristaren Erik, som var 
verksam under 1000-talets första hälft, arbetat i sandsten (Zachrisson, T. 2013a:175 ff.; se 
även Stille 1999a:204 ff.). Det faktum att samma runristare både har huggit monument av 
sandsten och av gnejs/granit visar på en ett parallellt bruk av runstenar i kyrkogårdskontext 
och i landskapskontext (Hagenfeldt & Palm 1996:55, 61; se även Johansen 1997:164 f.). 
Lars Ersgård hävdar emellertid att Hagenfeldt och Palms datering av sandstensrunstenarna 
i Uppland är för tidig. Enligt honom bör gravmonument i sandsten ha uppförts först under 
1100-talet, samtidigt som de första stenkyrkorna i landskapet började byggas (Ersgård 
2006:92 f.). En genomgång av ornamentiken på sandstensrunstenar visar att Pr 5 visserligen 
dominerar, men även Pr 3 och Pr 4 är relativt vanligt. Dessutom förekommer äldre stilgrup-
per, om än mer sparsamt (Hagenfeldt & Palm 1996:91, not 25; Gräslund 2013b:126; se 
även Zachrisson, T. 2013a:175 ff.). Detta visar med all tydlighet att dateringarna av sand-
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stensrunstenarna går ner i 1000-talet, även om den 
kronologiska tyngdpunkten ligger i århundradets 
slut och 1100-talets början. 

Sammanfattningsvis är de faktorer som enligt 
Hagenfeldt och Palm särskiljer sandstensrunstenar i 
kyrkogårdskontext följande: fyndomständigheterna, 
storlek, form, förekomsten av sena ornamentikstilar, 
att de (huvudsakligen) tillverkats av ristare verk-
samma under slutfasen av runstensproduktionen, 
samt närvaron av kristna personnamn (1996:48 f.). 
Sandstensrunstenar i kyrkogårdskontext förekom-
mer enligt Hagenfeldt och Palm främst i Uppland, 
Södermanland och på Gotland, områden med 
endast ett mindre antal runristade gravhällar 
(1996:59). Att Öland inte nämns i deras studie är 
lite förvånande med tanke på att likheterna med 
resta stenar i kyrkogårdsmiljö är så pass uppenbara. 
Visserligen är de öländska runstenarna inte tillver-
kade av sandsten utan av kalksten, men orsaken till 
att Öland inte berörs kan säkert även grunda sig i 
föreställningen att gravmonumenten på ön utgjorts 
av stenkistor (se t.ex. Palm 1992:128, samt kap. 
5.6.2). Att sandstensrunstenar i kyrkogårdskon-
text, liksom de öländska gravmonumenten i form 
av resta stenar, förekommer i andra områden än 
tidigkristna gravmonument bestående av liggande 
hällar och kistor gör att de bör betraktas som 
regionala variationer av runristade gravvårdar (jfr 
Hagenfeldt & Palm 1996:59, 88). Det finns dock 
vissa kronologiska skillnader mellan de tidigkristna 
gravmonumenten i Götalandskapen och de upp-
ländska sandstensrunstenarna. Som framgått av de 
föregående kapitlen börjar gravmonument uppföras 
på kristna gravplatser redan under det tidiga 1000-
talet i Götalandskapen. Mot mitten av århundradet 
tilltar produktionen för att sedan minska mot århundradets slut (utom på Öland) och upphöra 
kring sekelskiftet 1100. I Uppland däremot tillhör majoriteten av sandstensrunstenarna det 
sena 1000-talet och det tidiga 1100-talet, även om enstaka äldre dateringar förekommer. 
Den kronologiska tyngdpunkten för de uppländska sandstensrunstenarna ligger således i 
ett senare tidsskede, även om det föreligger en relativt lång period av samtidighet med de 
tidigkristna gravmonumenten i Götaland och södra Svealand. 

5.7.2. Andra former av runristade gravvårdar 

Det har emellanåt diskuterats huruvida enskilda sandstenshällar från Uppland, eller 
fragment av sådana, skulle kunna ha ingått i ”Eskilstunakistor” (se t.ex. Bonnier 1987:19; 
1992; Källström 2009b:40: 2015:34; Qviström 2010). Vid en genomgång av det uppländska 
materialet har jag dock inte kunnat hitta några säkra belägg för kistkonstruktioner bestående 
av sidohällar, gavelhällar och en lockhäll. Liksom på Öland saknas sidohällar. Däremot 
förekommer liggande hällar, men som redan framhållits är entydiga belägg för sådana 
fåtaliga (se även Ljung, C. 2010b:119 ff.).

Stavkorsprydda gravhällar med runinskrift finns i Spånga (U 64), Norrsunda (U 413) och 
Odensala (U 440) kyrkor (fig. 65). U 64 och U 413 utgörs av trapetsoida sandstenshällar 
medan U 440 är en rektangulär granithäll. Möjligen har den nu förkomna stenen U 105 från 

Fig. 65. U 440, gravhäll med stavkors från 
Odensala kyrka, Uppland. Efter SRI, 7:Pl. 70.
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Eds kyrka utgjort en gravhäll av samma typ som de i Spånga, Norrsunda och Odensala.58 
Det är inte helt enkelt att datera dessa gravhällar. I Samnordisk runtextdatabas anges U 
64 vara medeltida, medan de tre andra gravhällarna (U 105, U 413 och U 440) står som 
vikingatida. Magnus Källström betecknar däremot såväl U 64 som U 413 och U 440 som 
tidigmedeltida (2007a:66). Den likartade utformningen av gravhällarna gör det rimligt att 
anta att de är mer eller mindre samtida. Det bör noteras att inskrifterna på de tre hällarna 
följer samma typ av resarformel som används för såväl runstenar som tidigkristna gravmo-
nument. I samtliga fall har substantivet mærki använts som monumentmarkör. Eftersom 
sandstensrunstenar rests en bit in i 1100-talet är det inte omöjligt att dessa är mer eller 
mindre samtida med gravhällarna från Spånga, Norrsunda och Odensala kyrkor.59 I detta 
sammanhang bör även gravkistan (U Fv1959;196) från Hammarby kyrka nämnas. Längs 
kistans smalsida löper en runinskrift och på dess ovansida finns ett romanskt kors i relief. 
Även Hammarbykistan benämns som merki i inskriften.

Två korsristade sandstensfragment från Malsta kyrka (U564) och S:t Per i Sigtuna (U 396) 
utgör sannolikt delar av liggande gravhällar. Då någon runinskrift aldrig tycks ha funnits 
på de två hällarna är det möjligt att de fungerat tillsammans med resta sandstensrunstenar 
(Hagenfeldt & Palm 1996:59). Korsformen på U 396 från S:t Per har motsvarigheter på flera 
runstenar, vilket tyder på samtidighet med det traditionella runstensresandet (SRI, 7:175). 
Från S:t Pers kyrka finns ytterligare ett belägg för en liggande gravhäll (U 398). Stenen är 
svagt trapetsoid och bär spår av en kantföljande runristning, samt delar av ett kors. Till 
utformningen påminner hällen om de i Spånga (U 64), Norrsunda (U 413) och Odensala (U 
440) kyrkor (Lindqvist, S. 1915:98; SRI, 7:177). U 398 låg tidigare strax söder om ingången 
till kyrkan, men flyttades i samband med restaureringsarbeten år 1896. Möjligen låg den 
kvar på sin ursprungliga plats fram till detta tillfälle (SRI, 7:176). 60 

Liggande gravhällar med eller utan gavelstenar, dock utan runinskrifter, har även fram-
kommit vid ett par tillfällen i Sigtuna. För några år sedan undersöktes ett gravmonument 
på Sigtuna museums tomt (Wikström, Ljung & Kjellström 2009; Ljung, C. 2010b) (fig. 
66). Gravmonumentet utgjordes av en grovt huggen, i det närmaste rektangulär, liggande 
sandstenshäll mellan två gavelhällar, varav den bättre bevarade hade en fint huggen triangulär 
form. Beaktansvärt är att den triangulära formen på den bättre bevarade gavelhällen har 
paralleller bland sandstensrunstenarna (se t.ex. U 382 från Sigtuna kyrka samt U549 och 
U 555 från Husby-Lyhundra kyrka). Gravhällen täckte en ovanligt bred nedgrävning och 
i dess södra del framkom skelettet av en kvinna. Fynd av kistspik visar att hon gravlagts i 
en träkista. Den norra delen av nedgrävningen var tom. Hur detta ska förklaras är oklart 
(Wikström, Ljung & Kjellström 2009:9 f., 16).

Lämningarna efter en stenkyrka (tidigare kallad S:ta Gertrud) har undersökts vid ett 
flertal tillfällen på museets tomt (se Tesch 2001; Ros 2001:176 ff. och där anf. litt.) (se fig. 
70). De stratigrafiska förhållandena visade att gravmonumentet var äldre än stenkyrkan 
eftersom det täcktes av det byggnationslager som bildats när denna uppfördes (Wikström, 
Ljung & Kjellström 2009:13). Även det faktum att gravmonumentets orientering avvek 

�8 I Spånga kyrka förvaras även en gravhäll utan inskrift. Den är utförd i sandsten, har samma form och 
är ornerad på ett likartat sätt, med ett stort kors, som den runristade gravhällen U ��. Troligen härrör 
de från samma tid (SRI, �:90). Två förkomna fragment från Norrsunda (U �1�) och Odensala (U ��1) 
har eventuellt tillhört gravhällar, detta är emellertid mycket osäkert. 

�9 Gravhällen med runinskrift på latin i Ekerö kyrka (U 1�) och de runristade gravhällarna från Långtora 
(U �99) och Funbo (U 989) kyrkor tillhör sannolikt ett något senare tidsskede. Till skillnad från U �� i 
Spånga kyrka, U �1� i Norrsunda kyrka och U ��0 i Odensala kyrka används inte längre resarformeln. 

�0 I Uppland finns ytterligare några svårbestämda fragment som emellanåt nämns som gravhällar. Det 
rör sig om ett fragment av en sandstenshäll (U ATA�999/�0) från Skederids kyrka vilken i Samnordisk 
runtextdatabas upptas som gravhäll. Fragmentet skulle lika gärna kunna vara en del av en rest sten 
och omnämns även så hos Hagenfeldt och Palm (199�:109). U Fv19�1;�1�B, ett korsristat granitfrag-
ment från Hammarby kyrka är också upptagen som gravhäll i Samnordisk runtextdatabas. Fragmen-
tet torde snarare utgöra del av en rest korsristad sten (uppgift från Magnus Källström via e-post 
2009-09-04).



153

något från kyrkans nordmurs öst-västaxel stöder iakttagelsen att det tillhört ett äldre skede 
än stenkyrkan. Gravar anlagda i en avvikande riktning från stenkyrkan har även tidigare 
påträffats (Tesch 2001:18 f., se även Runer 2014). Bygget av stenkyrkan anses ha påbörjats i 
slutet av 1000-talet (Tesch 2001:16; för annan åsikt se Ros 2001:191 ff.; 2009:202; 2014:67), 
vilket sätter en främre tidsgräns för gravmonumentets tillblivelse till strax före 1100. 
Kyrkogården anses vanligen vara anlagd på en förmodad kungsgårdstomt, vilken möjligen 
avhystes i samband med att biskopsätet i Sigtuna inrättades år 1060 (Tesch 2001:161 ff.; 
jfr dock Ros 2001:177 ff.; 2009:201 ff.; 2014). Sammantaget ger detta en trolig datering av 
gravmonumentet till 1000-talets andra hälft (Wikström, Ljung & Kjellström 2009:13; Ljung, 
C. 2010b:115 f.). Nya dateringsförslag ger dock vid handen att de äldsta gravläggningarna 
kan vara äldre än man tidigare trott och att gravplatsen redan tagits i bruk så tidigt som 
under slutet av 900- eller under början av 1000-talet (Söderberg 2013:52 ff.; Ros 2014:59 
ff., 67; Runer 2014). Detta medför att den bakre tidsgränsen för gravmonumentet inte är 
tydligt definierad. 

Den föreslagna dateringen av gravmonumentet från museitomten i Sigtuna till andra 
delen av 1000-talet faller inom den tidsperiod som majoriteten av de tidigkristna grav-
monumenten söder om Mälaren uppfördes. Själva konstruktionen, med en liggande häll 
mellan gavelhällar, känns igen från ett av de undersökta gravmonumenten i S:t Martin i 
Skänninge i Östergötland (Skänninge S:t Martin 2, 18 och 19) (Wallenberg 1984). Även 
vid de liggande hällarna i Klosterstad (Klosterstad 3) och Heda (Heda 1) har delar av 
gavelhällar påträffats, dock var endast huvudänden av dessa gravar bevarade (Hedvall & 
Gustavson 2001:150; Hedvall 2007:148 f.; 2013a:25 ff.). Liksom i S:t Martin vilade den 
liggande gravhällen i Sigtuna på en rad av mindre stenar (Wikström, Ljung & Kjellström 
2009:18, Fig. 3; se även Wallenberg 1984, Fig. 235:23a). Till skillnad från majoriteten av 
de tidigkristna gravmonumenten saknar gravmonumentet på museets tomt emellertid både 

Fig. 66. Gravmonument på Sigtuna museums tomt under undersökning. Monumentet bestod av en 
liggande häll mellan två gavelhällar. Den bättre bevarade gavelhällen hade en triangulär form. I 
förgrunden, vid gravens huvudända, anas den skadade gavelhällen. I bakgrunden sitter författaren 
på stenar tillhörande grundmuren till stenkyrkans norra korsarm. Foto: Sigtuna museum.
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runinskrift och huggen ornamentik. Man kan givetvis spekulera i om det ursprungligen 
funnits målad ornamentik, men det blir inte mer än en gissning. Oornerade gravvårdar 
som i konstruktionen alluderar till de tidigkristna gravmonumenten har, som diskuterats, 
även undersökts invid Lännäs kyrka i Närke (se Edlund 2011:18 f., 28; 2012:25 f., samt 
kap. 5.4.4). 

Gravhällar i sandsten har också påträffats öster om museitomten, vid Lilla Torget i Sigtuna. 
Vid en undersökning 1925 framkom ett flertal gravar, varav en täcktes av en korsristad häll 
och en annan av en oornerad häll (Arbman och Floderus 2005; se även Floderus 1927:264 
f.). I likhet med gravhällen från museets tomt var dessa något oregelbundna till formen. 
Förekomsten av föremål i gravarna vid Lilla torget tyder på en tidig datering. Sannolikt har 
gravläggningarna vid torget tillhört samma gravplats som det undersökta gravmonumentet 
på museitomten (Floderus 1927:265; se även Wikström, Ljung & Kjellström 2009:18, Fig. 
15; Ljung, C. 2010b:120 f.). 

Samtliga liggande gravhällar i Uppland, utom U 440 från Odensala och gravkistan från 
Hammarby (U Fv1959;196), kommer från kyrkplatser där man även har påträffat sand-
stensrunstenar. Man kan således konstatera att olika former av runristade gravmonument 
förekommer i samma slags miljöer. Spridningsbilden för liggande gravhällarna är dock mer 
begränsad och samtliga återfinns inom Attundaland. Även sandstensrunstenarna påträffade 
i kyrkogårdskontext har en stark koppling till Attundaland (Palm 1992:127), men fynd 
finns även från Tiundaland och Fjärdhundraland.

5.7.3. Västerås

Sandstensrunstenar saknas däremot i Västmanland, med ett undantag, Vs 30 från Forneby 
i Möklinta socken. Vs 30 stod tidigare rest på Fornebyåsen vid ett gravfält och kan således 
inte knytas till någon kyrkogårdsmiljö (SRI, 13:88). I Västmanland finns endast ett fynd av 
en runristad gravvård, Vs 12, som påträffades år 1938 vid grävningsarbeten på tomten Stora 
gatan 44 B i Västerås, platsen för S:t Nicolaikyrkan (SRI, 13:31 f.). Rester efter medeltidskyr-
kan och tillhörande kyrkogård har berörts av arkeologiska undersökningar. Fynd av skelett 
under kyrkmuren visar att begravningar har skett innan stenkyrkan uppfördes (Andersson, 
H. 1977:12, 25). Vs 12 utgörs av gravhäll av granit med en femsidig form i genomskärning. 
Runinskriften är ristad på hällens kantsida och på dess ovansida ses zoomorf ornamentik 
bestående av ett rundjur med utsträckt framben. Ornamentiken kan snarast tillföras Pr 3 
eller Pr 4 (Fig. 67). Sven B. F. Jansson skriver i Sveriges runinskrifter att ornamentiken ger 
ett degenererat intryck. Han daterar Vs 12 till 1100-talet och jämför den med kistlockfor-

Fig. 67. Vs 12, gravhäll från Stora gatan 44 B i Västerås, Västmanland. Efter SRI, 
13:Pl 3.
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made gravhällar från Västergötland (se Vs 94, 95, 96, 97, 129 och 138) (SRI, 13:31 f.). De 
västgötska exemplen Jansson tar upp har dock en helt annan slags utformning än gravhällen 
från Västerås, med bland annat reliefhuggna palmetter, livsträdsornamentik och repstavar. 
Djurornamentiken på Vs 12 för snarare tankarna till de tidigkristna gravmonumenten. Dock 
återfinns inte Västeråshällens femsidiga form bland dessa. Av inskriften på Vs 12 återstår 
endast mansnamnet Ingebjörn. Utifrån inskrift och ornamentik finns inget som motsäger 
att gravhällen från Västerås skulle kunna tillhöra 1000-talet. Efter denna utstickare till 
Västmanland vänder vi nu åter till Uppland. 

5.7.4. Kristna gravplatser i Uppland

Hagenfeldt och Palm tänker sig att närvaron av sandstensrunstenar i sig påvisar förekomsten 
av en senvikingatida/tidigmedeltida träkyrka, en föregångare till den medeltida stenkyrkan 
(1996:60 f.; se även Bonnier 1992). De arkeologiska beläggen för tidiga träkyrkor är emellertid 
få i Uppland. I Skogstibble finns ett brandlager som möjligen härrör från en brunnen träkyrka. 
På några platser, däribland i Gamla Uppsala, har man påträffat gravar under de stående 
kyrkomurarna, vilket visar att stenkyrkan föregåtts av en äldre gravplats. Gravar som ligger 
i avvikande riktning från kyrkan tyder på samma sak. I några fall kan arkitektoniska detaljer 
tas som indicium på att delar av stenkyrkan uppförts mot en äldre byggnad, förmodligen i 
trä. Ytterligare indikationer för äldre träkyrkor är platser där stenkyrkan inte ligger centralt 
placerad på kyrkogården (Bonnier 1987:18 f. och där anf. litt.; Bonnier 2004a:29 ff., Fig. 13). 
Sten Tesch hävdar dock att kyrkor över huvud taget inte förekommit på landsbygden i Uppland 
under 1000-talet. Samtliga kristna gravläggningar ska enligt honom ha förlagts till äldre 
gårdsgravfält, alternativt nyinrättade kristna gravfält (Tesch 2014). Även om de arkeologiska 
beläggen för tidiga träkyrkor i Uppland är få så visar inskriften på den till största delen 
förkomna runstenen U 170 från Bogesund, i Östra Ryds socken, med all önskvärd tydlighet 
att kyrkogårdsbegravningar förekommit redan under 1000-talet (fig. 68). Själva roten av 
runstenen, med koppel och nedre delen av skriftbandet, återupptäcktes våren 2013 av Torun 

Fig. 68. Bogesundsrunstenen, U 170, Östra ryds socken, Uppland. Efter Johan 
Peringskiölds teckning i Göransson, J. 1750, nr 223/ATA.
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Zachrisson (Torun Zachrisson muntlig uppgift 2013-04-22; Källström 2013b). Att döma av 
Johan Peringskiölds teckning av Bogesundsstenen kan ornamentiken tillskrivas Pr 3, vilket 
talar för att runstenen restes kring 1000-talets mitt eller något senare. Inskriften omtalar 
två olika monument som rests till minne av sonen Agne:

[: kuni · auk · as]a · litu · raisa · s[t-- þina · auk · hualf · iftiR · akn… …un sin an] … tauþr 
· i akru · an [-R · krafin · i · kirikiu·karþi · fastulfR · risti · ru]na!r [· kuin · raisti · s]tainhal 
[þisa ·]
Gunni ok Asa letu ræisa st[æin] þenna ok hvalf æftiR Agn[a(?), s]un sinn. Hann [varð(?)] dauðr 
i Æikru. Hann [e]R grafinn i kirkiugarði. FastulfR risti runaR. Kvæn(?)/Gunni(?) ræisti stæinhall/
stæinhælli þennsa/þessa.
”Gunne och Åsa lät resa denna sten och valv efter Agne(?), sin son. Han dog på Ekerö. Han är 
begravd på kyrkogården. Fastulv ristade runorna. Hustrun(?)/Gunne(?) reste denna stenhäll.”6�

Runstenen är rest på ett gravfält (SRI, 6:258), men Agne själv har blivit begravd på kyrko-
gården. Utöver själva runstenen, vilken omtalas som en stenhäll (stæinhall), har Agne även 
tillägnats ett valv. Monumentmarkören hvalf återfinns främst på medeltida gravhällar (Palm 
1992:234 f.), men förekommer förutom på Bogesundsstenen i ytterligare fyra senvikingatida 
inskrifter: på tidigkristna gravmonument i Hov och Heda i Östergötland (Hov 7/Ög 240 
= Ög 241, Hov17 och Heda 1, se kap. 5.1.1), samt på en sten från Berezanj i Ukraina (X 
UaFv1914;47, se Arne 1914 och kap. 5.2.1) (Ljung, C. 2015). Hvalf syftar i samtliga dessa 
fall på någon form av gravvård. De tre östgötska exemplen utgörs av liggande hällar medan 
Berezanjstenen sannolikt fungerat som en gavelhäll på samma sätt som de rundade resta 
stenarna från Häggesled kyrka (Häggesled 1-7/Vg 21-27, samt möjligen även de förkomna 
stenarna Häggesled 8-9/Vg 28-29). Det hvalf som omtalas i inskriften på Bogesundsstenen 
torde därför syfta på ett gravmonument under vilket Agne fått sin sista vila (Palm 1992:243; 
Ljung, C. 2010b:122; 2015:156 f.). Åminnelsen av Agne var sålunda både förlagd till det 
gamla gravfältet i Östra Ryd socken, ett område där medlemmar ur hans familj har rest flera 
runstenar (U 166, U 167, U 170 och U 171) och till kyrkogården, möjligen belägen på Ekerö 
där Agne dog (jfr SRI, 6:61 f.; Williams, He. 1996a:60). Bogesundsstenen är härigenom ett 
tydligt exempel på att runstenar och kyrkogårdsmonument var samtida företeelser i Uppland 
under 1000-talet (Palm 1992:243; Ljung, C. 2010b:122 f.; 2015:157).

Inskriften på U 395, en sandstensrunsten med Pr 4-ornamentik från S:t Pers kyrka i 
Sigtuna, har ofta setts som ett indirekt omnämnande av en kyrkogårdsbegravning. Inskriften 
brukar återges ”Sven … rista stenen … som förde henne till Sigtuna”. Anledningen till att 
kvinnan förts till Sigtuna bör ha varit för att gravläggas i vigd jord (SRI, 7:174; Gräslund 
2013a:18; Källström 2015:28). Magnus Källström har dock nyligen ifrågasatt denna 
tolkning och visar att vi inte kan vara säkra på att det är en kvinna som förts till Sigtuna, 
det skulle också kunna röra sig om en man. Troligast är emellertid att inskriften berättar 
om en transport av själva runstenen till Sigtuna (Källström 2015). U 395 är mycket lik en 
annan sandstensrunsten från Sigtuna, nämligen U 383 från Mariakyrkan, som dessutom 
är huggen av samme runristare, Önjut. Båda stenarna är förhållandevis små och de kan 
mycket väl ha ingått i samma gravmonument (Källström 2015:32 ff.)

Förekomsten av sandstensrunstenar indikerar enligt Hagenfeldt och Palm att tidiga kristna 
kyrkogårdar funnits på följande platser: Adelsö, Ekerö, Lovö, Spånga, Ed, Danderyd, Riala, 
Össeby, Vallentuna, Hammarby,62 Skånela, Sigtuna, Norrsunda, Husby-Lyhundra, Malsta, 
Bro, Kalmar, Kungs-Husby, Löt, Giresta, Balingsta, Vaksala, Skogstibble, samt möjligen 
även vid Hilleshög och Sollentuna (Hagenfeldt & Palm 1996:61 f., Map. 13). I appendix 2 i 
deras bok framgår emellertid att sandstensrunstenar påträffats vid ytterligare ett antal kyrkor 
i Uppland: Österåker, Vada, Skederid, Estuna, Karlskyrka, V. Ryd, Skokloster, Veckholm, 

�1 Läsningen av inskriften baseras på Magnus Källströms nytolkning (�01�b).
�� Hammarby kyrka representeras endast av en liggande häll/stenkista i sandsten (U Fv19�9;19�). Inga 

resta sandstensrunstenar är således kända från platsen.
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S:t Ilian, Svinnegarn, S:t Per i Uppsala, Gamla Uppsala, Ärentuna, Bälinge och Österunda 
(Hagenfeldt & Palm 1996:108 ff.).63 Varför dessa inte anses representera kyrkogårdar framgår 
inte tydligt. Troligen beror det på att det endast finns fragment av runstenar bevarade 
från flera av dessa kyrkor, samt att några av sandstensrunstenarna hittade på dessa platser 
av Hagenfeldt och Palm bedöms utgöra traditionella runstenar. Inkluderas ovanstående 
kyrkplatser blir spridningsbilden något mer varierad (fig. 69). De allra flesta fynden kommer 
trots allt från södra Uppland, men även området kring Uppsala finns representerat.64 Torun 
Zachrisson argumenterar för att flera av sandstensrunstenarna i Uppsalatrakten representerar 
tidiga kristna gravplatser, däribland U 978 och U 943 från Gamla Uppsala kyrka respektive 
ärkebiskopsgården i Uppsala, samt sandstensfragmenten från S:t Pers kyrka i Uppsala (U 
Fv1969;304A och U Fv1969;304b) (Zachrisson, T. 2013:175 ff.). U 978 och U 943 är utförda 
i Ringerikestil och ornamentiken kan tillföras Pr 2. De kan således dateras till förra delen 
av 1000-talet och tillhör därmed det äldsta skiktet sandstensrunstenar i Uppland (Gräslund 
2013b:125; Zachrisson, T. 2013:175; se även Hagenfeldt & Palm 1996:91, not 25). Om U 
943 och U 978 fungerat som gravvårdar har de varit samtida med de äldsta tidigkristna 
gravmonumenten (grupp I) i landskapen söder om Mälaren (se även Zachrisson, T. 2013:178 
ff.). Vid S:t Per i Uppsala finns förutom fragmenten av sandstensrunstenar även arkeologiska 
observationer som talar för förekomsten av en äldre gravplats. Fynd av öst-västligt orien-
terade gravar och kistrester har påträffats under kyrkomuren av 1200-talskyrkan. I koret, i 
anslutning till äldre gravar, har en runamulett i brons hittats. Denna kan dateras till slutet 
av 1000-talet eller till 1100-talet (Svärdström 1969).

Som redan noterats har majoriteten av sandstensrunstenarna framkommit i samma områden 
som de äldsta stenkyrkorna (Johansen 1997:180 ff.). Upplands romanska stenkyrkor är, likt 
sandstensrunstenarna i kyrkogårdskontext, främst belägna i den södra delen av landskapet, 
i Attundaland. De nordligaste exemplen finns i Uppsalatrakten (se Bonnier 2004a:36, fig. 
17). Intressant är att förekomsten av olika former av kyrkogårdsmonument, såväl sand-
stensrunstenar som liggande gravhällar, på ett övergripande plan även sammanfaller med 

�� Därtill finns ett antal sandstensrunstenar som har en traditionell placering i landskapet (Hagenfeldt 
och Palm 199�:110 f.). 

�� Det finns dock en sandstensrunsten hittad i kyrkogårdskontext i norra Uppland, U 11�8 från Östervå-
la kyrka. U 11�8 utgörs av ett fragment med runliknande tecken utan språklig innebörd (SRI, 9:669).

Fig. 69. Spridningskarta över sandstensrunstenar påträffade i anslutning till kyrkor i Uppland. 
Cirklar markerar de kyrkplatser som Hagenfeldt och Palm listar (1996:61 f., Map. 13) och fyrkanter 
övriga sandstensrunstenar som framkommit invid kyrkor (se Hagenfeldt & Palm 1996:108 ff.). 
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utbredningen av de äldsta uppländska runstenarna (Ljung, C. 2010b:122). Utbredningen av 
oornerade runstenar, vilka ofta har långa inskrifter och ristade kors, finns inom ett relativt 
stort område, men begränsas till just Attundaland (Källström 2007b:54, fig. 6.).65 Olika 
former av runristade kyrkogårdsmonument förekommer således i stort sett inom samma 
område där den senvikingatida runstenstraditionen i Uppland först introducerades. 

Från många kyrkor med sandstensrunstenar utgörs fynden av en eller ett fåtal stenar 
och/eller fragment (jfr Hagenfeldt & Palm 1996:108 ff.). Men vid några platser har ett 
större material framkommit, inte minst i Sigtuna. Sandstensrunstenar har påträffats i tre 
av de medeltida kyrkorna i staden, i Mariakyrkan (U 382-384), S:t Olof (U 386) och S:t 
Per (U 395-398). Därtill kan läggas det undersökta gravmonumentet på museets tomt och 
gravhällarna under Lilla torget. Dessutom har ett stort antal runristade sandstensfragment 
framkommit inom stadsområdet. Sannolikt har åtminstone delar av detta material ingått 
i gravvårdar. Anders Söderberg har nyligen uppmärksammat att det finns spår efter en 
stenhuggarhytta i kvarteret Urmakaren. Vid 1000-talets mitt börjar avslag och stycken 
av röd mälardalssandsten uppträda i kulturlagren. Några av dessa bär även spår av runor 
och runstensornamentik. Fynden är främst koncentrerade till ett område invid den yngre 
stenkyrkan på museets tomt. Stenhuggarverksamheten kan sålunda knytas till den tidiga 
gravplatsen och det är rimligt att tänka sig en hytta för tillverkning av sandstensrunste-
nar och andra typer av gravmonument (Söderberg 2013:67). Både den stora mängden 
sandstensrunstenar och spåren efter ett produktionscentrum gör Sigtuna speciellt. Andra 
platser med mer omfattande fyndmaterial är exempelvis Malsta, Husby-Lyhundra (numera 
Husby-Sjuhundra) och Spånga kyrkor.66 Sammantaget visar detta att det har funnits ett 
större antal runristade gravvårdar under slutet av 1000-talet och början av 1100-talet vid 
dessa platser.

I Spånga har sandstensrunstenar dels hittats inmurade i kyrkan, dels öster, väster och norr 
om denna. Fyndspridningen kan mycket väl förenas med tanken att sandstensrunstenarna 
stått resta som gravmonument på en kristen gravplats, eventuellt kring en träkyrka (Källström 
2009b:39 f.). Spånga kyrka har på konsthistoriska grunder daterats till 1100-talets andra 
hälft, eller sista �ärdedel, och är därmed en av de äldsta stenkyrkorna i Stockholmsområdet 
(Tuulse 1966:82 ff.). Tidsglappet mellan sandstensrunstenarna och stenkyrkobygget torde 
vara ganska litet, en iakttagelse som stöds av det faktum att flera av fragmenten som hittats 
invid kyrkan fortfarande har bevarade färgspår. De torde därmed inte ha varit utsatta för 
väder och vind under någon längre period (Källström 2009b:42). 

I Spånga kyrka, liksom i närliggande Eggeby, finns oornerade runstenar (U 61 och U 
69), vilka tillhör en relativt liten grupp uppländska stenar resta under sent 900- eller tidigt 
1000-tal. Således har kristna individer manifesterat sig i området redan på ett tidigt stadium. 
Man kan undra var dessa personer gravlades. Förekomsten av ett Pr 3-djurhuvud på ett av 
sandstensfragmenten från Spånga kyrka (U 65) daterar detta till 1000-talets mitt eller årtion-
dena därefter (för dateringsdiskussion av fragmentet se Jansson, S. B. F. 1953:269 och Stille 
1999b:87 f.). Flera kända runristare har varit verksamma i Spånga. U66 och U 68 är ristade 
av Visäte och U 67 kan attribueras till Öpir. Visäte arbetade vanligtvis i Pr 3 och Pr 4 medan 
Öpirs produktion är något senare och hamnar inom Pr 4 och Pr 5 (Källström 2009b:40). 

�� De oornerade runstenarna som finns utmärkta på Källströms spridningskarta (�00�b:��, Fig. �) är 
av den typ Otto von Friesen (191�:�9 ff.) identifierade som ”oornamenterade”. Det finns ytterligare 
stenar som bestämts som Rak i Samnordisk runtextdatabas, vilka kan vara relativt gamla (Magnus 
Källström e-post �01�-0�-1�). Om samtliga stenar som klassificeras som Rak inkluderas ökar antalet 
socknar med oornerade stenar, men de återfinns huvudsakligen inom samma område. 

�� Se U ��9-��� från Malsta kyrka, U��0-���, U ��9-���, U Fv19�9;���A, U Fv19�9;���B och U 
Fv19�9;���A från Husby-Lyhundra kyrka och U ��, U ��-�8, U NOR1998;��A, U NOR�000;��, 
U NOR�00�;��A, U NOR�00�;��B, U NOR�00�;��C, U NOR�00�;��D, U NOR�00�;��E och U 
NOR�00�;��F från Spånga kyrka. Ytterligare ett sandstensfragment hittades i Spånga �01� (Källström 
20�4b).
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De stilistiska dateringarna, tillika de runristare som varit aktiva i Spånga, tyder på att den 
kristna gravplatsen etablerats någon gång kring 1000-talets mitt, samt att sandstensrunstenar 
rests fram i 1100-talet. På den närliggande gården Tenstas gårdsgravfält (Raä 70b) har 25 
jordade gravar undersökts, varav 16 var lagda i öst-västlig riktning. Generellt sett innehöll de 
få fynd. Ett anglosaxiskt silvermynt präglat under Edvard Bekännaren (1046-48), hittat i en 
av gravarna, visar att gravfältet åtminstone brukats fram till 1000-talets mitt, men sannolikt 
även under århundradets senare del (Biuw1992:174; Wändesjö 2009:43). Även andra gravfält 
i Norra Spånga har använts långt fram i tid, vilket öst-västligt orienterade gravläggningar 
vittnar om (Biuw 1992). Det har föreslagits att gravläggningar på gårdsgravfältet i Tensta 
upphörde när den kristna gravplatsen vid Spånga kyrka etablerades (Wändesjö 2009:43). 
Frågan är dock om hela befolkningen i området nödvändigtvis övergick till att gravlägga 
på den nyinrättade kristna begravningsplatsen alternativt kyrkogården, eller om det relativt 
närliggande gårdsgravfältet var i bruk parallellt med denna. Detta föranleder oss att närmare 
undersöka förhållandet mellan runstenstraditionen och gravskicket i Uppland.

5.7.5. Varierade gravläggningspraktiker

Sammantaget visar sandstensrunstenar i kyrkogårdskontext, andra former av runristade grav-
vårdar och inskriften på Bogesundsstenen (U 170) att det anläggs kristna begravningsplatser, 
alternativt kyrkogårdar, i Uppland under loppet av 1000-talet, framför allt mot århundradets 
slut. Samtidigt är det allmänt känt att gårdsgravfälten i Uppland använts långt fram i tiden, 
i vissa fall en bra bit in i 1100-talet (Modin & Damell 1987; Broberg, A. 1991; Gräslund 
1991b; 1996:29; 2010; Biuw 1992; Andersson, G. 2005; Fennö & Dyhlén-Täckman 2005; 
Tesch 2014:102 ff.). Under 1000-talet, med start omkring millennieskiftet, sker en ökning 
av antalet jordade gravläggningar i Mälardalen. Gravarna är ofta öst-västligt orienterade, 
ibland är de döda lagda kista och det förekommer få eller inga gravgåvor (Modin & Damell 
1987; Gräslund 2013b:114). Vidare introduceras en ny typ av gravöverbyggnad, nämligen 
rektangulära fyllda eller ofyllda stensättningar, vilka så gott som alltid innehåller jordade 
begravningar (Damell & Modin 1989; Broberg, A. 1991:51; Gräslund 1991b; 1996:24, 
29; 2001:52). Gravskicksförändringarna i Uppland bör dock inte betraktas ur ett strikt 
evolutionistiskt perspektiv, som en linjär utveckling från ett stadium till ett annat. I själva 
verket är variationen i såväl kronologi som i inre och yttre gravskick betydande mellan 
olika lokaler (Andersson, G. 2005), vilket inte minst tydliggjorts genom de senaste årens 
arkeologiska undersökningar (se. t.ex. Andersson, G. 2005; Sjöling 2006; Engström & 
Wikborg 2006; Emanuelsson & Sjöling 2007; Gräslund 2010; Hed Jacobsson & Lindblom 
2011; 2012; Runer & Sillén 2014). Sten Tesch betonar även att det förekommer två typer av 
kristna gravfält i Uppland, dels vikingatida ättebackar med kontinuitet bakåt i tiden, dels 
nyinrättade kristna gravfält. De senare följer i högre utsträckning en kyrklig norm eftersom 
de utgör en avskild begravningsplats (2014:102 ff.).

Ersgård sätter det fortsatta bruket av gårdsgravfälten i samband med det sena uppländska 
runstensresandet. Han menar att dessa företeelser uttrycker något grundläggande om 
människornas relation till de döda och det förflutna. I Uppland tycks gården ha behållit 
en central roll även i en kristen kultgemenskap, där den socialt viktiga relationen till det 
förflutna vidmakthölls både genom ett fortsatt användande av gravfälten och genom run-
stensresandet i gårdslandskapet (Ersgård 2006:901 f.; jfr även Hållans Stenholm 2012:226 
ff.). Jag är enig i att runstenstraditionen är nära förbunden med förändringar i gravskicket, 
vilket analysen av undersökningsområdet med all tydlighet visar. Dessutom är Ersgård något 
viktigt på spåren när han betonar den sociala betydelsen av att hålla fast vid de traditionella 
gravfälten. Däremot finns inte den motsättning mellan användandet av gårdsgravfält och 
kristna gravplatser som Ersgård föreställer sig. Enligt honom inrättas kristna gravplatser på 
landsbygden först under 1100-talet, när gårdsgravfälten övergetts (Ersgård 2006:92 f., 99). 
Sammantaget visar det arkeologiska källmaterialet från Uppland att situationen är betydligt 
mer komplex och att äldre gravfält använts parallellt med inrättandet av kristna gravplatser. 
Det har således förekommit plurala uttryck inom den kristna begravningstraditionen, eller 
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kanske snarare begravningstraditionerna, under 1000-talet, men även senare (se även Ljung, 
C. 2010b:122 f.). 

Variationsrikedomen i gravläggningspraktiker som finns på gårdsgravfälten på landsbygden 
i Uppland har diskuterats i relation till det mer enhetliga gravskicket i Sigtuna (Andersson, 
G. 2005:19, 143, 155; Ersgård 2006:100; se även Kjellström 2005:67). Gunnar Andersson 
anser att de kriterier som vanligen förknippas med kristen gravläggning (se t.ex. Gräslund 
1985; 2001:44 ff.) främst överensstämmer med urbana centra, men inte är tillräckliga för 
att klassificera det varierade gravskicket på landsbygdens gravfält (Andersson, G. 2005:19, 
143; jfr även Mejsholm 2009:45 ff.). De äldsta begravningsplatserna i Sigtuna, från sent 
900-tal och tidigt 1000-tal, ligger belägna i en halvcirkel kring det senvikingatida bebyg-
gelseområdet (fig. 70). Dessa brukar benämnas gravgårdar (Tesch 2001:21 ff., 40 not 42; 
2006:203 ff.; 2007a:102 f.; Wikström & Kjellström 2009). Trots en omfattande arkeologisk 
verksamhet har inga spår efter träkyrkor framkommit i staden och Sten Tesch anser att det 
inte funnits några speciella kyrkobyggnader före 1000-talets mitt i Sigtuna (Tesch 2001:28; 
2006:205 f.; 2007a:102).67 Gravskicket på gravgårdarna skiljer sig på flera punkter från de 
kronologiskt något yngre kyrkogårdarna. Gravtätheten är betydligt glesare på gravgårdarna 
och en högre andel av de döda har gravlagts i träkista. Vidare är den öst-västliga orienteringen 
mindre strikt än på kyrkogårdarna. Slutligen förekommer kol av varierande mängd i vissa 
av gravarna på gravgårdarna, samt olika typer av föremål (Tesch 2001:27; Wikström & 
Kjellström 2009:10, 19 ff.). 68 Gravgårdarna i Sigtuna uppfattas härigenom vanligen som 
en mellanform mellan de variationsrika gravfälten och de mer reglerade kyrkogårdarna 

�� Även om gravgårdar har berörts av arkeologiska utgrävningar vid ett flertal tillfällen så är ingen total-
undersökt (Tesch �001:��; �00�a:10�; Wikström & Kjellström �009:�). 

�8 Det bör dock noteras att kol i kyrkogårdsgravläggningar är en vitt spridd företeelse i norra och västra 
Europa (Jonsson, Kr. �009:1�� ff. och där anf. litt.). Bland annat förekommer kol i gravar på de äldsta 
kyrkogårdarna i Lund (Cinthio, M. �00�:�9 ff.). Det finns således ingen motsättning mellan förekomst 
av kol och begravning på en regelrätt kyrkogård. 

Fig. 70. Sten Teschs rekonstruktion av Sigtunas stadsplan under 1000-talet. Kring bebyg-
gelseområdet ligger gravgårdarna. Högar och stensättningar är markerade med lodräta 
streck och gravar under flat mark med vågräta streck. Den förmodade kungsgården, samt 
den undersökta kyrkan på museets tomt, är belägna mitt i bebyggelseområdet (markerade 
med krona och kors). Efter Tesch 2001:22, Fig. 10.
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(Wikström & Kjellström 2009:20 f.). Även om det föreligger vissa skillnader mellan 
gravgårdarna i Sigtuna och gravfält på landsbygden betonar Anders Wikström att dessa 
olikheter inte bör övervärderas. Kol i gravarna förekommer både vid gravläggningar på 
gravgårdarna och på gravfälten, exempelvis i Valsta och Skälby. Vidare påträffas samma 
typ av föremål i gravarna, främst knivar, pärlor, söljor/bälten och mynt, om än i lägre andel 
i Sigtuna (Wikström & Kjellström 2009:20 f.). 

Dessutom förekommer gravfält som påminner om gravgårdarna i Sigtuna även på lands-
bygden (Tesch 2014). Under senare år har en kristen gravplats undersökts invid broläget över 
Gullån, i Broby bro i Täby socken (Raä 42) (Andersson, L. 1999; 2010; 2011; 2013). Totalt 
har 21 gravar lagda i närmast öst-västlig riktning grävts ut norr om Frestavägen. Samtliga 
gravlagda utom två individer hade placerats med huvudet i väst (Andersson, L. 2013:92). På 
platsen har det stått fyra runstenar, varav tre är resta av medlemmar ur Jarlabankefamiljen 
(U 135-137).69 Gravarna har genom myntfynd kunnat dateras till 1000-talet och är således 
i stora drag samtida med runstenarna invid bron (U 135-U137 kan tillskrivas Pr 2 och U 
151 Pr 3-4). Den rumsliga och kronologiska korrelationen mellan gravar och runstenar har 
föranlett tolkningen att de gravlagda vid Broby bro utgjort medlemmar ur Jarlabankefamiljen. 
Gemensamt för de undersökta gravarna är det enhetliga gravskicket. Härigenom skiljer sig 
gravläggningarna i Broby bro från flertalet gravfält på landsbygden. Likheten med de samtida 
gravgårdarna i Sigtuna är däremot stora, vilket tyder på nära kontakter med den kristna 
staden. Lars Andersson menar att gravfältet vid Broby bro, på samma sätt som gravgårdarna 
i Sigtuna, kan ses som ett mellansteg mellan gravfält och kyrkogård, ett gårdsgravfält som 
delvis var organiserat efter kyrkliga regler (2010:160 f.; 2011:12 f.; 2013).70 

Två möjliga runstensfundament har undersökts på den norra sidan om Frestavägen i Broby 
bro. Det rör sig om två stenskodda stolphål (Andersson, L. 1999:29). Det finns därmed ett 
nära rumsligt samband mellan runstenar och gravar. Under förutsättning att de gravlagda 
verkligen utgjort medlemmar ur Jarlabankesläkten har runstenarna som uppförts till deras 
minne stått i anslutning till själva gravläggningarna. Däremot tycks runstenarna inte ha 
fungerat som gravmarkörer för enskilda individer i Broby bro. 

Flera forskare har argumenterat för att runstenar huvudsakligen uppfördes i anslutning 
till gravfält, men frågan är omdiskuterad (se von Friesen 1913:14; Gräslund 1987; Klos 
2009). Gräslund tänker sig att resandet av en korsmärkt sten skulle kunna ha fungerat som 
en kristen invigning av ett äldre gravfält (1987:258). Nyligen har Källström uppmärksammat 
att runristaren Önjuts runstenar, han som huggit de ovan diskuterade sandstensrunstenarna 
U 395 och U 383 i Sigtuna, ofta har en anknytning till gravfältsmiljöer och i några fall även 
till specifika gravläggningar. Det tycks som om flera av Önjuts runstenar har tillkommit 
i samband med att själva gravöverbyggnaden, i de flesta fall rektangulära stensättningar, 
uppfördes. Som redan konstaterats introducerades denna gravform under 1000-talet och 
förknippas med kristna motiv i gravläggningen (Damell & Modin 1989; Boberg, A. 1991:51; 
Gräslund 1991b; 1996:24, 29; 2001:52). Sambandet mellan Önjuts runstenar och vad som 
tycks vara kristna gravläggningar gör att Källström föreslår att Önjut kan ha haft andra 
funktioner än att bara rista stenar, kanske i samband med en mer riktad missionsinsats 
(Källström 2015:34 ff.; se även Zachrisson, T. 1998:126 ff., 163).

Alldeles oavsett hur stor andel av runstenarna som kan knytas till gravfält så föranleder 
fenomenet oss att fundera på hur stora olikheterna mellan placeringen av ”traditionella” 

�9 Även U 1�1 har stått rest i närheten av bron, men denna runsten kan inte knytas till Jarlabankesläk-
ten. 

�0 Under senare år har tre jordade gravar i området kring gravgården grävts ut. Två av dessa var anlagda 
ovanpå äldre brandgravar. I två fall fanns även bevarade gravöverbyggnader, nämligen runda sten-
sättningar med kantkedja. Det inre gravskicket var i det närmast identiskt med gravarna på gravgår-
den och samtidighet med dessa tycks föreligga (Lars Andersson e-post �01�-10-0�). Till skillnad från 
gravgården som utgör en nyetablerad gravplats (Andersson, L. �01�:9�) ansluter de senast undersök-
ta gravarna således till äldre strukturer, vilket indikerar att det föreligger en viss variation i gravskicket 
inom Broby bro.
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runstenar i landskapet och sandstensrunstenar i kyrkogårdskontext i själva verket är. Kanske 
handlar det snarast om gradskillnader där även ”vanliga” runstenar i vissa fall kan sättas i 
samband med vad som förefaller var kristna gravar. Gravplatsen i Broby bro, liksom runris-
taren Önjuts produktion, tyder på att så är fallet. Dock finns det inget som materiellt skiljer 
ut runstenar resta på gravfält från exempelvis runstenar resta vid gränser, vägar eller andra 
platser i landskapet. Samtliga runstenar vid Broby bro (U 135-137 och U 151) är av granit. 
Det är även intressant att Önjuts runstensproduktion nästan uteslutande utgörs av runstenar 
i granit (se Källström 2015:38, not 4), alternativt av ristningar på fast häll. Endast tre av 
hans bevarade runstenar är av sandsten, talande nog de två stenarna från Sigtuna som kan 
ha ingått i ett gravmonument (U 395 och U 383), samt Gs 1 från Österfärnebo kyrka.71 Det 
är först i och med sandstensrunstenarna i kyrkogårdskontext som det materiella uttrycket 
förändras. Detta visar att sandstensrunstenarna representerar något delvis nytt.

Vid sidan av jordade begravningar på äldre gravfält, nyinrättade kristna gravplatser, 
alternativt gravgårdar och kyrkogårdar samt det kristna runstensresandet i såväl land-
skaps- som kyrkogårdskontext, var kremationsgravskicket fortsatt i bruk under 1000-talet 
i Uppland. Anders Broberg har visat att brandgravar förekommer samtidigt med jordade 
gravläggningar på gravfälten i Norduppland en bit in i 1100-talet (1991). Liknande parallel-
litet i gravskicket tycks även finnas i södra Uppland (Andersson, G. 2005:12). Myntförande 
brandgravar med tpq från 1000-talet, liksom brandgravar med dubbelhelkammar, alternativt 
vapen, förekommer även i de södra och centrala delarna av landskapet, således i samma 
områden som de äldsta kyrkorna (Flodin 1995:44, 48, Fig. 3.; jfr även Broberg, A. 1991:51 
ff.). Spridningsbilden för sandstensrunstenar i kyrkogårdskontext tyder dock på att det 
föreligger vissa skillnader i gravskicket mellan de norra och södra delarna av landskapet (se 
även Johansen 1997:167 f.) (se fig. 69). Sandstensrunstenar i kyrkomiljöer saknas nämligen i 
norra Uppland. Att sandstensrunstenarna, liksom andra former av runristade gravvårdar, är 
koncentrerade till de södra och centrala delarna av Uppland visar att det funnits ett större 
antal kristna gravplatser i denna del av landskapet, vilket dock inte hindrat ett fortsatt bruk 
av de traditionella gravfälten. 

Blandningen av ett kristet gravskick och förkristna traditioner i Uppland skulle både kunna 
tas som indicium på motstridiga religiösa strömningar och som ett tecken på samexistens 
mellan människor med olika trostillhörighet. Olika religiösa uttryck sammanfaller ibland 
även på samma plats, exempelvis i Gamla Uppsala. Här brändes de döda på bål enligt forna 
seder så sent som 1050-1100. Vid samma tid restes kristna runstenar och människor gravlades 
på Högåsengravfältet enligt en mer kristen praxis, jordade under rektangulära överbyggnader 
(Gräslund 2013b:115 och där anf. litt., 131; Sundqvist 2013:78; Zachrisson, T. 2013:188;). 
Torun Zachrisson har för Gamla Uppsalas del föreslagit att de kristna inslagen på platsen 
inte bör uppfattas som en linjär process, utan som något som böljat fram och tillbaka under 
1000-talet (2013:184). Detsamma är sannolikt giltigt även för andra delar av landskapet.

5.7.6. Runstensresande och gravläggning i Uppland i ett götaländskt 
perspektiv 

Fram träder bilden av ett landskap som utmärks av ett heterogent gravskick och en varierad 
runstenstradition. Ett landskap där både kremering och jordande har praktiserats på de äldre 
gårdsgravfälten under hela 1000-talet, samtidigt som nya kristna gravplatser, alternativt 
kyrkogårdar, anläggs i såväl Sigtuna som på landsbygden. Runstensresandet i Uppland 
inleds under sent 900-tal och tidigt 1000-tal, vilket förekomsten av oornerade stenar (Rak) 
visar. Detta sammanfaller i stora drag med förändringarna av gravskicket, där kristna motiv 
i gravläggningen blir allt vanligare från omkring år 1000 (jfr Gräslund 2013b:114). Den 
parallellitet som finns i gravskicket i Uppland har en motsvarighet i runstenstraditionen i 

�1 Ett runlöst fragment i sandsten, U Fv19��;198B, hittat i Uppsala kan möjligen också knytas till Önjut 
(Källström �01�:�8, not �).
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landskapet. Vid sidan av det traditionella runstensresandet utvecklas under loppet av 1000-
talet en ny användning av det runristade monumentet: sandstensrunstenarna på kristna 
gravplatser. Under en stor del av århundradet, främst dess slut och ingången till 1100-talet, 
reses runstenar både i landskaps- och kyrkogårdskontext. Dessutom har man även uppfört 
gravmonument i form av liggande hällar, med eller utan gavelhällar, något som dock tycks 
ha varit relativt ovanligt. Däremot saknas belägg för kistkonstruktioner i Uppland.

Uppland skiljer sig genom denna variationsrikedom, vilken genomsyrar såväl gravskicket 
som runstenstraditionen, från majoriteten av de landskap som står i fokus för denna 
avhandling. Visserligen kan en period av överlappning beläggas mellan det traditionella 
runstensresandet och de tidigkristna gravmonumenten inom större delen av undersöknings-
området, men denna är relativt kortvarig. Gemensamt för flera av de studerade områdena 
är att gravskicksförändringarna är betydligt mer genomgripande och sker under en kortare 
tidsrymd än i Uppland, i synnerhet gäller detta Västergötland och Östergötland. Den stora 
variationen i gravläggningspraktiker som finns i Uppland saknas dessutom helt i dessa 
områden. Även runstenstraditionen tar sig delvis olika uttryck. Upplands utmärks av att 
majoriteten av runstenarna uppförs först under 1000-talets andra hälft, med en fortsättning 
in i 1100-talet, den så kallade andra vågens runstensresande (Herschend 1994:31, Fig. 10; 
�ráinsson 1994:43, Fig. 40; Zachrisson, T. 1998:129 f.; Lager 2002:91 ff.). Vid denna 
tid har man i princip slutat resa runstenar inom undersökningsområdet. Däremot ökar 
produktionen av tidigkristna gravmonument kring 1000-talets mitt, samtidigt med den 
andra vågens runstensresande i Uppland. Sammantaget visar olikheterna i gravskick och 
gravarnas lokalisering, liksom tillämpningen av runstenstraditionen, på grundläggande 
skillnader mellan Uppland och undersökningsområdet i fråga om hur kristen gravläggning 
och åminnelse praktiserades. I jämförelse med undersökningsområdet förefaller framväxten 
av ett mer välstrukturerat kristet landskap, med en enhetlig gravläggningstradition, ha varit 
en särdeles utdragen process i Uppland.

Samtidigt som det föreligger grundläggande skillnader mellan Uppland och undersöknings-
området bör det även framhållas att det finns strukturella likheter i det att runstenstraditionen 
omformas i samband med förflyttningen från landskapet till den kristna gravplatsen. Detta 
medför en förändring av det runristade monumentets materiella utformning. Hur detta tar 
sig uttryck varierar dock. I undersökningsområdet, undantaget Öland, uppförs tidigkristna 
gravmonument i form av kistor och liggande hällar, med eller utan gavelhällar, medan man 
i Uppland i huvudsak reser sandstensrunstenar. Skillnaderna mellan runristade monument 
i landskaps- och kyrkogårdskontext uttrycks inte lika distinkt i Uppland utan gränserna 
mellan olika typer av runstenar förefaller vara mera flytande. Detta är ett drag som även 
återkommer på Öland, det landskap som har störst likheter med Uppland. I båda områdena 
utgörs kyrkogårdsmonumenten huvudsakligen av resta stenar, ofta med en beskedlig storlek 
och huggen geometrisk form. Vidare finns på Öland och i Uppland en större samtidighet 
mellan traditionella runstenar och runristade gravmonument än vad som är fallet i det övriga 
undersökningsområdet. Dessutom kan man belägga ett samtida bruk av traditionella gravfält 
och nyinrättade kristna gravplatser i båda områdena. Det bör dock framhållas att variationen 
i gravläggningspraktiker är större i Uppland än på Öland där kremationsgravskicket upphör 
kring år 1000. Jordande är därefter det allenarådande gravskicket (se Svanberg 2003:66 ff. 
73, Fig. 26). Därtill har runstensresandet kontinuitet längre fram i tiden i Uppland än på 
Öland där man upphör att resa runristade monument kring sekelskiftet 1100.



164

5.8. Utblick 2: Gotland

5.8.1. Den sena bildstenstraditionen

Den gotländska bildstenstraditionen har en nästan tusenårig historia och det ligger utom 
ramen för denna avhandling att göra materialet full rättvisa. I detta sammanhang kommer 
endast de sena bildstenarna att diskuteras. Dessa, typ E enligt Sune Lindqvists klas-
sificering, delas i in i tre undergrupper (Lindqvist, S. 1941:52 ff.; se även Nylén & Lamm 
1978:160.; Widerström 2012). Grupp a utgör den så kallade ”tredje storstensgruppen”, 
vilken formmässigt, genom stenens champinjonformade kontur, knyter an till de klassiska 
bildstenarna som har flera bildfält och en kantbård bestående av en bandfläta (typ C och 
D). Till skillnad från dessa har grupp a-stenarna ett kantföljande skriftband och innanför 
detta ses djurornamentik och korsframställningar. Grupp b består av små bildstensformade 
runstenar, så kallade dvärgstenar, och grupp c av kiststenar (fig. 71).72 Både dvärgstenar och 
kistliknande monument förekommer även tidigare inom bildstenstraditionen (Lindqvist, 
S. 1941:52 ff.; Nylén & Lamm 1978:159 f.; Widerström 2012).73 Lindqvist daterade E-
stenarna till 1000-talet (1941:122 f.), men nyare forskning tyder på att de rests en liten 
bit in i 1100-talet (Andrén 1989a:291; Lager 2002:92 ff.; Snædal 2002:66, 93 ff.). Det 
förligger skillnader i monumentens utformning inom Gotland. Dvärgstenar samt kiststenar 
(grupp b och c) och stora bildstensformade runstenar (grupp a) utesluter i princip varandra 
rumsligt. Dvärgstenar och kiststenar återfinns främst på den södra delen av ön medan stora 
bildstensformade runstenar förekommer på dess norra hälft. Viss överlappning föreligger 
dock (se Lindqvist, S. 1941:57). 

Kring 1000-årsskiftet sker enligt Magnus Källström ett brott i bildstenstraditionen på 
Gotland. De runristade bildstenarna med kortkvistrunor, som genomgående använts under 
800- och 900-talen, återfinns på norra Gotland. Bildstenar med de senare långkvistrunorna 
har istället rests på den södra delen av ön. Flera av dessa kan på stilistisk grund, genom 
förekomsten av Ringerikestil, dateras till den första hälften av 1000-talet, däribland kiststenen 
G 181 från Sanda kyrka och dvärgstenen G 373 från Sproge kyrka. När bildstenstraditionen 
upphört på norra delen av Gotland får den enligt Källström en renässans på den södra delen 
av ön. Han konstaterar att bildstenarna från början av 1000-talet genomgående är ganska 
små, samt har begränsade bildmotiv. Vidare får det kantföljande textbandet, med de mer 
lättlästa långkvistrunorna, en framträdande roll. Under loppet av århundradet ökar sedan 
bildstenarnas storlek och spridningsbild igen (jfr Lindqvists typ E, grupp a) (Källström 
2012b; se även Snædal 2002: 63 f.). I och med att bildstenstraditionen förnyas genom ett 
nytt bildspråk och en större tonvikt på runinskrifterna övergår en månghundraårig hednisk 
tradition till att bli en del av den kristna kulturen (Varenius 2012:43). Flera forskare har 
framhållit att de sena bildstenarna från 1000-talets slut både språkligt och stilistiskt har 
influerats av runstensresandet i Mälardalen (Lindqvist, S. 1941:52; Jansson, S. B. F. 1945:148 
f.; Karlsson, L. 1983:78; Snædal 2002:66 f., 100 f., 229; Kitzler Åhfeldt manus). Samtidigt 
är förankringen i den äldre traditionen tydlig. Den klassiska runstensornamentiken kom 

�� Thorgunn Snædal har uppmärksammat att det även förekommer runstenar med mellanskandinavisk 
runstensornamentik som saknar bildstensform (�00�:��). 

�� Terminologin som använts för att beskriva monument inom den sena bildstenstraditionen (Lindqvists 
typ E) varierar. Benämningar som bildstensformad runsten, runbildsten, runstenar i bildstensform, 
gotländsk runsten eller kort och gott runsten förekommer i litteraturen. Jag kommer att använda be-
teckningen ”den sena bildstenstraditionen” för att referera till samtliga typer av monument som före-
kommer inom Lindqvists typ E. Jag använder även termen bildsten som en generell beteckning (och 
den kan då även innefatta stenar med runor och runstensornamentik som saknar egentliga bildfält) 
för att hålla isär det gotländska materialet från fastlandets runstenar. När jag mer precist beskriver 
olika typer av stenar håller jag mig till följande terminologi: kiststenar, bildstensformade runstenar, 
samt dvärgstenar (för att precisera om det rör sig om små bildstensformade runstenar).
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att anpassas efter gutniska traditioner. Även runinskrifternas formuleringar är unika för 
Gotland (Snædal 2002:100, 230).

Dvärgstenar och kiststenar inom den sena bildstenstraditionen har diskuterats i termer 
av kyrkogårdsmonument. I Gotlands runinskrifter, i samband med G 37, berör Jansson och 
Wessén denna fråga (SRI, 11:49 f.). G 37 utgör övre tredjedelen av en bildstensformad 
sandstensrunsten, vilken påträffats i en grav på Grötlingbo kyrkogård. Stenen är påfallande 
liten, fragmentet är bara 39 cm högt och skriftbandet endast 3 cm (fig. 72). Ornamentiken 
består av ett reliefhugget rundjur i Pr 3, av vilket huvudet är bevarat. Jansson och Wessén 
anser att G 37, liksom andra dvärgstenar, har varit resta på kyrkogårdar. Eftersom kyrkan 
angav platsen för graven och minnet behövde inte stenarna genom sin storlek påkalla 
uppmärksamhet från omgivningen (SRI, 11:49 f.).74 

Det föreligger flera likheter mellan de gotländska dvärgstenarna och de tidigkristna 
gravmonumenten i form av resta stenar på Öland, vilka ofta är anmärkningsvärt små. Vidare 
har såväl öländska gravmonument som dvärgstenar på Gotland vanligen en huggen form 
och ornamentik i relief. Dock är fler av stenarna inom den gotländska gruppen ristade på 
båda bredsidorna, vilket är ytterst ovanligt på Öland. Det förefaller rimligt att tänka sig att 

�� Enligt Jansson och Wessén hör följande stenar till denna grupp: G ��-�� från Rone kyrka, G �� från 
Hemse Annexhemman, G �� från Levide kyrka, G 8� och 8� från Stånga kyrka, G 9�-9� från Närs 
socken samt G 111-11� från Ardre kyrka (SRI, 11:�9 f.). G 11� från Ardre kyrka är dock snarare att 
betrakta som ett kistmonument än som dvärgstenar (se rekonstruktion i Lindqvist, S. 19�1:Taf. ��, 
Fig. 1��).

Fig. 71. Sune Lindqvists datering och indelning av bildstenar i huvudgrupperna A, B, C, D och E. Grupperna är 
illustrerade med representativa bildstenar. Typ E delas in i tre undergrupper: a (tredje storstensgruppen), b (dvärgstenar) 
och c (kiststenar). Hogrän kyrka I (G 203) tillhör grupp a och Ardre kyrka V (G 114) grupp c. De av Lindqvist föreslagna 
dateringarna har omvärderats av senare forskning. Exempelvis har Lisbeth Imer visat att det inte finns någon kronologisk 
skillnad mellan bildstenar i grupp C och D. Hon konkluderar vidare att Lindqvists tidsfästning av grupp C och D är för 
snäv och för tidig. Dessa bildstenar kan snarare dateras till 800- och 900-talen (Imer 2004; 2012). Vidare har grupp E 
troligen kontinuitet in i 1100-talet (Andrén 1989a:291; Lager 2002:92 ff.; Snædal 2002:66, 93 ff.). Efter Herlin Karnell 
(red.). 2012:14 f. med foton ur ATA, Raä, GM och SHM. Bilden är beskuren. 
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dvärgstenarna på Gotland har haft samma 
funktion som det öländska materialet, som 
gravvårdar. En svaghet i detta resonemang 
är dock att alla dvärgstenar inom den av 
Jansson och Wessén identifierade gruppen 
inte har framkommit i anslutning till kyr-
kogårdar. I vilket rumsligt sammanhang de 
sena bildstenarna ursprungligen varit resta 
är en omdiskuterad fråga. Det tycks dock 
finnas en viss konsensus kring att bildstenar 
av typ C och D, liksom de stora bildstens-
formade runstenarna (typ E, grupp a) har 
haft en liknande placering i landskapet som 
fastlandets runstenar. Mindre stenar har i 
linje med Janssons och Wesséns resonemang 
kopplats till kyrkogårdssfären (SRI, 11:50, se 
t.ex. Andrén 1989a:287 ff.; Varenius 2012:46 
f.; jfr dock Andreeff 2012:142). Lindqvist var 
däremot benägen att anta att samtliga typ 
E-stenar hört till en kyrklig kontext. Dock 
tillstår han att inskriften på G 203, en stor 
bildstensformad runsten från Hogräns kyrka, 
starkt motsäger att den rests på en kyrkogård 
(Lindqvist, S. 1941:124). Slutet av inskriften 
på G 203 utgör en strof i fornyrdislag som 
i översatt form lyder ”Här ska stenen stå 
som märke, lysande på berget, bron invid 
den. Rodbjärn ristade dessa runor, några 
(dock) Gairlaiv, han kände dem väl.” (SRI, 
12:179 ff.).75

 Birgitta Johansen har undersökt åter-
bruket av bildstenar och kan visa att 71-87 
procent av de sena gotländska bildstenarna 
har framkommit i samband med kyrkor.76 
Detta kan jämföras med fyndomständighe-
terna för runristade medeltida gravhällar på 
Gotland. Endast två av drygt 90 sådana har 
inte hittats vid kyrkor. Johansen framhåller 
att fyndomständigheterna för de bildstens-
formade runstenarna borde vara de samma 
som för de medeltida gravhällarna om de 
uteslutande rests på kyrkogårdar. Istället 
anser hon de sena bildstenarna har varit 
placerade ute i landskapet, vid vägar, broar 
och på gravfält. Först i senare skede ska de ha 
förts till kyrkplatsen (Johansen 1997:216 ff.). 
Här kan inflikas att även de tidigkristna grav-
monumenten på fastlandet nästan uteslutande 
har påträffats i samband med kyrkor eller 

�� Anders Andrén menar dock att runföljden a : bierki inte bör tolkas ”på berget”, utan i stället avser ”i 
Bjärs”, således ett gårdnamn (�009:��). 

�� Variationen i procenttalen beror på Johansens indelning av ”gotländska runstenar”, vilka motsvarar 
Lindqvists typ E, i två grupper (199�:�09 ff.).

Fig. 73. G 370, bildstensformad runsten med Pr 3-orna-
mentik från Hablingbo kyrka, Gotland. Foto: Anders 
Andrén. 

Fig. 72. G 37, dvärgsten från Grötlingbo kyrka, Gotland. 
Foto: Alfred Edle 1936/Raä. 
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andra kristna institutioner. Ser man däremot till sandstensrunstenarna i Uppland kan man 
konstatera att de rests på platser ute i landskapet, även om det föreligger en stark koppling 
till kyrkogårdskontexten (Hagenfeldt & Palm 1996). En övervägande majoritet av de sena 
bildstenarna har trots allt hittats i anslutning till kyrkor, vilket tyder på ett samband. Troligen 
behöver frågan om ursprungssammanhang för de sena bildstenarna inte vara absolut, att de 
antingen restes i en landskaps- eller kyrkogårdskontext. Fyndförhållandena tyder snarare 
på att man bör räkna med en viss variation i placering.

I enskilda fall kan fyndomständigheterna ge en fingervisning om var stenen en gång varit 
uppförd. G 370 från Hablingbo kyrka utgör en relativt liten, reliefhuggen bildstensformad 
runsten med kantföljande skriftbandsdjur i Pr 3 (fig. 73). Över hela dess mittyta ses ett stort 
kors. Stenen påträffades i samband med schaktningsarbeten för en grav på kyrkogården ca 
30 meter söder om kyrkans torn. Den låg på ett djup om 30-40 cm under markytan med 
ristningsytan uppåt (Gustavson 1990:23; Snædal & Gustavson manus). Det är inte orimligt 
att tänka sig att G 370 vid fyndtillfället låg omkullfallen och att stenen faktiskt hittades 
på samma plats där den en gång rests. Som redan nämnts framkom G 37, dvärgstenen från 
Grötlingbo, i samband med gravgrävning på kyrkogården (SRI, 11:49). Även den sena 
bildstenen G 276 från Boge kyrka påträffades under markytan på kyrkogården (Lindqvist 
1942:28). Fyndomständigheterna, att dessa stenar framkommit under mark på kyrkogårdarna, 
kan tas som indicium för att de en gång uppfördes på dessa platser. 

Monument inom den sena gotländska bildstenstraditionen består främst av olika former 
av resta stenar. Kiststenarna tillhör dock med största sannolikhet sammansatta monument, 
bestående av en öppen kista, såsom den rekonstruerade Ardrekistan (G 114) (Brate 1902; 
Lindqvist, S. 1941:58 f., Taf. 66; 1942:18 ff.; SRI, 11:210 ff.) (fig. 74). Lindqvist anser 
emellertid att även andra bildstensformade runstenar kan ha ingått i ”flerstensmonument”, 
däribland Sjonhemsstenarna (G 134-136) och möjligen även två bildstenar från Stenkumla 
kyrka (G 207-208). Två av Sjonhemsstenarna (G 134 och 135) skulle enligt Lindqvist ha 
fungerat som gavelhällar tillsammans med den tredje, nu förkomna, stenen (G 136), vilken 
han uppfattade som en liggande gravhäll (Lindqvist, S. 1941:53). Det finns emellertid inget 
i stenarnas utformning eller i inskriftens innehåll som tyder på att detta skulle vara riktigt. 

Fig. 74. Rekonstruktion av Ardrekistan (G 114), Ardre kyrka, Gotland. Foto: Bengt. A. Lundberg 
1991/Raä.
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Snarare handlar det, som inskrifterna anger, om tre resta stenar vilka föräldrarna Rodvisl 
och Rodälv uppfört till minne av sina tre söner. 

Mig veterligen finns endast ett säkert belägg för en tidig liggande gravhäll på Gotland, 
G 343, från S:t Hans kyrkoruin i Visby (fig. 75). Gravhällen består av tre fragment, 
vilka påträffades återanvända som sidohällar i en gravkista från 1200-talet. Medeltida 
behuggning på fragmentens baksida, samt rester av kalkbruk, tyder på att de använts som 
byggnadsmaterial innan de kom att infogas i gravkistan. Gravhällen är i sig en återanvänd 
bildsten. Rester av ornamentik som enligt Lindqvists datering förekommer under 400- och 
500-talet finns bevarad på två av fragmenten (Gustavson 1982; 1983; Swanström 1982; 
1983; Gustavson & Snædal manus). Gravhällen har varit omkring 2 meter lång och 70 cm 
bred. Inskriften lyder:

…n : raisti : kubl : eftiR : hailkaiR : fa…/ £k-…-aulu : hans : eu : miþan : uaralt : uakiR : ligR 
: merki : hier : yfiR : mani : þaim : aR : erfiki : iftiR… -erþi/ …auk : þorlaifR : þau : ristu : 
stain
.. ræisti kumbl æftiR HæilgæiR fa[ður](?) ... G[uð](?) ... [s]alu hans. Æi meðan verald vakiR, liggR 
mærki hiar yfiR manni þæim, eR ærfingi æftiR [g]ærði ... ok ÞorlæifR þau ristu stæin.
”… reste minnesvården efter Hailgair, (sin?) fader … hans själ. Alltid medan världen varar ligger 
minnesmärket här över den man som arvingen gjorde det efter … och Torlaiv de ristade stenen.” 

Ornamentiken utgörs av två kantföljande skriftbandsdjur som möts huvud mot svans på 
hällens kortsidor, där de binds samman av smala koppel. Rundjuren har drag av både Pr 
3 och Pr 4, vilket daterar gravhällen till den senare delen av 1000-talet. Mitt på hällen 
ses ett omsorgsfullt ristat kors. Den språkliga dateringen överensstämmer i stort med den 
konsthistoriska. Inskriften på G 343 kan jämföras med de bildstensformade runstenarna från 
Stenkumla kyrka (G 207-208), Sjonhems kyrka (G 134-135) och Hogräns kyrka (G 203) 
(Gustavson 1982; 1983; Gustavson & Snædal manus). Ornamentiken på dessa ger även ett 
stilistiskt likartat intryck som på S:t Hanshällen (G 343). Utformningen av gravhällen, med 
kantföljande skriftbandsdjur som binds samman av koppel på hällens kortsidor, påminner 
om liggande hällar/lockhällar tillhörande tidigkristna gravmonument på fastlandet. Dock 
brukar större delen av hällens mittyta på dessa upptas av zoomorf ornamentik. 

S:t Hanshällen (G 343) har med största sannolikhet varit placerat på en kyrkogård belägen 
i området för S:t Hans och S:t Pers kyrkor. S:t Per och S:t Hans var under senmedeltiden 
sammanbyggda. S:t Per uppfördes som en romansk absidkyrka under slutet av 1100-talet 
eller 1200-talets början och S:t Hans som en treskeppig basilika under tidigt 1200-tal. 

Fig. 75. G 343, gravhäll från S:t Hans kyrkoruin i Visby, Gotland. Foto: Bengt. A. Lundberg 1986/Raä. Bilden är 
beskuren.



169

Under S:t Hanskyrkan har lämningar efter en romansk stenkyrka bestående av absid, kor 
och långhus undersökts (Swanström 1984). Eric Swanström anser att kyrkan kan identifieras 
med Allhelgonakyrkan som omtalas i Gutasagan (1984). Anders Andrén framhåller att 
det är troligare att det rör sig om den första S:t Hanskyrkan på platsen (2011:98). Enligt 
Gutasagan var Botair från Akebäck den som först byggde en kyrka på Gotland, vilket skedde 
i Kulstäde. Kyrkan brändes emellertid ner. Då byggde han en annan kyrka i Vi, nedanför 
klinten, vilken fick stå. Kyrkan fick alla helgons namn och fanns enligt Gutasagan på det 
ställe som vid denna tid kallades Peters kyrka (GS kap. 4). Allhelgonakyrkan som omtalas i 
Gutasagan torde varit uppförd kring 1000-talets mitt och har enligt Andrén aldrig påträffats. 
Däremot finns spår av den samtida kyrkogården i området kring S:t Per och S:t Hans i form 
av kyrkogårdsfynd, det vill säga jordade gravar med föremål (Andrén 2011:99 f.). Det är 
iögonfallande att det enda gotländska belägget för en tidig liggande gravhäll härstammar 
från just den kyrkplats som enligt traditionen utpekats som den äldsta på ön. I S:t Hans 
kyrkoruin har även en bildstensformad runsten (G 342) hittats, vilken är samtida med 
gravhällen G 343. Det ringa formatet gör att den skulle kunna ha fungerat som gravvård 
(Gustavson & Snædal manus). 

Förutom S:t Hanshällen (G 343) finns få likheter mellan den sena bildstenstraditionen 
på Gotland och de tidigkristna gravmonumenten på fastlandet. Inte heller hantverksmässigt 
tycks områdena stå varandra nära. Däremot har en likartad ristningsteknik använts på de 
öländska gravmonumenten i form av resta stenar och på sena bildstenar på Gotland (Laila 
Kitzler Åhfeldt muntlig kommentar 2015-10-20). Dessutom utgör de två importerade bild-
stensformade stenarna i Köping (Köping 1/Öl 47 och Köping 9) ett mer konkret belägg för 
kontakter. Ett hantverksmässigt samband tycks även finns mellan Gotland och Mälardalen 
under det sena 1000-talet. Laila Kitzler Åhfeldt kan visa att det finns få överensstämmelser 
mellan huggtekniken på bildstenar från det tidiga 1000-talet och samtida runstenar på 
fastlandet. Under denna period tycks Gotland ha haft en egen hantverkstradition. Detta 
förändras vid mitten och framförallt mot slutet av århundradet. Bildstenar och runstenar 
från Mälardalen från denna period (med Pr 4-ornamentik) uppvisar gemensamma drag i 
behuggningen. Kitzler Åhfeldt tolkar likheterna som ett utslag av ökade kontakter mellan 
runristare på Gotland och i Mälardalen (Kitzler Åhfeldt manus). 

Det är intressant att konstatera att det på ett strukturellt plan finns likheter mellan den 
sena bildstenstraditionen på Gotland och runstenstraditionen på Öland och i Mälardalen, 
regioner som tycks stå varandra närmare i fråga om hantverkstradition. I dessa områden 
tenderar runristade monument i kyrkogårdskontext att utgöras av små resta stenar med 
huggen form, på Öland och Gotland ofta med ornamentik i relief. Som redan diskuterats 
föreligger dock viss osäkerhet om i vilket rumsligt sammanhang de sena bildstenarna hör 
hemma, men mycket tyder på att de uppförts både i anslutning till kristna begravningar 
och ute i landskapet. Även i detta hänseende tycks likheter således finnas med Uppland och 
Öland där runstenar rests i såväl landskaps- som i kyrkogårdskontext. 

5.8.2. Kyrkogårdsfynd, gravfält och bildstenar

Speciella för Gotland är de så kallade kyrkogårdsfynden, det vill säga öst-västligt orienterade 
gravar där den avlidne begravts i gångkläder med spännen och smycken av vikingatida 
typer, samt med vissa slags föremål, exempelvis knivar (se t.ex. Westholm 1926; Trotzig 
1969; �unmark-Nylén 1989; 1995). Den strikta könsuppdelningen, med kvinnogravar i 
norr och mansgravar i söder, visar att begravningarna skett på en kyrkogård och inte på en 
gravplats som senare tagits i anspråk som en sådan (�unmark-Nylén 1989:213; 1995:162). 
Detta bekräftas också av utgrävningarna i Garda där gravarna var orienterade efter den 
äldsta träkyrkan (Trotzig 1970; Staecker 1997a:203, 207 f.; 1997b:67 ff.; 2001:198 ff.). 
Jordande är även det dominerande gravskicket på de senvikingatida gotländska gravfälten, 
dock förekommer kremeringar undantagsvis. Till skillnad från kyrkogårdsfynden är grav-
skicket på gravfälten könsblandat. Vidare har de döda vanligen lagts i nord-sydlig riktning 
(�unmark-Nylén 1989:214 f., 222; se även Rundkvist 2003:75 ff., 86 f.). En annan skillnad 
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mellan kyrkogårdsfynd och traditionella gravfält är att verktyg, vapen, kärl och djurben 
saknas i gravläggningar på kyrkogården (Trotzig 1969). 

Man har i allmänhet ansett att kyrkogårdsfynden tillhör 1000-talet, men det är omdiskute-
rat hur långt fram i tiden denna typ av gravläggningar fortgått. Frågan om kyrkogårdfyndens 
upphörande är förbunden med synen på vilken relation dessa har haft till de senvikingatida 
gravfälten. Lena �unmark-Nylén uppmärksammar att kyrkogårdsfyndens artefakter i detalj 
korresponderar med föremål som påträffas i gravar på gravfälten, vilket indikerar samtidighet. 
Hon argumenterar för att gravfält och kyrkogårdsfynd varit parallella företeelser åtminstone 
fram till sent 1100-tal, vilket innebär att ett hedniskt och ett kristet samhälle levt sida vid 
sida under en lång tid (�unmark-Nylén 1989:213, 223; 1995:162 ff.). �unmark-Nyléns sena 
dateringar av gravfält och kyrkogårdsfynd baseras till stor del på Hans Nielssøn Strelows 
omtvistade tidfästningar av de gotländska kyrkorna i hans krönika Cronica Guthilandorum 
från 1633 (�unmark-Nylén 1980; 1995:163). Flertalet forskare är emellertid kritiska till 
en så sen datering som �unmark-Nylén förespråkar (se t.ex. Carlsson, A. 1990; Kyhlberg 
1991;171 f.; Valk 1998:239; Rundkvist 2003:86). Anders Carlsson menar att de angivna 
årtalen för kyrkobyggen hos Strelow är alltför sena. Han argumenterar istället för att gravfält 
och kyrkogårdsfynd utesluter varandra kronologiskt, i och med inrättandet av kyrkogården 
har man övergivit det äldre gravfältet. Enligt Carlsson finns kyrkogårdsfynd endast i socknar 
med kronologiskt äldre gravfält, medan de saknas i socknar med yngre gravfält. Detta tyder 
på att övergången från gravfält till kyrkogårdsgravläggning har skett vid olika tidpunkter 
i de enskilda socknarna (Carlsson, A. 1988:101; 1990). Att kyrkogårdsfynd och gravfält 
utesluter varandra på sockennivå har dock ifrågasatts av Jörn Staecker. Han anser att viss 
överlappning förekommer (Staecker 2001:241 ff.; se även Rundkvist 2003:78 f.).

Det varierade gravskicket på Gotland, i synnerhet kyrkogårdsfynden, har diskuterats i 
förhållande till den sena bildstenstraditionen. Ola Kyhlberg påvisar att det föreligger en 
negativ korrelation mellan bildstenar och kyrkogårdsfynd. Dessa utesluter i de flesta fall 
varandra (Kyhlberg 1991:168 f., fig. 26; se även Johansen 1997:208, fig. 70, 220; Staecker 
2001:245 ff.; Rundkvist 2003:80). Birgitta Johansen framhåller att kyrkogårdsfynd och sena 
bildstenar borde förekomma på samma platser om bildstenarna ursprungligen uppfördes 
på kyrkogårdar (1997:220 ff.). Martin Rundkvist anser att det förutom förkristna gravfält 
och kyrkogårdsfynd även förekommit kyrkogårdar med gravläggningar utan föremål under 
1000-talet (2003:75 ff., 86 f.). Det är emellertid problematiskt ur ett källkritiskt perspektiv 
att verifiera förekomsten av denna grupp kyrkogårdar eftersom enskilda gravläggningar utan 
fynd är svårdaterade. Rundkvist tillstår att endast kyrkogården i Slite, genom en grav med ett 
daterbart mynt, säkert kan tillföras denna grupp (2003:78). Kyrkogårdsfynden har vanligen 
satts i samband med inflytande från en östlig mission (Staecker 1997a:217 ff.; 1997b:79 ff.; 
1998:223 ff.; 2001:249; Rundkvist 2003:75, 80). Kyrkogårdarna med gravläggningar utan 
föremål skulle enligt Rundkvist däremot kunna förstås mot bakgrund av en rituellt strikt 
västlig mission. Han menar att detta resonemang stöds av det faktum att kyrkogårdsfynd 
och sena bildstenar inte korrelerar med varandra. Den sena gotländska bildstenstraditionen 
har, som diskuterats ovan, ett nära samband med runstensresandet i Mälardalen, ett område 
som kristnades av den västliga kyrkan. Därför är det enligt Rundkvist följdriktigt att sena 
bildstenar inte återfinns tillsammans med kyrkogårdsfynd (Rundkvist 2003:80). 

Översikten över den sena bildstenstraditionen och det senvikingatida gravskicket på 
Gotland syftar inte till att avgöra vem som har rätt i diskussionen om kyrkogårdsfyndens 
brukningstid, deras förhållande till förkristna gravfält, sena bildstenar och olika mis-
sionsriktningar. Det ligger helt enkelt utanför denna forskningsuppgift. Däremot vill jag 
framhålla att överblicken visar att det föreligger stor variation i såväl gravläggningspraktiker 
som i utformningen av runristade monument. Parallella uttryck i gravskicket på Gotland 
förekommer under hela 1000-talet och möjligen en bit in i 1100-talet. Enligt Rundkvist 
tar det omkring hundra år från det att den första kyrkan uppförs under tidigt 1000-tal 
tills dess att de förkristna gravfälten upphör (2003:86). I detta avseende finns likheter med 
Uppland där kristna och förkristna gravläggningar förekommer sida vid sida under en längre 
period. I såväl Uppland som på Öland har de äldre gravfälten använts för begravningar av 
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människor som av allt döma uppfattade sig som kristna under 1000-talet och tidigt 1100-
tal (se kap. 5.6.5 och 5.7.5). På Gotland återfinns istället gravläggningar med gravgåvor 
på kyrkogårdarna. Strängt taget är bruket av traditionella gravfält och kyrkogårdsfynd 
kanske inte samma sak. Men frågan är om dessa fenomen inte kan ses som olika sidor av 
samma mynt, som övergångspraktiker vilka tar sig olika regionala uttryck (se även Anglert, 
Mats 2009:222). Varken fyndförande kyrkogårdsbegravningar på Gotland eller kristna 
gravläggningar på gårdsgravfälten i Uppland och på Öland följer en renodlad kristen doktrin 
i fråga om begravningspraxis (för kristen gravritual se Nilsson, Be. 1996:365 ff.; 2010; för 
kyrkogårdsfynden se Staecker 1997b:64; 2001:234).

5.9. Sammanfattning och slutsatser

I denna sammanfattning kommer jag att sammanställa analyserna av de enskilda landskapen 
till en helhet och diskutera de viktigaste resultaten av undersökningen med fokus på de 
tre huvudfrågorna som har behandlats i detta kapitel: tidfästningen av de tidigkristna 
gravmonumenten, regionala skillnader och samband, samt hur förhållandet ser ut mellan 
gravmonument, runstensresande, gravskicksförändringar och etableringen av kristna 
gravplatser inom olika områden. 

5.9.1. Kronologiska sammanhang

Analysen av de tidigkristna gravmonumentens utformning visar att de uppfördes under 
större delen av 1000-talet, med slutpunkt kring 1100, vilket markeras av att Pr 5-ornamentik 
saknas inom hela undersökningsområdet. De äldsta gravmonumenten tillverkades redan 
under tidigt 1000-tal, det är dock svårt att definiera mer exakt när detta tar sin början. 
På ett generellt plan visar stilgrupperingen av ornamentiken att endast ett begränsat antal 
gravmonument restes under det tidiga 1000-talet. Vid århundradets mitt ökar produktionen 
markant för att sedan avta något under de sista decennierna av 1000-talet. De tidigkristna 
gravmonumenten är dock långt ifrån ett homogent material och analysen ger vid handen att 
det både föreligger kronologiska skillnader inom områden och mellan olika landskap. För 
att åskådliggöra de tidsmässiga förändringarna i produktionen av gravmonument inom hela 
undersökningsområdet kommer materialet i det följande att skiktas enligt de tre grupper som 
beskrevs i inledningen av avhandlingen (kap. 3.2.3). Dessa representerar tre tidshorisonter 
med olika kronologisk tyngdpunkt: det tidiga 1000-talet (grupp I), århundradets mitt och 
påföljande decennier (grupp II), samt det sena 1000-talet (grupp III).

Det äldsta skedet

Ornamentala utföranden som kan tillföras den första gruppen är relativt ovanliga, vilket 
visar att tidigkristna gravmonument endast uppfördes på ett begränsat antal platser under det 
tidiga 1000-talet. Undantaget är Västergötland där majoriteten av landskapets tidigkristna 
gravmonument kan dateras till 1000-talets första hälft. Detta skede finns även företrätt 
i Östergötland, i synnerhet i landskapets västra delar, samt på Visingsö i Vättern. Även 
gravhällen från Strängnäs domkyrka tycks tillhöra detta tidsskede (fig. 76). Lägger man 
till mer osäkra stilistiska bedömningar ökar antalet fyndplatser i Östergötland. Dessutom 
blir den geografiska spridningen större. Förmodligen har tidigkristna gravmonument även 
uppförts i Glanshammar i Närke samt i Lannaskede och Vetlanda i Njudung i Småland 
under tidigt 1000-tal. Kanske hör även en liten del av materialet från Köping på Öland till 
detta tidsskede, detta är emellertid mer osäkert. 

De äldsta tidigkristna gravmonumenten utgör en heterogen grupp med varierad utformning, 
vilket visar att det under det tidiga 1000-talet inte funnits en allmänt delad uppfattning 
om hur runristade gravvårdar skulle gestaltas. Ett återkommande drag är dock att flera 



172

av de äldsta gravmonumenten är runstenslika. Med detta avses att de stilistiskt sett har 
större likheter med traditionella runstenar än med övriga tidigkristna gravmonument. 
De ornamentala likheterna, liksom en jämförelse av dateringarna av runstenar respektive 
tidigkristna gravmonument, visar att det föreligger en tidsmässig överlappning mellan olika 
former av runristade monument inom en stor del av undersökningsområdet. Under en period 
har runstenar och tidigkristna gravmonument således uppförts parallellt.

Kring 1000-talets mitt

I och med grupp II, vilken representerar 1000-talets mitt och påföljande decennier förändras 
spridningsbilden markant genom att ett stort antal lokaler tillkommer (fig. 77). Tidigkristna 
gravmonument uppförs inte bara på betydligt fler platser utan även i avsevärt större 
omfattning än tidigare. Vid majoriteten av de kända fyndplatserna i västra Östergötland 
sker gravläggningar under runristad häll under århundradets mitt. Det till stora delar 
fragmentariska materialet från landskapets östligaste del är tyvärr svårare att datera. Det 
är även vid mitten av 1000-talet som man börjar uppföra gravmonument i Rekarnebygden 
i Södermanland samt i Hossmo i Småland. Först vid denna tid kan man med säkerhet 
konstatera att runristade gravvårdar restes på Öland, men produktionen i Köping kan, 
som redan framgått, ha startat redan tidigare. I Närke uppförs nu gravmonument vid flera 
platser. Hur det förhåller sig i Njudung i Småland är svårare att uttala sig om eftersom 
inga gravmonument i området kan tillföras detta skede. Återigen avviker förhållandena i 

Fig. 76. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument som kan dateras till 1000-talets första del 
(grupp I). Mörkgröna cirklar markerar säkra bedömningar och ljusgröna cirklar osäkra. Ofyllda 
cirklar markerar lokaler där inga dateringar av de tidigkristna gravmonumenten föreligger. 
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Västergötland från det övriga undersökningsområdet. Mitten av 1000-talet är svagt företrädd 
i landskapet. Det är endast i Husaby som tidigkristna gravmonument tycks ha uppförts 
under andra hälften av århundradet. 

Den ökade produktionen av tidigkristna gravmonument i Östergötland och Närke vid 
mitten av 1000-talet, samt introduktionen av denna typ av gravvårdar i Rekarnebygden, 
sammanfaller med att runstensresandet upphör i dessa områden. I Västergötland sker 
denna övergång tidigare, under tidigt 1000-tal, vilket sammanfaller med den kronologiska 
tyngdpunkten för de tidigkristna gravmonumenten i landskapet. I Möre i Småland och på 
Öland upphör det traditionella runstensresandet däremot senare, under 1000-talets slut, 
vid den tid då majoriteten av gravmonumenten i dessa områden restes. 

Samtidigt som produktionen av tidigkristna gravmonument ökar får de ett mer enhetligt 
utförande än tidigare. Detta visar att gemensamma föreställningar om hur runristade 
gravmonument ska se ut har etablerats vid mitten av 1000-talet. Regionala skillnader i 
gravmonumentens utformning visar dock att dessa föreställningar har varierat mellan olika 
delar av undersökningsområdet.

Slutet av 1000-talet

Spridningsbilden för den sista gruppen (grupp III), vilken representerar det sena 1000-talet, 
skiljer sig inte på något avgörande vis från det föregående tidsskedet (fig. 78). Produktionen 
av gravmonument minskar dock i Östergötland och upphör möjligen på några platser i de 
västra delarna av landskapet. I centrala Östergötland, kring sjön Roxen, finns emellertid 

Fig. 77. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument som kan dateras till tiden kring 1000-talets 
mitt (grupp II). Mörkblå cirklar markerar säkra bedömningar och ljusblå cirklar osäkra. Ofyllda 
cirklar markerar lokaler där inga dateringar av de tidigkristna gravmonumenten föreligger. 



174

några fyndorter där gravmonumenten endast tycks tillhöra det sena 1000-talet. De få frag-
menten av tidigkristna gravmonument från sydöstra Södermanland kan likaså föras till det 
sena 1000-talet. I Västergötland har produktionen av tidigkristna gravmonument troligen 
upphört vid denna tid. Det öländska materialet har en senare kronologisk tyngdpunkt än 
övriga landskap och huvuddelen av de tidigkristna gravmonumenten på ön restes under 
1000-talets slut. Så är även fallet i Hossmo i Möre.

5.9.2. Regionala och lokala sammanhang

Genom analysen av de tidigkristna gravmonumentens utformning har det visat sig möjligt 
att identifiera regionala grupper som har olika grad av samhörighet med varandra. I vissa 
fall föreligger även stora likheter mellan enskilda fyndorter, både inom samma område 
och belägna på ett större geografiskt avstånd från varandra. Ett gemenstamt drag för 
hela undersökningsområdet är att tidigkristna gravmonument, med undantag av Öland, i 
huvudsak utgörs av kistor och liggande gravhällar, med eller utan gavelhällar. På Öland är 
förhållandet istället de omvända, majoriteten av gravmonumenten består av resta stenar. 
Belägg för kistor saknas helt. Det är även svårt att med större säkerhet identifiera liggande 
hällar. Förutom konstruktionsmässiga skillnader föreligger variation i monumentens storlek 
och form, i huggteknik, hantverkstradition och inte minst i det ornamentala uttrycket. 

Västergötland karaktäriseras av att de tidigkristna gravmonumenten från de olika 
fyndorterna sinsemellan ser mycket olika ut, trots att samtidighet föreligger. Tillverkningen 

Fig. 78. Fyndlokaler med tidigkristna gravmonument som kan dateras till 1000-talets slut (grupp 
III). Mörkröda cirklar markerar säkra bedömningar och ljusröda cirklar osäkra. Ofyllda cirklar 
markerar lokaler där inga dateringar av de tidigkristna gravmonumenten föreligger. 
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av gravmonument tycks följa en lokal, platsbunden tradition, snarare än att utgöra en 
tydligt sammanhållen regional grupp. Skillnader föreligger både i val av ornamentik och 
i monumentens storlek, som varierar från små, rundade gavelhällar i Häggesled till kistor 
av mer monumentala dimensioner i Kållands Råda och Husaby. Vissa gemensamma drag 
kan emellertid identifieras, däribland att gavelhällar vanligen har framställningar med 
konturristade propellerkors samt att olika typer av djurornamentik dominerar på liggande 
hällar/lockhällar och på sidohällar. Dock varierar de zoomorfa motiven mellan de olika 
platserna. Även om korsen på gavelhällarna följer samma grundkomposition skiljer de sig 
åt i detaljernas utformning, vilket gör att varje fyndort har sin egen version. De västgötska 
gravmonumenten har få direkta likheter med det övriga undersökningsområdet. Gavelhällar 
med propellerkors förekommer visserligen även i Östergötland, Småland och Närke, 
men dessa är utformade på ett annat vis än i Västergötland (se även Bergengren 2005). 
Hantverksmässigt finns emellertid beröringspunkter mellan Västergötland, Närke och 
Rekarnebygden i Södermanland. I alla tre områdena är bearbetning med spetsig hacka, 
vilken lämnar prickmärken efter sig, vanlig. Gravmonumenten i Östergötland, Småland 
och på Öland är istället till största delen huggna med mejsel som efterlämnar mer eller 
minde jämna rännor. Det bör dock noteras att gravmonument huggna med mejsel även 
förekommer i Södermanland och Närke.

Jämfört med Västergötland utgör de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland en 
väl sammanhållen grupp. Samma typ av ornamentala kompositioner återkommer på flera 
fyndplatser inom landskapet, men även utanför dess gränser. De östgötska gravmonumenten 
från 1000-talets mitt och framåt karaktäriseras av gavelhällar med propellerkors med 
konturhuggna, fasonerade kanter, liggande hällar/lockhällar med zoomorfa kompositioner, 
samt av sidohällar med djur- och växtornamentik eller med olika typer av bandflätning. 
Jämfört med de mer monumentala kistorna i Kållands Råda och Husaby har de östgötska 
gravmonumenten haft beskedliga dimensioner. Detta markeras av de relativt låga sidohäl-
larna där de ornerade fälten vanligen är 20-30 cm höga (se även Bergengren 2007:16). 
I det närmaste identiska ornamentala utföranden återkommer på några av de östgötska 
fyndorterna, vilket talar för att det föreligger ett starkt samband mellan dessa lokaler. Så är 
fallet i Hov, Väversunda och S:t Martin i Skänninge, platser där tidigkristna gravmonument 
uppfördes redan under ett tidigt skede av 1000-talet (se Väversunda 4/Ög 54, Hov 12, Hov 
23, Väversunda 13, Hov 13, Väversunda 20 och 22, Väversunda 18, Skänninge S:t Martin 
11, Skänninge S:t Martin 6 och Väversunda 5/Ög 55). Under senare delen av århundradet 
indikerar den snarlika utformningen av liggande hällar/lockhällar i Vreta, Kaga, Kimstad, 
Östra Skrukeby och Kuddby att nära förbindelser har funnits mellan dessa orter (se Vreta 
1, Kaga 1/Ög 102, Kimstad 1/Ög 160, Östra Skrukeby/Ög 220 och Kuddby 1/Ög 17).

Trots att Västergötland och Östergötland är angränsande landskap är skillnaderna dem 
emellan förvånansvärt stora, något som åtminstone delvis kan bero på att gravmonumenten 
har olika kronologisk tyngdpunkt, i den första respektive den andra halvan av 1000-talet. 
Under den inledande delen av århundradet är det östgötska materialet, likt det västgötska, 
mer heterogent. Under detta skede kan man även belägga mer direkta kopplingar mellan 
landskapen genom att snarlika korsformer förekommer på hällar i Linköping och Kållands 
Råda (se Kållands Råda 3-5, Linköpings domkyrka 1 och Linköping S:t Lars 2). Vissa 
beröringspunkter finns även mellan de zoomorfa kompositionerna på de tidigkristna grav-
monumenten i Husaby i Västergötland (se Husaby 3/Vg 3 och Husaby 10) och det östgötska 
materialet. Husaby är, som redan framhållits, den enda fyndplatsen i Västergötland som 
tydligt har kontinuitet in i 1000-talets andra hälft. Delar av materialet är således samtida 
med den ökade produktionen av gravmonument i Östergötland från mitten av århundradet 
och framåt.

Betydligt starkare band finns mellan Östergötland och Småland, i synnerhet Njudung 
och Visingsö. De tidigkristna gravmonumenten från dessa områden utgör en väl samman-
hållen grupp i fråga om ornamentik, monumentens storlek och form. Likheterna mellan 
Visingsö och Östergötland är så stora att ön snarast bör betraktas som en utlöpare av den 
västra slättbyggden. Gravmonumentet i Lannaskede i Njudung (Lannaskede 2-4/Sm 95) 
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ansluter genom gavelhällarna med fasonerade propellerkors till det östgötska materialet. 
Vidare har lockhällen i det närmaste direkta paralleller i Hov och Skänninge (se Hov 46 
och Skänninge Vårfrukyrkan? 4). Det finns även kopplingar mellan Östergötland och det 
geografiskt avlägsna Hossmo i Möre vid Kalmarsund i fråga om monumentens utformning, 
vilket tydligast markeras av förekomsten av gavelhällar med propellerkors och konturhuggna 
kanter (se Hossmo 2/Sm 166). 

De tidigkristna gravmonumenten i Närke och i Rekarnebygden i Södermanland utgör 
två tydliga regionala grupper, vilka har förgreningar ner i Götalandskapen. På ett mer 
övergripande plan har runstenstraditionen i dessa områden större likheter med Götaland 
än med övriga Svealand. Detta markeras av att ”den andra vågens runstensresande”, den 
ökade runstensproduktionen i norra Mälardalen under 1000-talets andra del, helt saknas. 
Istället har man under denna period uteslutande uppfört tidigkristna gravmonument på 
samma sätt som i Östergötland och Västergötland. Rekarnebygden och Närke karaktäri-
seras av djurornamentikens framskjutna position (se även Bergengren 2007:16). Zoomorfa 
framställningar återfinns på såväl gavelhällar som liggande hällar/lockhällar och sidohällar. 
I Rekarnebygden finns endast ett undantag från detta, en sidohäll från Sundby kyrka med 
växtornamentik (Sundby 2/Sö 117). Utformningen för snarast tankarna till det östgötska 
materialet, där växtornamentik är relativt vanlig mot 1000-talets slut. Korsristade gavelhällar 
saknas i Rekarnebygden, liksom i Södermanland som helhet. I Närke finns däremot en 
korsristad gavelhäll (Ekeby 1), vars utformning i stort överensstämmer med de östgötska 
och småländska exemplen. Det finns även likheter mellan de zoomorfa kompositionerna 
på några liggande hällar/lockhällar i Rekarnebygden (se t.ex. Sundby 1/Sö 116 och Tumbo 
1/Sö 83) och det östgötska materialet. Ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten 
i Glanshammar i Närke påminner däremot mer om de i Husaby i Västergötland. Liksom 
i Västergötland förekommer gravmonument av mer monumental storlek i Rekarnebygden, 
vilket inte minst ”Eskilstunakistan” per se (Eskilstuna Kloster 1-4/Sö 356) är ett exempel 
på.

Som redan framgått avviker Öland från det övriga undersökningsområdet genom 
monumentens form. Samtidigt finns likheter med fastlandet i det att runstenstraditionens 
materiella uttryck förändras i och med förflyttningen från landskapskontexten till den 
kristna gravplatsen. Tidigkristna gravmonument på Öland utgörs i huvudsak av små, resta 
stenar, ofta parstenar, med fint huggna kanter och djurornamentik i relief. Det öländska 
materialet utgör en väl sammanhållen grupp och det föreligger tydliga samband mellan de 
enskilda fyndplatserna. Mer direkta beröringspunkter med det övriga undersökningsområdet 
är få, undantaget östra Småland. Några av de tidigkristna gravmonumenten från Hossmo, 
samt troligen den förkomna stenen från Mörlunda (Mörlunda 1/Sm 151), påminner om 
det öländska materialet. Utblicken mot Uppland visar att de öländska gravmonumenten 
har stora likheter med de mälardalska sandstensrunstenarna i kyrkogårdskontext. I flera 
avseenden finns även beröringspunkter med den sena gotländska bildstenstraditionen. Liksom 
på Öland tenderar runristade monument i kyrkogårdskontext i Uppland och på Gotland 
att utgöras av små resta stenar med huggen form, på Gotland ofta med ornamentik i relief, 
vilket dock är ovanligare i Uppland. 

Skillnaderna i de tidigkristna gravmonumentens materiella uttryck kan genom Laila Kitzler 
Åhfeldts studier av huggspår med hjälp optisk 3D-scanning kopplas samman med regionalt 
och lokalt betingade hantverkstraditioner. Resultatet av hennes analyser harmonierar väl 
med iakttagelserna i föreliggande arbete avseende skillnader och samband i monumentens 
utformning. Kitzler Åhfeldt visar att olikheterna mellan de västgötska fyndplatserna Husaby, 
Häggesled och Kållands Råda är påfallande stora, vilket tyder på att olika ristarkollektiv 
har varit verksamma på dessa platser (2012a). Även i fråga om gravmonumentens form och 
ornamentik föreligger stora skillnader mellan dessa västgötska lokaler. Kitzler Åhfeldts 
analys av liggande hällar/lockhällar från Hov och Orlunda i Östergötland, samt Kumlaby 
på Visingsö, ger vid handen att samma hantverkare har varit verksamma vid dessa fyndorter 
(2008), ett samband som även avspeglas i valet av likartade ornamentala kompositioner. 
En jämförelse av det analyserade materialet från Östergötland/Visingsö och de runristade 
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fragmenten från Köpings kyrka på Öland visar att det föreligger hantverksmässiga skill-
nader mellan dessa lokaler. Ristarna i Köping följer ett annat estetiskt mönster i fråga om 
huggspåren än de i Hov, Orlunda och på Visingsö. Skillnaderna i huggspårens form kan 
ses som ett utslag av regional variation, vilken uppkommit genom att ristarna på en ort 
lär och påverkas av varandra (Kitzler Åhfeldt 2008:19). Områden med olikartade typer av 
tidigkristna gravmonument, såsom västra Östergötland/Visingsö och Köping på Öland, 
står således långt ifrån varandra även vad gäller hantverkstraditionen. 

5.9.3. Sammanlänkade praktiker: runstenstradition och 
gravskicksförändringar

De tidsmässiga skillnaderna mellan gravplatserna med tidigkristna gravmonument, liksom 
de regionala sammanhang som kan skönjas utifrån variationer i monumentens utformning, 
kan sättas i samband med övergripande förändringsprocesser av gravläggningspraktiker 
och åminnelsen av de döda. Analysen av de tidigkristna gravmonumentens relation till 
runstenstraditionen som helhet, samt till förändringar av det senvikingatida gravskicket 
har tydliggjort att dessa praktiker är nära sammanlänkade. Att det finns kopplingar mellan 
runstenstraditionen och regionala skillnader i gravskicket har diskuterats av flera forskare 
(se t.ex. Anglert, Mats 2009:219ff.; Carelli 2001a:82 ff.; Ersgård 2006:91 ff.; Staecker 
2009:361 ff.; 2010:250 ff.), om än inte belysts på ett mer ingående plan. Detta arbete visar 
att det föreligger regionala variationer i hur de inbördes relationerna ser ut mellan runstens-
resande, tidigkristna gravmonument och skillnader i begravningstraditionen, vilket ger vid 
handen att händelseförloppet varierat mellan olika delar av undersökningsområdet. På ett 
generellt plan kan man identifiera två övergripande tendenser i hur runstenstraditionen och 
gravläggningspraktiker relaterar till varandra. Tidiga tecken på gravskicksförändringar 
och en snabb och genomgripande omdaning av gravläggningstraditionen vilken resulterar 
i en enhetlig kristen praktik har samband med ett tidigt runstensresande och områden 
med tidigkristna gravmonument i form av kistor och liggande gravhällar, med eller utan 
gavelhällar. Detta är i synnerhet tydligt i landskap där gravmonument började uppföras 
redan under ett tidigt skede av 1000-talet. Ett varierat gravskick, med ett fortsatt bruk 
av de traditionella gravfälten, parallellt med nyinrättade kristna gravplatser, förekommer 
däremot i områden med ett runstensresande som har kontinuitet längre fram i tiden, samt 
i regioner där runstenar under en längre period uppförts samtidigt med gravmonument. 
Dessa särdrag sammanfaller med att tidigkristna gravmonument i huvudsak utgörs av resta 
stenar, vars utformning på flera punkter skiljer sig från runstenar resta i en landskapskontext. 
Olika delar av undersökningsområdet sammanfaller i olika hög utsträckning med dessa två 
ytterligheter. De största skillnaderna föreligger mellan Västergötland och Öland.

Västergötland karaktäriseras av ett tidigt runstensresande, samt av att majoriteten av de 
tidigkristna gravmonumenten uppfördes redan under 1000-talets första hälft. Gravfälten i 
landskapets centrala delar överges på ett tidigt stadium, troligen vid mitten av 900-talet. Detta 
innebär att gravfältens upphörande föregår det senvikingatida runstensresandet något. Det 
arkeologiska källmaterialet tyder vidare på att de tidigkristna gravmonumenten i landskapet 
kan sättas i samband med inrättandet av regelrätta kyrkplatser under 1000-talets början. I 
jämförelse med Öland är förändringsprocesserna i Västergötland snabba och genomgripande. 
Gravskicket på Öland omdanas visserligen omkring år 1000, men de äldre gravfälten fortsät-
ter att brukas åtminstone ytterligare hundra år. Under loppet av 1000-talet inrättas kristna 
gravplatser alternativt kyrkogårdar, vilket både gravmonument och runinskrifter vittnar om. 
Såväl runstenarna som de tidigkristna gravmonumenten på Öland har en senare kronologisk 
tyngdpunkt än i Västergötland och majoriteten av gravmonumenten på ön restes under slutet 
av 1000-talet. Dessutom föreligger en längre period av samtidighet mellan traditionella 
runstenar och gravmonument. Parallelliteten i gravläggningstraditionen på Öland, med ett 
samtida bruk av äldre gravfält och nyinrättade kristna gravplatser/kyrkogårdar, har således 
en motsvarighet i runstenstraditionen på ön, där runstenar restes både ute i landskapet och 
som gravvårdar. Runstenstraditionen och gravskicket i Möre i Småland står Öland nära. 
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Liksom på Öland har gravfälten varit i bruk åtminstone fram till runt år 1100, således 
samtidigt med att tidigkristna gravmonument uppfördes i Hossmo. Till skillnad från övriga 
Småland har runstensresandet i Möre kontinuitet in i 1000-talets mitt och andra del, vilket 
också överensstämmer med förhållandena på Öland. 

De varierade praktikerna inom såväl runstenstraditionen som gravskicket på Öland har, 
undantaget Möre i Småland, inga motsvarigheter inom övriga undersökningsområdet. 
Däremot föreligger likheter med förhållandena i Uppland och på Gotland, områden där 
runristade gravvårdar i huvudsak utgörs av resta stenar. I Uppland, liksom på Öland, har 
kristna gravplatser använts parallellt med de traditionella gravfälten under 1000-talet. 
Dessutom har runstenar uppförts i olika rumsliga sammanhang, i gårdslandskapet och 
som gravvårdar, under en relativt lång tidsperiod. Dock är variationerna i gravskicket 
större i Uppland. De äldre gravfälten har använts både för kremeringar och jordande 
fram i 1100-talet, medan kremationsgravskicket på Öland upphör redan kring år 1000. 
Även runstensresandet i Uppland fortgår längre, med en kontinuitet fram i 1100-talet. 
Gravläggning under tidigkristna gravmonument på Öland upphör, liksom i övriga under-
sökningsområdet, däremot kring 1100. Förändringsprocesserna var således mer utdragna i 
Uppland än på Öland. Öland, liksom Möre, kan härigenom sägas inta en mellanställning 
mellan Uppland och de centrala delarna av Götaland. Även om Gotland på flera sätt avviker 
från fastlands-Sverige är det värt att poängtera att det varierade gravskicket på ön, liksom 
den sena bildstenstraditionen, snarast för tankarna till situationen på Öland och i Uppland. 
Under 1000-talet förekommer gravläggningar med gravgåvor på kyrkogårdar, parallellt med 
ett fortsatt bruk av de förkristna gravfälten. Utformningen av de runristade monumenten 
inom den sena bildstenstraditionen varierar från små till stora stenar, samt kistmonument, 
vilka tycks ha uppförts i olika rumsliga sammanhang. 

Relationen mellan runstensresande och gravskicksförändringar i Östergötland och i 
Rekarnebygden i Södermanland anknyter främst till förhållandena i Västergötland. Men 
det finns även vissa skillnader, framförallt i att de likartade förändringsprocesserna äger 
rum något senare. Kunskapen om det senvikingatida gravskicket i Östergötland är begrän-
sad, men mycket pekar på att gravfälten överges kring år 1000, således något senare än i 
Västergötland. Gravfältens upphörande sammanfaller i grova drag med det senvikingatida 
runstensresandet i området. Dateringarna av de tidigkristna gravmonumenten visar att denna 
typ av gravvårdar uppfördes vid några platser redan under ett tidigt skede av 1000-talet, 
samtidigt med att runstensresandet ute i landskapet fortgick ännu en liten tid. Det är först 
vid århundradets mitt som gravmonument börjar uppföras vid ett större antal platser, vilket 
möjligen kan tas som tecken på att en mer omfattande etablering av kristna gravplatser sker 
vid denna tidpunkt. Detta sammanfaller med att runstensresandet upphör. Till skillnad 
från i Östergötland kan man inte belägga någon tidsmässig överlappning mellan runstenar 
och tidigkristna gravmonument i Rekarnebygden, utan de olika formerna av runristade 
monument tycks i princip avlösa varandra vid mitten av 1000-talet. I Rekarnebygden sker 
en tydlig förändring av gravskicket kring år 1000 då kremationsgravskicket upphör och de 
äldre gravfälten förmodligen överges. Liksom i Östergötland sammanfaller omdaningen av 
begravningstraditionen med runstensresandet i området. Kontrasten mot övriga Södermanland 
är stor. I Rekarnebygden består tidigkristna gravmonument med något undantag av kistor och 
liggande gravhällar, medan runristade monument i kyrkogårdskontext i övriga Södermanland 
främst utgörs av sandstensrunstenar. Ett fåtal undantag finns dock (se Strängnäs, Ludgo 
och Vrena). I landskapets nordöstra del fortgår dessutom runstensresandet in i 1000-talets 
andra hälft. Även gårdsgravfälten tycks ha nyttjats längre fram i tiden. I dessa hänseenden 
knyter de nordöstra delarna av Södermanland an till förhållandena i Uppland.

Hur runstenstraditionen förhåller sig till gravläggningspraktiker i Närke och Njudung 
i Småland är svårare att uttala sig om då det senvikingatida gravskicket i dessa områden 
är relativt outforskat. Det finns exempel på nyinrättade gravplatser där de döda jordats 
från sen vikingatid i Närke, vilket indikerar att gravskicket förändras kring ingången till 
1000-talet. Det är möjligt att kristna motiv i gravläggningen även slår igenom i Njudung 
omkring år 1000, likt i det intilliggande Finnveden, men detta får anses osäkert. Man kan 
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dock slå fast att förändringen av runstenstraditionen i Närke och Njudung har likheter 
med förhållandena i Öster- och Västergötland. I båda områdena har det sannolikt funnits 
gravplatser med tidigkristna gravmonument under tidigt 1000-tal. Vidare föreligger en 
kortare period av tidsmässig överlappning mellan runstenar och gravmonument, vilken 
dock tycks inträffa något tidigare i Njudung än i Närke. 

Sammantaget kan man konstatera att analysen visar att tidigkristna gravmonument i 
form av kistor och liggande gravhällar, med eller utan gavelhällar, uppfördes i områden 
med snabbare och mer genomgripande gravskicksförändringar, vilka tar sin början relativt 
tidigt. Gravmonument i form av resta stenar förekommer däremot i områden med ett varierat 
gravskick och ett mer utdraget skifte mellan gravläggning på gravfält och kyrkogård. I och 
med att runstenstraditionen förflyttas till den kristna gravplatsen förändras det runristade 

Fig. 79. Olika typer av runristade gravvårdar och deras utbredning. Röda cirklar: fyndlokaler med 
tidigkristna gravmonument i form av kistor och liggande gravhällar. Orange cirklar: tidigkristna 
gravmonument på Öland, vilka i huvudsak utgörs av resta stenar av kalksten. Gröna cirklar: 
sandstensrunstenar i kyrkogårdskontext i Uppland och Södermanland. Mörkare gröna cirklar 
markerar sandstensrunstenar som enligt Hagenfeldt och Palm har utgjort kyrkogårdsmonument 
(se 1996:61 f., Map. 13) och ljusgröna cirklar övriga sandstensrunstenar som framkommit invid 
kyrkor (se Hagenfeldt & Palm 1996:108 ff.). Gul cirkel: Gravhällen Vs 12 från Västerås. Blå cirklar: 
kyrkor med sena bildstenar på Gotland där fyndomständigheterna tyder på att de har fungerat som 
gravvårdar. Observera att spridningskartan för Gotland inte bygger på en fullständig genomgång 
av det gotländska materialet. Endast de bildstenar som diskuteras i termer av kyrkogårdsmonument 
i avhandlingen (G 37, G 276, G 342 och G 370, se kap. 5.8.1), samt gravhällen från S:t Hans i 
Visby (G 343), finns utmärkta på kartan. 
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monumentet både med avseende på materiell utformning och, som kommer att diskuteras 
längre fram i avhandlingen, på ett innehållsmässigt plan (se kap. 8.2). Hur denna föränd-
ring tar sig uttryck varierar emellertid mellan olika områden, från kistor och gravhällar i 
Östergötland, Västergötland, Närke, Småland och Rekarnebygden i Södermanland, till resta 
stenar på Öland och Gotland, i Uppland samt i delar av Södermanland (fig. 79). De olika 
materiella uttrycken utesluter i stort varandra rumsligt, även om överlappning föreligger på 
några platser. De skilda formerna av gravmonument är att betrakta som regionala variationer 
inom runstenstraditionen. Utifrån denna tolkningshorisont utgör inte Uppland, östra 
Södermanland och Gotland vita fläckar ifråga om gravplatser med runristade monument.

Genomgången av de tidigkristna gravmonumentens fyndkontexter uppvisar en i princip 
hundraprocentig överensstämmelse med kyrkplatser. Detta gäller hela undersökningsområdet. 
Tidigkristna gravmonument kan endast vid fyra tillfällen knytas till samtida gravläggningar, i 
Klosterstad, Heda, S:t Martin i Skänninge och i Varnhem. På två av dessa platser, i Varnhem 
och i Klosterstad, har kyrkobyggnader daterade till 1000-talet undersökts, vilket visar att 
gravmonumenten i dessa fall har uppförts på kyrkogårdar (se Klosterstad 3 och 4 samt 
Varnhem 1/Vg 79). Vid ett betydligt större antal lokaler med tidigkristna gravmonument 
förekommer dock mer eller mindre säkra indicier på äldre träkyrkor, alternativt belägg för 
gravläggningar med ett kristet gravskick som föregår den medeltida stenkyrkan på platsen. 
Tillsammans tyder detta på att de tidigkristna gravmonumenten kan sättas i samband med 
inrättandet av regelrätta kyrkogårdar. Det faktum att gravmonument inte har hittats på 
gravfält med kristna motiv i gravläggningen, vilka inte har utvecklats till kyrkplatser, pekar 
i samma riktning (ett undantag föreligger dock, Triberga 1). Detta för oss in på ämnet för 
nästa kapitel, hur dessa kristna gravplatser har varit inrättade och i vilka typer av miljöer 
de tidigkristna gravmonumenten en gång uppfördes.
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6. Tidigkristna gravmonument och 
framväxten av en kyrklig organisation 

Tidigkristna gravmonument har framkommit i skiftande miljöer. Ofta har de påträffats på 
platser med tidiga och speciella stenkyrkobyggnader, andra gånger på stora kyrkogårdar, 
eller i anknytning till klosteretableringar eller tidiga urbana centra. Många gånger finns ett 
samband med medeltida huvudgårdar. Ibland går det att utifrån skriftliga källor belägga ett 
kungligt ägande under medeltiden. Men exempel finns också på en rumslig överensstämmelse 
med järnålderns elitbebyggelser och fynd av guldgubbar. Emellanåt ligger fyndplatserna 
med tidigkristna gravmonument i anslutning till mer spektakulära fornlämningsmiljöer 
såsom stora gravfält och storhögar. Ofta sammanfaller två eller flera av variablerna. Återigen 
andra platser utmärker sig inte på något tydligt sätt alls, utom just fynden av tidigkristna 
gravmonument. Således är variationerna i fyndsammanhangen stora.

Inom forskningen har det vanligen framhållits att de tidigkristna gravmonumenten 
förekommer i speciella kyrkliga miljöer, på platser med en elitärt utformad arkitektur, ofta 
i form av västtorn med emporievåningar. Detta har gjort att gravmonumenten förknippats 
med samhällets översta skikt – med de tidigmedeltida kungaätterna och de mest inflytel-
serika släkterna, under benämningen stormän (jfr kap. 4.2.3). Även de medeltida skriftliga 
källorna har använts som stöd för denna ståndpunkt (se t.ex. Lundberg, E. 1927; 1929:230 
f.; 1940:132 ff.; Curman 1932a; Curman & Lundberg 1935; Claesson 1989:84 ff.; Neill 
& Lundberg 1994; Lundberg, S. 1997; Bonnier 2012a:13 f.). Jag avser inte ifrågasätta att 
tidigkristna gravmonument ofta har framkommit i anslutning till speciella kyrkobyggnader, 
eller att initiativtagarna till monumenten bör sökas bland de övre samhällskikten. Samtidigt 
är det problematiskt att tolka gravmonumenten utifrån ett yngre källmaterial i form av 
såväl medeltida kyrkor som skriftliga urkunder. Risken är överhängande att studien blir 
tillbakablickande, att yngre förhållanden projiceras bakåt i tiden. Synen på det historiska 
skeendet blir därmed linjär. Att en plats var betydelsefull under 1100-talet behöver inte 
betyda att den nödvändigtvis var det hundra år tidigare. Likaså kan en plats med aristokratisk 
prägel under 1000-talet framträda som mer ordinär i det historiska källmaterialet. Även om 
kontinuitet troligen föreligger i många fall måste vi andra gånger räkna med förändring 
och brott. Ett annat problem är att alla fyndplatser med tidigkristna gravmonument dras 
över samma kam och ges likartad tolkning. Komplexiteten i materialet riskerar därmed att 
gå förlorad. 

Fokus i den här delen av avhandlingen ligger därför på att kontextualisera miljöerna med 
tidigkristna gravmonument i sitt samtida sammanhang. De senaste decenniernas arkeologiska 
verksamhet har avsevärt förbättrat möjligheterna att utifrån de materiella lämningarna 
diskutera gravmonumenten och deras rumsliga, sociala och historiska kontexter. Vi kommer 
att röra oss från det lilla, själva gravplatsen och dess utformning, via de utvidgade miljöerna, 
nätverket av tidiga kristna gravplatser med runristade gravvårdar, till det stora – det historiska 
skeendet som gravmonumenten utgör del av. Dateringarna av gravmonumenten sätter den 
tidsmässiga ramen till ett sekel, från ca 1000 till ca 1100, ett århundrande som utgör en socialt, 
politiskt och religiöst omvälvande tidsperiod. Diskussionen kommer att beröra flera centrala 
ämnen inom vikingatids- och medeltidsforskningen, bland annat förekomsten av träkyrkor och 
storkyrkogårdar, relationen mellan gravplats och bebyggelse, samt framväxten av ett kristet 
landskap. Frågan är vilka konsekvenser dateringarna av de tidigkristna gravmonumenten 
samt de regionala skillnaderna som har identifierats får för synen på kristnandeprocessen 
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och etablerandet av en kyrklig organisation? Och vad berättar detta om bakomliggande 
aktörskap och maktstrukturer, liksom variationer i dessa omständigheter? Jag återkommer 
till de medeltida förhållandena längre fram i avhandlingen (se kap. 7). 

Undersökningsområdet inbegriper 84 fyndorter med tidigkristna gravmonument. På grund 
av det stora antalet platser är det inte möjligt att systematiskt behandla dem alla. Dessutom 
är källäget ytterst varierande. Jag kommer därför att genomgående använda mig av goda 
exempel, där enskilda gravplatser diskuteras mer ingående, för att därefter väva in fler lokaler 
i resonemanget. I fokus står Östergötland, det landskap där flest fyndplatser med tidigkristna 
gravmonument är belägna. Men även övriga områden inkluderas i diskussionen. 

6.1. Hur såg gravplatserna ut? 

Det kan tyckas djärvt att diskutera hur gravplatserna med tidigkristna gravmonument 
har varit inrättade när det föreligger så lite källmaterial som direkt belyser denna fråga. 
Samtidigt vore det otillfredsställande att nöja sig med att endast ringa in den övergripande 
miljön för gravmonumenten, att de uppfördes på nyinrättade kristna gravplatser där det 
åtminstone i vissa fall funnits samtida träkyrkor. Det är svårt att låta bli att undra hur 
gravplatserna varit utformade och hur människor kan ha förhållit sig till och interagerat 
med gravmonumenten. 

En viktig indirekt källa till gravplatsernas rumsliga uppbyggnad är faktiskt monumenten 
i sig. Att tänka kring rumslig struktur utifrån de tidigkristna gravmonumentens utformning 
kan förefalla spekulativt, men jag menar att det är ett tillvägagångssätt väl värt att beakta. 
Vi kan börja med att slå fast att gravmonumenten uppfördes utomhus. Detta bekräftas av in 
situ-fynden av gravhällar. Men även monumentens storlek och form gör det högst osannolikt 
att de varit ämnade för en inomhusmiljö. De tidiga kyrkorna var relativt små och det har 
knappast funnits plats för liggande hällar eller resta stenar, än mindre kistor. Dessutom 
var begravningar inne i kyrkobyggnader ytterst ovanligt under den första kristna tiden i 
Skandinavien (Andrén 2000b). Vidare visar skillnader i gravmonumentens utformning, 
både avseende konstruktion och storlek, att gravplatserna har sett ganska olika ut. En 
jämförelse mellan den större av de två gavelhällarna i Eskilstunakistan (Eskilstuna 2/Sö 
356), en gavelhäll från Vreta kloster i Östergötland (Vreta 12) och en av de resta stenarna 
från Resmo kyrka på Öland (Resmo 4) tydliggör storleksskillnaderna (fig. 80). Gavelhällen 
i Eskilstunakistan har ursprungligen varit mer än två meter hög, hällen från Vreta kring 1,2 
meter hög, medan den bevarade delen av stenen från Resmo är ca 70 cm hög. I ursprungligt 
skick har den troligen varit under en meter. 

Variationer i monumentens konstruktion gör att den samtida betraktaren närmat sig dem 
på olika sätt, vilket indikerar att rörelsemönstren på gravplatserna har skiftat. En stenkista 
bestående av fem komponenter, en lockhäll, två sidohällar och två gavelhällar, ornerade 
på alla sidor, är ett tredimensionellt monument som kan betraktas ur olika vinklar. Kistor 
av mer monumentala dimensioner, som i Eskilstuna, Husaby och Kållands Råda, har 
dessutom varit synliga på ett visst avstånd, speciellt då hällarna har varit bemålade. Det 
är därför inte orimligt att tänka sig att de fungerat som ett blickfång eller någon form av 
medelpunkt på gravplatsen. En liggande gravhäll ger ett helt annat visuellt intryck än en 
kista och betraktaren måste befinna sig på ett närmare avstånd för att ta in inskriften och 
ornamentiken. De öländska gravmonumenten utgörs till största delen av små resta stenar. 
Det faktum att de flesta endast är ristade på en sida visar att de varit ämnade att beskådas 
från ett håll. Detta implicerar att gravplatserna på ön haft en annan rumslig indelning än de 
på fastlandet, där liggande hällar och kistkonstruktioner dominerat. Hur de resta stenarna 
varit placerade, huruvida de orienterats efter en kyrka eller en annan struktur kan vi inte 
med säkerhet veta. Den kanske mest närliggande tolkningen är att de placerats vid gravens 
huvudände, samt möjligen också vid fotänden när det gäller parstenar (jfr Hagenfeldt & 
Palm 1996:59). Med ett kristet gravskick innebär detta att ristningsytan vetter åt öster och 
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den uppgående solen. Soluppgången hade en viktig symbolisk betydelse för såväl kyrkornas 
som gravarnas orientering mot öster. För de kristna låg paradiset i öster, den uppåtgående 
solen sågs som en symbol för Kristus och det gudomliga ljuset och dessutom skulle Kristus 
på yttersta dagen komma åter från öster (Cinthio, E. art. kyrka, KLNM 9 [1964], sp. 608; 
Johannsen 1981:96; se även Lindström 2005).

Även om fördelningen av tidigkristna gravmonument på enskilda fyndplatser inte 
behöver vara representativ, så kan man på tämligen goda grunder sluta sig till att antalet 
gravmonument har varierat, från platser med ett stort antal runristade gravvårdar som 
Hov i Östergötland och Köping på Öland, till gravplatser med kanske bara något enstaka 
monument. Att närma sig en plats som Hov, där det mot slutet av 1000-talet kan ha stått 
uppemot 35 gravmonument, kanske fler, måste ha varit tämligen imponerande (se även 
kap. 5.1.2). Om du nu som läsare försöker visualisera detta för din inre syn, glöm då inte 
bort att ta i beaktande att gravmonumenten ursprungligen var målade i starka kulörer så 
att ornamentik och inskrifter var lättare att uppfatta. Så tänk mycket färg: svart, rött, vitt, 
blått, brunt och möjligen ockra (jfr �ráinsson 1999; Tronner, Nord & Gustavson 2002). 
En annan viktig aspekt är hur gravmonumenten har förhållit sig till en eventuell träkyrka. 
Fynd av träplankor med runstensornamentik från Glanshammar i Närke och Hammarby 
i Södermanland tyder på att ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten har kor-
relerat med utsmyckningen av träkyrkor (se fig. 47 och 51). Det är inte orimligt att tänka 
sig att träsniderier och gravmonument har varit bemålade i samma färgskala. Den ornerade 
plankan från träkyrkan i Hørning i Danmark med bevarad ursprungsfärg tyder på att så 
har varit fallet. På plankans ena sida ses ett rundjur i Urnesstil med gul kropp, rött öga och 
röd nacktofs mot en svart bakgrund (Krogh & Voss 1961; Müller-Wille 2001:239).

Fig. 80. Skalenlig jämförelse av storleken mellan olika tidigkristna gravmonument. Till vänster: 
den största gavelhällen i Eskilstunakistan, Södermanland (Eskilstuna kloster 2/Sö 356). Mitten: 
gavelhäll från Vreta kloster, Östergötland (Vreta 12). Till höger: rest sten från Resmo kyrka, Öland 
(Resmo 4). Illustration: Håkan Ljung. 
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Det är ovanligt med bilder som tolkar hur gravplatser med tidigkristna gravmonument kan 
ha sett ut, men nyligen har en rekonstruktion av kyrkogården i Klosterstad i Östergötland 
presenterats (Levin 2012, se fig. 84). För Hov i Östergötland saknas arkeologiska belägg av 
den typ som föreligger i Klosterstad. En rekonstruktion i ordets rätta bemärkelse är därför 
inte möjlig. Men jag vågar mig ändå på att illustrera hur jag utifrån sammansättningen av 
gravmonument tänker mig att platsen kan ha sett ut mot slutet av 1000-talet (fig. 81). Hov 
är manifest belägen på en höjd med utblick över sjön Tåkern och det omkringliggande 
landskapet med Omberg i horisonten. Gravplatsen bör därför ha varit synlig på ett visst 
avstånd. Gravmonumenten i Hov restes under en relativt lång tidsperiod som innefattar 
större delen av 1000-talet. Mot slutet av århundradet var de äldre gravvårdarna troligen 
något väderbitna medan nyuppföra monument lyste i bjärta färger som kontrasterade mot 
varandra (jfr �ráinsson 1999:29). Man kan även tänka sig att gravmonumenten med tiden 
målats om. Ett exempel på att så har skett finns från Köpings kyrka på Öland (Köping 
27; Jansson, S. B. F. 1954:88). Det föreligger stor variation i ornamentiken på fragmenten 
från Hov vilket visar att gravmonumenten har sett olika ut, från kistor med gavelhällar 
med fasonerade propellerkors, till liggande hällar med rektangulära gavelstenar, samt 
troligen även enkla gravhällar. Jag tänker mig att det har funnits en träkyrka på platsen, en 
föregångare till den rivna, äldsta stenkyrkan som troligen uppfördes under tidigt 1100-tal 
(se Lovén 1990). Kyrkogården bör vidare ha varit begränsad, troligen genom ett stängsel 
och/eller ett dike. Sannolikt har det även funnits bebyggelse i anslutning till kyrkogården. 
Inga rester av en träkyrka eller en gård har dock undersökts. Däremot har gravläggningar 
under den äldsta stenkyrkans grundmurar iakttagits (Lovén 1990:88). Vidare indikerar 
fynd påträffade med metalldetektor kring kyrkan att platsen har använts för bronsgjuteri 

Fig. 81. Akvarell över hur kyrkogården i Hov i Östergötland kan ha sett ut mot 1000-talets slut. I �ärran skymtar sjön 
Tåkern och Omberg. Illustration: Håkan Ljung. 
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och handel under sen vikingatid (ATA 42-1605-2008; Rundkvist 2011:94 f.). Efter denna 
tolkning av gravplatsen i Hov är det lämpligt att utgå från något mer handfast, nämligen 
de kända in situ-fynden av tidigkristna gravmonument från S:t Martin i Skänninge, Heda 
och Klosterstad i Östergötland, samt Varnhem i Västergötland, för att se vad dessa lokaler 
berättar om gravskick och gravplatsernas rumsliga struktur.

6.1.1. S:t Martin i Skänninge

Begravningarna under gravhällarna från S:t Martins kyrka (Skänninge S:t Martin 1 och 2, 
samt 18 och 19) undersöktes av Berit Wallenberg år 1939 (Wallenberg 1984). Av inskrif-
terna framgår att de omnämnda personerna är släkt. Händelseförloppet kan rekonstrueras 
enligt följande. Först avlider Ängle(?) och hans far, Guve, lägger en gravhäll över honom 
(Skänninge S:t Martin 1). Därefter dör Guve och hans son Rane(?), tillika Ängles(?) bror, 
uppför ett gravmonument över sin far (Skänninge S:t Martin 2, 18 och 19). De båda gravhäl-
larna står varandra stilistiskt nära och troligen förflyter ingen längre tid mellan Ängles(?) 
och Guves död. Vid utgrävningstillfället 
låg de båda gravhällarna invid varandra 
(se fig. 21). Skänninge S:t Marin 1 täckte 
skelettet efter en yngre manlig individ som 
gravlagts i träkista, troligen Ängle(?) som 
är omnämnd i runinskriften (fig. 82). Vid 
skelettets vänstra överarm låg ett skiffer-
bryne och på bröstets högra sida en järnkniv. 
Dessutom påträffades en järnbit vid höger 
axel (Wallenberg 1984:13 f., 19). Den andra 
gravhällen (Skänninge S:t Martin 2) visade 
sig emellertid vara lagd över ett antal indi-
vider, vilka gravlagts vid olika tillfällen. 
Överst framkom omrörda ben efter en sön-
dergrävd grav, samt kistspik och ett bryne. 
En nivå under påträffades två skelett, en 
man och en kvinna, vilka troligen gravlagts 
vid samma tillfälle. Wallenberg ansåg att 
denna begravning förstört en äldre grav 
som sedan återdeponerats när dubbelgraven 
fylldes igen. Detta skulle kunna innebära att 
de återdeponerade skelettdelarna är resterna 
efter Guve, som gravhällen ursprungligen 
varit lagd över. Det faktum att den ena 
graven öppnats för att ge plats åt ytterligare 
en gravläggning visar på ett återkommande 
bruk av gravmonumentet. Att det rör sig 
om en familjegrav, vilket redan Wallenberg 
föreslog, förefaller vara rimligt. Söder om 
dubbelgraven under gravhällen Skänninge 
S:t Martin 2 undersöktes ytterligare en grav, 
en man som begravts i träkista. Vid mannens 
högra axel låg en järnkniv (Wallenberg 
1984:13 ff.). 

I tre av de undersökta gravarna har föremål 
således framkommit: ett bryne, en kniv och 
ett järnföremål i graven under Skänninge 
S:t Martin 1, ett bryne tillsammans med de 
omrörda benen under Skänninge S:t Martin 

Fig. 82. De undersökta gravarna under Skänninge S:t 
Martin 1 och 2, Östergötland. Längst till höger i bild ses 
gravläggningen under Skänninge S:t Martin 1, således 
Ängle(?). I mitten ses dubbelbegravningen av en man och 
en kvinna, samt en återdeponerad skalle, vilka framkom 
under Skänninge S:t Martin 2. Längst till vänster ses 
ytterligare en grav, en man som begravts i en träkista, 
vilken framkom söder om Skänninge S:t Martin 2. Foto: 
Berit Wallenberg 1939/ATA. 
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2, samt en järnkniv i graven söder om denna. De båda gravhällarna Skänninge S:t Martin 1 
och 2 tillhör det äldsta skiktet av tidigkristna gravmonument i Östergötland och kan dateras 
till tidigt 1000-tal. Det är därför intressant att konstatera att gravskicket, där vissa typer 
av personliga föremål fått följa med de döda i graven, är utmärkande för den tidiga kristna 
tiden i Sverige (se t.ex. Gräslund 2001:47 ff.; Vretemark & Axelsson 2008:216; Vretemark 
2009:14; 2011:59 f.; 2014:139; Karlsson, E. 2013:28 ff.; Tesch 2014:107 f.). Att mannen 
och kvinnan i dubbelgraven inte fått med sig några föremål kan möjligen tas som indicium 
på att de gravlagts under ett något senare skede. 

S:t Martin omnämns första gången i de skriftliga källorna på 1270-talet, i samband med 
att Elofssönerna skänker gods norr om Skänninge till det konvent deras syster Ingrid ämnade 
inrätta vid kyrkan (Hasselmo 1983:12 f., 48; Hedvall 2009:266; 2013b:72; Berg 2013:32). 
De båda gravhällarna Skänninge S:t Martin 1 och 2 hittades väster om klosterkyrkan, 
vilken troligen uppförts kring 1300 (se Hedvall 2013b:72). I samma område har även andra 
tidigmedeltida gravar framkommit (Hasselmo 1983:13; 1996). Fyra fragmentariska skelett, 
som delvis rubbats ur läge, har påträffats nära platsen för de båda gravhällarna. I den omrörda 
jorden hittades kistspik och en fragmentarisk järnkniv, vilket tyder på att begravningarna 
tillhör gravplatsens äldsta fas (se ATA 933/599). Hur stor kyrkogården ursprungligen varit 
är inte känt, men de tidiga gravläggningarna har framkommit inom ett begränsat område, 
ca 20 x 30 meter stort (Hasselmo 1996:3; Hedvall 2013b:74 f., Fig. 36). Inga säkra spår 
efter en äldre kyrka har hittats (Hasselmo 1983:48; 1996:3; Hedvall 2013b:73). Möjligen 
skulle en rad med några större stenar, påträffade norr om södra korsgången i klostret, kunna 
vara resterna av en grundmur till en äldre kyrka. Tolkningen är dock mycket osäker. Om 
den skulle visa sig vara riktig är samtliga tidiga gravläggningar belägna söder om kyrkan 
(Hasselmo 1996:5).

 Ett område med kulturlager med fynd av äldre svartgods och bebyggelserester såsom 
stolphål och en syllstensrad har lokaliserats väster om klosterområdet. Detta tyder på att det 
funnits bebyggelse i direkt anslutning till gravplatsen (Hasselmo 1996; Hedvall 2013b:74 
f., Fig. 36). Det är med all sannolikhet gårdens huvudbyggnader som har varit belägna på 
höjden invid denna. Nordost om klostret har dessutom ett omfattande bebyggelseområde 
från vikingatid och tidig medeltid undersökts (Bergqvist & Lindeblad 2013; se vidare kap. 
6.2.3). 

6.1.2. Heda

Likt den ena gravhällen i S:t Martin i Skänninge har gravmonumentet från Heda använts 
för flera på varandra följande begravningar. Den bevarade delen av gravmonumentet består 
av en halv fragmentarisk gravhäll, samt en liten gavelhäll med avsmalnande sidor (Heda 1 
och 2) (Hedvall 2013a:25 ff.) (fig. 83). Den yngsta gravläggningen utgjordes av en barngrav 
som grävts ned genom gravhällen och delvis förstört denna, vilket visar att gravmonumentet 
inte varit synligt vid denna jordfästning. På 1,3 meters djup under gravhällen framkom 
skelettet efter en man som möjligen var gravlagd i träkista. Ytterligare ett skelett, efter en 
kvinna, påträffades på 0,2 meters djup under mansgraven. Mannen var centralt placerad 
under gravhällen medan kvinnan låg något skevt i förhållande till denna. Kvinnan är 
möjligen Gudlög, till vars minne gravmonumentet ursprungligen tillverkades. I leran invid 
henne hittades en glaspärla uppträdd på en tråd (Hedvall 2013a:25 f.). Gravhällen från 
Heda, likt de från S:t Martin (Skänninge S:t Martin 1 och 2), tillhör det äldsta skiktet 
tidigkristna gravmonument. Det är därför intressant att notera att föremål har framkommit 
i gravläggningarna under dessa. 14C-analyser och de stratigrafiska förhållandena indikerar 
att det förflutit ca hundra år, eller minst två generationer, mellan det att kvinnan (Gudlög) 
och mannen jordfästes (Hedvall 2013a:29). Med tanke på tidsspannet behöver de gravlagda 
inte ha haft någon relation till varandra. Samtidigt visar gravmonumentet från Heda, likt 
den ena gravhällen från S:t Martin i Skänninge, att människor i dessa fall återkommit till 
och använt sig av de tidigkristna gravmonumenten under en lägre tid. 
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6.1.3. Klosterstad

Det i särklass bästa exemplet på hur en gravplats med tidigkristna gravmonument har varit 
gestaltad är Klosterstad. På platsen har lämningarna efter en rundkyrka och en stavkyrka 
samt knappt tvåhundra gravar undersökts. Vid utgrävningarna framkom även ett stort antal 
fragment av tidigkristna gravmonument (Hedvall & Gustavson 2001; Hedvall 2001; Hedvall 
2007). Ett av dessa gravmonument, en halv liggande gravhäll, tillsammans med nedre delen 
av en avslagen gavelhäll, visade sig ligga i ursprungligt läge (se Klosterstad 3 och 4). På ett 
djup om 60-70 cm under gravhällen påträffades skelettet efter en 20-25 år gammal kvinna. 
Gravmonumentet var beläget några meter söder om den undersökta träkyrkan (Hedvall & 
Gustavson 2001:148; Hedvall 2007:149). 

Att gravmonumentet är orienterat i samma riktning som träkyrkan tyder på att denna 
föregått gravläggningen. Även dateringarna talar för detta. Ornamentiken på gravhällen 
har sina närmaste paralleller inom Pr 3, vilket ger en tidfästning till 1000-talets mitt och 
påföljande decennier. Dateringsunderlaget för träkyrkan, vilken utgjordes av ett 8 x 5 meter 
stort långhus och ett 4 x 4 meter stort kor, är knapphändigt. Rikard Hedvall menar dock 
att resultatet av en 14C-analys, liksom kyrkans byggnadskonstruktion, samt fynden av ett 
mynt, kammar och gravmonument sammantaget tyder på en datering till 1000-talets första 
hälft (2007:150; jfr kritik i Ersgård 2012:398). Konstruktionen, med takbärande stolpar och 
väggar nedgrävda i jorden, talar starkt för att dateringen till 1000-talet är riktig eftersom 
alla idag kända träkyrkor i Norge och Sverige från detta århundrade är byggda på liknande 
sätt. Under 1100-talet är det vanligare att väggarna vilar på en syll (Holm 2006:122 och 
där anf. litt.). 

Fig. 83. Gravhällen Heda 1, från Heda kyrka i Östergötland, innan utgrävning. Vid gravhäl-
lens kortsida, till vänster i bild, ses en liten gavelhäll utan ristning, Heda 2. Foto: Magnus 
Källström/Raä.



188

Utgrävningarna visade att träkyrkans kyrkogård var nästan dubbelt så stor som den yngre 
rundkyrkans (fig. 84). Majoriteten av de undersökta gravarna tillhörde träkyrkoskedet. Den 
äldsta kyrkogårdens storlek indikerar att de gravlagda kommit från ett större område än den 
senare socknen. I några av gravarna påträffades enstaka föremål, såsom en kniv, en kam eller 
ett bryne, som den döde haft i ett bälte kring midjan (Hedvall 2007:149 ff.). I gravskicket 
finns följaktligen likheter med Heda och S:t Martin i Skänninge. 

Det arkeologiska materialet från Klosterstad ger således vid handen att de tidigkristna 
gravmonumenten på denna plats uppfördes på en stor kyrkogård, invid en samtida träkyrka. 
Gravmonumentet som påträffades in situ, samt möjligen även övriga gravvårdar, har varit 
belägna söder om kyrkan. Ett gårdsläge har genom fynd av kulturlager med tidigmedel-
tida keramik, kammar och vävtyngder lokaliserats ca 50 meter från stavkyrkan (Hedvall 
2007:162). 

6.1.4. Varnhem

I Varnhem har delar av en mycket stor kyrkogård med uppskattningsvis ett par tusen gravar, 
kanske så många som 3000, undersökts (Vretemark 2007; 2009; 2011; 2014; Vretemark 
& Axelsson 2008). I gravarna påträffades emellanåt personliga föremål (Vretemark & 
Axelsson 2008:216; Vretemark 2009:14; 2011:59 f.). Som redan diskuterats tycks de äldsta 
gravläggningarna föregå den första träkyrkan på platsen, vilken uppfördes omkring år 
1000 på den högsta punkten i området (se kap. 5.2.4). Denna ersattes redan efter några 
decennier av en större träkyrka med en stor stenkällare. Senare byggdes kyrkan om helt i 
sten (Vretemark & Axelsson 2008:211 ff.; Vretemark 2009:9 ff.; 2011:59 f.; 2014:136). Trots 
omfattande arkeologiska undersökningar är endast en häll från ett tidigkristet gravmonument 

Fig. 84. Rekonstruktion av träkyrkan och kyrkogården i Klosterstad i Östergötland utifrån resultaten av de arkeologiska 
undersökningarna 1997-2003. Illustration: Johan Levin/Östergötlands museum. 
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känd från Varnhem (Varnhem 1/Vg 79). Gravhällen hittades vid plöjning under slutet av 
1800-talet (SRI, 5:135) och visade sig ha passning med en murad kista med huvudnisch, 
belägen norr om kyrkan. Det är således mycket möjligt att den gravlagda kvinnan är Kata 
som omnämns i runinskriften på hällen (Vretemark & Axelsson 2008:214 f.; Vretemark 
2009:12 f.; 2011:59 f.; 2014:136 f., se även kap. 5.2.4). På kyrkogården i Varnhem har en 
strikt könsuppdelning tillämpats där kvinnor, däribland Kata, gravlagts norr om och män 
söder om kyrkan (Vretemark 2009:12 f.; 2014:138). Varnhem skiljer sig i detta avseende 
från Klosterstad, där in situ-fyndet av gravmonumentet med den gravlagda kvinnan var 
beläget alldeles söder om kyrkan. En omfattande bebyggelse har legat i direkt anslutning 
till kyrkogården i Varnhem, vilket ett upp till 70 cm tjock kulturlager beläget över ett 
stort område söder och öster om klosterruinen visar. Delar av huskonstruktioner, härdar, 
rännor, gropar och stolphål visar tillsammans med fyndmaterialet att det rör sig om en stor 
gårdsbebyggelse med rötter i äldre järnålder. En serie 14C-prov indikerar att det föreligger 
en obruten bebyggelsekontinuitet fram i äldre medeltid (Vretemark 2007:22 f.; 2009:22 f.; 
2014:134 f.; Vretemark & Axelsson 2008:210 f.).

6.1.5. Gravplatsernas rumsliga struktur 

Förvånansvärt mycket information om hur gravplatserna varit utformade kan hämtas från de 
goda exemplen S:t Martin i Skänninge, Heda, Klosterstad och Varnhem. Gravmonumenten 
i Klosterstad, liksom Katas gravhäll i Varnhem (Varnhem 1/Vg 79) har uppförts på stora 
kyrkogårdar med tidiga kyrkobyggnader. Ingenting tyder emellertid på att S:t Martin i 
Skänninge utgjort en stor begravningsplats, tvärtom har de tidiga gravläggningarna påträf-
fats inom ett begränsat område (Hasselmo 1996:3; Hedvall 2013b:74 f., Fig. 36). I såväl S:t 
Martin som i Klosterstad och Varnhem finns belägg för bebyggelse i direkt anslutning till 
gravplatserna. En skillnad mellan Varnhem å ena sidan och Klosterstad och S:t Martin å 
andra sidan är att könssegregering inte tycks ha tillämpats på de östgötska gravplatserna. 
Gravmonumentet med en gravlagd kvinna söder om träkyrkan i Klosterstad (Klosterstad 3 
och 4), liksom dubbelgraven med en man och en kvinna under Skänninge S:t Martin 2 talar 
emot ett sådant förfarande. Inte heller den stora gravplatsen vid Sverkergården i Alvastra 
eller kyrkogården kring S:t Lars i Linköping, båda i Östergötland, har varit könssegregerade 
(Ersgård 2006:52 f.; Karlsson, E. 2013:34). Däremot föreligger likheter mellan gravskicket 
vid S:t Martin i Skänninge, Heda, Klosterstad och Varnhem i det att personliga föremål 
emellanåt fått följa med de döda i graven. Föremål har även påträffats i tidigmedeltida gravar 
på kyrkogården kring S:t Lars i Linköping (Karlsson, E. 2013:28 ff.).

Den ena undersökta graven i S:t Martin i Skänninge (Skänninge S:t Martin 2) tyder 
på att tidigkristna gravmonument kan ha fungerat som familjegravar, vilket implicerar 
att människor återkommit till gravmonumentet; sålunda ett mer långsiktigt engagemang. 
Tidsspannet mellan den första och andra gravläggningen under gravhällen i Heda (Heda 
1) gör det svårt att avgöra om det handlar om en familjegrav eller ett återbruk av ett äldre 
monument. Man har dock respekterat den äldre graven och inte grävt sönder denna vid det 
senare begravningstillfället. 

Flera gemensamma nämnare föreligger således mellan de fyra platserna i fråga om gravskick 
och rumslig struktur. Återkommande drag är att personliga föremål förekommer i gravarna 
och att bebyggelselämningar har identifierats i anslutning till gravplatserna. Däremot tycks 
det ha funnits skillnader i gravplatsernas storlek och i huruvida könssegregation har tillämpats 
eller inte. Fler av aspekterna som berörts i samband med granskningen av gravplatserna 
med in situ-fynd av tidigkristna gravmonument, såsom förekomsten av storkyrkogårdar, 
liksom relationen mellan gravplats och bebyggelse, återkommer jag till i de följande kapitlen. 
Men först några ord om en fråga som hängt i luften under en stor del av avhandlingen, en 
central aspekt av gravplatsernas rumsliga struktur, nämligen om tidigkristna gravmonument 
uppförts vid träkyrkor eller inte. 
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6.1.6. Tidigkristna gravmonument och träkyrkor

Som diskuterades i inledningen av avhandlingen har de tidigkristna gravmonumenten 
vanligen setts som indikatorer för träkyrkor (kap. 4.2.2, se t.ex. Lindqvist, S. 1915:104; 
Lundberg, E. 1927:20; Schück 1959:196; Bonnier 1996a:202; Tagesson 2007:252; Zachrisson, 
S. 2007:44 f.; Staecker 2010:225 f.), vilket har ifrågasatts av Lars Ersgård (2006; 2012). 
Han ställer sig kritisk till kopplingen mellan gravmonument och träkyrka och tvivlar på 
om ett träkyrkoskede, som föregår stenkyrkorna, över huvud taget har funnits. Istället anser 
Ersgård att 1000-talets kristna organisation kännetecknas av stora kristna gravplatser, såsom 
Sverkersgården i Alvastra (Ersgård 2006:79 f., 94). Det kyrkliga idealet var utan tvekan att 
gravsättningar och kyrkobyggnader hörde samman (Nilsson, Be. 1989:37 ff. 1996:368). Men 
det kan diskuteras huruvida detta efterföljdes under den tidiga kristna tiden i Skandinavien, 
om kyrka och kyrkogård alltid måste betraktas som ett sammanhållet koncept (Nilsson, 
Be. 1996:360 ff.; Lovén & Gejrot 2003; Anglert, Mats 2006a:169; 2006b:98 f.). Att kristna 
gravläggningar av allt att döma förekommer på de äldre gravfälten i exempelvis Uppland och 
på Öland visar tydligt att avvikelser från normen har förekommit (se kap. 5.6.5 och 5.7.5). 
Vidare kan en kristen begravningsplats under en period ha fungerat utan kyrka (Nilsson 
Be. 1996:370 f.), något som förekommer på platser runt om i Skandinavien (Nielsen, L. 
C. 1991:256 ff., Vibe Müller 1991; Sanmark 2004:267 f.; Walaker Nordeide 2011:88). 
Kyrkan är i dessa fall sekundär till de äldsta gravläggningarna. Som redan har diskuterats 
är Varnhem ett exempel på detta förhållande (Vretemark 2009:12 f.; 2011:59 f.; 2014:139 
f.; Vretemark & Axelsson 2008:211, 216). Det har även föreslagits att förekomsten av ett 
gravmonument skulle kunna vara tillräckligt för att markera en gravplats som kristen 
(Lundberg, E. 1940:233; Anglert, Mats 2006a:169; jfr Gräslund 1987:258). 

Det är inte möjligt att på grundval av det arkeologiska källmaterialet fastslå att det funnits 
träkyrkor vid alla gravplatser med tidigkristna gravmonument, lika lite som det går att 
vederlägga att så har varit fallet. Avsaknad av belägg för en träkyrka behöver inte betyda att 
det inte funnits en sådan, lika lite som närvaron av en stavkyrka på en plats per se innebär att 
detta är ett allmänt mönster. Det handlar därför om att göra en viktning av beläggen och 
att utifrån tillgängligt källmaterial komma fram till en rimlig slutsats. Av materialanalysen i 
kapitel 5 framgick att de tidigkristna gravmonumenten kan knytas till väldefinierade kristna 
gravplatser. Däremot förekommer de inte på gravfält med kristna motiv i gravläggningen 
(möjligen med undantag av Triberga 1). Undersökningarna i Varnhem ger dessutom vid 
handen att lockhällen Varnhem 1/Vg 79 tillhört en grav som är samtida med en av kyrkorna 
på platsen (Vretemark 2014:136 f.) och således inte härrör från det äldre gårdsgravfältet 
som föregått kyrkogården. Vidare visade granskningen av arkeologiskt källmaterial vid 
lokalerna med tidigkristna gravmonument att mer eller mindre säkra belägg för träkyrkor 
förekommer på ett antal platser. Förutom de undersökta kyrkobyggnaderna i Varnhem 
och Klosterstad finns indikationer på att äldre träkyrkor funnits i Herrestad, Rogslösa, 
Husaby, Glanshammar, Fors i Eskilstuna, Hammarby, Hossmo, Köping, Källa, Hulterstad 
och Resmo, samt möjligen på ytterligare några platser. Beläggen utgörs av byggnadsrester, 
återanvänt virke, brandlager och detaljer i stenkyrkornas konstruktion som tyder på att de 
föregåtts av en träkyrka, alternativt uppförts intill en sådan. Dessutom har gravar som är 
samtida med de tidigkristna gravmonumenten, eller tillhör skedet före stenkyrkobygget, 
påträffats vid Sverkersgården i Alvastra, Hov, Klosterstad, S:t Lars i Linköping, S:t Martin i 
Skänninge, Varnhem, Husaby, Fors i Eskilstuna, Ströja, samt möjligen vid Riseberga kloster. 
Senvikingatida jordade gravar har även framkommit i anslutning till flera av de öländska 
kyrkorna med tidigkristna gravmonumenten: i Köping, Källa, Långlöt, Resmo och möjligen 
i Mörbylånga. Gravar kan visserligen inte tas som belägg för träkyrkor, men det är ändå värt 
att notera att senvikingatida/tidigmedeltida gravar i flera fall sammanfaller med indicier 
för träkyrkor. Tvärtemot vad som nyligen har hävdats, att sambandet mellan tidigkristna 
gravmonument och träkyrkor är svagt, eller över huvud taget inte finns (Ersgård 2006:79 
f.; 2012:98 ff.; Anglert, Mats 2009:237), vill jag framhålla att mer eller mindre tillförlitliga 
belägg för träkyrkor trots allt föreligger vid ett förhållandevis stort antal lokaler med denna 
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typ av gravvårdar. Speciellt med tanke på att indicier för träkyrkor i sig är ganska ovanliga. 
En möjlig förklaring till detta skulle visserligen kunna vara att tidiga träkyrkor inte varit så 
allmänt förekommande som man vanligen antagit (se t.ex. Tesch 2006:206; 2014:110 ff.). 
Avsaknaden av träkyrkor kan dock lika gärna sättas i samband med antalet arkeologiska 
undersökningar som har gjorts på tänkbara platser, eller kanske snarare avsaknaden av 
sådana. Det har dessutom visat sig svårt att hitta träkyrkor även när stora ytor undersökts 
eftersom kyrkornas konstruktion och storlek har varierat (jfr Andrén 1980:57 ff.; 1985:38; 
Cinthio, M. 2002:29 ff., 104 ff.). Sammantaget anser jag att det arkeologiska källmaterialet 
visar på ett starkt samband mellan tidigkristna gravmonument och kyrkogårdar i ordets rätta 
bemärkelse. Därför kommer jag i det följande att övergå till att använda termen kyrkogård 
för att beteckna platsen där de tidigkristna gravmonumenten en gång uppfördes (jfr kap. 
4.2.2).

Samtidigt vill jag framhålla att de tidigkristna gravmonumenten är mycket mer än 
indikatorer för träkyrkor. Genom analysen av gravmonumentens ornamentala utförande 
har det visat sig möjligt att skikta kyrkogårdarna tidsmässigt vilket öppnar för en mer 
detaljerad studie av den kyrkliga etableringen i södra Mellansverige under loppet av 1000-
talet. Detta är betydligt mer intressant än att bara betrakta gravmonumenten som tecken 
på tidiga kyrkor. 

6.2. Kyrkogårdarna i en utvidgad kontext

Dateringarna av de tidigkristna gravmonumenten visar, som redan framgått, att denna typ 
av gravvårdar endast uppförs vid ett fåtal lokaler under 1000-talets början. Vid mitten av 
århundradet sker en drastisk förändring genom att produktionen ökar markant när gravmo-
nument börjar tillverkas vid ett större antal platser (se kap. 5.9.1).77 Under mitten och andra 
delen av 1000-talet var således ett flertal kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument i 
bruk samtidigt, vilket gör att man måste fråga sig hur relationen dem emellan har sett ut. 
Föreligger det skillnader mellan kyrkogårdarna och vilka var människorna som förlade sina 
begravningar till dessa platser? För att närma mig dessa frågeställningar kommer jag i det 
följande att diskutera gravplatsernas storlek och upptagningsområde för att sedan övergå till 
att undersöka relationen till bebyggelselämningar och centralortskomplex och därigenom 
ringa in de sociala sammanhangen i vilka de tidigkristna gravmonumenten uppfördes. 

6.2.1. Tidigkristna gravmonument och storkyrkogårdar

Stora, tidiga kyrkogårdar förekommer på flera platser i Skandinavien. Ett arkeologiskt 
väldokumenterat exempel är Kattesundskyrkogården i Lund.78 Kyrkogårdens yta beräknas 
till ca 7000 m2 och brukningstiden har genom dendrodateringar fastställts till 990-1050. 
Gravtätheten visar att begravningsplatsen fungerat för en befolkning som varit avsevärt större 
än i det samtida Lund (Kriig 1987; Svanberg 1999:64 f.; Carelli 2001a:57 ff. och där anf. 
litt.). Enligt Peter Carelli är det troligt att Kattesundskyrkogården utgjorde en tidigkristen 
nekropol för Skåne. Utifrån gravplatsen diskuterar han förekomsten av ett senvikingatida 
danskt parochialsystem baserat på storsocknar efter engelsk modell med minster-churches 
(Carelli 2001a). 

Betydelsen av så kallade minster-kyrkor har dominerat diskussionen om den tidiga 
kyrkliga etableringen i England ca 600-1150, således perioden som föregår inrättandet 

�� Västergötland avviker dock från det gängse mönstret genom att majoriteten av de tidigkristna grav-
monumenten i landskapet uppfördes redan under tidigt 1000-tal (se kap. �.�.). 

�8 Det finns inga uppgifter om vilket helgon kyrkan har varit tillägnad. Tänkbart är att den haft samma 
patrocinium som den senare uppförda stenkyrkan, nämligen Trinitatis. Benämningarna av kyrkogår-
den varierar därför i litteraturen (Cinthio, M. 199�:11�; Carelli �001a:�1 och där anf. litt.)
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av en sockenorganisation (för en sammanfattning se Antonsson 2005 och där anf. litt.). 
Minster-kyrkorna anses i det inledande skedet främst ha tillkommit på kungligt initiativ. 
De utgjorde en slags centralkyrkor och kunde fungera som kloster, dubbelhus eller som 
bas för en samling präster. Dessa inrättningar ansvarade enligt John Blair för ett större 
definierat område, en storsocken, parochia, i betydelsen biskopsstift (Blair 1988; 2006:79 
ff.). Han framhåller dock att det tidiga kyrkliga landskapet i England var skiftande och 
komplext och att det föreligger skillnader i minster-kyrkornas storlek, rikedom, karaktär 
och styre (Blair 2006:83). Kritik har framförts mot att se minster-kyrkorna som en del av en 
sammanhållen kampanj där kyrkor etablerades på kungliga gods för att fungera som ett slags 
sockensystem med syfte att tillgodose människors andliga behov (Antonsson 2005:180 ff.). 
Richard Morris framhåller att minster-kyrkorna inte kan betraktas som ett statiskt system. 
Detta är snarast en efterrekonstruktion från 1000- och 1100-talen då man försökte infoga 
ett heterogent kyrkolandskap i en sammanhållen organisation. Morris anser att minsters som 
etablerats på kungligt initiativ eller av comites, kungens män, initialt hade till syfte att tjäna 
det kungliga/aristokratiska hushållet, snarast som ett privatkapell (Morris 1989:128 ff.). 

Enligt Carelli har minster-systemet hämtats till södra Skandinavien från England under 
perioden av danskt styre. Sven Tveskägg, på vars initiativ träkyrkan på Kattesundskyrkogården 
troligtvis uppfördes, och Knut den store tycks ha favoriserat den engelska missionen framför 
den tyska. Vid mitten av 1000-talet skedde en omfattande kyrklig utbyggnad i Skåne och 
vid denna tidpunkt torde Kattesundskyrkogården, likt andra storkyrkogårdar, ha förlorat 
sin särskilda status (Carelli 2001a:60 f., 73, 83). Även Ann Catherine Bonnier anser att en 
utveckling liknande den i England, med ett nätverk av storsocknar som senare bryts ned 
i mindre enheter, är tänkbar även i Sverige, då framförallt i Götalandskapen. Men hon 
poängterar att händelseförloppet gått betydligt snabbare i Sverige än i England (Bonnier 
1996a:211). Det finns emellertid flera problem med att överföra minster-systemet från 
England till Skandinavien. Mats Anglert betonar att direkta jämförelser mellan tidiga 
kyrkliga centra i Skåne och minster-komplexen i England svårligen låter sig göras eftersom 
de lokala förutsättningarna varierade stort (1995:153). Vidare måste man beakta de kro-
nologiska skillnaderna. Vid den tidpunkt huvudkyrkor tänks ha etablerats i Skandinavien 
hade situationen i England redan förändrats. Minster-kyrkorna var på tillbakagång och 
privatkyrkor hade blivit norm (Antonsson 2005:183 f.). När man diskuterar förekomsten 
av ett eventuellt minster-system i Skandinavien är det därför viktigt att skilja på ett möjligt 
engelskt inflytande å ena sidan och generella likheter i den tidiga kyrkliga etableringen å 
den andra. De senare kan ha sin grund i att likartade politiska och kyrkoorganisatoriska 
förhållanden har rått i England och Skandinavien, men vid olika tidpunkter (Antonsson 
2005:182 ff.).

Neill och Lundberg har utifrån de tidigkristna gravmonumenten diskuterat förekomsten 
av ett minster-system i Östergötland. De tänker sig att flera östgötska kyrkor med grav-
monument, samt möjligen även Husaby i Västergötland, har fungerat som minster-kyrkor, 
tidiga kungliga centra av både värdslig och religiös natur. Vid dessa huvudkyrkor har 
stormännen som stödde kungamakten enligt Neill och Lundberg förlagt sina begravningar, 
vilket markeras av förekomsten av tidigkristna gravmonument. I ett senare skede börjar 
dessa stormän bygga egna kyrkor, vilket medförde att gravmonument kom att uppföras på 
flera platser (Neill & Lundberg 1994:157). Ersgård ifrågasätter dock huruvida det funnits 
en kungamakt under 1000-talet som varit så inflytelserik att den förmått införa ett system 
baserat på huvudkyrkor (2006:56). Han argumenterar istället för att den tidiga kristna 
perioden i Östergötland kännetecknas av stora gravplatser, däribland Sverkersgården i 
Alvastra och S:t Lars i Linköping. Ersgård ser dessa platser som tidigkristna nekropoler, 
vilka under 1000-talet ersatte de lokala gravfälten. De stora gravplatserna skulle sålunda 
kunna förstås som ett mellansteg mellan gårdsgravfält och kyrkogård. Ersgård anser att det 
är i denna typ av miljöer de tidigkristna gravmonumenten hör hemma (2006; 2012, se även 
kap. 2.5). Först under tidigt 1100-tal börjar den sociala eliten enligt honom uppföra kyrkor 
vid sina privata gårdar (Ersgård 2006:78 ff.; se även Anglert, Mats 2009:237).
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Ersgårds modell med stora kristna gravplatser är dock inte mindre hierarkisk än hypotesen 
om ett minster-system bestående av storkyrkogårdar. Båda förutsätter att många människor 
handlar på samma vis vid samma tidpunkt, det vill säga börjar gravlägga sina döda vid nyinrät-
tade, gemensamma gravplatser. Såväl Neill och Lundberg som Ersgård sätter de tidigkristna 
gravmonumenten i samband med en tidig kyrkoorganisatorisk fas – som enligt dem antingen 
utgörs av minster-kyrkor eller av stora kristna gravplatser. Härmed finns uppenbara likheter 
mellan de två förklaringsmodellerna. Däremot tolkas den politiska bakgrunden på skilda 
sätt. För Ersgård utgör den stora gravplatsen vid Sverkersgården i Alvastra en ny kristen 
kultgemenskap för de östgötska elitkollektiven (2006:86) medan såväl Neill och Lundberg 
som Carelli ser storkyrkogårdarna i ett kyrkopolitiskt sammanhang, där man kan ana ett 
kungligt initiativ (Neill & Lundberg 1994; Carelli 2001a). Mot bakgrund av denna diskussion 
är det väl värt att undersöka hur relationen mellan tidigkristna gravmonument och storkyr-
kogårdar ser ut. Huruvida man utifrån gravmonumenten kan belägga ett händelseförlopp 
som inleds med inrättandet av stora gemensamma gravplatser, eller storsocknar, vilka i ett 
senare skede minskas när ett system av lokala kyrkor etableras. 

Tidigkristna gravmonument kan vid flera tillfällen knytas till stora kyrkogårdar. Som 
redan berörts visar de arkeologiska undersökningarna i Varnhem i Västergötland och vid 
Sverkersgården i Östergötland att de tidigkristna gravmonumenten i dessa fall uppförts på 
ovanligt stora kyrkogårdar, där ett betydande antal individer begravts under en relativt kort 
tidsperiod. Uträkningar av befolkningsunderlaget för såväl Varnhem som Sverkersgården ger 
vid handen att detta har varit betydligt större än en enskild gård eller by (Browall 2003:134; 
Ersgård 2006:40 ff.; Vretemark & Axelsson 2008; Vretemark 2009; 2011). På kyrkogården 
i Varnhem finns uppskattningsvis 2000-3000 gravar (Vretemark 2011:59; 2014:138) och i 
Sverkersgården möjligen så många som 6000 stycken (Ersgård 2006:49).79 Myntfynd och 

14C-dateringar indikerar att brukningstiden för Sverkersgården främst ligger i 1000- och 
1100-talen, men det är svårt att närmare bestämma när gravläggningarna tar sin början. 
Dateringar till tiden omkring, eller strax efter, år 1000 tycks dock saknas (Ersgård 2006:47 
f.). Inte heller några tidigkristna gravmonument som tillhör början av 1000-talet (grupp I) 
har påträffats vid Sverkersgården. Dessa har istället uppförts med start kring århundradets 
mitt. Som redan diskuterats har den äldsta gravläggningsfasen i Varnhem tolkats som ett 
kristet gårdsgravfält, vilket kring år 1000 övergår till att bli en regelrätt kyrkogård som är 
i bruk fram till slutet av 1100-talet (Vretemark 2009:13; 2011:59 f.; 2014:136 ff.). De första 
gravläggningarna i Varnhem är således något äldre än de i Alvastra, annars är likheterna 
mellan platserna stora (Vretemark & Axelsson 2008:216; Vretemark 2014:138).

Stora kyrkogårdar förekommer på flera platser i Östergötland vid sidan av Sverkersgården i 
Alvastra. Två arkeologiskt väldokumenterade exempel är Klosterstad och S:t Lars i Linköping. 
Kyrkogården tillhörande den undersökta träkyrkan i Klosterstad har, som redan nämnts, 
varit nästan dubbelt så stor som den senare rundkyrkans (Hedvall 2007:152). Kring S:t 
Lars har gravar från 1000- och 1100-talet påträffats inom ett område som mäter 130 x 90 
meter, vilket visar att kyrkogården varit ovanligt stor, ca 12 000 m2 (Karlsson, E. 2013:32, 
69). Detta är betydligt större än gravplatserna vid Sverkersgården och Klosterstad, vilka 
uppskattas vara 3325 m2 respektive 2500 m2 stora (Ersgård 2006:45; Hedvall 2013b:71). 
En beräkning av gravtätheten i S:t Lars, baserad på några totalundersökta ytor, tyder på 
att uppemot 4000 individer kan ha begravts under perioden 1000-1200. Detta motsvarar 
ca 500-650 gravlagda per generation (Karlsson, E. 2013:32 f., 69; se även Zachrisson, S. 
2007:130 f. Bilaga 4).

Stora östgötska kyrkogårdar har även identifierats i Vreta, Rogslösa, Örberga, Bjälbo samt 
vid Allhelgonakyrkan i Skänninge (Bonnier 2012b:95 ff.; Hedvall 2013b:70 f.). Samtliga 
dessa kyrkogårdar utgör, likt Klosterstad, Sverkersgården i Alvastra och S:t Lars i Linköping, 
fyndplatser för tidigkristna gravmonument. Den äldsta kyrkogården i Vreta begränsades av 

�9 De undersökta ytorna i Sverkersgården, utifrån vilka gravtätheten har beräknats, är relativt små. 
Antalet gravar har troligen varierat inom området, vilket medför att det reella antalet gravläggningar 
kan vara betydligt lägre (Ersgård �00�:�� ff.).
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en mur av tuktad kalksten som troligen omgärdade ett 90 x 70 meter stort område. Under 
klostertiden minskades kyrkogården betydligt (Lundberg, E. 1927:9; Curman & Lundberg 
1935:12 ff.; Bonnier 2012b:96). Allhelgonakyrkan i Skänninge tycks ha haft en 75 x 50 meter 
stor kyrkogård (Hedvall 2013b:67, Fig. 33, 70). I Rogslösa har kyrkogården en oregelbunden 
form. Den är mer än 100 meter lång i öst-västlig riktning och något mindre än hälften så 
stor i nord-sydlig. Kyrkogården i Örberga är uppskattningsvis 110 x 60 meter stor, med den 
största utbredningen i nord-sydlig riktning. Samma ovanliga, avlånga form som i Örberga 
återfinns även på kyrkogårdarna i Bjälbo och Herrestad (fig. 85) (Bonnier 2012b:96 f.). 
Kyrkogården i Bjälbo var tidigare 180 meter lång och 62 meter bred, men utbredningen 
minskades år 1768 (Eriksson 1989). Den romanska stenkyrkan är uppförd på kyrkogårdens 
södra del. Ca 100 meter norr om denna har en träkyrka från 1100-talet undersökts (Arne 
1915; Eriksson 1989; Ohlsén 2006; Gustin 2007).80 Detta indikerar att den norra delen av 
kyrkogården är äldst (Hedvall 2009:268 f.). Nordost om träkyrkan har tretton tätt liggande 
gravar grävts ut. Gravtätheten tyder på att ett stort antal individer gravlagts på kyrkogården, 
vilket i sin tur pekar mot att gravplatsen har haft ett större upptagningsområde (Ohlsén 
2006:11 f.; Gustin 2007:15).

De kyrkogårdar som betecknats som stora i Östergötland har således haft en utbredning 
på mellan 2500 och 12 000 m2. När arkeologiska undersökningar saknas, eller när sådana 
endast berört mindre ytor, är det visserligen svårt att avgöra hur långt tillbaka i tiden man kan 
följa kyrkogårdarnas storlek. Mycket talar dock för att de redan initialt varit omfattande till 
ytan. I flera fall kan man nämligen konstatera att kyrkogårdarnas storlek har minskats redan 
under medeltiden. Så sker i S:t Lars i Linköping under 1100-talets andra hälft (Karlsson, 

80 Dateringen av stavkyrkan till 1100-talet baseras på byggnadsteknik, förekomsten av ett kalkbruksgolv, 
samt av en återanvänd lockhäll (Bjälbo �) från ett tidigkristet gravmonument, vilken lagts över en 
stenkista i kyrkans kor. Troligen rör det sig om en patronusgrav (Gustin �00�). Gravhällen är deko-
rerad med zoomorf ornamentik i Pr � och kan således dateras till sent 1000-tal. I och med att den 
återanvändes i gravkistan under jord inne i stavkyrkan har långsidorna fasats av så att större delen av 
runinskriften försvunnit.

Fig. 85. Detalj av geometrisk ägomätning i Bjälbo från år 1638. Kyrkogården är mycket stor och 
har en ovanligt avlång form. I dess norra del har spåren av en träkyrka och tidigmedeltida gravar 
påträffats. Väster om kyrkplatsen, centralt i byn ligger en stor obebyggd tomt, troligen platsen för 
en storgård. Lantmäteriet akt nr D7-2:D7:205-10. Bilden är beskuren. 
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E. 2013:34), i Klosterstad när rundkyrkan i sten uppförs på 1200-talet (Hedvall 2007:152) 
och i Vreta under klostertiden (Curman & Lundberg 1935:14).

Även utanför Östergötland finns exempel på stora kyrkogårdar med fynd av tidigkristna 
gravmonument. I Västergötland har det, vid sidan om Varnhem, troligen även funnits en 
stor kyrkogård i Husaby. Den arkeologiska bilden av platsen under 1000-talet är dock 
fragmentarisk. Jordade gravar har undersökts i prästgårdens trädgård, utanför dagens 
kyrkogård. 14C-dateringar indikerar att dessa anlagts under 900- eller 1000-talet (Berglund 
2000:105 ff.; �eliander 2005:226 f.). Att gravarna är belägna på ett avstånd om ca 50 meter 
från kyrkan tyder på att kyrkogården redan inledningsvis hade en omfattande utbredning. 
En alternativ förklaring skulle dock kunna vara att gravarna markerar en äldre gravplats, 
vilken i ett senare skede flyttades närmare läget för den nuvarande stenkyrkan (Berglund 
2000:107; se även Vretemark 2014:138).

Två av de öländska fyndplatserna med tidigkristna gravmonument utgörs av stora kyrko-
gårdar, nämligen Hulterstad och Köping. Den äldsta avbildningen av Hulterstads kyrkogård 
är en lantmäterikarta från 1641. Kyrkogården har, likt den i Bjälbo i Östergötland, haft 
en rektangulär form där kyrkan är placerad på dess södra del. Möjligen går denna form 
tillbaka till medeltiden och visar i så fall att kyrkogården redan då var väl tilltagen (Jonsson, 
M. 2006:8 f.). Kyrkogården i Köping är ungefär 13 000 m2, vilket är ungefär fyra gånger 
större än en normalstor öländsk kyrkogård. Den har haft samma utbredning som idag så 
långt tillbaka man kan följa lantmäterihandlingarna (Boström, Göransson & Schulze 
1977:12; Boström 2007:97 och där anf. litt.). Köping var redan under vikingatid en central 
gravplats. Kyrkan ligger på ett av Ölands största gravfält, vilket har haft en utbredning av 

Fig. 86. Bilden visar en rekonstruktion över järnåldersgravfältens utbredning i förhållande 
till Köpings kyrka och kyrkogård, samt till det vikingatida bebyggelseområdet (prickat område). 
Planen är baserad på en jämförelse av C. G. Hilfelings teckning över gravfälten i Köpingsvik 
från 1796 samt lägen för undersökta gravar och kyrkan på moderna kartor. Karta 9 i Johnson 
& Schulze 1990:49 har använts för att markera kustlinjen samt bebyggelseområdets utbredning. 
Efter Svanberg 2003:255, Fig. 107. 
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minst 1 km i längd och 450 meter i bredd (Schulze 1987:36 f.; Fallgren 2006:133) (fig. 86). 
Gravfältets horisontella stratigrafi visar att de äldsta delarna finns på höjdlägena på klinten. 
Gravläggningarna har under vikingatiden gradvis anlagts i sydvästlig riktning ner mot 
kyrkslätten. I området norr och öster om kyrkan återfinns de flesta jordade gravarna med 
ett övergångsgravskick (Schulze 1987:37; 1995:17 f.; Svanberg 2003:65 f., 252 ff.). Köpings 
äldsta kyrkogård kan därigenom ses som en förlängning av det stora järnåldersgravfältet 
(Schulze 1987:37, 136). Möjligen kan kyrkogårdens inrättande sättas i samband med den 
stora produktionen av tidigkristna gravmonument under 1000-talets mitt och senare del. 
Den stora mängden gravar gör det befogat att tala om Köping som en vikingatida/tidig-
medeltida nekropol (Fallgren 2006:134). Detta resonemang stöds av iakttagelsen att det 
direkta omlandet kring centralorten i stort saknar gravläggningar från vikingatid (Petersson, 
K. G. 1964:56; jfr Schulze 1987:135, karta 11:7). Förklaringen torde vara att människor i 
detta område förlagt sina begravningar till Köping. 

Även om ovanstående exempel visar att det i flera fall finns ett samband mellan tidigkristna 
gravmonument och stora kyrkogårdar är detta ett förhållande som långt ifrån alltid kan 
beläggas. Visserligen är storleken på de äldsta kyrkogårdarna med några få undantag inte 
kända, men det är inte rimligt att tänka sig att gravmonumenten uteslutande hör hemma 
på stora gravplatser. I västra Östergötland där lokalerna med tidigkristna gravmonument 
ligger som tätast kan knappast alla kyrkogårdar ha haft ett stort upptagningsområde. Man 
skulle visserligen, i linje med Neill och Lundbergs (1994) resonemang om tidiga kungliga 
minster-kyrkor och senare privatkyrkor, kunna tänka sig att storkyrkogårdar med tidigkristna 
gravmonument utgör en äldre fas. Att gravmonumenten först i ett senare skede börjar 
uppföras vid kyrkor som tillhör den lokala eliten. Ett sådant förlopp, där gravläggningar 
under tidigkristna gravmonument initialt skedde på stora kyrkogårdar och först i ett senare 
skede vid lokala kyrkor, kan dock inte styrkas utifrån dateringarna av materialet. På vissa 
storkyrkogårdar har tidigkristna gravmonument uppförts redan under början av 1000-
talet, medan belägg saknas på andra platser. Katas gravhäll i Varnhem (Varnhem 1/Vg 
79) och delar av materialet från Husaby tillhör det tidiga 1000-talet. I dessa fall korrelerar 
således förekomsten av tidigkristna gravmonument med stora kyrkogårdar. Detta är dock 
mindre signifikant eftersom majoriteten av gravmonumenten i Västergötland uppfördes 
under 1000-talets första del och samtidighet således föreligger mellan de olika lokalerna. 
Häggesled och Kållands Råda tycks utifrån sammansättningen av gravmonument snarast 
ha fungerat som gravplatser för en begränsad grupp människor, troligen en familj eller en 
släktkrets. För Häggesled ger även runinskrifterna stöd för ett sådant resonemang (se kap. 
5.2.2). Det kan dock inte uteslutas att även andra människor, som inte förärats ett runristat 
gravmonument, har begravts på dessa platser. På Öland föreligger också stor samtidighet 
mellan lokalerna med tidigkristna gravmonument, men till skillnad från i Västergötland 
restes de flesta stenarna under andra hälften av 1000-talet, möjligen något tidigare i Köping. 
Dateringarna av de tidigkristna gravmonumenten i Västergötland och på Öland talar således 
för att tillverkningen av runristade gravvårdar startar ungefär samtidigt vid de olika lokalerna 
inom respektive landskap. 

I Östergötland kan tidigkristna gravmonument med en datering till första hälften av 
1000-talet knytas till några av storkyrkogårdarna, däribland S:t Lars i Linköping, samt 
möjligen även till Rogslösa och Klosterstad. Det är dock mer osäkert när tillverkningen av 
gravvårdar inleds på de två senare platserna. Däremot saknas belägg för tidiga dateringar 
av gravmonument från Sverkersgården i Alvastra, liksom från storkyrkogårdarna i Vreta, 
Bjälbo, Örberga och Allhelgonakyrkan i Skänninge. Man skulle givetvis kunna hävda att 
avsaknaden av tidiga dateringar på dessa platser är beroende av varierande bevarandeförhål-
landen. Samtidigt bör man ha i åtanke att materialen från såväl Vreta som Sverkersgården 
i Alvastra och Allhelgonakyrkan i Skänninge är tämligen stora. En annan möjlighet är att 
gravläggningarna vid dessa kyrkogårdar föregår uppförandet av tidigkristna gravmonument, 
vilket exempelvis är fallet i Varnhem (jfr Varnhem 1/Vg 79 och Vretemark 2009:12 f.; 2011:59 
f.; 2014:138 ff.). Men i så fall kan gravmonumenten inte anses vara utmärkande för stora 
tidigkristna gravplatser, såsom Ersgård hävdat, de skulle istället vara sekundära i förhållande 
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till dessa. Vidare har gravmonument som tillhör det tidiga 1000-talet framkommit på platser 
som inte kan betecknas som storkyrkogårdar, däribland S:t Martin i Skänninge. Utbredningen 
av senvikingatida/tidigmedeltida gravar tyder, som redan nämnts, på att kyrkogården varit 
tämligen liten (Hasselmo 1996:3; Hedvall 2013b:74 f, Fig. 36, se kap. 6.1.1). 

Sammantaget visar detta att tidigkristna gravmonument redan initialt förekommit 
på kyrkogårdar av olika storlek och karaktär. Visserligen tyder den ökade produktionen 
av gravmonument vid mitten av 1000-talet på att det sker en mer omfattande kyrklig 
etablering inom undersökningsområdet vid denna tidpunkt. Men det går inte att påvisa att 
det sker en stegvis utveckling från stora gravplatser, med äldre dateringar av tidigkristna 
gravmonument, till lokala kyrkogårdar med yngre dateringar. Inte ens i Lund, varifrån 
modellen med tidiga storsocknar är hämtad, kan en liknande utveckling beläggas. Vid 
sidan av den stora Kattesundskyrkogården har det före 1050 funnits åtminstone ytterligare 
en kyrkogård, belägen i området kring den nuvarande domkyrkan. Hur förhållandet ser ut 
mellan de två gravplatserna är inte helt kartlagt. Möjligen motsvarar de spridda gravarna 
runt domkyrkan personer ur stadens administration medan de många gravläggningarna vid 
Kattesundskyrkan representerar en mycket större befolkning (Andrén 1980:67). 

Skillnaderna mellan kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument torde snarast gå 
tillbaka på variationer i deras funktion och betydelse. Ett förhållande som kan ha skiftat 
är vilka människor som har haft rätt att gravlägga sina anhöriga vid de enskilda kyrko-
gårdarna. Det norska lagmaterialet ger en intressant inblick i denna fråga eftersom det 
visar att äganderätten till kyrkan påverkade vem som hade tillträde till kyrkogården för 
begravning. Enligt Frostatingslagen kunde prästen eller patronus vid en högendiskyrka 
vägra att upplåta kyrkogården för begravning av funna lik efter tiggare. Om prästen och 
patronus även kunde neka andra personer gravplats framgår dock inte. Vid fylkeskyrkorna 
kunde den döde däremot inte förvägras en gravplats (Nilsson, Be. 1989:51 ff.; Brendalsmo 
2006:145, 225 f.). Jan Brendalsmo framhåller att folk under tidig medeltid i Norge kunde 
välja vilken kyrka de skulle tillhöra. Detta medför att kyrkotillhörigheten var avhängig av 
sociala band och politiska allianser eftersom de flesta kyrkor uppfördes av medlemmar ur 
eliten (2006:224, 286 f.).

De tidigkristna gravmonumenten i sig påvisar en elitär närvaro, men kyrkogårdar med 
flera tusen gravar visar att vi här möter ett betydligt bredare folklager. Kan det vara så att 
en liten kyrkogård som S:t Martin i Skänninge har varit knuten till den det aristokratiska 
hushållet, medan exempelvis Sverkersgården i Alvastra varit öppen för medlemmar av 
samtliga samhällssegment? Så tycks fallet vara i Varnhem där utgrävningarna visar att 
kyrkogården varit socialt skiktad, med exklusivare gravläggningar, däribland Katas grav 
(se Varnhem 1/Vg 79), nära kyrkan. Den sociala indelningen avspeglas även i hälsostatus 
där analyser av skeletten vittnar om att personerna nära kyrkan har haft ett bättre liv 
med finare kost och mindre slitage på tänder och kropp än de gravlagda i de mer perifera 
delarna av kyrkogården (Vretemark 2014:138). På platser med ett större antal tidigkristna 
gravmonument kan knappast alla personer som förärats med en runristad gravvård ha 
tillhört samma bebyggelseenhet. Det tydligaste exemplet på detta är Hov i Östergötland. 
Det stora antalet liggande hällar/lockhällar som hittats på platsen tyder på att ett nytt 
gravmonument kan ha uppförts så ofta som vartannat år (se Kap. 5.1.2.). Runinskrifterna 
på de tidigkristna gravmonumenten visar att en majoritet av dem har uppförts över män 
(se kap. 8.2). Av de liggande hällarnas/lockhällarnas storlek framgår vidare att få av grav-
monumenten varit tillägnade barn. Det är därför inte rimligt att det rikhaltiga materialet 
från Hov representerar en enskild familj, snarare har ett vidare elitkollektiv valt att förlägga 
sina begravningar till denna plats.

Var människorna som gravlades under tidigkristna gravmonument var hemmahörande 
är vi, med ett undantag, okunniga om. Gravhällen Normlösa 1/Ög 198 är lagd över en man 
som enligt inskriften bodde i Örevad (i Östergötland). Örevad ligger ca 5,5 km nordnordöst 
om Normlösa kyrka fågelvägen räknat. I Örevad finns en runsten, Ög 42, som troligen 
rests någon generation tidigare än gravläggningen under gravhällen Normlösa 1/Ög 198 
ägde rum. Med tanke på den rumsliga överensstämmelsen kan personerna som omnämnts i 
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runskrifterna på runstenen och gravhällen mycket väl ha bott på samma gård. Förekomsten 
av tidigkristna gravmonument visar att det under andra hälften av 1000-talet funnits flera 
närliggande, potentiella kyrkogårdar för boende i Örevad. Absolut närmast ligger Älvestad, 
den socken platsen tillhör idag. Fornåsa är beläget ungefär på samma avstånd som Normlösa 
och även Västerlösa ligger inom räckhåll. Men av någon för oss okänd anledning har 
Normlösa valts framför de andra platserna. 

Efter att ha diskuterat kyrkogårdarnas rumsliga struktur och storlek är det nu dags att 
vidga vyerna något och granska relationen mellan bebyggelse och kyrkogård. Jag återkom-
mer dock till frågan om gravplatsernas storlek, upptagningsområde och de gravlagdas 
hemhörighet längre fram (se kap. 6.3.3).

6.2.2. Tidigkristna gravmonument, storgårdar och 
bebyggelselämningar 

Som redan framgått anses de tidigkristna gravmonumenten vanligen ha uppförts på kyrko-
gårdar som antingen anlagts vid gods tillhörande olika kungaätter eller vid storgårdar81 på 
initiativ av medlemmar ur eliten (se t.ex. Lundberg, E. 1940:133 f.; Schück 1959:45; Neill 
& Lundberg 1994:157 f.; Lundberg, S. 1997; Hedvall 2011). Ersgård framhåller dock att 
man inte utan vidare kan förutsätta att det finns ett rumsligt samband mellan gravplats 
och gård (2012:405). Han argumenterar för att lokaliseringen av den stora gravplatsen 
vid Sverkersgården i Alvastra bör förstås som ett symboliskt återanvändande av en äldre 
betydelsefull miljö (Ersgård 2006:61 ff.). Stolphål och lämningar efter en gjuteriverkstad, 
sannolikt ett gårdsläge, har påträffats direkt öster om grunden till kryptkyrkan, belägen i 
gravplatsens östra utkant (Ersgård 2006:63, 76 f.). Dessa har genom två 14C-prover daterats 
till tidsintervallet 610-880 e. Kr., vilket enligt Ersgård tyder på att bebyggelsen upphört 
innan området tas i anspråk för begravningar (2006:53, 63). Efter Ersgårds publikation har 
dock lämningarna efter en vikingatida hallbyggnad påträffats i Alvastra (Ramström 2014). 
Denna är belägen direkt söder om klosterruinen, på ett avstånd om ca 500 meter från den 
tidigmedeltida kyrkogården. Huset har varit ca 12 meter brett, medan längden inte har 
kunnat fastställas. Husets konstruktion och ytmått, liksom den manifesta placeringen på 
sluttningen nedanför höjden där klostret är beläget, med utsikt över det omkringliggande 
landskapet, visar att det rör sig om en hallbyggnad (Ramström 2014:12 ff.). Likheter 
finns exempelvis med hallen i Aska i Hagebyhöga socken i Östergötland, vilken nyligen 
undersökts med georadarprospektering (Ramström 2014:14; Rundkvist & Viberg 2014; se 
även Carlsson & Jonsson 2012). Hallen i Aska kan troligen dateras till 700- eller 800-talet 
och tycks därmed vara något yngre än den i Alvastra (jfr Rundkvist & Viberg 2014:136). 
Bebyggelsen i Alvastra förefaller således ha kontinuitet längre fram i tiden än vad Ersgård 
föreslagit. Dessutom indikerar de olika undersökningarna att bebyggelselämningar finns 
över ett större område. Hans Browall framhåller att det är just järnålderns bebyggelse kring 
Sverkersgården som utgör grunden för 1000-talets och den tidiga medeltidens ägodomän 
och därmed även kontexten för de många kristna gravläggningarna på platsen (Browall 
2003:134; se även Tollin 2010:41 f., 143 f.; se vidare kap. 6.3.3). 

81 Termen storgård används ofta inom arkeologisk litteratur för att beteckna en större gård, med av-
seende på antal byggnader, deras storlek samt omfattningen på det bebyggda området. Andra faktorer 
som använts för att identifiera storgårdar är förekomsten av speciell arkitektur och materiell kultur, 
samt en specialiserad ekonomi (för diskussion av begreppet storgård se t.ex. Schmidt Sabo �00�:�� 
ff.; Hamilton �008:198 f.; Bergqvist & Lindeblad �01�:8� ff.). Inom kulturgeografin avser termen stor-
gård istället en agrar enhet som är mer omfattande än ett familjejordbruk där arbetslaget består av 
en arbetsledare och ett större eller mindre antal underlydande lantarbetare. Storgården definieras 
sålunda utifrån produktionssättet och inte utifrån storleken som inom arkeologin (Tollin �010:�0). I det 
följande utgår jag från den arkeologiska definitionen av begreppet storgård. 
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Samtidigt bör man vara öppen för att även andra faktorer än gårdslägen kan ha varit 
betydelsefulla för placeringen av de tidiga kyrkogårdarna. Exempelvis är Köpings kyrka 
på Öland inte belägen vid någon av socknens byar, utan uppfördes på Solberga bys utmark 
(Boström, Göransson & Schulze 1977:10). Orsaken till att kyrkogården inte kan knytas till 
någon historisk bebyggelseenhet torde vara att den snarast bör betraktas som en förlängning 
av det stora förhistoriska gravfältet (jfr Schulze 1987:37, 136). I ett område väster om 
kyrkogården finns dock kraftigt förhöjda fosfatvärden, vilka skulle kunna peka ut platsen 
för ett gårdsläge (Johnsson & Schulze 1990:56). Det går därmed inte att utesluta att det 
funnits en storgårdsbebyggelse i anknytning till kyrkan. 

En svårighet med att utforska relationen mellan kyrkogårdar med tidigkristna gravmonu-
ment och bebyggelselämningar är att det finns stora luckor i det arkeologiska källmaterialet. 
Tills helt nyligen hade inget storgårdskomplex från 1000-talet undersökts i Östergötland 
(Anglert, Mats 2009:227; Ersgård 2012:405, se även Rundkvist 2011).82 Utgrävningarna 
av bebyggelselämningar nordost om S:t Martin i Skänninge har dock avsevärt förbättrat 
kunskapsläget (se Bergqvist & Lindeblad 2013; Lindeblad 2013). Bebyggelsens totala 
utbredning har uppskattats till ca 50 000 m2. Området togs i bruk under vikingatid och 
från denna period har grophus och lämningar efter metallhantverk undersökts. Under sent 
1000-tal eller början av 1100-talet sker omfattande förändringar och området delas in 
med ett i det närmaste rätvinkligt system av grävda diken. Dessa har avgränsat ytor med 
bebyggelse, odling och hantverksaktiviteter. Den undersökta bebyggelsen har tolkats som 
en underlydande del av en storgård, där brukarna stått i olika former av beroendeförhål-
lande till gårdens ägare (Bergqvist & Lindeblad 2013; Lindeblad 2013). Även fynden 
av östersjökeramik från S:t Martin tyder på närvaron av människor i beroendeställning. 
Enligt Mats Roslund tillverkades denna typ av keramik av ofria kvinnor inom ramen för 
hushållet (Roslund 2013).83 Delar av östersjökeramiken från S:t Martin har likheter med 
keramik från östra Danmark, där ofria keramiker hämtade från det västslaviska området 
var verksamma. Det är därför tänkbart att de kvinnor som förde med sig kunskapen om den 
nya keramiktypen till Östergötland var trälar från det danska området (Roslund 2013:129 
ff.). Förekomsten av östersjökeramik kan således även ge en fingervisning om kulturella 
möten och kontaktnät med �ärran förgreningar. Ett kulturlager med fynd av äldre svartgods 
och bebyggelserester indikerar, som tidigare nämnts, att gårdens huvudbyggnader har 
varit belägna på åsryggen invid kyrkogården (Hasselmo 1996; Lindeblad 2013:139) (se 
fig. 87). Storgårdens ekonomi var troligen agrart baserad, men från slutet av 900-talet och 
framåt finns belägg för ett specialiserat metallhantverk, samt varuutbyten och ekonomiska 
transaktioner. Detta avspeglas i fynd av mynt, vikter, silverklipp och delar av en balansvåg 
(Bergqvist & Lindeblad 2013; Feldt & Nielsen 2013:107 ff.; Lindeblad 2013:139). Det är 
således invid denna bebyggelseenhet som tidigkristna gravmonumenten uppfördes från och 
med tidigt 1000-tal och framåt. 

Det har troligen existerat ytterligare en storgård i Skänninge under sen vikingatid och 
tidig medeltid, invid Allhelgonakyrkan. Det arkeologiska materialet tyder på att det har 
funnits ett omfattande bebyggelseområde i anslutning till kyrkogården där de tidigkristna 
gravmonumenten uppfördes (Bergqvist & Lindeblad 2013:100). Även lämningar efter 
metallhantverk har påträffats (Feldt & Nielsen 2013:115). Johan Berg har granskat Skänninges 
stadsjordar och konstaterar att dessa sannolikt har sitt ursprung i två ägodomäner tillhörande 
de två storgårdarna vid S:t Martin och Allhelgonakyrkan (Berg 2013:37 ff.; se vidare kap. 

8� De senaste åren har en storgård från folkvandringstid/vendeltid undersökts i Ströja i Kvillinge socken, 
vilken troligen har kontinuitet fram i sen vikingatid/tidig medeltid (Hjulström, Lindeberg & Sillén, ma-
nus). Undersökningarna i Borg bör också nämnas i sammanhanget, som ett exempel på en gård med 
centrala funktioner under yngre järnålder (Lindeblad & Nielsen 199�). Även bebyggelser av mer be-
gränsad storlek har berörts av arkeologiska utgrävningar, till exempel Valla i Linköping (Sköld �01�). 

8� Östersjökeramikens ursprung är stilmässigt och regionalt heterogent. I grunden går traditionen till-
baka på senslavisk stil, men bör enligt Roslund snarast betraktas som en skandinavisk reception av en 
främmande teknik och formvärld (Roslund �001:��� ff.; �01�).
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6.2.3). Möjligen finns här en likhet med den äldsta bebyggelsen i Lund, som likt den i 
Skänninge tycks ha varit uppbyggd kring storgårdstomter (jfr Andrén 1985:76).

Mer omfattande arkeologiska undersökningar har även företagits i anslutning till Kållands 
Råda kyrka i Västergötland. Invid kyrkogården har bland annat bostadshus, verkstäder, diken 
och kulturlager från tiden omkring år 0 till 1400-talets grävts ut. Tyngdpunken i dateringarna 
ligger dock i sen järnålder och tidig medeltid. Alldeles utanför den gamla kyrkogården 
påträffades ett stort långhus samt ett grophus, vilka har daterats till decennierna kring år 
1100. Just detta huskomplex är således något yngre än de tidigkristna gravmonumenten 
på platsen, vilka uppfördes under den förra delen av 1000-talet. Bebyggelsens storlek och 
fyndmaterialet tyder på att gården har haft en särskild status (Vretemark & Jacobzon 1996). 
Liksom vid S:t Martin i Skänninge har fynd av östersjökeramik framkommit i Kållands 
Råda (Vretemark & Jacobzon 1996:111). Dessutom har 14 silvermynt hittats på kyrkogården 
(SMH 438), varav ett anglosaxiskt präglat av Ethelred och ett slaget i Lund från Magnus 
den godes tid (1024-1047) (Fischer 1914:181).

Förekomsten av kulturlager, samt fynd av östersjökeramik och/eller lämningar efter 
ett specialiserat metallhantverk, två viktiga komponenter av storgården vid S:t Martin 
i Skänninge, tyder på att liknande bebyggelser funnits vid flera av kyrkogårdarna med 
tidigkristna gravmonument. Hur dessa bebyggelser har varit gestaltade är inte känt eftersom 
de endast berörts av mer begränsade arkeologiska ingrepp. Lämningar efter specialiserat 
metallhantverk har framkommit i Hov i Östergötland. Fynd påträffade med metalldetektor 
i åkermarken inom 200 meter från Hovs kyrka indikerar att platsen använts för bronsgjuteri 
och handel under sen vikingatid (ATA 42-1605-2008; Rundkvist 2011:94 f.; Feldt & Nielsen 
2013:116). Fyndmaterialet kan till stor del dateras till 1000-talet (Rundkvist 2011:94 f.) 
och är således samtida med de tidigkristna gravmonumenten på platsen. Som redan berörts 
finns spår av bronsgjuteriverksamhet och bebyggelse även vid Sverkersgården i Alvastra. 

14C-dateringar tyder dock på att hantverksaktiviteterna är äldre än gravmonumenten på 
platsen (Ersgård 2006:38 f.). Den nyligen påträffade hallbyggnaden skulle däremot kunna 
vara samtida med storkyrkogården (se Ramström 2014). I Linköping har endast begränsade 
spår av bebyggelse från tidig medeltid påträffats (Tagesson 2002:240). Fynd av östersjöke-
ramik indikerar dock att sådan har funnits inom det senare stadsområdet (Feldt 2004:111 
ff.; Lindeblad 2013:142). Vidare har fynd av boplatskaraktär framkommit i anslutning till 
S:t Lars kyrka. En liten del av detta material indikerar att det funnits en gårdsbebyggelse 
samtida med den äldsta kyrkan (Karlsson, E. 2013:69). I Klosterstad har ett kulturlager 
med ett rikt fyndmaterial, däribland tidigmedeltida keramik, framkommit ca 50 meter 
från träkyrkan (Hedvall 2007:162). Även i anslutning till den stora kyrkogården i Varnhem 
finns, som tidigare framgått, lämningar av en omfattande bebyggelse, med kontinuitet från 
romersk järnålder till äldre medeltid (Vretemark 2007:22 f.; 2009:8 f.; 2014:134; Vretemark 
& Axelsson 2008:210 f.). Också i Husaby har det funnits en ansenlig bebyggelse under hela 
järnåldern, vilket provgrävningar i området påvisat. Tyngdpunkten i dateringarna ligger i 
romersk järnålder till vendeltid, medan vikingatiden och den tidiga medeltiden är sämre 
belagd (Berglund 2000:111 ff.). Från 900- och 1000-talet finns dock bebyggelselämningar 
vid biskopsborgen, vilka tolkas vara resterna efter 1000-talets storgård. Detta ger vid handen 
att kyrkan etablerades i anslutning till en aristokratisk bebyggelse (Berglund 1999:13 f.; 
2000:109). Vid kyrkans torn har det dessutom framkommit kulturlager innehållande små 
bitar av östersjökeramik (Berglund 2000:105). 

Vid några lokaler med tidigkristna gravmonument finns indirekta belägg för att bebyg-
gelse har funnits i anslutning till kyrkogården. Här tyder den rumsliga gestaltningen av 
området kring kyrkan på att den har ingått i en vikingatida eller tidigmedeltida storgård. 
Mats Anglert har för Skånes del visat att kyrka och kyrkogårdsområde ibland har utgått 
från en gemensam enhet som är äldre än själva kyrkoetableringen. Ett exempel är Bjäresjö 
där storgård, kyrka och prästgård enligt de äldsta kartorna tillsammans bildat byns största 
tomt (Anglert, Mats 1995:106 ff.; 1998). Några av storkyrkogårdarna med tidigkristna 
gravmonument som diskuterades i föregående kapitel har en utformning som tyder på att 
ett gårdskomplex legat i anslutning till kyrkan (se Hedvall 2009:283; Bonnier 2012b:95 ff.). 
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Ett exempel är Örberga, där stenkyrkan har en märklig placering mycket nära kyrkogårdens 
västra avgränsning. Inne på kyrkogården, ett par meter väster om tornet har rester efter en 
byggnad undersökts. Denna har varit sammanbunden med en stenkällare belägen precis 
utanför kyrkogårdsmuren. Byggnaderna utgör sannolikt delar av den gård invid vilken 
stenkyrkan uppfördes (Hedvall 2009:283; 2011; Bonnier 2012a:97). Bebyggelselämningarna 
är troligen något yngre än de tidigkristna gravmonumenten på platsen. Men med tanke på 
det korta tidsglappet mellan stenkyrkan, där dendrokronologiska dateringar visar att virket i 
tornet fälldes vintern 1116-17 (Bonnier 1996b:69; Eriksson 2006:83) och gravmonumenten, 
vilka främst dateras till sent 1000-tal, är det rimligt att ett nära förhållande funnits mellan 
kyrkogård och bebyggelse även i ett något äldre tidsskede.

Även i Bjälbo finns indikationer på en senvikingatida/tidigmedeltida bebyggelse väster om 
kyrkan, på tomten Trädgården. Av det äldre kartmaterialet framgår att Trädgårdens mark 
är centralt belägen i byn och att enheten aldrig ingått i solskiftet som de övriga gårdarna. 
Detta tyder på att bebyggelsen väster om kyrkan har innehaft en särställning (Eriksson 
1989) (se fig. 85). Arkeologiska undersökningar har vid några tillfällen företagits inom 
Bjälbo Trädgård. En hel del medeltida fynd har framkommit, bland annat östersjökeramik 
(Moström 1997:9 ff. och där anf. litt.; Gustin 2007:4 f,.; Hedvall 2009:266 ff.). Både den 
undersökta träkyrkan och den yngre romanska stenkyrkan låg klart förskjutna åt den stora 
gårdstomten. Dessutom har de båda kyrkorna haft västportal, vilka troligen riktats mot den 
förmodade storgårdsbebyggelsen (Moström 1997:19; Hedvall 2009:268 f.). 

Också i Vreta finns tecken på att det funnits bebyggelse i anslutning till den stora murom-
gärdade kyrkogården. Vid klosterundersökningarna på kyrkans nordsida framkom lämningar 
efter trähus i de äldsta lagren. Erik Lundberg ansåg att dessa skulle kunna ses som rester 
efter en gårdsbebyggelse (Lundberg, E. 1927:9). Lämningarna har senare omtolkats som en 
äldre fas av klostret. Göran Tagesson har istället framhållit att det arkeologiska materialet 
snarare tyder på att gårdsläget legat direkt väster om kyrkan (1997:561 f.; 2004:198 f.). I 
en nyare publikation kommer han dock fram till att spridningsbilden för östersjökeramik, 
med en koncentration till området norr om äldsta kyrkogårdsmuren, indikerar att en äldre 
bebyggelse istället har varit belägen i detta område (Tagesson 2010:84 f.). 

Även om det är svårt att skapa sig en heltäckande bild av relationen mellan bebyggelse och 
kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument visar ovanstående exempel både på skillnader 
och gemensamma nämnare. Man kan konkludera att gravmonument har uppförs såväl i 
anslutning till relativt nyetablerade gårdsenheter, såsom vid S:t Martin i Skänninge, som 
vid bebyggelser med lång kontinuitet bakåt i tiden, exempelvis i Varnhem, Husaby och 
Kållands Råda. Det förekommer även andra belägg för att tidigkristna gravmonument 
har uppförts vid lokaler som i ett äldre skede hyst elitbebyggelser, däribland i Eskilstuna 
i anslutning till fyndplatsen för Eskilstunakistan (Eskilstuna Kloster 1-4/Sö 356) och vid 
Ströja kyrka på Visingsö. Vid utgrävningarna under den romanska kyrkan Tuna (senare 
Kloster) i Eskilstuna påträffades ett 30 cm tjockt kulturlager, vilket troligen avsatts under 
en längre tid. Kulturlagret innehöll inga daterbara föremål, men ett stort antal lösfynd från 
vikingatid har framkommit i området, däribland 13 pilspetsar av järn. Även två guldbleck, 
så kallade guldgubbar, troligen från 700-talet, hittades i anslutning till kyrkan. Fyndet tyder 
på att bebyggelsen har haft funktioner inom den förkristna kulten (Zachrisson, S. 1963:53 
ff.; 1998:13 f.). Att guldgubbar påträffats vid kyrkor är ovanligt, men från Brahekyrkan 
på Visingsö, efterföljaren till Ströja kyrka, finns ett snarlikt fynd som det i Eskilstuna. 
Arkeologiska undersökningar i området visar på en omfattande aktivitet och bebyggelse 
under järnåldern, dock är vikingatiden och medeltiden svagare företrädd (Ödeén 2013).

Som framgått återkommer två fyndkategorier i de undersökta bebyggelselämningarna 
invid kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonument, nämligen östersjökeramik och läm-
ningar efter ett specialiserat metallhantverk. I vissa fall finns även belägg för varuutbyten 
och ekonomiska transaktioner. Denna typ av arkeologiskt källmaterial hjälper till att ringa 
in bebyggelsernas sociala sammanhang. Hantverkarnas sociala status under järnålder och 
äldre medeltid har inom yngre forskning kommit att omvärderas. Istället för att betrakta 
hantverkarna som fria och oberoende framhålls att de snarare utgjorde en grupp som stod 
i beroendeställning till jordägare inom det övre samhällskiktet (Andrén 1985:84 f.; Carelli 
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2001b:156 ff.; Ros 2001:47 ff.; Skyllberg & Anund 2003:21 och där anf. litt.). Landsbygdens 
landbor och de urbana hantverkarnas position inom samhällshierarkin har troligen varit 
likartad (Andrén 1985:84 f.; Carelli 2001b:157 f.). Även fynd av östersjökeramik tyder på 
att människor i beroendeställning varit knutna till bebyggelserna. Som redan berörts menar 
Roslund att denna typ av keramik tillverkades av ofria kvinnor knutna till hushållet (2013). 
Närvaron av människor i olika grad av ofrihet visar på existensen av människor med makt 
och inflytande. Högst sannolikt representeras dessa av initiativtagarna till de tidigkristna 
gravmonumenten.

 Den undersökta bebyggelsen i anslutning till S:t Martin i Skänninge är den bäst doku-
menterade storgården invid en kyrkogård med tidigkristna gravmonument. Här ger även 
bebyggelsestrukturen uttryck för sociala skillnader (Bergqvist & Lindeblad 2013). Inga 
storgårdar med en liknande tomtstruktur som den i S:t Martin i Skänninge, med grävda 
diken, har tidigare undersökts i Östergötland. De närmaste parallellerna finns istället i 
Sydskandinavien, exempelvis finns likheter med det tidigaste skedet i Lund (Bergqvist & 
Lindeblad 2013:102 f.; Lindeblad 2013:139 ff.). Samtidigt visar det arkeologiska materialet, 
om än fragmentariskt, att socialt stratifierade bebyggelser invid kyrkogårdar med tidigkristna 
gravmonument även funnits på närmare håll. Dessutom föreligger flera likheter mellan 
Skänninge och andra tidiga centralorter med belägg för en tidig kyrklig struktur, både 
inom och utanför Östergötland (Lindeblad 2013:142 f.). 

6.2.3. Tidigkristna gravmonument, centralorter och 
dubbelkyrkomiljöer

Tidigkristna gravmonument har i en del fall uppförts på kyrkogårdar inom senvikingatida 
och tidigmedeltida centralorter84 av olika karaktär. På tre av dessa platser påvisar grav-
monumenten dessutom förekomsten av dubbelkyrkomiljöer under 1000-talet, nämligen i 
Skänninge, Linköping och Eskilstuna. De två kyrkogårdarna i Skänninge var belägna på 
samma höjdsträckning på var sin sida om Skenaån, S:t Martin i norr och Allhelgonakyrkan 
på dess södra sida. Fynden av gravmonument i Vårfrukyrkan gör att man får hålla öppet 
för att ytterligare en gravplats kan ha funnits i Skänninge (jfr dock Hedvall 2013b:65 för 
motsatt åsikt). De senaste årens omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge har 
avsevärt fördjupat kunskapen om orten (se Hedvall, Lindeberg & Menander 2013). Bland 
annat har en tidigare okänd kyrkogård upptäckts på platsen för S:t Olofs konvent. Fynd av 
gravar och bebyggelselämningar visar att dominikanerkonventet, vilket grundades 1237, 
föregåtts av en manifest bebyggelse med tillhörande kyrkogård. Kyrkogården har till skillnad 
från den vid S:t Martin varit könssegregerad (Menander & Arcini 2013). Begravningarna 
vid S:t Martin kan genom de tidigkristna gravmonumenten föras tillbaka till första delen 
av 1000-talet. Hur det förhåller sig med kyrkogården vid Allhelgonakyrkan är mer osäkert, 
men dateringarna av gravmonumenten visar att den åtminstone varit i bruk vid mitten av 
århundradet. En skillnad mellan de två närliggande kyrkogårdarna är, som redan berörts, 
att den i S:t Martin troligen varit liten till ytan, medan Allhelgonakyrkans varit ovanligt 
stor (Hasselmo 1996:3; Hedvall 2013b:67ff. Fig. 33 och 36). Den nyupptäckta kyrkogården 
vid S:t Olof anlades senast under 1100-talet och är sannolikt yngre än de vid S:t Martin och 
Allhelgonakyrkan (Hedvall 2013b:76; Menander & Arcini 2013:199). Det faktum att inga 
tidigkristna gravmonument är kända från platsen trots omfattande utgrävningar tyder på att 
så är fallet. De tidsmässiga skillnaderna mellan kyrkogårdarna stärker Johan Bergs hypotes att 
de tredelade stadsjordarna i Skänninge, Nordan ån, Sunnan ån och Munkgärdet, som visas 
på den äldsta kartan över staden från 1638, ursprungligen går tillbaka på två ägodomäner 
(se även kap. 6.2.2). Områdena norr (Nordan) och söder (Sunnan) om Skenaån har enligt 
Berg sannolikt sitt ursprung i de två storgårdarna vid S:t Martin och Allhelgonakyrkan. 
Munkgärdet, platsen där S:t Olofs konvent grundlades, utgör troligen en avstyckning av 

8� För en diskussion av begreppet centralort inom arkeologisk forskning se Lindeblad �008:�1 ff. 
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storgården vid Allhelgonakyrkan (Berg 2013:27 ff.) (fig. 87). Den tidiga kyrkliga etableringen 
och förekomsten av flera kyrkogårdar gör det befogat att betrakta Skänninge som ett tidigt 
kristet centrum (Hedvall 2013b).

Dateringarna av tidigkristna gravmonument från Linköping visar att det funnits två 
kyrkogårdar inom det senare stadsområdet redan under den förra hälften av 1000-talet, vid 
domkyrkan uppe på åsen och vid S:t Lars nere på slätten invid Stångån. Som redan framgått 
var kyrkogården vid S:t Lars mycket stor, uppemot 12 000 m2, vilket tyder på att människor 
från ett större omland har förlagt sina begravningar hit (Karlsson, E. 2013:32, 69). Hur 
förhållandena ser ut uppe på åsen under 1000-talet, vid platsen för den senare domkyrkan, 
är mer oklart.85 Det finns skillnader i gravskicket mellan S:t Lars och domkyrkan, vilket 
talar för att det förelegat någon form av olikheter mellan de två kyrkogårdarna (Arcini 
& Tagesson 2005:293; Zachrisson, S. 2007:25 f.). Vid domkyrkan har begravningarna 
regelmässigt skett utan kista hela medeltiden igenom (Arcini & Tagesson 2005:289 f., Fig. 
7), medan gravläggningar i träkistor dominerat i S:t Lars (Zachrisson, S. 1958; 2007:24 ff.; 
Karlsson, E. 2013:26). Johan Runer tänker sig att den äldsta kyrkan på åsen tidigt utgjort 

8� Göran Tagesson har ställt sig kritisk till att 1100-talets domkyrka har haft en föregångare. Han menar 
att beläggen från 1000-talet på platsen är för osäkra för att man ska kunna dra några slutsatser uti-
från dem (Tagesson �00�:10� f.; Tagesson & Westerlund �00�:�� f.; Arcini & Tagesson �00�:�9� ff.). 
Jag anser att de två fragmenten av tidigkristna gravmonument (Linköpings domkyrka 1 och �) samt 
fyndet av en bältessölja ornerad i Urnesstil (se Arcini & Tagesson �00�:�9� ff., Fig. 1�), vilken närmast 
kan föras till Pr �, trots allt ger starka indikationer på att platsen nyttjats för begravningar redan 
under 1000-talet (se även Ljung, C. �009a:199).

Fig. 87. Rekonstruktion av hur Skänninge kan ha sett ut omkring år 1100. Norr om Skenaån ligger storgården vid S:t 
Martin och på dess södra sida storgården vid Allhelgonakyrkan. Till höger i bild ses bebyggelsen vid S:t Olof, vilken troligen 
är något yngre än de två andra enheterna. Illustration: Johan Levin/Östergötlands museum. 
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biskopens kyrka. Det är möjligt att kyrkogården redan initialt främst var avsedd för klerikala 
personer som varit knutna till den tidiga kristna organisationen. Skillnaderna i gravskick 
skulle då kunna förklaras med att S:t Lars fungerade som landsförsamlingens kyrka, dit de 
avlidna transporterats från ett större område, vilket krävde en kista, medan de som gravlagts 
vid domkyrkan främst utgjordes av personer som var verksamma på platsen (Johan Runer, 
muntlig uppgift juli 2012). Det faktum att det finns en övervikt för äldre män i den äldsta 
gravläggningsfasen vid domkyrkan stödjer resonemanget att det rör sig om individer knutna 
till kyrkan (Tagesson & Westerlund 2004:29; Arcini & Tagesson 2005:296). Domkyrkans 
kyrkogård var under äldsta tid mindre, för att senare utvidgas under 1200- eller 1300-
talet. Gravtätheten under äldre tid tycks inte ha varit speciellt hög och begravningar har 
av allt att döma främst skett på den södra sidan av kyrkan (Arcini & Tagesson 2005:296). 
Sammantaget tyder detta på att en mer begränsad grupp människor gravlagts vid domkyrkan 
än vid S:t Lars under äldre medeltid. Hur långt tillbaka i tiden skillnaderna kan följas är 
inte helt klart, men åtminstone till ca 1100 (Arcini & Tagesson 2005:289 f.; Zachrisson, 
S. 2007:25). Fyndet av en gavelhäll med latinsk inskrift i domkyrkan öppnar dock för att 
dessa strukturer är äldre än så (Linköpings domkyrka 1). Den latinska inskriften återger 
sannolikt Lukas 23:45 ”Herre kom ihåg mig, då Du kommer i Ditt rike”, en passande önskan 
på ett gravmonument. Detta än något helt annat än de annars så vanliga runstensbönerna 
där man ber Gud hjälpa den dödes själ. Såväl bibelcitatet som valet av kyrkans språk, latin, 
visar på närvaron av personer med djup kännedom om den kristna läran redan under ett 
tidigt skede av 1000-talet (se även kap. 5.1.1). Sammantaget indikerar detta att det funnits 
ett kyrkligt centrum på platsen redan innan Linköping omnämns som ett av biskopstiften 
i den så kallade Florenslistan från 1104.86 

Även i Söderköping har det funnits två tidiga kyrkor, Drothem (S:t Drotten), landsför-
samlingens kyrka, och S:t Illian. Det arkeologiska materialet tyder på att Söderköping har 
haft centralortskaraktär under 1000- och 1100-talet (Tesch 1987; Broberg & Hasselmo 1978; 
Lindeblad 2008:94 ff., 118; Harrisson 2012:31 ff.). Tidigkristna gravmonument har dock 
endast påträffats i anslutning till en av dessa kyrkor, nämligen Drothem. Den runstenslika 
ornamentiken på gravmonumenten gör att de sannolikt kan dateras till 1000-talets första hälft. 
Att Drothem har Trinitatis-patrocinitet tyder på att den utgör en tidig kyrklig etablering. 
Kyrkor tillägnade den heliga trefaldigheten eller Drotten (Kristus) tillhör i huvudsak den 
äldsta generationens kyrkor, vilka grundlades på viktiga missionsorter runt om i Europa, 
ofta på kungligt initiativ (Carelli 2001a:74, 81). 

I Norrköping fanns också två kyrkor under medeltiden, S:t Olof och S:t Johannes. Dock är 
flerkyrkligheten endast säkert belagd under senmedeltiden eftersom det är oklart när kyrkorna 
uppfördes (Broberg, B. 1984:10 ff.; Lindeblad 2008:34 f.,117 f.). Belägg på tidigmedeltida 
bebyggelse i Norrköping saknades tills helt nyligen (jfr Lindeblad 2008:46; Anglert, Mats 
2009:232). Under senare år har dock bebyggelse från 1100-talet och fynd av östersjökeramik 
påträffats vid arkeologiska undersökningar (Carlsson, M. 2012:21; Arkeologikonsults 
hemsida 2015). Tillsammans med fynden av tidigkristna gravmonument (Norrköping 1 samt 
nyfynd från 2015; se kap. 5.1.4), samt den undersökta tidigkristna gravplatsen i kvarteret 
Mjölnaren, visar detta på äldre aktivitet av betydande omfattning i området (Jonsson, Kr. 
2014). De två gravmonumentsfragmenten framkom visserligen i sekundära kontexter, 
men hittades inte så långt ifrån de två medeltida kyrkorna, vilket skulle kunna tyda på att 
någon av dessa har sina rötter i 1000-talet.87 Fyndplatserna för fragmenten av tidigkristna 
gravmonument är belägna på den södra sidan om Svartån och den undersökta gravplatsen 
i kvarteret Mjölnaren på den norra. Möjligen kan dessa förhållanden tas som indicium på 
att det redan under 1000-talet funnits två kristna gravplatser inom det senare stadsområdet, 
en på vardera sidan om Svartån (jfr Jonsson, Kr. 2014:85). Skulle denna hypotes visa sig 

8� För diskussion av dateringen av Florenslistan se Tagesson �00�:�� och där anf. litt.
8� S:t Johanneskyrkan anses av tradition vara den äldsta av de två kyrkorna (Broberg, B. 198�:1�). 
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vara riktig föreligger likheter med Skänninge där det under 1000-talet funnits två tidiga 
kyrkogårdar, en norr och en söder om Skenaån.88 

En annan plats vars rumsliga struktur liknar Skänninges är Eskilstuna, den tredje 
dubbelkyrkomiljön som kan beläggas utifrån fynd av tidigkristna gravmonument. De två 
kyrkogårdarna Fors och Tuna (senare Kloster) var belägna på var sin sida, väster respektive 
öster, om Eskilstunaån. Som nämndes i förra kapitlet visar utgrävningarna av den romanska 
Tuna kyrka att denna föregåtts av en högstatusbebyggelse från vendel- och vikingatid 
(Zachrisson, S. 1963). Även vid Fors kyrka har kulturlager från järnåldersbebyggelse 
undersökts (Persson 1999; Ljung, J-Å. 2005). Också denna tycks ha haft en kronologisk 
tyngdpunkt i vendel- och vikingatid. Under ett par hundra år, mellan ca 1000- och 
1200-talen har det undersökta området saknat bebyggelse, en sådan kan dock ha funnits 
i närområdet (Persson 1999:45). Man kan notera att bebyggelsen tycks ha omlokaliserats 
ungefär samtidigt som kyrkogården etablerats (jfr Ljung, J-Å. 2005:46 ff., se även kap. 
5.3.4). Det arkeologiska källmaterialet tyder sammantaget på att det tidiga (Eskils)tuna 
utgått från två storgårdar som senast under mitten av 1000-talet haft varsin kyrkogård, ett 
förhållande som känns igen från Skänninge (Damell 2000b:145 ff.). David Damell anser 
att bebyggelsen öster om ån, vid Tuna, varit den dominerande under sen vikingatid och 
tidig medeltid (1977:57; 2000b:149). Sannolikt är det detta Tuna som avses i uppräkningen 
av biskopsstiften i Florenslistan (Lindqvist, S. 1915:164 ff.; 1962; Järpe 1982:9; Damell 
1977:57).89 Med tanke på den tidiga dubbelkyrkomiljön, liksom de många fyndplatserna 
med tidigkristna gravmonument i Rekarnebygden som omgärdar Eskilstuna, är det inte 
alls osannolikt att Tuna, likt domkyrkan i Linköping, utgjort ett tidigt kyrkligt centrum.90 
Det bör även noteras att ett fynd av ett tidigkristet gravmonument finns från domkyrkan i 
Strängnäs (Strängnäs domkyrka 1/Sö 280). 

Den vikingatida/tidigmedeltida handelsplatsen Köping, ett ekonomiskt och politiskt 
centrum, är den utan jämförelse fyndrikaste platsen med tidigkristna gravmonument på 
Öland (jfr Johnson & Schulze 1990). På strandängen nedanför kyrkogården och det stora 
förhistoriska gravfältet finns ett ca 1100 x 200 meter stort kulturlager (se fig. 86). Vid det 
förmodade hamnläget har bebyggelselämningar i form av ett långhus och flera grophus 
påträffats. I anslutning till dessa finns hägnadssystem, stensatta rännor, årderspår samt 
anläggningar som kan knytas till flera olika typer av hantverk. Belägg finns för järn- och 
bronshantering, ben- och hornhantverk samt kalkstensslipning (Hagberg 1973; Schulze 
1978; Johnson & Schulze 1990:51 ff.; Schulze 2004:51 f.). Utifrån fynd av keramik och 
kammar har bebyggelseområdet daterats från sent 900-tal till andra hälften av 1100-talet. 
Myntfynden har emellertid en snävare kronologisk spridning och dateras till tiden 1040/50-ca 
1125 (Johnson & Schulze 1990:54). Kenneth Jonsson menar att den ökade frekvensen av 
mynt från mitten av 1000-talet talar för att handelsplatsen etablerades vid denna tidpunkt 
(2009:64). Myntens datering sammanfaller i stort med den period då gravmonument 
tillverkades, under andra halva av 1000-talet. Sammantaget tyder detta på att platsen får 
en ökad betydelse vid denna tidpunkt (jfr Schulze 2004:51; Fallgren 2006:134). I Köping 
finns visserligen ingen tidig dubbelkyrkomiljö men väl en ovanligt stor kyrkogård med en 
betydande produktion av runristade gravvårdar. Kring 1100 uppförs dessutom en ovanligt 
stor stenkyrka, med katedralliknande dimensioner, jämförbar med domkyrkan i Linköping 
(Boström 2007). Detta talar för att Köping inte bara haft ekonomiska och politiska funktioner 
utan även varit ett kristet centrum under sen vikingatid och tidig medeltid. 

88 Fragment av en liggande häll/lockhäll har även hittats i Vadstena (Vadstena S:t Per 1 och �), men 
platsen kan inte betraktas som en centralort under sen vikingatid/tidig medeltid utan utgör en se-
nare stadsbildning (Hasselmo 198�; Lindeblad �008:101 ff.).

89 Det har dock påpekats att viss osäkerhet föreligger vilket Tuna Florenslistan avser (Kumlien 19��:��� 
f.).

90 Redan Sune Lindkvist var av åsikten att det funnits ett tidigt kyrkligt centrum i (Eskils)Tuna. Han ansåg 
att det tidiga Tuna-stiftet omfattade både Rekarnebygden och Närke och att dess ursprung kunde 
kopplas till missionsbiskopen den helige Eskils verksamhet (191�; 19��). 
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De tidiga städerna var betydelsefulla för den kristna etableringen i Skandinavien. Platser 
med central betydelse för den tidiga kyrkan sammanfaller ofta med platser med centrala 
funktioner även i andra avseenden. Detta avspeglas i att det finns flera kyrkor eller kyrkliga 
institutioner i de äldsta urbana miljöerna, det vill säga städer som grundlades före 1200-talet 
(Andrén 1985:23 f., 29). Sambandet mellan tidigkristna gravmonument och centralorter 
är speciellt uttalat i Östergötland där runristade gravvårdar framkommit i Skänninge, 
Linköping, Söderköping och Norrköping. Dessutom kan man genom de tidigkristna grav-
monumenten påvisa förekomsten av dubbelkyrkomiljöer i såväl Skänninge som Linköping 
redan under 1000-talet. Intressant nog kan gravmonument från fyra av kyrkogårdarna 
belägna i centralorter, S:t Martin i Skänninge, S:t Lars och domkyrkan i Linköping samt 
Drothem i Söderköping, dateras till det tidiga 1000-talet. De utgör därmed det äldsta 
skiktet av runristade gravvårdar i landskapet (se grupp I, kap. 5.1.1). Detta är beaktansvärt 
eftersom endast en liten del av materialet härrör från denna tid. Förhållandet indikerar att 
centralorterna spelade en viktig roll i ett tidigt skede av den kyrkliga etableringen i området. 
Mats Anglert framhåller att det inte går att identifiera någon tydlig kyrklig centralort i 
Östergötland under 1000- och 1100-talen. Att flera av de tidiga stadsbildningarna har haft 
kyrkor understryker enligt honom den decentraliserade bilden av kyrkan i landskapet. Detta 
kan jämföras med Lund och Sigtuna, vilka framstår som tydliga kyrkliga centralorter för 
Skåne respektive Uppland (Anglert, Mats 2009:237). Förhållandena skulle också kunna 
tolkas som att det fanns en flerkärnighet i den tidiga kyrkliga strukturen, där de äldsta 
centralorterna låg relativt jämt fördelade i landskapet. I sammanhanget bör även nämnas 
att Skänninge, Linköping och Söderköping i det historiska källmaterialet framträder som 
de tre medeltida prosterierna i Östergötland (Schück 1959:212 ff.). 

Till skillnad från i Östergötland är överensstämmelsen mellan tidigkristna gravmonument 
och centralorter med urban karaktär svag i Västergötland trots ett tidigt stadsväsende. 
Endast ett osäkert fragment av ett gravmonument har hittats i stadsmiljö, nämligen i Skara 
(se Skara 1/Vg 72). Birgit Sawyer noterar att Skara i likhet med tidiga danska städer, som 
vi vet har anlagts på kungligt initiativ, är runstensfattigt (1989:16). Lödöse, som också 
har rötter i 1000-talet (se Andrén 1989b:589, fig. 2; Carlsson, K. 2007:36), saknar fynd av 
tidigkristna gravmonument. Staden är dock belägen i landskapets västra del, utanför de 
tidigkristna gravmonumentens spridningsområde. 

Även utanför undersökningsområdet kan runristade gravvårdar knytas till centralorter. 
I Sigtuna finns en stor koncentration av gravmonument i form av sandstensrunstenar och 
enstaka liggande hällar (se kap. 5.7.4). Staden har pekats ut som en tidigkristen nekropol 
(se t.ex. Carelli 2001a:73; Ersgård 2006:70), vilket dock tillbakavisats av Sten Tesch. Det 
stora antalet gravfält med kristna gravläggningar i Sigtunas omland gör det enligt honom 
osannolikt att staden fungerat som en central begravningsplats (Tesch 2014:118). Förekomsten 
av sandstensrunstenar i Gamla Uppsala och Östra Aros kan tyda på att det funnits tidiga 
kyrkomiljöer på dessa platser (Zachrisson, T. 2013a:175 ff.). Den enda runristade gravvården i 
Västmanland (Vs 12) har hittats i Västerås. På Gotland finns i dagsläget endast ett belägg för 
en liggande gravhäll som kan betraktas som en mer direkt motsvarighet till de tidigkristna 
gravmonumenten på fastlandet, Hailgairs gravhäll från S:t Hans kyrkoruin Visby (G 343). 
Det är anmärkningsvärt att gravhällen har hittats i Visby, en tidig handelsplats, på den 
kyrkogård som i Gutasagan utpekas som den äldsta på ön (GS kap. 4, se kap 5.8.1).

Centralorter utgör visserligen bara en typ av sammanhang där tidigkristna gravmonument 
har påträffats. Men det är viktigt att notera att de äldsta beläggen för gravmonument inom 
respektive område i flera fall härrör från just centralorter, däribland Skänninge, Linköping 
och Söderköping i Östergötland, Köping på Öland, samt Eskilstuna i Rekarnebygden i 
Södermanland. Som framgått återkommer detta mönster även utanför undersökningsom-
rådet. Sammantaget visar detta att de tidiga centralorterna utgjorde viktiga platser för den 
kyrkliga etableringen i Götaland och södra Svealand.

Genom att kombinera dateringarna av de tidigkristna gravmonumenten med samtida 
arkeologiska källmaterial och därigenom undersöka gravplatsernas rumsliga strukturer och 
utvidgade kontexter har det framgått att det föreligger variationer i platsernas utformning, 
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funktion och bakgrund. Tidigkristna gravmonument har uppförts på storkyrkogårdar, 
men även på gravplatser av mer begränsad storlek. De förekommer både på landsbygden 
och i tidiga centralorter. Vidare kan kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument i flera 
fall kopplas till socialt stratifierade miljöer i form av storgårdar, såväl nyetableringar som 
bebyggelser med lång kontinuitet bakåt i tiden. 

Efter att ha diskuterat kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonument och deras när-
miljöer är det nu hög tid att vända blicken mot aktörerna som har varit verksamma vid 
dessa platser. 

6.3. De tidigkristna gravmonumentens sociala sammanhang

Att uppföra ett tidigkristet gravmonument var ett kostsamt företag, i synnerhet en gravkista 
bestående av fem huggna, ornerade hällar. I Örberga i Östergötland har en rekonstruktion 
av en gravkista tillverkats. Det tog stenhuggaren 160 timmar att färdigställa monumentet, 
till en kostnad av ca 150 000 kr. Det nutida sättet att framställa ornamentiken, med klubba 
och mejsel, skiljer sig inte speciellt mycket från 1000-talets. Däremot är dagens metoder 
för att ta fram och bearbeta råmaterial snabbare (Hedvall 2011). Även transport av hällar 
från stenbrott till kyrkogård är en aspekt som bör tas i beaktande. Det är naturligtvis svårt 
att översätta dagens penningvärde till senvikingatida förhållanden, men man kan sluta sig 
till att det handlar om en ansenlig investering. Att uppföra ett tidigkristet gravmonument 
var således endast möjligt för de mer besuttna i samhället. 

Initiativtagarna till gravmonumenten bör därför sökas bland det övre samhällsskiktet. 
Däremot är möjligheterna små att utifrån inskrifterna på monumenten identifiera medlem-
mar ur historiskt kända släkter eller namngivna personer i det skriftliga källmaterialet. 
Hans Browall har dock föreslagit att Rikulv, som låtit uppföra ett gravmonument efter sin 
far Gärdar i Västra Tollstad i Östergötland (Västra Tollstad 1/Ög 139), skulle kunna vara 
samme Rikulv som omnämns som biskop i Skara i slutet av 1000-talet. Han ska ha varit en 
from man som var mycket älskad av kung Inge den äldre (Browall 2003:19). Avbildningen 
av den nu förkomna hällen tyder på att ornamentiken kan dateras till andra hälften av 
1000-talet. Tidsmässigt är det således fullt möjligt att gravhällens Rikulv är samme 
person som biskopen Rikulv. Namnet återfinns inte i någon annan runinskrift (Peterson, 
L. 2007:183), men förekommer då och då i medeltida källor (Browall 2003:19). Det är inte 
heller möjligt att utifrån gravmonumenten differentiera olika delar av den sociala eliten i 
termer av kungar eller stormän. Som redan slogs fast inledningsvis är benämningen storman 
dessutom olycklig genom att den döljer det kvinnliga aktörskapet bakom gravmonumenten, 
liksom det faktum att en relativt hög andel av de gravlagda är just kvinnor (se kap. 4.2.3). 
Med utgångspunkt i Lars Hermansons studier av den politiska kulturen i 1100-talets 
Danmark är det rimligare att tala om aktörerna bakom de tidigkristna gravmonumenten 
som ett elitkollektiv. Som redan diskuterats präglades den politiska arean enligt Hermanson 
av en elit vars maktutövning baserades på sociala nätverk, personliga förbindelser samt 
vänskaps- och äktenskapsband (Hermanson 2000; 2003; 2004, se kap. 4.2.3). Hermanson 
betonar även kvinnornas framträdande roller inom de elitära nätverken, både som politiska 
aktörer och som förmedlare av makt. Kvinnor innehade ofta nyckelpositioner inom nät-
verken eftersom de genom giftermålsallianser befann sig i skärningspunkten mellan olika 
släktgrupperingar (Hermanson 2000:172 ff.; 2001: 2003:46 f., 58; 2004:80 f., 93). Det är 
ofta i denna position vi möter kvinnliga sponsorer inom runstenstraditionen, som hustrur, 
det vill säga förbindelseledet mellan två eller flera släkter, i de fall hon varit gift mer än en 
gång (Ljung, C. 2004:82).91

91 Bland kvinnliga runstensresare som själva bekostat monumentet är hustrur den vanligaste gruppen, 
följt av mödrar och döttrar (Sawyer �000:�9).
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6.3.1. Sociala nätverk och långväga kontakter

Det är svårt att spåra mer vittgående släktskapsförbindelser genom runinskrifterna på 
de tidigkristna gravmonumenten eftersom dessa sällan är bevarade i sin helhet. Två av 
gravhällarna från S:t Martin (Skänninge S:t Martin 1 och 2) har visserligen lagts över 
medlemmar ur samma familj (se kap. 6.1.1). I några fall återkommer dessutom samma 
namn eller namnled inom en fyndplats, exempelvis i Häggesled (se kap. 5.2.2). Detta tyder 
utifrån det vikingatida namnskicket på att personerna har tillhört samma familj (jfr Modéer 
1964:17 f). Då inskrifterna inte ger information om sociala förbindelser har jag istället 
utgått från gravmonumentens ornamentala utformning för att spåra sociala kontaktnät och 
deras räckvidd (se kap. 3.2.4). Martin Rundkvist har dock ställt sig tveksam till om det 
arkeologiska källmaterialet är lämpat för att studera sociala relationer mellan elitära platser. 
Han anser att allianser skiftat snabbare än vad vi kan utläsa utifrån tillgänglig kronologi 
(2011:10). Detta stämmer säkert i många avseenden, men jag vill hävda att de tidigkristna 
gravmonumenten är ett arkeologiskt källmaterial som erbjuder möjlighet att närma sig just 
denna typ av frågor.

Tidigkristna gravmonument har endast uppförts inom vissa områden, vilket i sig visar 
att det funnits en gemensam praktik i fråga om begravning och åminnelse av de döda, 
något som kan tas som indicium för en delad identitet (se även Staecker 2009; 2010). Som 
diskuterats vid ett flertal tillfällen i avhandlingen förekommer likheter i gravmonumentens 
utformning mellan vissa platser och områden. Jag har argumenterat för att gemensamma 
stilistiska uttryck, såsom exempelvis att samma slags mönsterupplägg återkommer vid 
flera lokaler, kan förstås med hjälp av begreppet citering, att man har använt de tidig-
kristna gravmonumentens visuella utformning som ett sätt att associera till gravvårdar och 
begravningar på andra platser (se kap. 3.2.4). Vid uppförandet av ett nytt gravmonument 
kan man således ha återkallat minnet av andra monument, liksom människor kopplade till 
dessa, och härigenom givit uttryck åt familjeband och sociala relationer (jfr Williams, Ho. 
2014; 2015; manus). Att i det närmaste identisk ornamentik förekommer på en lockhäll 
i Lannaskede i Njudung i Småland (Lannaskede 2/Sm 95) och på gravhällar i Hov och 
Skänninge i Östergötland (Hov 46 och Skänninge Vårfrukyrkan? 4) kan utifrån detta 
synsätt ses som utslag av de sociala kontaktnätens förgreningar. Förhållandet kan tolkas 
som att de lokala makthavarna i Lannaskede stått den östgötska eliten nära under slutet av 
1000-talet. Likaså kan man genom gravmonumentens utformning i Hossmo i Möre vid 
Kalmarsund spåra kontakter med det geografiskt sett avlägsna Östergötland under samma 
tidsperiod. Vidare tyder mönsterupplägget på den liggande hällen/lockhällen från Sundby 
kyrka i Södermanland (Sundby 1/Sö 116) på att personer i Rekarnebygden haft förbin-
delser med Östergötland kring mitten av 1000-talet. Detta för att nämna några exempel. 
Gravmonumentens utformning kan således betraktas som en visuell kommunikation, ett sätt 
att uttrycka samhörighet, alternativt avstånd. Om mer direkta likheter i gravmonumentens 
ornamentik ses som ett resultat av personliga kontakter kan de regionala grupper som har 
identifieras utifrån generella skillnader i gravmonumentens konstruktion, ornamentik och 
storlek, ringa in övergripande sociala grupperingar, vilka har haft något olika föreställningar 
om hur gravläggning under runristad häll skulle gestaltas. Västergötland utgör en tydlig sfär, 
Östergötland tillsammans med Visingsö och Njudung en annan. Närke och Rekarnebygden i 
Södermanland har sinsemellan stora likheter, men gravmonumenten visar även på kontakter 
med Öster- och Västergötland. Öland och östra Småland utgör däremot en egen region 
med färre beröringspunkter med det övriga undersökningsområdet, undantaget Hossmo i 
Möre (se kap. 5.9.2). 

De regionala variationerna i de tidigkristna gravmonumentens utformning överensstäm-
mer, som Kitzler Åhfeldts studier visar (2008; 2009a:2009b; 2012a), med hantverksmässiga 
skillnader, vilka sannolikt går tillbaka på olika ristarkollektiv och deras verksamhetsområden 
(se kap. 5.9.2). De hantverksmässiga skillnaderna tyder således på att olika sociala nätverk 
använt sig av olika runristare. Vi vet egentligen inte speciellt mycket om personerna som 
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ristade runstenar och vilken samhällsställning de hade (Källström 2012a:32). Kitzler 
Åhfeldts analyser av huggspåren på runstenar visar att flera ristare har samarbetat. Detta 
gäller även stenar med en ristarsignatur. Runristaren har således snarast utgjort en grupp 
hantverkare (Kitzler Åhfeldt 2002:63 ff., 73; 2012b:88 f.). En viktig fråga är vilken relation 
dessa har haft till sina uppdragsgivare. Källström skiljer mellan tre typer av runristare 
utifrån deras relation till beställaren. Den första gruppen utgörs av runristare som tillhör 
den runstensresande familjen, den andra består av runristare som ingår i den runstensresande 
familjens hushåll medan den sista gruppen omfattar de professionella runristarna, vilka inte 
har en personlig relation till uppdragsgivarna (Källström 1999:16 f.; 2007a:245 ff.). Som 
diskuterades i samband med lämningar av storgårdsbebyggelse tänker man sig inom nyare 
forskningen att hantverkare under sen vikingatid/tidig medeltid utgjort en samhällsgrupp 
som stått i beroendeförhållande till eliten (se t.ex. Andrén 1985:84 f.; Carelli 2001b:156 
ff.; Ros 2001:47 ff.; Skyllberg & Anund 2003:21 och där anf. litt.). Det är rimligt att detta 
även gällde runristarna. Mot bakgrund av den senvikingatida samhällsstrukturen är det 
enligt Kitzler Åhfeldt föga troligt att runristarna utgjorde självständiga, kringresande 
hantverkskollektiv, vilket skulle innebära att de saknade socialt beskydd. Istället torde de 
ha ingått som medlemmar i elitära hushåll. Kitzler Åhfeldt anser vidare att runristarnas 
mobilitet, eller möjlighet att kunna förflytta sig mellan olika platser, var avhängig av sociala 
relationer, rådande maktkonstellationer och territoriella gränser. Det är därför osannlikt 
att runristare tillverkade monument åt stridande maktfalanger (Kitzler Åhfeldt i tryck; 
manus). I en studie av södermanländska runristares mobilitet visar Kitzler Åhfeldt att det 
förekommer skillnader i verksamhetsområdenas storlek, med både lokalt bundna ristare och 
sådana som huggit runstenar på större geografiskt avstånd från varandra. Att runristare 
hade möjlighet att resa längre sträckor kan ses som ett uttryck för att de tillhört familjer 
med ett mer långtgående inflytande (Kitzler Åhfeldt i tryck). Överfört till de tidigkristna 
gravmonumenten innebär detta att hantverkarnas rörelsemönster mellan olika platser bör 
förstås i ljuset av de sociala nätverk inom vilka de verkade. Att det exempelvis finns stora 
likheter i utformningen av de tidigkristna gravmonumenten på många platser i Östergötland 
kan således ha att göra med att ristare knutna till en magnat eller elitär gruppering var 
verksamma inom ett större område. Kitzler Åhfeldts studie av liggande hällar/lockhällar 
från Hov och Orlunda i västra Östergötland, samt från Kumlaby på Visingsö, stärker detta 
resonemang eftersom hon kan visa att samma ristare varit verksamma vid dessa tre platser 
(Kitzler Åhfeldt 2008, se kap. 5.1.2). Möjligen är det även på detta sätt vi ska förstå de 
lokalt bundna hantverkstraditionerna, liksom de stora skillnaderna i gravmonumentens 
utformning, vid de västgötska lokalerna. Runristarna har sannolikt betjänat olika hushåll, 
vilka kan ha tillhört olika maktfalanger (jfr Kitzler Åhfeldt 2012a). Utifrån detta synsätt 
speglar de hantverksmässiga skillnaderna, alternativt likheterna, beställarnas sociala nätverk 
och vice versa.

De tidigkristna gravmonumenten vittnar inte bara om sociala nätverk inom det dåtida 
Sverige. Vid några tillfällen får vi inblick i mer långväga kontaktnät, som i fallet med den 
rundade gavelhällen från Berezanj i Ukraina (X UaFv1914;47) (se fig. 42). Dess närmaste 
paralleller återfinns i Häggesled i Västergötland (se Häggesled 1-7/Vg 21-27, samt möjligen 
även de förkomna stenarna Häggesled 8-9/Vg 28-29) (se kap. 5.2.1). Det är därför rimligt 
att tänka sig att Grane, som bekostade gravvården för sin felagi Karl i Berezanj på något 
vis, genom vänskaps- eller släktskapsband, stått i förbindelse med personerna som uppfört 
de tidigkristna gravmonumenten i Häggesled. 

Man kan även ana att några av individerna bakom de tidigkristna gravmonumenten i 
Väster- och Östergötland har haft nära kontakter med England under tidigt 1000-tal, vid 
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tiden för det skandinaviska styret under Knut den store och hans efterföljare. Vid några 
lokaler i dessa landskap finns hällar som har likheter med en liten grupp gravmonument med 
ornamentik i Ringerikestil från södra England.92 Exempelvis finns stora överensstämmelser 
mellan korsformen på den liggande hällen/lockhällen Hov 17 och ett likarmat, sammanflätat, 
kors i Ringerikestil på ett fragment från All Hallows i London (fig. 24 och 25) (se London 
All Hallows 3 i Tweddle, Biddle & Kjølby-Biddle 1995:223 f; Fuglesang 1980:188 f., pl. 52B). 
Vidare har korset på gavelhällen med latinsk inskrift i Linköpings domkyrka (Linköpings 
domkyrka 1) vissa likheter med en häll från London City (se London City 1 i Tweddle, 
Biddle & Kjølby-Biddle 1995:228 f.; Bergengren 2005:10 och Kap. 5.1.1). Framställningarna 
av det fyrfota djuret på sidohällarna i Kållands Råda (Kållands Råda 6-8, samt troligen 9) i 
Västergötland har få motsvarigheter bland de tidigkristna gravmonumenten (jfr dock Husaby 
19 samt runstenarna Vg 14 och Vg 181). Stora likheter finns däremot med motivet med ett 
fyrbent djur i Ringerikestil på den välkända stenen från S:t Paulskatedralen i London (se 
London St. Paul’s 1 i Tweddle, Biddle & Kjølby-Biddle 1995:226 f., DR 412 och kap. 5.2.1). 
(se fig. 41). Runinskriften återfinns på hällens ena smalsidan och lyder: 

: k-na : let : legia : st|in : þensi : auk : tuki :
G[i]nna(?)/G[í]na(?) lét leggja stein þenna ok Tóki.
Ginna(?)/Gina(?) lät lägga denna sten, och Toke. 

Att verbet lägga har använts på en rest sten tyder, tillsammans med det faktum att den del av 
inskriften som omnämner den döde saknas, på att S:t Pauls-hällen tillhört ett gravmonument 
bestående av flera delar. Troligen har den utgjort en gavelhäll som fungerat tillsammans med 
en liggande gravhäll (Barnes 1995:227; Tweddle, Biddle, Kjølby-Biddle 1995:227, Holman 
1998:632 f.; Barnes & Page 2006:288).

Ornamentiken på gravmonumenten i Ringerikestil i södra England står det skandinaviska 
materialet nära, vilket gör det sannolikt att dessa tillkommit i en miljö knuten till det danska 
styret (Fuglesang 1980:63 f.; Tweddle 1995:88). Vidare tyder likheter i ristningsteknik 
och ornamentik på att hällarna med ornamentik i Ringerikestil har tillverkats av samma 
grupp stenhuggare (Tweddle 1995:87 f.). Personnamnen i inskriften på gavelhällen från 
S:t Paulskatedralen visar dessutom att den har framställts på uppdrag av personer av 
skandinavisk härkomst (Fuglesang 1980:64; Barnes 1995:227; Tweddle, Biddle, Kjølby-
Biddle 1995:227; Barnes & Page 2006:227). Även om ornamentik och personnamn på 
hällarna i Ringerikestil i England hör hemma i en skandinavisk miljö har hällarnas form 
snarare hämtats från samtida anglosaxisk gravarkitektur (Holman 1996:37; 1998:635). Den 
rektangulära formen på gavelhällen från S:t Pauls, liksom den halvrundade konturen på en 
gavelhäll med Ringerikeornamentik från katedralen i Rochester (nr 3) återfinns sällan i det 
skandinaviska materialet. Däremot finns motsvarigheter i gravmarkörer från 900-talet och 
1000-talet i England (Ljung, C. 2015:161). Gravmonument med ornamentik i Ringerikestil 
i England kan därför inte endast ses som skandinaviska, utan är snarare en hybrid mellan 
skandinavisk ornamentiktradition och anglosaxiska gravformer. De utgör därmed resultatet 
av ett möte under en specifik historisk situation (Ljung, C. 2015:161 f.).

Detta möte tycks även ha satt spår inom undersökningsområdet, inte bara genom likheter 
i ornamentik i Ringerikestil, utan även i gravmonumentens form. Vid några lokaler före-
kommer gavelhällar med rektangulär eller halvrund kontur, vilka till formen påminner om 
anglosaxiska gravmarkörer (se t.ex. Hov 13, Hov 23, Väversunda 4/Ög 54, Väversunda 13, 
Skänninge S:t Martin 5, Häggesled 1- 7/Vg 21-27 och Häggesled 16). Sett till materialet 
som helhet är gavelhällar med rundad eller rektangulär form ovanliga. Det bör vidare 

9� För stenar med Ringerikestil i England se Rochester Cathedral � and �, Great Canfield 1, London All 
Hallows �, London St. Paul’s 1, London City 1a-b (Tweddle 199�:8�; Tweddle, Biddle & Kjølbye-Biddle 
199�:1�� ff., �09 f., ��� ff.), en gravsten från Bilbury (Kendrick 19��:10�, pl. LXX), och ett fragment 
från All Saints’ i Somerford Keynes (Bryant & Viner 1999). Se även Otley 1�A från Yorkshire (Coats-
worth �008:��� f.). 
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noteras att denna utformning av gavelhällar nästan uteslutande återfinns vid lokaler där 
man redan under ett tidigt skede av 1000-talet har uppfört tidigkristna gravmonument, 
således samtidigt med perioden av dansk överhöghet i England. Detta ger stöd åt tanken 
att utformningen av gravmonument på vissa platser har påverkats av mötet med anglosax-
iska gravläggningstraditioner (Ljung, C. 2015:162 ff.). Förutom att vi här får en inblick i 
nätverkens räckvidd, där personer på platser i Öster- och Västergötland har haft kontakter 
med England under förra delen av 1000-talet, så ger det oss även möjlighet att ringa in den 
sociala dimensionen. Gravmonument i Ringerikestil i England uppfördes bland annat vid 
katedralerna i S:t Pauls och i Rochester, centra för både andlig och värdslig makt, vilket 
tyder på att de gravlagda personerna har tillhört den sociala eliten. Förmodligen rör det sig 
om individer med höga positioner i det danska styret. Det är i ljuset av detta vi bör förstå 
gravmonumenten vars former alluderar till anglosaxiska gravvårdar. På samma sätt som att 
runstenar omnämner gälder tagna i England, eller tjänstgörning i tingalidet, speglar dessa 
gravmonument de sociala nätverken och knyter samman miljöer i Öster- och Västergötland 
med det danska styret och cirkeln kring kung Knut (Ljung, C. 2015:164). 

6.3.2. Om social kontinuitet under sen vikingatid och tidig medeltid 

En grundläggande utgångspunkt för detta arbete är att de tidigkristna gravmonumenten 
betraktas som en integrerad del av runstenstraditionen. En fråga som följer av detta synsätt 
är om den grupp människor som uppförde tidigkristna gravmonument är densamma som 
tidigare reste runstenar. Och hur förhåller sig dessa till 1100-talets elit? Det är svårt att 
utifrån inskrifterna belägga att personer ur samma släktkrets har uppfört både runstenar och 
tidigkristna gravmonument. Rekarnebygden i Södermanland utgör ett undantag eftersom 
det här finns exempel på att det föreligger ett personellt samband. Gravhällen Sundby 1/Sö 
116 är lagd över en man vid namn Holmvid av hans söner Hane och Sigvid, samt av hans 
maka Gyrid. Namnet Holmvid återfinns även på en runsten i samma område, Sö 105 i 
Högstena i Kjula socken. Runstenen har Fp-ornamentik och är rest av Holmvid till minne 
efter hans son Torbjörn(?) som var faren med Ingvar. Torbjörn(?) har dött på Ingvarståget, 
vilket vanligen dateras till ca 1040.93 Ornamentiken på Sundby 1/Sö 116 kan tillskrivas 
Pr 3, vilket tyder på att Holmvid gravlagts kring 1000-talets mitt eller något senare. Rent 
tidsmässigt är det således fullt möjligt att Holmvid, som rest runsten efter sin son, är 
samme man som en tid senare förärats med ett tidigkristet gravmonument i Sundby (se även 
Lindqvist, S. 1914:220 f.; SRI, 3:88; Larsson, M. G. 1997:22 f.). Identifikationen stärks 
genom att namnet Holmvid endast förekommer i dessa två södermanländska inskrifter, samt 
på en uppländsk runsten (U 530) (Peterson, L. 2007:116). Förleden Holm- återkommer 
även på Ramsundsristningen (Sö 101) i namnet Holmger, till vars minne monumentet är 
utfört. Lindqvist föreslår att denne Holmger har varit släkt med och bott på samma gård 
som Holmvid som är känd från Sö 105 och Sundby 1/Sö 116. Omständigheter som pekar 
i denna riktning är att Sundby kyrka och Ramsundsristningen är belägna nära varandra, 
samt att namnen utifrån de vikingatida namngivningsprinciperna tyder på ett släktskap. 
Holmger kan i så fall ha varit far till Holmvid (Lindqvist, S. 1914:221 ff.). Rent kronologiskt 
är detta möjligt då Holmger, utifrån ornamentiken på Ramsundsristningen (Pr 1) avlidit 
under 1000-talets första hälft. Det bör dock framhållas att namnleden Holm- är vanligt 
förekommande. Lindqvists hypotes är därför svår att verifiera (se kritik hos Brate i SRI, 
3:88). Men det går alltjämt att konstatera att det föreligger ett nära rumsligt samband 
mellan de runristade monumenten uppförda till Holmgers och Holmvids minnen. Vägen 
från Ramsundsristningen (Sö 101) leder mot Sundby kyrka där Holmvid fått sin sista vila 
(Damell 1977:41 ff.; 2000a:104). Sammantaget tyder dessa exempel på att det är medlem-
mar ur de runstenresande släkterna som etablerar de första kyrkogårdarna i Rekarnebygden 
(Lindqvist, S. 1914:230; Damell 2000a:104).

9� Se dock kritik mot denna datering hos Fuglesang 1998:�0�.
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Frågan om social kontinuitet och eventuella förbindelser mellan en vikingatida aristokrati 
och det medeltida frälset har diskuterats länge inom historisk och arkeologisk forskning (se 
Berg 2003:41 för en sammanfattning). Då personlig kontinuitet oftast inte går att belägga 
har flera studier istället inriktat sig på att undersöka rumsliga samband.94 Utifrån studier av 
Ystadsområdet i Skåne har Mats Anglert påvisat att det föreligger en rumslig överensstäm-
melse mellan runstenar, skattfynd, medeltida huvudgårdar och kyrkor med olika former 
av västmarkeringar. Dessa förhållanden tyder enligt honom på att en senvikingatida elit 
ligger bakom det tidiga stenkyrkobygget (Anglert, Mats 1989:224 ff.; 1995:105 f.). Martin 
Hansson fokuserar i sin undersökning av huvudgårdar i Småland på strukturell kontinuitet, 
platser i landskapet dit makten under en längre tid varit koncentrerad. I de fall huvudgårdar 
återfinns i anknytning till vapengravar, runstenar och tidigmedeltida kyrkor kan man enligt 
Hansson tala om att det finns en strukturell kontinuitet mellan ett ”runstensfrälse” och det 
medeltida frälset. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att det rådde kontinuitet på ett 
personligt plan vad gäller enskilda släkter, även om det inte heller kan uteslutas (Hansson, 
M. 2001:34, 143 ff.). Ett sådant exempel är Lannaskede i Njudung. I Broby i Lannaskede 
socken finns flera rika vapengravar från vikingatid, vilket indikerar att det funnits en storgård 
i trakten. Delar av två tidigkristna gravmonument har hittats i kyrkan (Lannaskede 1/Sm 
94, Lannaskede 2-4/Sm 95). Vidare tyder stenkyrkans utformning med baldakinportal och 
romanska målningar på att den uppfördes som gårdskyrka av en lokal magnat. Sammantaget 
visar detta enligt Hansson att det föreligger kontinuitet i sociala strukturer i Lannaskede 
mellan järnålder och medeltid (Hansson, M. 2001:143; se även Nicklasson 2007). 

I andra sammanhang har jag för Östergötlands räkning diskuterat liknande exempel på 
strukturell kontinuitet mellan vikingatida och medeltida förhållanden på två sinsemellan 
ganska olika platser, nämligen Högby och Vreta (Ljung, C. 2009a:191 ff.; 2010a:66 ff.; 
2013:59). Från Högby stammar den största släktkrets som kan rekonstrueras utifrån de 
östgötska runinskrifterna. Till denna grupp kan fem, möjligen sex, runstenar knytas (Ög 
81-84, Ög 165 samt möjligen Ög 85, se även Williams, He. 1990:185). Förutom Ög 165, 
vilken låg infogad som tröskelsten i Vårfrukyrkan i Skänninge, påträffades samtliga dessa 
inmurade i Högby gamla kyrka. Exakt hur släktskapsbanden mellan de omnämnda perso-
nerna ska knytas ihop är osäkert (se SRI, 2:80 ff.; Wessén 1966; Selinge 1987; Källström 
2007a:256 f.). Flera omständigheter som möter oss i Högbysläktens runstensresande kan 
betraktas som indikatorer på hög social status (jfr Sawyer 2000:92 ff.). Däribland referenser 
till utlandsfärder och jordägande, titeln dräng och epitetet god, liksom kvinnlig medverkan. 
Sammantaget visar runstenarna att det under ingången till 1000-talet funnits två jordägande 
familjer i Högby som på det ena eller andra viset stått i förbindelse med varandra (Wessén 
1966; Selinge 1987). Från Högby gamla kyrka finns endast en gavelhäll bevarad (Högby 
5/Ög 87). Avbildningar av de nu förkomna hällarna (Högby 1-3/Ög 78-80 och Högby 4/Ög 
86) tyder på att de tidigkristna gravmonumenten på platsen uppfördes under den andra 
hälften av 1000-talet. Gravläggning under runristade gravmonument följer således i princip 
direkt på runstensresandet. Sammantaget pekar runstenarna och de tidigkristna gravmo-
numenten i Högby tillsammans med fornlämningsbilden i området med järnåldersgravfält 
och boplatsindikationer från vikingatid, samt förekomsten av en romansk stenkyrka, mot 
att det föreligger social kontinuitet från järnålder till äldre medeltid (Selinge 1987). 

Vreta ligger centralt placerat i en rik fornlämningsbygd. På ett nära avstånd återfinns 
Gullbergshögen, en tingshög som gett namn åt hela häradet (Tagesson 1997:559 f.; 2004:199). 
Till skillnad från i Högby är runstensresandet svagare representerat i Vretas omnejd. Det 
finns uppgifter om en sedan länge förkommen runsten från Bro (Ög N264). En runsten 

9� Ett undantag är Vadagodset i Uppland. Enligt de skriftliga källorna innehades godset av Fånö- och 
Rumbyätten samt av Folkungaättens oäkta gren. Det är därför anmärkningsvärt att två av namnen, 
Tjelve och Finnvid, som förekommer i runinskriften på U �00 vid Stora Benhamra i Vada socken, 
återkommer i de två nämnda släkternas namntraditioner (Ambrosiani 19��:1�0; Gustavson 1991:1�� 
f.). Namnet Finnvid återkommer även på runstensfragmentet U 11�, som legat inmurat i Runby i Eds 
socken, dvs. Rumbyättens huvudgård (Gustavson 1991:1��). 
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ligger även inmurad i golvet i Magnus Nilssons gravkor i klosterkyrkan (Ög N263). Däremot 
har ett större antal fragment av tidigkristna gravmonument framkommit i Vreta. Dessa är, 
som tidigare har beskrivits, av mycket hög kvalitet och utgör en stilistiskt väl sammanhållen 
grupp som utifrån ornamentiken nästan uteslutande kan dateras till det sena 1000-talet. 
Materialet är enhetligt vilket indikerar att de bevarade hällarna har ingått i ett mindre antal 
gravmonument som uppfördes under en kortare tidsrymd. Detta tyder sammantaget på att 
de tidigkristna gravmonumenten i Vreta är tillverkade på uppdrag av en mer begränsad 
grupp personer, sannolikt medlemmar ur en och samma släkt (se kap. 5.1.2). Som redan 
berörts har kyrkogården i Vreta till ytan varit omfattande, vilket tyder på att den har haft 
ett större upptagningsområde och således inte bara hyst elitära begravningar (Lundberg, 
E. 1927:9; Curman & Lundberg 1935:12 ff.; Bonnier 2012b:96, se kap. 6.2.1).

Den sena dateringen av de tidigkristna gravmonumenten i Vreta gör att tidsavståndet till 
klostergrundandet och de äldsta uppgifterna i det skriftliga källmaterialet är försvinnande 
litet. En i avskrift bevarad donatorslängd utgör enligt Nils Ahnlund (1945) det äldsta 
belägget för Vreta klosters tidiga historia. Utifrån denna har Ahnlund argumenterat för 
att ursprungsdonationen, vilken omfattade 15 eller 21 attungar, främst koncentrerade till 
byarna runt Vreta, går tillbaka på Kung Inge den äldre och drottning Helena och tiden 
omkring 1100 (Ahnlund 1945). Det råder dock oenighet om vilken typ av kloster eller 
klosterliknande kommunitet som donationen avsåg (se Ahnlund 1945; Nyberg 2004:200; 
2010:20; Karlsson, J. O. M. 2006:195 f.; Nilsson, Be. 2008:53). Det faktum att den donerade 
jorden låg väl samlad i området kring Vreta tyder på att den går tillbaka på ett och samma 
godskomplex med Vreta som överordnad storgård (Tagesson 1997:560; 2004:198; Ericsson 
2010:174 ff.). Troligen har det imponerande kyrkobygget, vilket initierats kring år 1100 
(Lundberg & Curman 1935:40), liksom klostret, förlagts invid den förmodade storgården. 
Som diskuterades tidigare tyder arkeologiska lämningar äldre än klostret, liksom fynd av 
östersjökeramik, på att bebyggelse har funnits i direkt anslutning till kyrkogården (Tagesson 
1997:561 f.; 2004:198 f.; 2010:82 ff.). Såväl det arkeologiska som det skriftliga källmaterialet 
visar att Vreta vid tiden kring år 1100 var en elitär plats inom samhällets absoluta toppskikt. 
I jämförelse med Vreta framträder Högby som en aristokratisk miljö på mer lokal nivå. 

Under golvet i det så kallade Ragvald Knaphövdes gravkor (också omnämnt som det 
Stenkilska gravkoret) i Vreta klosters kyrka har fyra murade gravar, vilka innehöll nio 
individer, undersökts (Curman & Lundberg 1935:171). Gravkoret dateras av Curman och 
Lundberg till tidigt 1100-tal (1935:171), men detaljer i arkitekturen öppnar för att det 
skulle kunna ha föregått kyrkan, alternativt planerats som en fristående byggnad (Runer 
2006:136 f.; Ljung, C. 2010a:68 ff.). Möjligen kan den äldsta gravläggningen ha ägt rum 
redan innan byggnaden uppfördes (Curman & Lundberg 1935:171). De gravlagdas identitet 
har varit omdiskuterad (Fürst 1920; Beckman 1921; Toll 1922; Redelius 1972:11 ff.), men 
utifrån Ahnlunds tolkning av donatorslängden har Markus Lindberg argumenterat för att 
gravkoret ursprungligen varit reserverat för medlemmar ur den Stenkilska ätten, däribland 
Inge den äldre och Helena (Lindberg 2004; 2010). Då de tidigkristna gravmonumenten, 
ursprungsdonationen och gravarna i Ragvald Knaphövdes gravkor ligger så nära varandra i tid 
är det frestande att utläsa ett samband mellan de gravlagda under de runristade gravvårdarna 
och deras eventuella ättlingar i gravkoret. En kontinuitet för exklusiva gravläggningar går 
i vilket fall som helst att belägga (Ljung, C. 2009a:181; 2010a). 

I såväl Vreta som i Högby föreligger en stark kontinuitet i sociala förhållanden mellan 
vikingatid och tidigmedeltid. Man kan däremot inte ta för givet att detsamma gäller alla 
platser där tidigkristna gravmonument har uppförts. För att nå klarhet i detta krävs att de 
lokala omständigheterna undersöks. I både Högby och Vreta framträder jordägande som 
en central komponent av det sociala sammanhanget. I Högby omtalas jordägande på en 
av runstenarna, Ög 82, som är rest till minne av Övind, Tostes son, som ägde Högby.95 

9� Undantaget runstenarna Jarlabanke reste efter sig själv (U 1��, U 1��, U1��, U �1� och U ��1) före-
kommer verbet äga tillsammans med ett platsnamn endast på fyra runstenar (DR �80, Ög 8�, Sö �0� 
och Sö ���) (Jesch �011:��).
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I Vreta får vi inblick i jordägoförhållanden genom fundationsdonationen, vilken visar att 
platsen utgjort centrum i ett omfattande godskomplex (Ahnlund 1945; Tagesson 1997:199; 
2004:562 f.; Ericsson 2010:174 ff.). Eftersom donationen kan tidfästas till ca 1100 måste 
jordägoförhållandena på platsen ha sina rötter i 1000-talet. Med tanke på de stora likhe-
terna som finns i ornamentikens utformning på liggande hällar/lockhällar i Vreta, Kaga, 
Kimstad, Östra Skrukeby och Kuddby (se Vreta 1, Kaga 1/Ög 102, Kimstad 1/Ög 160, Östra 
Skrukeby/Ög 220 och Kuddby 1/Ög 17 och kap 5.1.1) är det inte orimligt att tänka sig att 
den släkt som suttit på egendomen i Vreta haft förgreningar på flera platser i Östergötland, 
främst kring sjön Roxen. 

6.3.3. Jordägande, makt och gravläggning

De senaste decenniernas arkeologiska och kulturgeografiska forskning visar att det funnits 
en hierarkisk bebyggelsestruktur med storgårdar av varierande storlek i Skandinavien under 
vikingatid och tidig medeltid. Det mesta tyder på att vikingatida magnater kontrollerade 
större jordegendomar som brukades av ofri arbetskraft och ibland även omfattande domäner 
med gårdar i mer eller mindre beroendeförhållande (Poulsen & Sindbæk 2011). Det är 
dock omtvistat hur allmänt förekommande och hur ekonomiskt betydelsefulla trälar var 
under vikingatiden (Hansson, M. 2013:166 ff. och där anf. litt.). Under äldre medeltid, men 
troligen även tidigare, skilde man inte på att äga mark och utöva makt över mark. Jordägande 
innebar således även social och politisk dominans (Iversen 2001:92 f., 97 f., 108 f.). Björn 
Poulsen och Søren Sindbæk framhåller att den skandinaviska elitens maktutövande utgick 
från jordägande redan under vikingatid (2011:2, 26 f.). Lars Hermanson betonar vidare att 
jordägandet upprätthölls genom social makt där de materiella resurserna ständigt måste 
skötas och skyddas genom släkt- och vänskapsförbindelser inom de elitära nätverken. Detta 
medförde att den territoriella makten kunde skifta snabbt (Hermanson 2011:68).

Som framgått av föreliggande arbete finns flera exempel på socialt stratifierade stor-
gårdsbebyggelser i anslutning till kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonument (se kap. 
6.2.2). De arkeologiska undersökningarna av storgården vid S:t Martin i Skänninge visar att 
ekonomin har varit agrart baserad, även om handel och avancerat hantverk bedrivits inom 
ramen för hushållet (Bergqvist & Lindeblad 2013). De samtida jordägoförhållandena, den 
materiella basen, grunden för såväl maktutövning som överskottsproduktion, är således en 
viktig aspekt av miljöerna där de tidigkristna gravmonumenten uppfördes (för diskussion 
om överskottsproduktion under järnåldern se Widgren 1998). För Östergötlands räkning 
har de medeltida jordägoförhållandena under senare år behandlats av Johan Berg och Claes 
Tollin. Frågan är dock hur långt tillbaka i tid dessa stukturer kan anses ha giltighet?

Berg menar att rekonstruktioner av jordägoförhållanden under äldre medeltid visar 
att den aristokratiskt ägda jorden redan tidigt var koncentrerad till ett fåtal personer och 
släkter som hade sin bakgrund i de centrala delarna av Östergötland. Detta öppnar för 
möjligheten att det rumsliga mönstret i ägostrukturerna kan föras tillbaka i tiden och att 
det koncentrerade jordägandet har sitt ursprung i sen vikingatid och tidig medeltid (Berg 
2000:164 f.; 2003:208, 232; 2009:128, 138 f.; se även Schück 1959:197 ff.). Studier av 
den västra slättbygden visar att frälsejord var den dominerande jordnaturen i området vid 
medeltidens slut. Självägande bönder förekom visserligen men var få (Helmfrid 1962:132 
ff.; Berg 2009:114 ff., 135; 2013:22 ff.). Vidare föreligger en stark rumslig överensstämmelse 
mellan medeltida huvudgårdar och förekomst av tidigkristna gravmonument. Tvärtemot vad 
som ofta hävdats, att gravmonumenten har en stark koppling till de medeltida kungaätterna, 
visar Berg att detta samband ter sig svagt i den västra slättbygden sett utifrån jordägonaturen. 
Istället dominerar det aristokratiska ägandet (Berg 2009:126 ff.). Även om mycket tyder på 
att det föreligger en kontinuitet i det sociala landskapet framhåller Berg att vi vet mycket lite 
om vilka personer och släkter som kontrollerade jorden vid övergången mellan vikingatid 
och tidig medeltid. Däremot får vi inblick i vilka samhällsgrupper det rör sig om (Berg 
2013:28; se även Berg 2000:164 f.). Jag menar att det är detta sociala skikt som avtecknar 
sig bakom de tidigkristna gravmonumenten. 
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Clas Tollin har i sin retrogressiva studie av ägodomäner i Tåkernområdet visat att det inte finns 
någon rumslig eller bebyggelsemässig logik i de medeltida socknarnas territoriella utseende. 
Kyrkbyarna i området har olika ursprung, både i huvudgårdar som utgör socknens största 
enhet och i mindre enheter centralt placerade i socknen, alternativt belägna mittemellan 
större bebyggelser (Tollin 2010; 2012:341 ff.). Väversunda och Hov är exempel på att kyrkan 
är lokaliserad till den största bebyggelseenheten. För Väversundas del omfattade kyrkbyn 
nästan hela socknen, vilket tyder på att socknen har sitt ursprung i en storgårds ägoområde 
(Tollin 2010:87 f., 135 f.). Hov och Hovgården var vid medeltidens slut Östergötlands 
största kamerala enhet, vilken uteslutande bestod av kronojord. Likheten med Uppsala öd 
är därmed slående. Troligen har byn sitt ursprung i en storgård som ingick i någon av de 
statsbärande ätternas patrimonium, sannolikt Sverkersätten (Tollin 2002:224; 2010:113; se 
även Lovén 1990). I exempelvis Rogslösa och Örberga ser förhållandena helt annorlunda ut. 
Till skillnad från den lilla Väversunda socken är Örberga socken mycket stor med flera större 
bebyggelseenheter. Trots detta finns endast en kyrka. I Rogslösa socken återfinns kyrkan 
vid en liten bebyggelse belägen mitt emellan större enheter (Tollin 2010:88 ff., 105 ff., 135 
ff.). Den varierade rumsliga strukturen talar för att socknarna inte tillkommit enligt någon 
plan. Tollin argumenterar istället för att de har sitt ursprung i skiftande bebyggelse- och 
ägoförhållanden under 1100-talets första hälft. Han framhåller vidare att det inte finns 
belägg för en vertikal sockenbildning, som utgått från minster-kyrkor eller storsocknar såsom 
i det anglosaxiska England (se kap. 6.2.1). Källmaterialet tyder snarare på att utvecklingen 
i Tåkernområdet gått från personella socknar, vilka senare under medeltiden blivit ter-
ritoriella enheter (Tollin 2010:141, 155; 2012:346). Om vi återknyter till diskussionen om 
kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonumenten så kan man konstatera att Tollins studie 
harmonierar väl med resultaten i föreliggande arbete. Det faktum att gravmonument har 
framkommit vid ett stort antal kyrkplatser i Tåkernområdet visar att dessa etablerats redan 
under loppet av 1000-talet. Som konstaterats föreligger även under detta tidsskede skillnader 
i kyrkogårdarnas storlek och betydelse för sitt omland. I linje med Tollins resonemang om 
att kyrkans placering var beroende av ägoförhållandena får man förmoda att ägostrukturerna 
i dessa fall åtminstone har sina rötter i sen vikingatid. 

Bebyggelsestrukturen har sannolikt varit av avgörande betydelse för kyrkogårdens storlek 
och funktion. En möjlig förklaring till förekomsten av storkyrkogårdar, såsom exempelvis 
Sverkersgården i Alvastra, är att en elitär familj kontrollerade en större jordegendom bestående 
av flera gårdar och att folket inom detta område begravdes vid samma kyrkplats (Tollin 
2010:41 f.; 2012:350 f.). Det är inte osannolikt att tänka sig att kontrollen av de döda hade en 
juridisk/ägorättslig aspekt (Tollin 2010:139). Detta skulle i så fall innebära att inflytelserika 
jordägare inom eliten hade makt att styra över var människor gravlades. Själva manifesterade 
de sin närvaro på kyrkogården genom runristade gravmonument. I förlängningen skulle detta 
kunna ses som en viktig orsak till att tidigkristna gravmonument i huvudsak förekommer 
i områden med snabba och mer genomgripande gravskicksförändringar, vilka resulterar i 
en enhetlig kristen gravläggningspraktik. Bakom dessa förändringar står människor med 
makt att påverka på vilket sätt och var bredare folklager skulle gravlägga sina döda. Kanske 
är detta en delförklaring till att spridningsbilden för tidigkristna gravmonument ser ut som 
den gör, de förekommer i områden med en stark social elit (se vidare kap. 8.3). Det kan 
självfallet diskuteras huruvida liknande jordägoförhållanden som i västra Östergötland även 
förekommit inom det övriga undersökningsområdet. Det ligger tyvärr utanför ramen för 
detta arbete att mer i detalj granska denna fråga. 

Skillnader i egendomsförhållanden med olika storskaligt jordägande har sannolikt 
även satt avtryck i runstenarnas rumsliga fördelning, vilket skulle kunna hjälpa till att 
förklara olikheterna i spridningsbild för runstenar och tidigkristna gravmonument i 
västra Östergötland (se kap. 5.1.3). Vi kan utgå från Gamla Uppsala för att se närmare på 
detta resonemang. Flera forskare har framhållit att det finns förhållandevis få runstenar i 
Gamla Uppsala i jämförelse med de omkringliggande socknarna (Sundqvist 2002:112 f.; 
2013:73 f.; Gräslund 2013b:123 ff.; Zachrisson, T. 2013a:174). Torun Zachrisson menar 
att detta är helt följdriktigt mot bakgrund av att kronogodset Uppsala öd var en mycket 
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stor och speciell ägodomän. Eftersom den kungliga släktjorden dominerade var antalet 
runstensresande släkter få. Vidare bör den stora domänen ha hyst människor av olika 
grader av ofrihet, människor som knappast spelat en framträdande roll i runstensresandet 
(Zachrisson, T. 2013a:174). Det bör dock noteras att det finns ett fåtal exempel på att ofria 
personer, men med hög social ställning, har rest runsten eller fått en sådan uppförd efter 
sig (Zachrisson, T. 2013a:174 f.; se även Brink 2003:106 f.; 2012:111 ff.; Karlsson, J. 2012). 
Om jordägandet kring Tåkern redan i ett tidigt skede var koncentrerat till större enheter 
kan det åtminstone delvis förklara det ringa antalet runstenar i området väster och norr 
om sjön. Få och stora jordägare torde ha medfört att runstensresandet inte blivit speciellt 
numerärt. Huruvida det mer omfattande runstensresandet sydost om Tåkern speglar en 
mer splittrad jordägostruktur eller är orsakad av andra omständigheter låter jag vara osagt. 
Sannolikt har runstenarnas koppling till vägnätet, där de viktigaste landsvägarna passerade 
söder om sjön, påverkat deras placering i landskapet (jfr Cnattingius 1929). Även den låga 
andelen höggravfält i västra Östergötland jämfört med i Mälardalen bör tas i beaktande 
i detta sammanhang. Alf Ericsson föreslår att detta kan sättas i samband med olikartade 
jordägoförhållanden (2005:198). Bortodling i fullåkersbygden, liksom kristendomens tidiga 
genomslag i Östergötland, har säkert haft betydelse för det lägre antalet höggravfält (se 
t.ex. Hyenstrand 1984:173 ff.; Broberg, A. 1990:11, 21). Men det är även tänkbart att en 
bidragande orsak är att fler gårdar i Östergötland än i Mälarområdet brukades av andra 
personer än de som ägde jorden (Ericsson 2005:198). Liksom runstenar har gravhögen 
tolkats som en manifestation av odalsrätten (Zachrisson, T. 1994). Större sammanhållna 
jordegendomar torde således inte bara ha resulterat i ett mer begränsat runstensresande utan 
även avspeglas i en lägre frekvens av gravhögar. 

Ingen annanstans ligger kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonument så tätt som i 
västra Östergötland, vilket inte minst är tydligt i västra och norra Tåkernbygden. Detta är 
troligen resultatet av att det var de stora jordägarna som anlade de första kyrkogårdarna på 
sina egendomar. Några av dessa etablerades redan under början av 1000-talet (se fig. 20), 
vilket öppnar för att runstensresandet redan på ett tidigt stadium avlöstes av tidigkristna 
gravmonument. Ett betydligt större antal gravmonument än runstenar kom att uppföras 
i detta område, vilket visar att ett bredare spektrum av den sociala eliten gravlades under 
runristad häll än blev ihågkommen genom en runsten. Detta gäller i synnerhet kvinnor, 
vilket jag återkommer till i slutet av avhandlingen (se vidare kap. 8.2).

6.4. Sammanfattning och slutsatser 

Undersökningen av kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonument visar att det är möjligt 
att urskilja olika slags miljöer, samt ringa in gravmonumentens sociala sammanhang. 
Därigenom kan vi närma oss personerna som stod bakom monumenten, eller kanske snarare 
ligger begravda under dem, liksom deras betydelse för den kyrkliga etableringen. Även om 
det utifrån det arkeologiska källmaterialet inte går att belysa alla miljöer där tidigkristna 
gravmonument en gång uppfördes, så kan man genom platser där ett mer omfattande 
källmaterial föreligger, tillsammans med indicier och enstaka observationer, skapa sig en 
tämligen god bild över variationerna inom 1000-talets kyrkolandskap.

Det har hävdats att sambandet mellan tidigkristna gravmonument och träkyrkor är 
svagt, eller över huvud taget inte finns (Ersgård 2006:79 f.; 2012:98 ff.; Anglert, Mats 
2009:237). Resultaten av föreliggande arbete pekar tvärtemot på att gravmonumenten 
uppfördes på regelrätta kyrkogårdar. Belägg, samt mer eller mindre säkra indicier, för 
träkyrkor förekommer vid ett relativt stort antal lokaler med tidigkristna gravmonument, 
speciellt med tanke på att indikationer på träkyrkor i sig är ovanliga. Fynd av tidigkristna 
gravmonument har inte framkommit på gravfält med ett övergångsgravskick med kristna 
motiv i gravläggningen, istället har de nästan uteslutande påträffats i anslutning till kyrkor 
(jfr dock Triberga 1). Även detta talar för ett starkt samband mellan gravmonument och 
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kyrkogårdar. In situ-fynden av tidigkristna gravmonument, liksom undersökta gravar från 
1000-talet på kyrkogårdar där runristade gravvårdar har framkommit, visar också på ett 
samband med ett gravskick reglerat enligt kristna normer med öst-västligt orienterade 
gravar, inte sällan i träkista. Emellanåt har enstaka personliga föremål, såsom knivar eller 
dräkttillbehör, fått följa med de döda i graven. I Varnhem i Västergötland har kyrkogården 
varit könssegregerad (Vretemark & Axelsson 2008:215; Vretemark 2009:12; 2014:138). En 
sådan uppdelning har dock inte kunnat påvisas vid någon av de andra kyrkogårdarna med 
tidigkristna gravmonument. 

Vidare visar analysen att de tidigkristna gravmonumenten uppfördes på kyrkogårdar 
av varierande storlek, både på storkyrkogårdar med en uppskattad yta på upp till 12 000 
eller 13 000 m2, som i S:t Lars i Linköping och Köping på Öland och på sådana av mer 
beskedliga dimensioner (jfr Boström 2007:97; Karlsson, E. 2013:32). Det stora antalet 
gravläggningar vid exempelvis Sverkersgården i Alvastra och S:t Lars i Linköping kan tas 
som stöd för att storkyrkogårdarna har haft geografiskt omfattande upptagningsområden 
(Ersgård 2006:48 ff.; Karlsson, E. 2013:32 f.). Således möter vi här ett betydligt bredare 
folklager än de som gravlagts under de tidigkristna gravmonumenten. Möjligen är det så att 
kyrkogårdar av mindre storlek, såsom S:t Martin i Skänninge (Hasselmo 1996:3; Hedvall 
2013b:74, Fig.36, 75), varit knutna direkt till det aristokratiska hushållet och reserverade för 
dess medlemmar. Vid andra platser, i synnerhet i Hov i Östergötland och Köping på Öland, 
visar de rikhaltiga fynden av tidigkristna gravmonument att ett vidare elitkollektiv har valt 
att förlägga sina begravningar till dessa kyrkogårdar. I Hov tyder det bevarade materialet 
på att ett gravmonument kan ha uppförts så ofta som vartannat år, vilket representerar ett 
större befolkningsunderlag än en enskild familj. Förekomsten av många gravmonument 
skulle sålunda kunna spegla en släktgrupperings viktigaste gravplats, att jämföra med att 
de medeltida statsbärande släkterna förlade sina begravningar till olika klosterkyrkor under 
1100- och 1200-talet (se även Lundberg, S. 1997:53 f.).

Variationerna i kyrkogårdarnas storlek, liksom i sammansättningen av tidigkristna 
gravmonument, visar således att det funnits gravplatser med olika utformning som varit 
tillgängliga för olika grupper av människor. Frågan är hur man ska förstå olikheterna mellan 
kyrkogårdarna med runristade gravvårdar, vad de berättar om den framväxande kyrkliga 
organisationen och hur det kristna livet utövades under 1000-talet i södra Mellansverige. 
Som diskuterats har de engelska minster-systemet stundtals fått fungera som modell för den 
tidiga kyrkliga organisationen i Sverige genom att man har tänkt sig att stora gemensamma 
gravplatser, alternativt kyrkogårdar, i ett inledande skede tjänat större områden innan det 
att lokala kyrkor byggdes (Bonnier 1996a:211; Carelli 2001a; Ersgård 2006). Föreliggande 
undersökning visar att tidigkristna gravmonument under den inledande delen av 1000-talet 
endast uppfördes vid ett begränsat antal lokaler. Det är först vid århundradets mitt som 
produktionen ökar och begravning under runristade gravvårdar äger rum på ett större antal 
platser. Detta kan förmodligen sättas i samband med att en ökad kyrklig etablering tar sin 
början vid denna tidpunkt. Även på andra håll i Skandinavien har man kunnat konstatera 
att det är vid 1000-talets mitt som den kyrkliga utbyggnaden tar fart på allvar (Anglert, 
Ma. 1995:182; Carelli 2001a:85; Sigurðsson 2003:50 f.). Så långt kan de tidigkristna 
gravmonumenten tas som stöd för att händelseförloppet inleds med ett fåtal kyrkogårdar 
under början av 1000-talet, samt att det sker en mer omfattande kyrklig etablering kring 
århundradets mitt. Däremot kan man inte påvisa att utvecklingen går från stora gravplatser 
till lokala kyrkogårdar. När dateringsunderlaget för de tidigkristna gravmonumenten 
kombineras med analysen av kyrkogårdarnas rumsliga struktur framgår att gravmonument 
redan initialt uppfördes på kyrkogårdar av varierande storlek. Som modell med betoning 
på en stegvis utveckling kan minster-hypotesen således inte beläggas utifrån de tidigkristna 
gravmonumenten. Likheter finns i detta avseende med kyrkoetableringen på Island. Inte 
heller här kan en stegvis utveckling beläggas, vilken inleds med att huvudkyrkor anläggs 
och i ett senare skede lokala kyrkor. Istället etableras båda typerna av kyrkor samtidigt, 
främst under 1100-talet (Antonsson 2005:184 f.). 
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Det finns inget som tyder på att kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument inrättades 
efter någon övergripande plan, eller att de i ett inledande skede uppfördes vid exempelvis 
kungliga centra (jfr Lundberg, E. 1940:132 ff.; Neill & Lundberg 1994:138). Det är även 
ytterst tveksamt att tänka sig att det redan under tidigt 1000-tal funnits en kungamakt som 
varit stark nog att införa ett mer enhetligt kyrkligt organisationssystem baserat på engelsk 
förlaga, i synnerhet inom det svenska området (Antonsson 2005:184; Ersgård 2006:56). 
Den variation i kyrkogårdarnas struktur som analysen påvisar bör snarare förklaras genom 
en heterogen framväxt av ett kyrkligt landskap, där orsakerna till skillnader bör sökas i 
lokala förhållanden. Tollin kommer i en studie av ägodomäner och sockenbildning i västra 
Östergötland fram till en liknande slutsats. Han konstaterar att det inte finns någon rumslig 
eller bebyggelsemässig logik i de medeltida territoriella socknarnas utseende, vilket talar 
emot att de utgått från minster-kyrkor eller tillkommit enligt en bestämd plan. Istället anser 
Tollin att den rumsliga strukturen tyder på att de territoriella socknarna går tillbaka på 
personella socknar som har sitt ursprung i skiftande bebyggelse- och ägoförhållanden under 
1100-talets första hälft. Han poängterar att just markägarsituationen har varit avgörande 
för kyrkans placering, vilket förklarar den rumsliga oregelbundenheten (Tollin 2010:135 
ff., 155; 2012:346). Förekomsten av tidigkristna gravmonument vid flera av de kyrkplatser 
som Tollin diskuterar visar att dessa kyrkogårdar grundlades redan under 1000-talet, vilket 
talar för att ägoförhållandena i dessa fall har sina rötter i sen vikingatid. Skillnaderna 
mellan kyrkplatserna med tidigkristna gravmonument skulle därigenom, i linje med Tollins 
resonemang, åtminstone delvis kunna förklaras genom olikartade ägoförhållanden, där 
kyrkogårdarna betjänat bebyggelseenheter av varierande storlek och betydelse. Enligt detta 
synsätt kan storkyrkogårdarnas bakgrund sökas i ett storskaligt jordägande, där folket vid 
gårdarna inom en ägodomän gravlades vid samma kyrkogård (Tollin 2010:41 f., 139 ff.; 
2102:350 f.).

Istället för att se minster-systemet som en direktöverförd utvecklingsmodell för den 
kyrkliga etableringen kan likheter mellan skandinaviska kyrkocentra och minster-kyrkor i 
det anglo-saxiska England bättre förklaras genom att politiska och kyrkoorganisatoriska 
förhållanden och behov i 700- och 800-talets England inte var helt olika de i 1000- och 
1100-talets Skandinavien (Antonsson 2005:184). Stefan Brink anser att minster-kyrkorna 
i England kan användas som en analogi för att förstå den tidiga kyrkans aktiviteter under 
perioden som föregår sockenbildningen. Frågan är hur de många små kyrkorna, som att 
döma av det arkeologiska materialet funnits under 1000-talet, betjänades. Vem förrättade 
gudstjänst, varifrån kom prästerna och var bodde de (Brink 2013:30 f.)? Brink tänker sig 
att prästerskapet under ett inledande skede var knutet till huvudkyrkor. Innan sockenbild-
ningen saknade kyrkan fast inkomst i form av tiondet, vilket medför att prästerna under 
den tidiga kristna perioden bör ha haft andra inkomstkällor. Sannolikt kunde de förtjäna 
sitt uppehälle genom att mot betalning förrätta mässa vid mindre privatkyrkor som saknade 
egen präst (Brink 2013:32 ff.). Mats Anglert tecknar en liknande bild av den tidiga kyrkliga 
organisationen i Ystadsområdet i Skåne. Vid sidan av huvudkyrkor torde det enligt Anglert 
ha funnits ett flertal mindre betydelsefulla gårdskyrkor vilka knappast kunnat erbjuda full-
ständig själavård (1989:229 ff.). Även situationen i Tröndelag i Norge tycks ha varit likartad. 
Utbildade präster var främst knutna till fylkeskyrkor, medan präster vid högendiskyrkor som 
uppförts av medlemmar ur eliten, troligen hade begränsad teologisk skolning (Brendalsmo 
2006:234 f.). Reminiscenser av ett system likande det Brink beskriver kan anas i den äldre 
Gulatingslagen. Några passager av lagtexten indikerar att prästerna under perioden före 
den fasta sockenorganisationen var mobila och fick betalt för sina tjänster (Brink 2013:33 f.; 
se även Anglert, Mats 1989:237; Helle 2001:205 f.). Även Adam av Bremen beskriver hur 
nordborna istället för tionde betalar för själavården och medför gåvor till mässan (Adam 
av Bremen IV:31). 

Det är rimligt att tänka sig att skillnaderna mellan kyrkogårdar med tidigkristna grav-
monument inte bara har sin orsak i skiftande ägoförhållanden och varierande storlek på 
upptagningsområden, utan också går tillbaka på att platserna har haft olika betydelse för 
den tidiga kyrkan och dess verksamhet. I linje med Brinks och Anglerts resonemang kan 
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vissa kyrkor ha hyst ett fast prästerskap, vilka betjänat ett större område, medan mindre 
privatkyrkor saknade egen präst. Det är emellertid svårt att på arkeologisk väg bekräfta 
närvaron av ett prästerskap och därigenom peka ut kyrkor med ett mer övergripande ansvar 
för själavård. Några indicier finns emellertid. Det tydligaste exemplet är gavelhällen med 
latinsk inskrift och bibelcitat från domkyrkan i Linköping (Linköpings domkyrka 1), vilket 
påvisar närvaron av personer med kyrklig bildning. Det är därför befogat att anta att det 
vid platsen för domkyrkan redan under ett tidigt skede av 1000-talet funnits präster som 
tillhandahöll religiös expertis. 

En annan indikation är de tre brunnsliknande anläggningarna som har påträffats 
norr om Sverkersgården i Alvastra. Sannolikt rör dig sig om dopbrunnar (Holmström 
2006:184). Troliga dopbrunnar har hittats vid några tidiga kristna centra av speciell karaktär 
i Skandinavien. Nordost om den äldsta träkyrkan på Kattesundskyrkogården i Lund har 
tre små grunda skiftesverksbrunnar undersökts. Två av dessa har daterats till 1060-talet 
(Cinthio, M. 1997:123; 2002:108). Sydost om den äldsta kyrkan på museitomten i Sigtuna 
har påträffats en anläggning som tolkats vara en dopbrunn (Tesch 2001:17). Dessutom finns 
en murad byggnad med spår efter en stensatt brunn i anslutning till koret i S:t Olofskyrkan 
i staden (Bonnier 2004a:33; Tesch 2006:213). Brunnshuset är äldre än den nuvarande sten-
kyrkan och har troligen uppförts som en fristående byggnad under 1000-talet invid en äldre 
kyrka (Tesch 2006:213 ff.). Det kyrkorättsliga idealet var vid tiden för kyrkoetableringen i 
Skandinavien att dop skulle äga rum i katedralkyrkor eller i en kyrka som tilldelats doprätt 
av biskopen (Nilsson, Be. 2012:146 f.). Doprättighet har därför ofta setts som en utmärkande 
befogenhet när det gäller att identifiera tidiga huvudkyrkor (Anglert, Mats 1989:231). I ett 
senare skede decentraliseras doprätten. Denna övergång speglas sannolikt i spridningen av 
dopfuntar till sockenkyrkorna (Bonnier 1996a:183, 209). I Östergötland dateras de äldsta 
dopfuntarna till sent 1100-tal och tidigt 1200-tal (Bonnier 1996a:188; Ullén & Ljungstedt 
2003), vilket talar för att detta skedde relativt sent. Spåren efter eventuella dopbrunnar vid 
Sverkersgården förstärker bilden av platsen som ett tidigt kristet centrum. Om Sverkersgården 
innehade doprätt bör ett fast prästerskap ha varit knutet till platsen. Som redan diskuterats 
visar det stora antalet gravlagda, liksom förekomsten av tidigkristna gravmonument, att 
kyrkogården utgjort en viktig nekropol. På kontinenten finns en tydlig koppling mellan just 
baptisterier, dopplatser och begravningsplatser (Davies 1962:17 f.; Krautheimer 1969:137 ff.). 
Ett sådant samband, mellan dopanläggning och begravningsarkitektur, kan även skönjas i 
Vreta kloster (Ljung, C. 2010a:70 ff.). 

Ytterligare ett tecken på närvaron av präster är fynd av altarstenar från resealtare, ofta 
kallade sepulkralstenar. Ett resealtare är ett portabelt altare med en vigd sten, vanligen 
av grekisk porfyrit, som möjliggör mässfirande på andra ställen än i kyrkor. Resealtare 
brukades ofta av missionärer, vilka vanligtvis var biskopsvigda (Tesch 2007b:49 ff.). Vid 
två tillfällen har stenar från resealtare påträffats i anknytning till miljöer med tidigkristna 
gravmonument, dels i Varnhem i Västergötland, dels i Resmo på Öland. Fynden är ovanliga 
eftersom altarstenar annars främst har framkommit vid utgrävningar i urbana miljöer 
(Tesch 2007b:56 ff.). Altarstenen från Varnhem var av grekiskt porfyrit och framkom i en 
grav alldeles utanför den södra långhusmuren vid den undersöka kyrkan. Gravläggningen 
dateras till tiden efter 1000-talets mitt och stenen låg direkt på den döde mannens bröstkorg. 
Fyndet från Varnhem är unikt såtillvida att altarstenen påträffades ihop med den person som 
faktiskt kan ha användet resealtaret, troligen en missionär eller biskop (Vretemark 2008). 
Graven med altarstenen, det tidiga kyrkobygget, den stora kyrkogården, liksom beläggen 
för en storgårdsbebyggelse gör det rimligt att se Varnhem som en plats där ett prästerskap 
residerade under 1000-talet. Även altarstenen i Resmo var av grekisk porfyrit och påträffats 
i plöjd åkermark vid Gynge by, cirka 700 meter sydsydväst om kyrkan (Sjögren 1995:68; 
Zachrisson, T. 2013b:303 f.; Alexandersson 2015:34 f., fig. 6.). Närheten till Resmo kyrka, 
där tidigkristna gravmonument uppfördes under mitten och andra delen av 1000-talet, 
gör fyndet synnerligen intressant. Resmo kyrka är dessutom en av de äldsta stenkyrkorna 
i Sverige. Dendrodateringarna av virket i takstolen visar att bygget av stenkyrkan inleddes 
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redan under sent 1000-tal och avslutades cirka 1107 (Boström & Bartholin 1990:201 f.; 
Boström 1999:83 ff.).

Ett annat sätt att identifiera kristna centra genom de tidigkristna gravmonumenten är 
att undersöka deras koppling till centralorter eftersom det är väl känt att de tidiga städerna 
var betydelsefulla för den kristna etableringen i Skandinavien. Detta avspeglas bland annat 
i att det finns flera kyrkor eller kyrkliga institutioner i de äldsta urbana miljöerna (Andrén 
1985:23 f., 29). Sæbjørg Walaker Nordeide konstaterar i en studie av kristnandet i Norge 
att stadsväsendet, den kristna missionen och kungamakten var nära sammanlänkade. De 
äldsta beläggen för kristen kult förekommer vid centralplatser eller i tidiga städer och föregår 
antingen den urbana bosättningen eller är samtida med denna. Detta gör att de tidiga 
stadsbildningarna i Norge enligt Walaker Nordeide bör förstås som brohuvuden för den nya 
religionen (Walaker Nordeide 2010a; 2010b; 2011:282, 305 ff.). Tidigkristna gravmonument 
kan vid flera tillfällen knytas till centralorter i undersökningsområdet, ett samband som är 
speciellt uttalat i Östergötland, men även återkommer i Rekarnebygden i Södermanland och 
på Öland. De kyrkliga funktionerna har, vid sidan av ett specialiserat hantverk, pekats ut 
som de viktigaste komponenterna i de tidigmedeltida östgötska centralorterna (Lindeblad 
2008:106 f.). De tidigkristna gravmonumenten förstärker denna bild eftersom de påvisar 
att kyrkogårdar etableras i de tre centralorterna Skänninge, Linköping och Söderköping 
redan under början av 1000-talet, vilket visar att dessa platser spelade en viktig roll i ett 
tidigt skede av den kyrkliga etableringen i landskapet. Även i Norrköping har det under 
1000-talet funnits en kyrkogård med runristade gravvårdar, det är dock oklart när denna 
inrättas. Fynden av gravmonument påvisar dessutom att såväl Linköping som Skänninge 
var tidiga dubbelkyrkomiljöer, så även Eskilstuna i Södermanland. Mycket tyder på att 
det funnits skillnader i storlek och funktion mellan de två närliggande kyrkogårdarna i 
Skänninge och Linköping. Kyrkogården vid Allhelgonakyrkan i Skänninge har sannolikt 
varit mycket stor medan den i S:t Martin troligen varit liten till ytan. Detta tyder på att 
Allhelgonakyrkan betjänade en vidare grupp människor, medan S:t Martin förmodligen kan 
knytas mer direkt till storgårdens hushåll. Ett liknade förhållande kan skönjas i Linköping 
mellan den stora kyrkogården vid S:t Lars och domkyrkan som i ett äldre skede tycks ha 
hyst ett mer begränsat antal begravningar, främst män. Troligen kan dessa individer knytas 
till den tidiga kyrkliga organisationen.

Det faktum att de äldsta beläggen för tidigkristna gravmonument inom respektive 
område i flera fall härrör från centralorter, samt förekomseten av dubbelkyrkomiljöer vid 
några av dessa platser, visar att de tidiga centralorterna var betydelsefulla för den kyrkliga 
etableringen i Götaland och södra Svealand. Det är rimligt att tänka sig att kyrkligt skolade 
personer funnits vid dessa platser, något som gavelhällen med latinsk inskrift från dom-
kyrkan i Linköping vittnar om (Linköpings domkyrka 1). Även de möjliga dopbrunnarna 
vid Sverkersgården i Alvastra, liksom fynden av portabla altarstenar, indikerar att präster 
och/eller biskopar varit knutna till åtminstone vissa av kyrkorna invid vilka tidigkristna 
gravmonument uppfördes. 

Den tidiga kyrkan verkade emellertid inte i något vakuum utan var högst beroende av 
rådande sociala och politiska förhållanden. Man bör därför ställa sig frågan vilka personer 
som stod bakom den tidiga kyrkliga etableringen i södra Mellansverige. Kristnandet i 
Skandinavien förstås i allmänhet som en toppstyrd process understödd av de ledande 
samhällskikten, av kungar och magnater (se t.ex. Lindkvist 1996; Sigurðsson 2003; Brink 
2004; Sanmark 2004; Gelting 2007; Walaker Nordeide 2011; Winroth 2012; för avvikande 
åsikt se dock �eliander 2005). Resultaten av föreliggande studie ligger i linje med detta 
synsätt eftersom analysen av de tidigkristna gravmonumentens samtida sammanhang tyder 
på att de uppfördes på kyrkogårdar som anlagts vid storgårdar. Två fyndkategorier återkom-
mer från de undersökta bebyggelserna, nämligen östersjökeramik och lämningar efter ett 
specialiserat metallhantverk. Som diskuterats visar denna typ av källmaterial på närvaron 
av människor som stått i någon form av beroendeställning, antingen ofri arbetskraft eller 
hantverkare knutna till en jordägande samhällsklass (Andrén 1985:84 f.; Carelli 2001b:156 
ff.; Ros 2001:47 ff.; Skyllberg & Anund 2003:21 och där anf. litt.; Roslund 2013). Indirekt 
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vittnar östersjökeramiken och metallhantverket således också om närvaron av ett elitskikt 
till vilket producenterna stått i beroendeförhållande. Troligen var runristarna som tillver-
kade de tidigkristna gravmonumenten medlemmar i dessa elitära hushåll (Kitzler Åhfeldt 
i tryck). Exempel finns även på att varuutbyten och ekonomiska transaktioner ägt rum vid 
gårdarna som legat i anslutning till kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument. Vid den 
undersökta storgården i S:t Martin i Skänninge ger även bebyggelsestrukturen uttryck för 
sociala skillnader (Bergqvist & Lindeblad 2013:102 f.).

Närstudien av Vreta och Högby i Östergötland tyder på att tidigkristna gravmonument 
både uppfördes vid elitära platser inom samhällets absoluta toppskikt och vid mer lokala 
aristokratiska miljöer. Det är däremot inte möjligt att utifrån gravmonumenten särskilja 
olika delar av den sociala eliten i termer av kungar eller magnater. Det är inte heller att 
förvänta eftersom man under tidig medeltid svårligen kan göra åtskillnad mellan separata 
maktelement i form av kungar och aristokrati. Makten under perioden byggde inte på fasta 
institutioner utan utövades inom elitära nätverk som var sammanlänkade genom släkt- och 
vänskapsband (Hermanson 2000; 2003; 2004). De tidigkristna gravmonumenten bör 
därför snarast förstås som en gemensam form av gravvård och minnesmonument inom ett 
elitkollektiv med rötter i centrala Götaland och södra Svealand. Vidare kan gravmonu-
mentens utformning betraktas som ett slags visuell kommunikation, ett sätt att uttrycka 
samhörighet genom att associera till gravvårdar och begravningar på andra platser. Att i 
det närmaste identisk ornamentik förekommer på olika lokaler kan utifrån detta synsätt ses 
som utslag av de sociala kontaktnäten och deras räckvidd. Det är även möjligt att ringa in 
mer övergripande sociala grupperingar utifrån skillnader i de tidigkristna gravmonumentens 
utformning. Västergötland utgör en tydlig sfär, Östergötland tillsammans med Visingsö och 
Njudung en annan. Gravmonumenten i Närke och Rekarnebygden i Södermanland visar 
att dessa områden stått i kontakt med Öster- och Västergötland, medan Öland har haft 
färre beröringspunkter med det övriga undersökningsområdet. Detaljer i de tidigkristna 
gravmonumentens utformning indikerar även att personer tillhörande dessa sociala grup-
peringar ingått i långväga kontaktnät, med förgreningar i det anglosaxiska England vid 
tiden för det danska styret (se även Ljung, C. 2015:159 ff.). 

Arkeologisk och kulturgeografisk forskning visar att jordägande utgjorde grunden 
för maktutövande under vikingatid i Skandinavien (se t.ex. Poulsen & Sindbæk 2011). 
Att tidigkristna gravmonument uppförts på kyrkogårdar som vid ett flertal tillfällen kan 
knytas till storgårdsbebyggelser bör därför inte bara förstås mot bakgrund av den agrara 
produktionens ekonomiska betydelse för att skapa ett överskott, utan måste även ses i relation 
till jordägandets betydelse för utövandet av makt över människor. I exempelvis västra och 
centrala Östergötland tyder mycket på att det funnits ett samlat aristokratiskt jordägande 
redan under slutet av vikingatid och/eller tidig medeltid (Berg 2003:231 f.; 2009; 2013; 
Tollin 2010; 2012). Att jordägande var en central aspekt av de tidigkristna gravmonumentens 
sociala sammanhang framgår även av studierna av Högby och Vreta. En av runstenarna 
(Ög 82) i Högby är rest till minne av Övind, Tostes son, som ägde Högby. I Vreta får vi 
inblick i jordägoförhållandena genom fundationsdonationen till klostret. Donationen, 
vilken tidfästs till ca 1100, visar att Vreta utgjort centrum inom ett större godskomplex 
som utifrån dateringen av donationen måste ha sitt ursprung i 1000-talet (Ahnlund 1945; 
Tagesson 1997:199; 2004:562 f.; Ericsson 2010:174 ff.). Mycket tyder även på att Alvastra 
klosters jordegendomar går tillbaka på en stor sammanhållen domän, vilken hade samma 
ägare redan före det att klostret grundlades år 1143 (Tollin 2010:118 ff.). Det är i detta 
sammanhang som storkyrkogården vid Sverkersgården i Alvastra bör förstås. Det är rimligt 
att tänka sig att kontrollen över människor även sträckte sig till de döda, vilket avspeglas i 
att folket inom en större ägodomän gravlades på samma kyrkogård (Tollin 2010:41 f., 139). 
Att tidigkristna gravmonument i form av kistor och liggande hällar främst förekommer i 
områden med ett tidigt runstensresande och snabba gravskicksförändringar, vilket resulterar 
i en mer enhetlig kristen gravläggningspraktik, behöver därför inte bara ses som ett tecken 
på en genomgripande kristnandeprocess (se kap. 5.9.3). Det kan mycket väl föreligga en 
diskrepans mellan enskilda människors tro och handling. Ett omformat gravskick behöver 
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därför inte nödvändigtvis betyda att alla inom ett bredare folklager bytte trosuppfattning, 
utan kan även vara en lokal anpassning till rådande maktförhållanden med en dominerande 
kristen elit (Mejsholm 2009:37 f.). Genomförandet av ett centraliserat gravskick, förlagt 
till vigd jord invid en kyrkobyggnad, krävde således både en världslig och kyrklig auktoritet 
som kunde vidmakthålla den nya ordningen (Vretemark 2014:140). Miljöerna kring kyr-
kogårdarna med tidigkristna gravmonument, liksom monumenten i sig, visar på närvaron 
av en jordägande elit som haft makt att genomdriva sådana förändringar.

De tidigkristna gravmonumenten återfinns således i områden med ett tidigt runstens-
resande, en likriktning av gravläggningspraxis och en tidig kyrklig etablering, vilket går 
hand i hand med närvaron av en stark social elit. Förhållandena på Öland avviker dock 
till viss del från det övriga undersökningsområdet genom att de äldre gravfälten fortsätter 
att vara i bruk längre fram i tiden, samtidigt som kyrkogårdar inrättas. Större variation i 
gravläggningspraktiker föreligger således. Skillnaderna avspeglas även i gravmonumentens 
utformning, som på ön i huvudsak utgörs av resta stenar. Ovan beskrivna strukturer, vilka 
framträder tydligt under 1000-talet, men mycket väl kan gå tillbaka på äldre förhållanden, 
ligger till grund för den kyrkliga situation som möter oss under 1100-talet. 
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7. Framåtblick
Klosterdonationer och stenkyrkobygge i relation till de 
tidigkristna gravmonumenten

Analysen av de tidigkristna gravmonumenten i relation till runstensresande och gravskicks-
förändringar visar att man kan följa strukturella likheter bakåt i tiden mellan områden med 
denna typ av gravvårdar. På samma sätt kan man även urskilja förenande drag under äldre 
medeltid i fråga om klostergrundande och stenkyrkobygge. Klosterväsendet i Sverige går 
tillbaka till ca år 1100 då Kung Inge och drottning Helena grundlade ett kloster i Vreta 
i Östergötland (Ahnlund 1945; Nyberg 2004:200; se kap. 6.3.2 och 6.4). Vilken typ av 
inrättning det rörde sig om och huruvida den inledningsvis huserade män eller kvinnor är 
oklart (Ahnlund 1945; Nyberg 2004:200; 2010:20; Karlsson, J. O. M. 2006:195 f.; Nilsson, 
Be. 2008:53). Det var dock först vid mitten av 1100-talet som klosteretableringen inleddes i 
större omfattning i och med att cistercienserklostren i Alvastra i Östergötland och Nydala på 
gränsen mellan Njudung och Finnveden i Småland, inrättades år 1143. Alvastra grundlades 
av kung Sverker den äldre och drottning Ulvhild och Nydala av biskop Gisle av Linköping 
(Nilsson, Be. 1998:120 ff.; Nyberg 2004:202 f.). De tre äldsta klosteretableringarna återfinns 
således inom Linköpings stift, samma område där man genom de tidigkristna gravmonu-
menten tydligast kan påvisa förekomsten av en tidig kyrklig organisation understödd av en 
stark social elit. Denna elits makt tycks vara baserad på ett storskaligt jordägande, vilket 
i sig var en förutsättning för omfattande donationer. Ser man till övriga tidigmedeltida 
klosteretableringar (före år 1200), kan man konstatera att majoriteten av dessa återfinns 
i samma regioner som tidigkristna gravmonument: Askeby i Östergötland, Varnhem och 
Gudhem i Västergötland, Riseberga i Närke, samt Vårfruberga och Johanniterklostret i 
Eskilstuna i Södermanland. Endast Roma på Gotland och Viby i Uppland faller utanför 
detta mönster.96 Dock flyttades Viby redan efter ca tjugo år, 1185, till Julita i Södermanland 
(Nilsson, Be. 1998:114, 126 ff.). Roma skiljer sig dessutom från det gängse mönstret eftersom 
klostret inte grundades genom stora jorddonationer från den värdsliga eller kyrkliga aristo-
kratin. Istället inrättades klostret på mark som troligen tillhörde det gotländska alltinget. 
Detta har sin orsak i att jordägande grupper med stora landdomäner saknades på Gotland 
(Andrén 2011:228). Tidigmedeltida kloster återfinns således inom samtliga områden där 
tidigkristna gravmonument utgörs av kistor eller liggande hällar, men saknas på Öland som 
skiljer sig från det övriga undersökningsområdet genom att runristade gravvårdar främst 
består av resta stenar. Även det varierade gravskicket på ön vittnar om andra förhållanden 
där gravläggningspraktikerna inte har varit lika strängt reglerade. Öland påminner, som 
framhållits vid ett flertal tillfällen, i detta hänseende om norra Mälardalen, ett område där 
det tidiga klosterväsendet tillika är svagt representerat.

Man kan även konstatera att spridningsbilden för de tidigkristna gravmonumenten i 
stora drag sammanfaller med regioner med ett tidigt stenkyrkobygge. Dessutom uppförs 

9� Vid flera av platserna som under 1100-talet kom att hysa klosterinrättningar fanns under 1000-talet 
kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument: i Alvastra, Vreta, Varnhem, Gudhem, Riseberga och 
Tuna/Kloster i Eskilstuna.
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stenkyrkor med elitärt präglad arkitektur på ett stort antal platser där man under 1000-talet 
gravlagt under tidigkristna gravmonument. I Östergötland återfinns de äldsta stenkyrkorna i 
landskapets västra och centrala delar (Lundberg, E. 1927; Kennerstedt 1990:126 ff.; Bonnier 
2004b:38 f.; 2012a:10 ff.; Eriksson 2006), således i samma områden där majoriteten av de 
tidigkristna gravmonumenten har påträffats. Ann Catherine Bonnier anser att domkyrkan 
i Linköping och den stora kyrkan i Vreta, vilka båda följer samma grundplan, var de första 
kyrkorna i landskapet som byggdes i sten (2004b:37 f.; 2012a:14 f., 44). Domkyrkobygget 
bör ha inletts i början av 1100-talet och kyrkobygget i Vreta möjligen redan så tidigt som 
under 1000-talets slut (Cnattingius 1987:310 f.; Curman & Lundberg 1935:40; Bonnier 
2012a:14 f.). De äldsta dendrodaterade kyrkorna i landskapet är Herrestad, där virket i 
takstolarna kan tidfästas till ca 1112, och Örberga, där prover av plankor i torntrapporna visar 
att virket fälldes vintern 1116-7 (Bonnier 1996b:67 ff.; 2012a:16 f.; Eriksson 2006:43, 83). 
Även Hagebyhöga och Kaga kyrkor kan genom dendrodateringar tidfästas till 1100-talets 
början (Eriksson 2006:38, 55). Andra kyrkor som torde ha uppförts under ett tidigt skede av 
århundradet är exempelvis kryptkyrkan vid Sverkersgården i Alvastra, S:t Lars i Linköping 
och den första stenkyrkan i Hov (Frödin 1920b:192 ff.; Lovén 1990:22; Zachrisson, S. 
2007:50). Många av kyrkorna i den västra delen av landskapet, i synnerhet i trakten kring 
Tåkern, urskiljer sig inte bara genom tidiga dateringar, utan även genom den påkostade 
arkitekturen, i synnerhet tornens utformning (Bonnier 2012b:93; se även Lundberg, E. 
1927; Redelius 1972; Kennerstedt 1990; Tagesson 2007:254). Variationen i arkitekturen 
är stor bland den första generationens stenkyrkor i Östergötland. Detta torde bero på att 
förebilder till kyrkorna, liksom hantverkare, i ett inledande skede hämtades utifrån, samt 
att initiativtagarna till byggena hade stort inflytande över kyrkornas utformning. Bonnier 
betecknar detta skede som preromanskt. Det är först de något yngre kyrkorna från omkring 
1150 och framåt som följer romanska stildrag (Bonnier 2012a:20, 33, 44 f.; 2012b:120; jfr 
Runer 2006:130 ff.). 

Av denna kortfattade resumé över det tidiga stenkyrkobygget i Östergötland framgår att 
fynd av tidigkristna gravmonument förekommer vid flertalet stenkyrkor som har kunnat 
dateras till början av 1100-talet. De tidiga dateringarna av stenkyrkorna ger även vid handen 
att endast en kort period, eller knappt någon tid alls, har förflutit mellan gravläggning under 
tidigkristna gravmonument och uppförandet av vissa stenkyrkor. Även om en stark rumslig 
överensstämmelse i spridningsbild föreligger mellan gravmonument och tidiga/speciella 
kyrkobyggnader vill jag understryka att man inte bör se händelseförloppet som linjärt. En 
central plats under 1000-talet behöver inte nödvändigtvis behålla sin betydelse under 1100-
talet, lika lite som att en elitär plats under 1100-talet måste ha kontinuitet bakåt tiden. En 
tidig stenkyrka som Hagebyhöga saknar exempelvis fynd av tidigkristna gravmonument. 
Inte heller förekommer sådana i Källstad och Ödeshög, två östtornskyrkor med speciell 
arkitektur. Däremot har ett större antal tidigkristna gravmonument påträffats i anslutning 
till Väversunda kyrka, en tornlös kyrka som dendrodaterats till tidigast 1160-talet (jfr 
Bonnier 1996b:78 f.; Eriksson 2006:79). 

Liksom i Östergötland utmärker sig områden med tidigkristna gravmonument i de 
olika småländska bygderna genom förekomst av tidigmedeltida stenkyrkor, ofta med 
elitära inslag. Båda de romanska stenkyrkorna Ströja och Kumlaby på Visingsö uppfördes 
under 1100-talet. En planka i tornet i Ströja kyrka har nyligen dendrodaterats och provet 
visar att trädet fälldes någon gång mellan 1135-1175, sannolikt före 1155 (Nilsson, I-M. 
2013:87). Ströja kyrka hör till en exklusiv grupp kyrkor med torn med emporvåning, men 
även Kumlaby kyrka har påkostad arkitektur (Wienberg 2007:73; Nilsson, I-M. 2013:87 ff.). 
Ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten på Visingsö har nära paralleller i västra 
Östergötland. Även i kyrkoarkitekturen finns kopplingar till detta område (Lundberg, E. 
1927:45; Wienberg 2007; Ullén 2006a:67; Bonnier 2012b:122), men samband kan också 
skönjas med Västergötland (Nilsson, I-M. 2013:89 ff.). 

Njudung kännetecknas av ett tidigt romanskt stenkyrkobygge. Inget av de andra smålanden 
har varit så rikt på medeltida stenkyrkor. Byggnadsperioden tycks ha varit kort och intensiv och 
flertalet kyrkor uppfördes vid mitten och senare delen av 1100-talet. Kyrkorna i området utgör 
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en enhetlig grupp som helt dominerats av absidkyrkor, men till skillnad från i Östergötland 
var torn inte vanliga (Hansson, M. 2001:99 ff.; Ullén 2006a:47, 51, 62; 2006b:179 f.). Man 
kan tydligt skönja ett elitärt inslag i kyrkobyggandet i Njudung, bland annat genom de för 
området typiska baldakinportalerna (Ullén 2006a:78). En motsvarande elitär struktur tycks 
däremot inte ha funnits i angränsande Finnveden och Värend (Ullén 2006b:175), områden 
som saknar tidigkristna gravmonument. Runstenstraditionen i Njudung står, som tidigare 
uppmärksammats, mycket nära den östgötska, vilket inte minst framgår av förekomsten av 
tidigkristna gravmonument och deras utformning. Kopplingen till Östergötland tycks bestå 
i tidig medeltid då Linköpingsbiskopen hade ett flertal huvudgårdar i de centrala delarna 
av Njudung och Finnveden (jfr Schück 1959:280 ff.). Genom Bringetofta kyrka i Njudung 
kan man även spåra direkta förbindelser mellan det medeltida frälset i Östergötland och 
denna del av Småland. Cecilia Elofsdotter skänker i sitt testamente år 1287 gåvor till kyrkan 
i Bringetofta. Tillsammans med sin man Herr Magnus Karlsson har hon sannolikt även 
bekostat kalkmålningar i kyrkan. Cecilia var brorsdotter till Birger jarl, vilket visar på en 
koppling till Bjälbo och Östergötland (se Hansson, M. 2008:184 f.).

De medeltida stenkyrkorna Möre i Småland har en varierad arkitektur och uppfördes med 
ett par undantag under 1200-talet (Anglert, Marit 1993:145; Anglert, Mats 2001:499). På ett 
generellt plan är kyrkobygget således yngre än i Östergötland och Njudung. Tidiga kyrkliga 
etableringar finns dock i Hossmo och Ljungby (Anglert, Mats 2001:500), varav Hossmo är 
den enda säkra fyndplatsen för tidigkristna gravmonument i området. Dendrodateringar 
visar att stenkyrkan i Hossmo började byggas senast omkring 1120 (Boström & Bartholin 
1990:190; Anglert, Marit 1993:151 ff.). 

Öland avviker, som vi sett, från det övriga undersökningsområdet under tidig medeltid 
eftersom inga kloster etablerades på ön. Däremot föreligger likheter i fråga om ett tidigt 
och omfattande stenkyrkobygge. I samtliga socknar på ön uppfördes en romansk stenkyrka. 
Majoriten av dessa var tornförsedda (Bonnier 2003:25). Tre kyrkor på Öland utmärker sig 
genom en speciell arkitektur och tidiga dateringar, nämligen Köping, Hulterstad och Resmo. 
Vid samtliga dessa platser fanns under 1000-talet kyrkogårdar med runristade gravmonument. 
Köping och Hulterstad är dessutom de fyndrikaste lokalerna på ön. Kyrkobyggena i såväl 
Köping som Hulterstad och Resmo har influerats av tidig dansk kyrkoarkitektur (Boström 
1967:163 f.; 1988:72; 1999:81 ff.). Köpings medeltida stenkyrka var en av de största i det 
tidigmedeltida Sverige och kan genom förekomsten av ålderdomliga byggnadstekniska 
detaljer troligen dateras till omkring 1100 (Boström 2007:98 f.; jfr Boström 1977:47). Den 
äldsta stenkyrkan i Hulterstad utgjordes av en treskeppig basilika med ett brett västtorn, 
som kröntes av två mindre torn och hade en förhall i bottenvåningen (Boström 1967). 
Bjälklag från tornet har dendrodaterats till 1168 +/- 5 år (Boström & Bartholin 1990:203 
f.). Resmo kyrka uppvisar flera ovanliga och ålderdomliga drag. Den är uppförd i en sällsynt 
murningsteknik som saknar egentliga paralleller i Sverige. Däremot förekommer samma 
typ av förband i tidiga danska kyrkor. I kyrkbygget har dessutom kalktuff, som importerats 
från Danmark, använts (Boström 1988:72 ff.; 1999:80 ff.). Den äldsta stenkyrkan i Resmo 
utgjordes av långhus, absidkor och västtorn. Dendrodateringar av virket i takstolen tyder, 
som redan omnämnts, på att bygget inleddes redan runt 1070/80 och att kyrkan stod färdig 
något av de första åren av 1100-talet (Boström 1988:70; 1999:80, 85; Boström & Bartholin 
1990:302). 

Ett mer finmaskigt dateringsunderlag för de södermanländska kyrkorna saknas, dock 
talar mycket för ett tidigt kyrkobygge, åtminstone i Rekarnebygden (Zachrisson, S. 1963; 
Bergengren 1974; Bennett & Edenheim 1976:27). Två kyrkor i detta område har dendroda-
terats. Proverna visar att virket i taket på Torpa kyrka höggs under 1100-talets första hälft 
och att träet i takstolen i Tumbo fälldes efter 1146 (Kempff Österlind 2003:28 f). Även 
andra faktorer pekar mot ett tidigt stenkyrkobygge i de små socknarna kring Eskilstuna. I 
flera kyrkor i området, i Jäder, Hammarby, Tumbo och Torpa, finns stenskulpturer i kris-
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tallinisk urkalksten (Lindqvist, S. 1915:106 ff.; Holmqvist 1948; Schnell, I. 1965:31 ff.).97 
Till gruppen sällar sig även Kumla kyrka i Närke (Svärdström 1973:13). Även i grunden 
till Tuna kyrka, senare Klosters kyrka i Eskilstuna, har man påträffat flisor av kristallinisk 
urkalksten, vilket tyder på att det förekommit liknande stenskulptur här (Zachrisson, S. 
1963:50). I samtliga dessa södermanländska kyrkor, utom i Torpa, finns fynd av tidigkristna 
gravmonument. Stenskulpturer av detta slag är ytterst sällsynta i Mälardalen och kyrkorna 
i Rekarnebygden skiljer sig härigenom från övriga Södermanland. De närmaste motsvarig-
heterna återfinns istället i Västergötland (Lindqvist, S. 1915:111 f.). Även under 1000-talet 
skiljer sig Rekarnebygden från övriga delar av landskapet genom att vara det enda område 
där tidigkristna gravmonument uppförts i någon större omfattning. 

Speciellt för det romanska kyrkobygget i Närke är den höga andelen kyrkor med väst-
torn, varav några har haft en exklusiv utformning med emporvåning. Nästan alla kyrkor 
i området har sitt ursprung i 1100- och 1200-talen och är uppförda i sand- eller kalk-
sten. Genom distinkt arkitektur, med välformade socklar, portaler och fönsteröppningar, 
påminner Närkekyrkorna på många sätt om västgötska och östgötska kyrkor från samma 
tid (Zachrisson, S. 1984:84; Bonnier 2001:13 ff.). Landskapet anknyter även till dessa 
områden genom fynden av tidigkristna gravmonument, samt deras utformning. I Närke 
fanns en grupp försvunna små tornförsedda kyrkor från 1100-talet, troligen från den förra 
delen av århundradet, vilka aldrig kom att omfattas av sockenorganisationen. Dessa har 
troligen fungerat som gårdskyrkor och utgör spår efter en äldre oreglerad kyrkofas. Fynd 
av dopfuntar och gravar tyder dock på att dessa kyrkor har haft dop- och gravrätt (Bonnier 
2001:19 ff.; Zachrisson, S. 1984; Andersson, L. 1989b). En av lokalerna med tidigkristna 
gravmonument, Riseberga, har troligen tillhört denna grupp försvunna småkyrkor. Dock 
saknas spår efter själva kyrkobyggnaden (Zachrisson, S. 1984:94 ff.). 

Slutligen vänder vi blicken mot Västergötland, ett landskap som karaktäriseras av en 
tidig kyrklig utbyggnad. Som vi redan sett uppförs den äldsta stenkyrkan i Varnhem redan 
mot slutet av 1000-talet (Vretemark 2009:9 f.; 2014:136). Under det tidiga 1100-talet inleds 
en omfattande byggnadsvåg och ett stort antal landsortskyrkor i sten uppfördes, tillika 
domkyrkan i Skara och den treskeppiga basilikan i Gudhem (Dahlberg 2002:43 ff.). Husaby 
är en av de tidigaste och mest komplexa stenkyrkorna i Västergötland (Dahlberg 1998:134 
ff.). Detta är även den fyndrikaste lokalen med tidigkristna gravmonument i landskapet. 
Samtidigt är det tydligt att fynd av tidigkristna gravmonument saknas i flera av de tidiga 
kyrkorna som utmärker sig genom förekomst av stenskulptur eller genom att vara uppförda 
helt i kvaderhuggen mursten, exempelvis Forshem och Skälvum (jfr Dahlberg 2002:46 f.). 
Såväl romanska stenkyrkor som medeltida gravvårdar i form av liljestenar och stavkorshällar 
förekommer på många fler platser och inom en betydligt större del av Västergötland än de 
tidigkristna gravmonumenten (Dahlberg 2002:44, fig. 20 a, Nitenberg & Nyqvist �orsson 
2007:24 ff., karta 2-4). Visserligen är antalet romanska stenkyrkor högre än antalet lokaler 
med tidigkristna gravmonument inom hela undersökningsområdet, men diskrepansen är 
mer framträdande i Västergötland. I jämförelse med det exceptionellt stora antalet tidigme-
deltida stenkyrkor är tolv fyndplatser med tidigkristna gravmonument, varav några osäkra, 
ett litet antal. Värt att notera är även att gravmonumenten i Västergötland, med undantag 

9� I äldre litteratur togs gruppen av stenskulpturer i kristallinisk urkalksten som bevis för att stenkyrko-
bygget i Rekarne inleddes redan under slutet av 1000-talet, alternativt under tidigt 1100-tal (Lind-
qvist 191�:10� ff.; Holmqvist 19�8; Schnell, I. 19��:�1). De tidiga dateringarna har senare omvärde-
rats och skulpturfragmenten anses istället tillhöra den senare delen av 1100-talet (Svärdström 19��; 
Kempff Österlind �00�:�9). Motiven på flera av fragmenten från Hammarby kyrka (Sö Fv19�8;���A, 
Sö Fv19�8;���B, Sö Fv19�8;���C), samt en sten från Jäders kyrka (Sö 100), har ett nära samband 
med runstensornamentiken. Även om ornamentiken uppfattas som arkaiserande är en så sen da-
tering som till 1100-talets slut inte rimlig ur en stilistisk synvinkel. Sune Zachrisson noterar även att 
kristallinisk kalksten under 1100-talet ersattes av den mer lättbearbetade sandstenen, vilket likaledes 
talar för en äldre datering (1998:1�).



227

av Husaby, uteslutande tillhör det tidiga 1000-talet. Det föreligger således ett tidsmässigt 
glapp mellan perioden då tidigkristna gravmonument uppfördes och kyrkolandskapets 
omdaning genom ett omfattade stenkyrkobygge under inledningen 1100-talet. I andra 
delar av undersökningsområdet ligger de tidigkristna gravmonumenten tidsmässigt närmare 
stenkyrkobygget eftersom de uppfördes fram till omkring 1100. Som konstaterats tidigare i 
avhandlingen avviker händelseförloppet i Västergötland även i andra avseenden något från 
övriga undersökningsområdet (se kap. 5.9.3). 

Översikten över det tidigmedeltida stenkyrkobygget visar att många av kyrkogårdarna som 
grundläggs under loppet av 1000-talet fortsätter att vara betydelsefulla även under 1100-
talet, vilket avspeglas i ett tidigt och påkostat stenkyrkobygge. Samtidigt är detta samband 
långt ifrån allomfattande. Flera kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument framträder 
under äldre medeltid som mer ordinära kyrkliga miljöer. Dessutom saknar många tidiga 
stenkyrkor med aristokratiskt utformad arkitektur fynd av gravmonument. Däremot är det 
tydligt att områden med tidigkristna gravmonument sammanfaller med områden med ett tidigt 
och elitärt stenkyrkobygge, vilket visar att de strukturer som grundläggs under loppet av 
1000-talet har kontinuitet fram i tid. Det föreligger även likartade samband mellan områden 
under 1000-talet och det efterföljande århundradet, där Rekarne och Närke tydligt vänder 
sig mot Götalandskapen och där banden mellan Njudung i Småland och Östergötland är 
starka. Sammantaget visar analysen av de tidigkristna gravmonumenten och deras samtida 
miljöer att embryot till det kyrkliga landskap vi möter under medeltiden i Götaland och 
södra Svealand redan grundläggs med start under förra delen av 1000-talet. 
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8. Runstenstraditionen och kristnandet 

Den senvikingatida runstenstraditionen har i allmänhet satts i samband med religions-
skiftet, men åsikterna går isär på vilket sätt materialet återspeglar kristnandeprocessen. 
Ofta har runstensresandet kopplats samman med den kristna missionen (se t.ex. von Friesen 
1933:170 f.; Carelli 2001a:82 f.; Gräslund 2001:21; 2002:140; Lager 2002:184 ff.; Bianchi 
2010:24). Linn Lager anser exempelvis att runstensresandet minskar och upphör i samband 
med missionsperiodens slut, när kristnandet övergår i en organisationsfas. I Götaland sker 
detta redan under första hälften av 1000-talet, vilket enligt Lager kan kopplas samman 
med att Skara stift etableras. Det sena runstensresandet i Mälardalen under andra delen 
av århundrandet med en fortsättning in i 1100-talet påvisar enligt henne en fördröjd 
missionsfas i området. Inrättandet av biskopssätet i Sigtuna 1060 tycks inte ha inverkat på 
runstensresandet, utan organisationsfasen inleds först när biskopssätet flyttas till Gamla 
Uppsala 1130, vilket i grova drag sammanfaller med att runstensresandet upphör (Lager 
2002:184 ff.; för liknande resonemang se även Carelli 2001a:85). Det har dock ifrågasatts 
om 1000-talet i Mellan- och Sydsverige verkligen kan uppfattas som en missionstid. Kanske 
är det istället så att runstensresandet bör ses som ett fenomen som sker i en redan kristen 
region (Herschend 1994:101; Stille 2002:127 ff.; Kitzler Åhfeldt 2012b:91 ff.). Enligt 
Frands Herschend var den grundläggande missionen redan slutförd innan runstensresandet 
inleddes under senare delen av 900-talet och det tidiga 1000-talet. Detta tydliggörs enligt 
honom av runstenssedens kristna prägel (1994:101). Per Stille är av samma åsikt och ser 
runstensresandet som ett tecken på att den inhemska befolkningen aktivt verkade för den 
kristna tron. Runstenstraditionen kan enligt honom därigenom inte främst ses som belägg 
för en främmande mission, utan indikerar snarare att framväxten av en kyrklig organisation 
tagit sin början (Stille 2002:127 ff.).

Diskussionen om runstensresandet och dess relation till religionsskiftet är naturligt-
vis beroende av vad som betraktas som utmärkande för ett missionsskede respektive en 
organisationsfas. Flera indelningar av kristnandeförloppet har föreslagits (se Birkeli 1973; 
Hellström 1996:163 ff.; Sigurðsson 2003:110 ff.). Den som främst influerat diskussionen om 
runstenstraditionens förhållande till kristnandet är Fridtjov Birkelis uppdelning av krist-
nandet i Norge i tre stadier: infiltrationsfasen (fram till 950), missionsfasen (950-1030) och 
organisationsfasen (1030-1157) (Birkeli 1973:14). Varken Birkelis fasindelning eller datering 
av händelseförloppet är direkt överförbara på det svenska området, men indelningen har 
använts som ett sätt att beskriva vilket religiöst, politiskt och organisatoriskt tillstånd en viss 
region befinner sig i under en föreskriven tidsperiod (se Gräslund 2001:19 f.; Lager 2002:178 
ff.). Kritik har riktats mot Birkelis uppdelning för att den låser processen i fasta tidsavsnitt 
och inte i tillräckligt hög utsträckning tar hänsyn till variationer i regionala förhållanden 
(Hellström 1996:163 f.). Jan Arvid Hellström föredrar istället att tala om kristnandet i tre 
olika nivåer: ett individuellt, ett kollektivt och ett kyrkorättsligt kristnande. Detta kan sägas 
motsvara den enskildes övergång till kristendomen genom dop (från 400/500-talet och 
framåt), bildandet av större kristna gemenskaper (vilket inleds under 700/800-talen) samt att 
kristen kult och rätt antas vid ett tingsbeslut (under 1000-1100-talet) (Hellström 1996:164 
ff.). Skillnaden mellan Birkelis och Hellströms modeller ligger inte bara i olikartad indelning 
av händelseförloppet, utan även i att Birkeli betonar yttre påverkan medan Hellström utgår 
från individens kristnande och den lokala tillämpningen av den nya religionen (Sigurðsson 
2003:13). Dessa skillnader återspeglas även implicit i diskussionen om runstenstraditionens 
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förhållande till kristnandeprocessen, i huruvida fokus läggs på runstensresandet som ett 
uttryck för befolkningens tro eller ett mer övergripande kyrkoorganisatoriskt tillstånd. 

Ett annat sätt att förklara runstensresandet har varit att sätta det i samband med de 
senvikingatida gravskicksförändringarna. Otto von Friesen ansåg att runstenar resta vid de 
äldre gravfälten intog en slags mellanställning mellan minnesvård och gravsten. Runstenarna 
kan enligt honom därigenom förstås som en slags kompensation för det förlorade bandet 
mellan de avlidna och gården, vilket bröts när gravläggningarna förflyttades från gårds-
gravfälten till den gemensamma kyrkogården (von Friesen 1933:168 ff.). Även Peter Carelli 
är inne på samma tankegång då han skriver att de flesta danska runstenarna restes som 
minnesmonument över kristna individer som begravts på de tidiga storkyrkogårdarna. I en 
övergångsfas skulle runstenarna på så sätt kunna ha fungerat som en brygga mellan de gamla 
och de nya begravningsplatserna (Carelli 2001a:84). Magnus Källström anser visserligen att 
von Friesens tolkning av runstenarna som en förbindelseled mellan gravfält och kyrkogård 
är tilltalande, men pekar på att den inte längre är gångbar då vi vet att gårdsgravfälten i 
Uppland användes för kristna gravläggningar långt fram i tiden (Källström 2012a:32, se 
kap. 5.7.5). Istället tänker sig Källström, i linje med Gräslunds förslag, att resandet av en 
korsmärkt runsten på ett äldre gravfält kan ha varit ett sätt att inviga platsen för kristna 
gravläggningar (Gräslund 1987; Källström 2012a:32). Bertil Nilsson ser till skillnad 
från von Friesen förändringen av gravskicket och inrättandet av kyrkogårdar som den 
avgörande orsaken till att runstenstraditionen upphör, och således inte som ett incitament 
till runstensresandet. Visserligen framhåller Nilsson att gravläggning på kyrkogård och 
runstensåminnelse kunde förekomma parallellt, vilket inskrifterna på Öl 36 från Bjärby på 
Öland och U 170 från Bogesund i Uppland vittnar om. Däremot anser han att detta inte 
torde ha varit ett speciellt vanligt förhållande (Nilsson, Be. 1996:379). 

Vilket skede av kristnandet runstenstraditionen anses representera, eller hur förhållandet 
mellan runstensresandet och kristen gravläggning ter sig, är i själva verket beroende av 
vilken region som studeras. Avhandlingen visar att gravskicksförändringar, runstensresande 
och uppförandet av tidigkristna gravmonument är tre nära sammanlänkade faktorer. Som 
framgått föreligger dock tidsmässiga och regionala skillnader i hur dessa samband tar sig 
uttryck. Att betrakta de tidigkristna gravmonumenten som en integrerad del av den senvi-
kingatida runstenstraditionen, vilket är avhandlingens övergripande perspektiv, tydliggör 
hur sambanden ser ut. Detta medför en fördjupad förståelse för kronologiska, regionala 
och innehållsmässiga förändringar inom runstenstraditionen, samt hur dessa relaterar till 
skillnader i sociala förhållanden och i kristnandeprocessens förlopp. 

En konsekvens av att se de tidigkristna gravmonumenten som en del av runstenstraditionen 
är att synen på runstensresandets kronologi och utbredning förändras. Runstensresandet 
beskrivs ofta som en våg som sveper fram över landet från söder till norr (se t.ex. Lager 2002:95), 
men detta är i själva verket en starkt förenklad bild av händelseförloppet. Runstensresandet 
upphör inte vid mitten av 1000-talet i Götalandskapen, däremot förändras det runristade 
monumentets utformning i och med att åminnelse och gravläggning förenas på kyrkogården. 
Runstenstraditionen fortlever således i delar av Götalandskapen, men i en ny kontext, även 
under andra hälften av 1000-talet. Detta innebär att större samtidighet föreligger mellan 
runstenstraditionen i Götaland och det sena runstensresandet i norra Mälardalen, ”den andra 
vågen”, än vad som vanligtvis beaktas. Vad som i själva verket sker är att runstenstraditionens 
materiella uttryck förändras på olika sätt och vid skilda tidpunkter i olika regioner.

8.1. Materiella förändringar 

Som diskuterades inledningsvis i avhandlingen anser jag i likhet med en rad andra forskare 
att det runristade monumentets budskap utgörs av dess helhet. Det kommuniceras inte 
bara av det skrivna meddelandet utan även genom monumentets materialitet (se Jesch 
1998; Andrén 2000a; Zilmer 2012a; Bianchi 2010:41; Stern 2013:16 ff. och kap. 4.2.1). 
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Av detta synsätt följer att förändringar i monumentets utformning är betydelsebärande, de 
berättar något om förändringar i budskapet som monumentet har förmedlat till sin samtid. 
Runstenstraditionen tar sig olika materiella uttryck i olika rumsliga sammanhang. Genom 
de tidigkristna gravmonumenten sker en förflyttning av runstenstraditionen från en land-
skapskontext till kyrkogården. I denna process omvandlas inte bara monumentets funktion 
utan även dess form. På vilket sätt varierar dock mellan olika områden. Avhandlingen visar 
att variationer i det runristade gravmonumentets form har samband med skillnader i såväl 
runstenstraditionen som i gravskicket där det är möjliget att identifiera två övergripande 
mönster – det ena karaktäristiskt för områden med kistor och liggande hällar, det andra för 
regioner med resta stenar som kyrkogårdsmonument. 

Om vi drar oss till minnes resultaten av materialanalysen ger de vid handen att tidigkristna 
gravmonument i form av kistor och liggande hällar, med eller utan gavelhällar, sammanfaller 
med ett tidigt runstensresande, från 900-talets slut till första delen av 1000-talet (se kap. 
5.9.3). Vidare förekommer denna typ av gravvårdar i områden med tidiga och genomgripande 
förändringar av gravskicket, vilka resulterar i en omdaning av gravläggningstraditionen 
till en mer enhetlig kristen praxis. Dessa särdrag är speciellt utmärkande för landskap där 
tidigkristna gravmonument uppförs redan under den inledande delen av 1000-talet såsom 
i Västergötland och Östergötland, men sammanfaller till stor del även med situationen i 
Rekarnebygden i Södermanland. När det gäller runstenstraditionen överensstämmer bilden 
också med Närke och Njudung i Småland. Dock är det svårare att uttala sig om gravmonu-
mentens förhållande till omdaningar av begravningstraditionen i dessa bygder eftersom det 
senvikingatida gravskicket är relativt outforskat. De tidigkristna gravmonumenten föregås 
således av en period av gravskicksförändringar och/eller ett kristet runstensresande, vilket 
visar att de uppfördes i regioner där kristendomen sedan tidigare var etablerad. 

Ett varierat gravskick, där de äldre gravfälten har lång kontinuitet och brukas parallellt 
med nyinrättade kyrkogårdar, förekommer däremot i områden med ett sent runstensresande, 
samt där runstenar under en längre period uppförts samtidigt med runristade gravvårdar. 
Dessa särdrag sammanfaller med regioner där tidigkristna gravmonument i huvudsak utgörs 
av resta stenar vars utformning dock skiljer sig från runstenar resta ute i landskapet. Detta 
överensstämmer med situationen på Öland. Blickar vi utanför undersökningsområdet är 
det tydligt att runstensresandet och det varierade gravskicket i Uppland och i nordöstra 
Södermanland har stora likheter med de öländska förhållandena. Även den sena bildstens-
traditionen och gravskicket på Gotland, med ett parallellt bruk av kyrkogårdar och gravfält, 
ansluter i mångt och mycket till detta mönster. 

Olikheterna i de runristade gravmonumentens materiella utformning markerar således 
mer övergripande skillnader i kristnandeprocessens förlopp och i hur kristen gravläggning 
och åminnelse praktiserades under 1000-talet i södra Mellansverige. De tidigkristna 
gravmonumenten i form av kistor och liggande gravhällar vittnar om mer genomgripande 
förändringsprocesser med en tidig kyrklig etablering, med start under den inledande delen av 
1000-talet och med en ökad utbyggnad vid århundradets mitt. Detta kan ses som ett tecken 
på att en fastare kyrklig organisation börjar ta form. Tydligt är att kyrkogården senast under 
detta skede kom att utgöra den enda arenan för gravläggning och åminnelse av de döda i 
delar av Götaland och södra Svealand. Till skillnad från kistor och liggande hällar utesluter 
gravmonument i form av resta stenar inte åminnelse och gravläggning ute i landskapet. 
Det varierade gravskicket med ett fortsatt bruk av de äldre gravfälten, samt förhållandet 
att runristade monument uppförs både på kyrkogårdar och i landskapsrummet på Öland, i 
norra och östra Mälardalen och på Gotland, berättar därmed om ett mer vildvuxet kristet 
landskap. En avgörande skillnad mellan områden med tidigkristna gravmonument i form 
av kistor och liggande gravhällar å ena sidan och resta stenar å andra sidan är således den 
mellan enhetlighet och variation. Dessa olikheter uttrycks även genom de runristade grav-
monumentens utformning där kistkonstruktioner och liggande gravhällar utgör innovationer 
med koppling till en kristen gravarkitektur, medan resta stenar som kyrkogårdsmonument 
till sin form starkare återknyter till de traditionella runstenarna ute i landskapet. Vidare är 
förändringsprocesserna på Öland, Gotland och i norra och östra Mälardalen mer utdragna, 
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i synnerhet i Uppland där runstenstraditionen och det varierade gravskicket har kontinuitet 
in i 1100-talet. Det föreligger således både skillnader i händelseförloppens hastighet samt 
i hur genomgripande processerna är. 

En gemensam nämnare för hela det diskuterade området är dock att runstenstraditionen 
omdanas i en kyrkogårdskontext. Därmed markeras en skillnad gentemot runstenar resta 
ute i landskapet. Tydligast är detta i Östergötland, Västergötland, Småland, Närke och 
Rekarnebygden där kistkonstruktioner och liggande gravhällar, liksom användningen av 
kalk- och sandsten samt den reliefhuggna ornamentiken, kommunicerar en förändring 
monumentens budskap. På Öland, i norra och östra Mälardalen, samt på Gotland sker 
omdaningen av runstenstraditionen mer efter en glidande skala där vissa särdrag har en 
starkare koppling till monument uppförda på kyrkogårdar än i en landskapskontext. Som 
framgått är resta stenar på kyrkogårdar på Öland generellt sett mindre, har formhuggna 
kanter och reliefhuggen ornamentik. I Mälardalen sker en förändring av materialval där 
sandstensrunstenar i högre utsträckning kan knytas till kyrkogårdar. Likt de öländska 
gravmonumenten är dessa ofta relativt små samt har tuktade kanter med en regelbunden 
geometrisk form. Även på Gotland finns en tendens att stenar tillhörande den sena bild-
stenstraditionen, vilka framkommit i anslutning till kyrkogårdar, är av beskedlig storlek. 

Under 1000-talet förändras inte bara det runristade monumentets form och placering 
utan även runinskrifternas innehåll, vilket visar att praktikerna kring åminnelsen och dess 
betydelse för de efterlevande, själva åminnelsemotivet, omvandlas. 

8.2. Förändringar av åminnelsemotivet

Flera forskare har uppmärksammat att det under loppet av 1000-talet sker en förändring av 
runstenstraditionen i Mälardalen, vilket tar sig uttryck i att runtexterna lingvistiskt sett blir 
enklare och mer stereotypa, medan ornamentikens utformning blir allt mer komplex med 
sammanflätade rundjur i komplicerade mönster (�ráinsson 1994:44 ff.; se även Zachrisson, 
T. 1998:129 ff.: Andrén 2000a:12; Herschend 2009a:56). Redan Otto von Friesen noterade 
att ett utmärkande drag hos de oornerade stenarna är att inskrifterna är innehållsrika och 
varierade, medan de yngre runstenarna är mer utsmyckade, men har schablonmässiga texter 
(1913:30). Vidare är det påfallande vanligt att dödsort och dödssätt omnämns i de tidiga 
runinskrifterna från Mälardalen, samt att den avlidne lovordas på något sätt (�ráinsson 
1994:43 f.). Denna förändring är emellertid inte specifik för runstenstraditionen i Mälardalen. 
Samma utveckling i fråga om inskrifter och ornamentik kan även beläggas i Götalandskapen 
om de tidigkristna gravmonumenten betraktas som en del av runstenstraditionen och 
analyseras i relation till de traditionella runstenarna. En undersökning av förhållandet 
mellan text och bild på de tidigkristna gravmonumenten visar att inskrifterna till största 
del är stereotypa. De består endast av den grundläggande resarformeln, vilken berättar om 
relationen mellan de efterlevande som bekostat monumentet och den döde, samt eventuellt 
en bön för den avlidnes själ. Ornamentiken har däremot vanligen en komplex utformning, 
både i fråga om korsframställningar och zoomorfa element. 

Få inskrifter på de tidigkristna gravmonumenten är bevarade i sin helhet, vilket är ett 
källkritiskt problem när det gäller att bedöma runtexternas innehåll. Om samtliga inskrifter, 
både fullständiga och fragmentariska, beaktas är tendensen ändå tydlig. Tillägg till den 
obligatoriska delen av minnesinskriften, såsom statusmarkörer, berömmande omdömen 
eller information om den dödes gärningar, är ytterst ovanliga med undantag av epitetet god 
(gōðr). Majoriteten av personerna som beskrivs som goda är män, men även några kvinnor 
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förekommer.98 Det går inte att se någon tidsmässig tendens, utan god tycks ha använts som 
ett berömmande omdöme på gravmonument under hela 1000-talet.

Några få undantag från det allmänna mönstret föreligger dock. Av totalt 289 inskrifter, 
varav 217 är bevarade i en så stor utsträckning att åtminstone ett ord/namn kan utläsas, 
berättar endast fem något om de inblandade personerna utöver den obligatoriska delen av 
minnesinskriften, epitetet god undantaget.99 På den förkomna liggande hällen/lockhällen 
Tumbo 1/Sö 83 anges att ”Han drunknade i Englands…” ([H]ann drunknaði i Ænglands 
...), vilket har föranlett tolkningen att gravvården varit en kenotaf över en man som dött 
utomlands (Lindqvist, S. 1915:45). På ett fragment av en trolig gravhäll från Vrena kyrka 
(Vrena 2/Sö 361) står det ”... blev(?) … skeppskamrat(er) ...” (...varð(?)... [s]kipara ...) (läsning 
av inskrift av Magnus Källström 2013-11-11, se även Källström 2016:179 ff.). Utöver dessa 
två södermanländska exempel kan man på ett fragment från Köpings kyrka på Öland läsa: 
”... störst på(?)...” (... mæst a ...) (Köping 17). Adjektivet mæstr, ”störst”, är ovanligt i svenska 
runinskrifter. Tyvärr framgår det inte i vilket sammanhang ordet har använts (Owe 2002:68). 
Även två östgötska gravhällar berättar något utöver det vanliga. Runföljden på Hov 17 
kan med viss tvekan läsas: ”... lade valv ... blev död(?) ...” (... lagði hval[ f] ... varð d[auðr](?) 
...). På Normlösa 1/Ög 198 avslutas inskriften med tillägget ”Han bodde i Örevad.” (eR 
byggi i Øy[r]avaði.). Markörer som anger ägande av gård eller liknande är relativt vanligt 
på runstenar (Palm 1992:170; se även Jesch 2011:37), men detta är det enda exemplet där 
vi genom inskriften på ett tidigkristet gravmonument får reda på var någon varit bosatt (se 
även kap. 6.2.1).

�órhallur �ráinsson skriver att förhållandet mellan text och bild visar att minnesbe-
greppet på de äldsta runstenarna är språkligt och mångsidigt. När kärnan i det textuella 
budskapet blir vedertagen övergår inskrifterna enligt honom till att bli mer formelartade, 
parallellt med att man börjar berika och komplettera texten med sammansatt djurornamentik 
(�ráinsson 1994:50). Det finns anledning att ställa sig frågande till om de yngre runristade 
monumenten förmedlar samma budskap, men underförstått, som de äldre runstenarna 
med innehållsrika texter. Snarare visar de formelmässiga inskrifterna och den elaborerade 
ornamentiken att det sker förändringar av budskapet. Under slutet av 900-talet och den 
inledande delen av 1000-talet förmedlar inskrifterna i högre utsträckning information 
om den döde, dennes gärningar och dygder än inom det sena runstensresandet, till vilket 
de tidigkristna gravmonumenten kan räknas. Inskrifterna på de äldre runstenarna vittnar 
om vad samtiden ansåg vara viktigt att bli ihågkommen för. Exempelvis kan nämnas 
deltagande i utlandsfärder och krigiska aktiviteter, innehav av titlar, jordägande och 
personliga egenskaper såsom att vara generös (se t.ex. Sm 44 och Sö 130) eller manlig (se 
t.ex. Ög 77, Sm 5 och Sö 189). I en studie av dödssätt omnämnda i svenska runinskrifter 
framhåller Susanne �edéen att en central aspekt av runstensåminnelsen var att skapa och 
hedra den dödes eftermäle. Eftermälet baserades på personliga kvaliteter och gärningar i 
livet, samt på omständigheterna kring dödstillfället. En ärofylld död var en synnerligen 
viktig komponent (�edéen 2009). Att den dödes eftermäle var av avgörande betydelse i 
det vikingatida samhället framgår av den ofta citerade versen i Hávamál: ”Fä dör, fränder 
dö, även själv skiljes du hädan, men ett vet jag, som aldrig dör, domen över död man.” 
(vers 77 ur Eddan övers. av Erik Brate). Arnved Nedkvitne, som har studerat människors 
förhållningsätt till mötet med döden under vikingatid och tidig medeltid, understryker just 
vikten av att efterlämna ett gott och ärofullt omdöme hos de efterlevande. I Eddadikternas 

98 Epitetet god (gōðr) förekommer i 18 inskrifter på tidigkristna gravmonument, varav några belägg 
är osäkra: se Västra Gerum 1/Vg ��, Hulterstad �/Öl �1, Källa 1/Öl ��, Köping 8, Köping ��, Köping 
��, Köping ��, Köping �8, Sandby �/Öl ��, Högby 1/Ög �8, Kimstad 1/Ög 1�0, Klosterstad 1, Kuddby 
1/Ög 1�, Linköping S:t Lars �, Rogslösa 1, Skänninge stad 1/Ög ��9, Vreta 1 och Östra Skrukeby 1/Ög 
220. 

99 Ristarsignaturer, eller möjliga ristarsignaturer, förekommer dessutom på tre hällar (Eskilstuna kloster 
�/Sö ���, Köping �1 och Väversunda �/Ög ��). Till skillnad från runstensresandet i Mälardalen är 
således ristarsignaturer ytterst ovanliga på de tidigkristna gravmonumenten.
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värdesystem var efterlivet inte ett centralt tema. Människorna behövde gudarnas hjälp för 
att överleva bättre i detta livet, men de ingav inget hopp om evigt liv. Den ”goda döden” 
för vikingatidens människor bestod istället av att fortsätta tillhöra det levande kollektivet 
genom att efterlämna ett gott eftermäle, baserat på ära och heder. Det var således de levande 
som dömde den döde, inte gudarna (Nedkvitne 1997: 34 ff.; se även Meulengracht Sørensen 
1993:187 ff.). Detta synsätt kom drastiskt att förändras i och med kristendomen. Den nya 
religionen omfattade läran om ett evigt liv där människors öde avgörs av Gud baserat på 
hennes tankar och gärningar (Nedkvitne 1997:38, 48 ff.). Äran och ett gott eftermäle var 
visserligen viktigt även efter religionsskiftet, men kristendomen fick människor att lägga 
allt större fokus på själens öde efter döden (Nedkvitne 1997:48). Båda dessa aspekter, ett 
ärofullt eftermäle och de efterlevandes omsorg om själens välgång, kommer till uttryck 
inom det senvikingatida runstensresandet. Det senare avspeglas i de många bönerna för den 
dödes själ, liksom i Gudi behagliga gärningar i form av brobyggen som de efterlevande låtit 
utföra (se t.ex. Jansson, S. B. F. 1987:106 ff.; Gräslund 2009; Herschend 2009a; Nordberg 
2009). Henrik Williams framhåller dessutom att allt religiöst språkgods på runstenarna 
rör ett och samma område, nämligen livet efter detta (1996b:307 f.). 

På de tidigkristna gravmonumenten, liksom inom den andra vågens runstensresande 
i Mälardalen under 1000-talets senare del och 1100-talets inledning, omtalas den dödes 
eftermäle allt mer sällan i explicita ordalag. Detta kan visserligen inte tas som tecken på 
att upprätthållandet av de avlidnas minne helt förlorar i betydelse. Det fortsatta bruket av 
runristade monument talar emot ett sådant resonemang. Däremot indikerar förändringen 
att det sker en innehållsmässig glidning där mindre fokus läggs på att etablera ett ärofullt 
omdöme. De gärningar och dygder som främst hyllas inom det tidiga runstensresandet 
konstituerar nästan uteslutande ett manligt eftermäle. Uppgifter om kvinnors dygder, dödssätt 
och bedrifter är synnerligen sällsynta (Gräslund 1995:469 f.; se även �edéen 2009). Här 
bör även inflikas att huvuddelen av runstenarna uppfördes av män till minne av män, vilket 
visar att runstensåminnelsen som sådan främst hade manliga förtecken. 

Det föreligger dock både regionala och tidsmässiga skillnader i hur könsfördelningen 
i runtexterna ser ut. Även de inbördes relationerna mellan sponsorer och avlidna varierar 
mellan olika delar av Skandinavien. Såväl Anne-Sofie Gräslund som Birgit Sawyer har 
uppmärksammat att det kvinnliga deltagandet i runstensresandet i Mälardalen är ovanligt 
stort (Gräslund 1989:225; 1995a:459; 2009:26; Sawyer 1988:8; 2000:36). I Uppland 
förekommer kvinnor i 39 procent av inskrifterna, i Södermanland är motsvarande siffra 30 
procent (Gräslund 1989:225; 1995a:459; 2009:26; se även Sawyer 1988:8). Sawyer framhåller 
att andelen kvinnor även är hög på Öland där de förekommer i 40 procent av inskrifterna 
(1988:8). Gräslund anser att andelen inskrifter som omnämner kvinnor ökar med tiden, 
samt att det i Mälardalen sker en markant förändring under den andra hälften av 1000-talet. 
Det är enligt henne påtagligt att antalet ihågkomna kvinnor, både ensamma och tillsam-
mans med män, ökar under denna period (Gräslund 1995:459 ff.; se även Zachrisson, T. 
1998:159). Sawyer ställer sig emellertid tveksam till Gräslunds slutsats om att kvinnor blir 
vanligare med tiden. Hon pekar istället på att andelen kvinnor som bekostat ett runristat 
monument är ungefär konstant i alla områden och varierar mellan 10.5 och 15 procent 
(Sawyer 2000:38 f.). Dock är Sawyer enig med Gräslund om att det främst är efter 1050 
som kvinnor i Uppland och Södermanland får runstenar resta efter sig. Däremot kan ingen 
tidsmässig skillnad i andelen ihågkomna kvinnor enligt henne beläggas i Sydskandinavien 
(Sawyer 2000:69). Att ensamma kvinnor hedras med en runsten är extremt sällsynt, endast 
4,2 procent av samtliga skandinaviska minnesinskrifter vittnar om detta. Att kvinnor och 
män ihågkoms tillsammans är än mer ovanligt (Sawyer 2000:69).

Medan Gräslund betonar kronologiska skillnader anser Sawyer att olikheterna i köns-
fördelning går tillbaka på regionala stenresarmönster vilka utgår från två områden, syd-
västra respektive östra Skandinavien (Sawyer 1988:8 ff.; 1989:190 ff.; 2000:38 ff.).100 

100 Det bör dock noteras att Sawyer tillstår att det finns en tidsmässig skillnad mellan sydvästra och 
östra Skandinavien där den kronologiska tyngdpunkten ligger tidigare i sydväst än i öst (�000:�0).
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Stenresarmönstret i det sydvästra området utmärks av ett lågt kvinnligt deltagande, samt 
av att ensamma sponsorer dominerar. Dessutom är andelen avlägsna släktingar eller ospe-
cificerade relationer relativt stor på bekostnad av medlemmar ur kärnfamiljen (vilka trots 
allt utgör den vanligaste gruppen). I det östra området är andelen kvinnor högre. Vidare 
är runstensresandet ofta kollektivt där flera familjemedlemmar gemensamt har bekostat 
företaget. Dessutom är de inblandade vanligen nära släkt, medan avlägsna manliga släk-
tingar samt kompanjoner är sparsamt företrädda. Det sydvästliga mönstret sammanfaller i 
huvudsak med runstensresandet i Danmark och Norge, medan det östliga mönstret främst 
representeras av Uppland, Södermanland och Öland. Mellan de två huvudområdena finns 
en intermediär zon där resarmönstren inte är lika renodlade (Sawyer 1988:12 ff.; 1989:190 
ff.; 2000:41 ff.).

Variationerna i könsfördelning och familjerelationer har getts olika förklaringar. Gräslund 
sätter den större andelen kvinnor i Mälardalen i samband med kärnfamiljens ökade betydelse 
och kristendomens betoning av individen (1995a:462). Att kvinnor agerade som runstensresare 
och brobyggare, en Gudi behaglig gärning, visar enligt Gräslund att kvinnor intog en aktiv 
roll under kristnandeprocessen. Det kvinnliga runstensresandet kan därigenom även ses 
som ett resultat av att det fanns utrymme för kvinnor att agera ekonomiskt självständigt 
(Gräslund 1989; 2001:78 ff.; 2009; 2013a:20). Birgit Sawyer tolkar de två övergripande 
stenresarmönstren som orsakade av rådande arvs- och egendomsförhållanden, vilka enligt 
henne går tillbaka på två skilda arvsprinciper, vilka praktiserats i sydvästra Skandinavien 
respektive i östra Sverige (1988:15 ff.; 1989:194 f.; 2000:47 ff.). Den höga andelen kvinnor 
i Mälardalen sätter hon, likt Gräslund, i samband med ett kristet inflytande då hon anser 
att runstenstraditionen i östra Sverige huvudsakligen är religiöst betingad, medan den i 
Danmark och Götalandskapen främst haft politiska förtecken (1989:198 f.; 2000:70, 76 f.). 
Även Judith Jesch ser den relativt sett stora andelen kvinnor i de uppländska inskrifterna som 
ett resultat av deras gradvis ökade tillträde till det offentliga livet, vilket kan förklaras som 
en sidoeffekt av kristendomen (Jesch 1994:161). Om man däremot betraktar könsfördelning 
och släktrelationer på runstenar i förhållande till dem på de tidigkristna gravmonumenten 
finns anledning att delvis omvärdera dessa förklaringsmodeller.

Eftersom få av inskrifterna på de tidigkristna gravmonumenten är bevarade i sin helhet 
får vi sällan information om samtliga sociala relationer, det vill säga både om sponsor/er 
och mottagare samt deras inbördes förhållande. Utifrån det tillgängliga materialet är det 
ändå möjligt att belägga två tydliga tendenser. Dels är andelen kvinnor på de tidigkristna 
gravmonumenten högre än på runstenarna, dels är personerna som omnämns i inskrifterna 
utan undantag nära släkt med varandra. Samtliga sociala relationer ryms inom kärnfa-
miljen.101 Även Jörn Staecker har uppmärksammat att den könsrelaterade obalansen inom 
runstensresandet inte i lika hög utsträckning återfinns på de tidigkristna gravmonumenten 
(2009:352 ff.; 2010:240 f.). Han hävdar att män och kvinnor är ungefär lika representerade 
på gravmonumenten (Staecker 2009:352; 2010:240), en slutsats jag ställer mig frågande 
till.102 Skillnaderna i andelen kvinnor och män är visserligen mindre än på runstenar, men 
undersökningen av inskrifterna på de tidigkristna gravmonumenten visar, som vi snart 
kommer att se, att både en majoritet av sponsorerna och de gravlagda trots allt är män. 

Vid en granskning av könsfördelning och genusrelaterade förändringar inom runstens-
traditionen är det centralt att göra skillnad på i vilken roll vi möter kvinnor och män. Vidare 
är det av vikt att ha i åtanke vem som gör vad, i vilket sammanhang och när. Således vilken 
typ av monument det rör sig om, i vilken kontext det är uppfört och under vilken tid. För 
att exemplifiera detta resonemang ska vi se närmare på könsfördelning och familjerelationer 

101 Ett möjligt undantag finns dock, den fragmentariska inskriften på Vrena �/Sö ��1 där man kan läsa: 
”... blev(?) … skeppskamrat(er) ...” (Läsning av Magnus Källström �01�-11-11).

10� Det är oklart på exakt vilket material Staecker har baserat sina uträkningar och därmed hur han 
kommit fram till dessa siffror. Skillnader i definitionen av vad som räknas som ett tidigkristet grav-
monument/Eskilstunakista gentemot föreliggande arbete skulle därför kunna förklara olikheter i 
resultaten i fråga om hur könsfördelningen ser ut. 
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på runstenar och tidigkristna gravmonument i Östergötland (se även Ljung, C. 2009b). 
Majoriteten av de östgötska runstenarna bekostades av män, knappt 80 procent. En inte 
oansenlig del av dem uppfördes på initiativ av kvinnor, drygt 15 procent (fig. 88). Ytterligare 
några stenar är resta av män och kvinnor tillsammans, runt 5 procent. Andelen kvinnliga 
sponsorer faller således inom det intervall på 10,5 till 15 procent som Sawyer urskilt (2000:38 
f.). Att få en runsten rest efter sig var däremot nästan uteslutande förbehållet män. Drygt 97 
procent av de östgötska runstenarna uppfördes till minne av män. Resterande procent är jämt 
fördelade på runstenar resta över kvinnor, alternativt över både en man och en kvinna. Dessa 
uträkningar är baserade på inskrifterna på samtliga senvikingatida runstenar (sent 900-tal 
och 1000-tal) i Östergötland där könet på minst en sponsor eller en mottagare är känd.103 
Könsbedömningen av namnen är baserade på Lena Petersons Nordiskt Runnamnslexikon 
(2007). Självklart finns det gott om källkritiska fallgropar här. Ett fragment som inleds med 
ett mansnamn räknas exempelvis som manlig sponsor, även om vi förstås inte kan veta om 
fortsättningen av inskriften innehållit ett kvinnonamn. Dessutom är könsbestämning av 
namn i runinskrifter inte oproblematisk (Jesch 1994). De exakta resultaten av uträkningarna 
bör därför inte tas alltför bokstavligt, utan uppfattas som en tendens. Utför man samma 
slags sifferexercis för de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland framgår att ca 80 
procent har bekostats av män och 20 procent av kvinnor. Inskrifterna vittnar vidare om att 
ungefär 65 procent av de gravlagda har varit män medan 35 procent utgjorts av kvinnor.104 
Procentsatserna för de tidigkristna gravmonumenten får emellertid betraktas som mer osäkra 
eftersom de baseras på färre och mer fragmentariska inskrifter. 

Jämför man könsfördelningen på runstenar och tidigkristna gravmonument i Östergötland 
föreligger inga större skillnader när det gäller vem som bekostat det runristade monumentet. 
Andelen manliga sponsorer, ensamma eller tillsammans med andra män, är i det närmaste 
konstant och ligger kring 80 procent för både runstenar och gravmonument. Andelen 
kvinnliga sponsorer är något högre bland de tidigkristna gravmonumenten, medan runstenar 
även uppförs gemensamt av män och kvinnor. Den avgörande skillnaden ligger i vem som 
fått en runsten respektive ett gravmonument uppförd efter sig. Att hedras med en runsten 
var nästan exklusivt förbehållet män, vilket överensstämmer med det generella mönstret för 
det skandinaviska runstensresandet (jfr Sawyer 2000:35 f., 69). Detta förhållande förändras 
dramatiskt i och med de tidigkristna gravmonumenten där 35 procent av de gravlagda varit 
kvinnor. 

Det föreligger inte bara skillnader i könssammansättningen mellan runstenar och 
tidigkristna gravmonument i Östergötland, utan även i familjerelationer. Medlemmar ur 
den närmaste familjen dominerar bland båda typerna av runristade monument. Men på 
runstenar förekommer även mer avlägsna släktrelationer, såsom brorson, farbror, farfar och 
morbror liksom ospecificerade relationer däribland måg, frände och gillesbror.105 Inskrifterna 
på de tidigkristna gravmonumenten vittnar däremot uteslutande om sociala relationer som 
ryms inom kärnfamiljens gränser (föräldrar, barn, syskon och makar). Den ökade andelen 
hågkomna kvinnor påverkar av naturliga skäl även vilka relationer som omnämns i inskrif-
terna. Kvinnor som har blivit gravlagda under tidigkristna gravmonument utgörs främst av 
mödrar och hustrur. Att en hustru rest runsten efter en avliden make är relativt vanligt i 

10� Könet på minst en sponsor är känd i 1�� inskrifter. Av dessa framgår att 1�� runstenar rests av en 
eller flera män (�9,� procent), �� av en eller flera kvinnor (1�,� procent) och 8 stycken av män och 
kvinnor gemensamt (�, 1 procent). Könet på minst en mottagare är känd i 1�� inskrifter. Av dessa 
framgår att 1�� runstenar är resta efter en eller flera män, � är uppförda till minne av kvinnor och � 
över man och kvinna tillsammans. 

10� Könet på minst en sponsor är känd i �� inskrifter. Av dessa framgår att �� (�9,� procent) av de 
tidigkristna gravmonumenten uppförts av en eller flera män och � stycken (�0,� procent) av en el-
ler flera kvinnor. Könet på minst en mottagare är känd i �� inskrifter. Av dessa framgår att �� (��,9 
procent) gravmonument uppförts över män och 1� stycken (��,1 procent) över kvinnor. 

10� Måg (māgR) avser en släkting genom giftermål medan frände (frændi) betecknar vän eller släkting 
(Hellquist 1999:���,���).
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Östergötland, men det motsatta förhållandet, att en man rest sten efter sin fru, förekommer 
inte. Jämförelsen visar således att runstenar i huvudsak manifesterat ett manligt minne, 
vilket upprätthållits av en vidare grupp människor, medan de tidigkristna gravmonumenten 
och åminnelsen på kyrkogården i högre utsträckning inkluderade kvinnor, men var en 
angelägenhet för den närmsta familjekretsen. 

Sawyer beskriver Östergötland som en intermediär zon med drag av både de sydväst-
skandinaviska och östsvenska stenresarmönstren. Dock är likheter med det sydvästra 
området mer framträdande även om andelen kvinnor i Östergötland är högre än i södra 
och västra Skandinavien. I detta avseende ansluter landskapet enligt Sawyer till förhål-
landena i Mälardalen (Sawyer 2000:45). Ett grundläggande problem med Sawyers analys 
är att hon behandlar samtliga runinskrifter tillsammans, oavsett om de ristats på runstenar 
eller gravmonument. I just Östergötland och Västergötland utgörs en relativt stor del av 
materialet av liggande hällar/lockhällar (jfr Sawyer 2000:25). Detta påverkar resultaten av 
analysen. Man kan konstatera att runstensresandet i Östergötland i stor utsträckning över-
ensstämmer med karaktäristika för Sawyers sydskandinaviska runstensområde, i synnerhet 
den låga andelen kvinnor, samt förhållandet att avlägsna släktband liksom ospecificerade 

Fig. 88. Tabell över andelen män och kvinnor som rest runstenar och tidigkristna gravmonument 
i Östergötland och på Öland (överst), samt över andelen män och kvinnor som fått runstenar och 
tidigkristna gravmonument uppförda efter sig i samma områden (underst).
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relationer är relativt vanliga. De tidigkristna gravmonumenten anknyter däremot snarare 
till det östsvenska mönstret genom den högre andelen kvinnor, samt att nära släktrelationer 
dominerar. Som konstaterats ligger den kronologiska tyngdpunkten för runstensresandet i 
Östergötland under sent 900-tal och tidigt 1000-tal, medan majoriteten av de tidigkristna 
gravmonumenten i landskapet har uppförts vid 1000-talets mitt och andra hälft (se kap. 
5.1.2 och 5.1.3). Sammantaget visar dessa förhållanden att man måste ifrågasätta Sawyers 
ståndpunkt att det föreligger blandade influenser i fråga om stenresarmönster och arvsprinciper 
i Östergötland (jfr Sawyer 2000:45 f., 81 ff.). Snarare rör det sig om kronologiska skillnader 
och förändringar inom runstenstraditionen. Olikheterna i resarmönster mellan runstenar 
och tidigkristna gravmonument bör även förstås i relation till utformningen av monumentet 
och dess kontext, om det uppförts i landskapet eller som gravvård på kyrkogården.

Öland är förutom Östergötland det enda landskap inom undersökningsområdet där 
det föreligger ett tillräckligt stort underlag för att kunna jämföra könsfördelning och 
familjerelationer på runstenar och tidigkristna gravmonument. Som noterats tidigare utgör 
Öland enligt Sawyer ett av kärnområdena för det östskandinaviska resarmönstret (1988:13; 
2000:38 ff.). Delar man in det öländska materialet i gravmonument respektive traditionella 
runstenar enligt de kriterier som använts i föreliggande arbete framträder ett delvis annat 
mönster (se kap. 5.6.1).106 De öländska runstenarna följer det östskandinaviska mönstret 
så till vida att gemensamma sponsorer är vanliga, samt att de involverade personerna med 
något undantag är nära släkt med varandra. Däremot är kvinnor inte speciellt framträdande 
(jfr Sawyer1988:8; 2000:41). Knappt 88 procent av runstenarna har rests av en eller flera 
män, medan drygt 12 har procent uppförts av män och kvinnor tillsammans. Inga ensamma 
kvinnliga sponsorer kan beläggas. Samtliga ihågkomna som kan identifieras är dessutom 
män (se fig. 88).107 Liksom i Östergötland konstituerar runstenar således ett manligt 
minne på Öland. Stenresarmönstret på gravmonumenten skiljer sig på två punkter från 
det på runstenarna. Både andelen kvinnliga sponsorer och andelen kvinnor som förärats 
ett runristat monument är betydligt högre. Knappt 68 procent av gravmonumenten har 
bekostats av män, knappt 26 procent av kvinnor och drygt 6 procent av män och kvinnor 
gemensamt. Inskrifterna vittnar vidare om att drygt 76 procent av de hågkomna utgjorts av 
män, 21 procent av kvinnor och knappt 3 procent av man och kvinna tillsammans.108 Den 
höga andelen kvinnor Sawyer identifierat på Öland återfinns således på gravmonumenten 
och inte inom det traditionella runstensresandet (jfr Sawyer 1988:8; 2000:41). 

Jämfört med Östergötland är andelen kvinnliga sponsorer på de öländska gravmonumenten 
något högre, medan andelen kvinnor som fått en runristad gravvård är något lägre, vilket 
är av mindre betydelse. Den avgörande likheten mellan de två områdena är istället att det 
är först på kyrkogården som runristade monument i någon större utsträckning kom att 
uppföras över kvinnor. Det är även värt att notera att samma slags förändring avseende 
könsfördelning sker oavsett hur de runristade gravvårdarna har utformas, som kistor eller 
liggande hällar i Östergötland, alternativt som resta stenar på Öland. På Öland föreligger 
en längre period av tidsmässig överlappning mellan runstenar resta i landskapskontext och 
som gravvårdar på kyrkogården än vad som är fallet mellan runstenar och tidigkristna 
gravmonument i Östergötland. Trots att en period av samtidighet föreligger följer runstenar 

10� Antalet gravmonument uppgår till 1�� stenar och fragment och antalet runstenarna till �1 stycken 
(se kap. �.�.1).

10� Uträkningarna har utförts på samma vis som för Östergötland. Könet på minst en sponsor är känd 
i �� inskrifter. Av dessa framgår att �1 runstenar rests av en eller flera män (8�,� procent) och � 
stycken av män och kvinnor gemensamt (1�,� procent). Könet på minst en mottagare är känd i �� 
inskrifter. Av dessa är samtliga män. 

�08 Könet på minst en sponsor är känd i �1 inskrifter. Av dessa framgår att �1 gravmonument har 
uppförts av en eller flera män (��,� procent), 8 stycken av kvinnor (��,8 procent) och två av man 
och kvinna gemensamt (�,� procent). Könet på minst en mottagare är känd i �8 inskrifter. Av dessa 
framgår att �9 gravmonument har uppförts över män (��,� procent), 8 över kvinnor (�1,1 procent) 
och ett över både en man och en kvinna (�,� procent).
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resta på kyrkogården således ett annat resarmönster än stenar uppförda ute i landskapet. Av 
detta framgår att det rumsliga sammanhanget påverkar åminnelsen beträffande vem som 
hedras med ett runristat monument. 

Antalet inskrifter på de tidigkristna gravmonumenten i Västergötland, Småland, 
Södermanland och Närke där man kan utläsa någon slags information om de involverades 
kön eller familjeband är ytterst begränsat. Gravmonumenten i dessa landskap tycks dock i 
stort följa samma mönster som det östgötska och öländska materialen med en relativt stor 
andelgravlagda kvinnor. 

Den högre andelen kvinnor inom den senare delen av runstenstraditionen kan enligt min 
mening inte förklaras genom kvinnors aktiva roll och växande självständighet i och med 
kristnandeprocessen, eller genom kvinnors gradvis ökade tillträde till det offentliga rummet, 
alternativt som ett utslag av förändrade egendomsstrukturer under kristen påverkan (jfr 
Gräslund 1995:472; 2001:66 ff.; Jesch 1994:161; Sawyer 2000:70). Den avgörande skillnaden 
mellan runstenar och tidigkristna gravmonument ligger inte i vem som har ombesörjt 
företaget, således personen med socioekonomiska förutsättningar att agera självständigt, 
utan i vem som har hedrats med ett runristat monument. Som framgått är det betydligt 
vanligare att kvinnor gravläggs under tidigkristna gravmonument än att de får en runsten 
uppförd efter sig. Orsakerna till olikheterna i könsfördelning inom runstenstraditionen 
bör därför inte sökas i förändringar av reella maktförhållanden mellan kvinnor och män. 
Skillnaderna kan inte förstås lösryckta ur sitt sammanhang, utan måste betraktas i ljuset av 
den praktik som skapat det runristade monumentet – det vill säga åminnelsen av de döda. 
Vidare bör olikheterna i stenresarmönster mellan runstenar och tidigkristna gravmonument 
sättas i relation till förändringar av runstenstraditionen som sådan. Torun Zachrisson 
sätter fingret på något viktigt när hon skriver att ”runstenarna visar människors sociala 
anseende i relation till runstensresandet som sedvänja och detta förhållande förändras över 
tid” (1998:159). Under loppet av runstenstraditionen omdanas hur, var och på vilket sätt de 
dödas minne manifesteras. I denna process samverkar flera faktorer där åminnelsen påverkas 
av föreställningar om genus, eftermälet och efterlivet. Förändringarna av runinskrifternas 
innehåll, som medför att texterna blir mer stereotypa och sällan förmedlar information om den 
dödes dygder och gärningar, måste betraktas i förhållande till förändrade stenresarmönster 
och den ökande andelen ihågkomna kvinnor. Inom undersökningsområdet sammanfaller 
omdaningar av innehåll och handlingsmönster med en förflyttning av runstenstraditionen 
och en förändrad materiell utformning. Enkelt uttryckt omformas såväl det förmedlade 
budskapet som normen för vem som hedras med ett runristat monument i och med att 
gravläggning och minnesvård förenas på kyrkogården.

En liknande förändring av runstenstraditionen sker även i Uppland under den andra 
vågens runstenresande, således under 1000-talets andra del och inledningen av 1100-talet. 
Som tidigare uppmärksammats ökar andelen kvinnor under det sena runstensresandet i 
Mälardalen. Det är även under denna period kvinnor i en högre utsträckning får runstenar 
resta efter sig (Gräslund 1995:459 ff.; Zachrisson, T. 1998:159; Herschend 2009a:57; jfr dock 
Sawyer 2000:38 f.). Samtidigt förenklas det textuella budskapet (�ráinsson 1994:44 ff.; 
Zachrisson, T. 1998:129 ff.: Andrén 2000a:12; Herschend 2009a:56). En liknande omdaning 
av åminnelsemotivet som de tidigkristna gravmonumenten ger uttryck för i områdena 
söder om Mälaren tycks således ske inom runstensresandet i Uppland vid ungefär samma 
tidpunkt.109 Däremot sammanfaller dessa förändringar inte med en total omstrukturering 
av det runristade monumentets placering och utformning. Runstensresandet i landskapet 
fortgår samtidigt som sandstensrunstenar uppförs som gravvårdar. Förändringen av kontext 
och form är således inte lika entydiga i Uppland, utan variation i placering och materiellt 
uttryck förekommer under hela runstensperioden. Det bör dock framhållas att det är 
outrett huruvida det föreligger skillnader i könsfördelning mellan sandstensrunstenar och 

109 Den kronologiska tyngdpunkten för runstensproduktionen i Uppland ligger i andra hälften av 1000-
talet (Gräslund 199�:��0, Fig. 1; Lager �00�:91 ff.) och samtidighet föreligger således med den 
period då majoriteten av de tidigkristna gravmonumenten uppförs.
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traditionella runstenar, således om runristade gravvårdar på kyrkogårdar och stenar resta 
ute i landskapet uppvisar olika resarmönster, såsom på Öland. 

Såväl runstenar som tidigkristna gravmonument uppfördes i en brytningstid mellan en 
äldre samhällsstruktur med rötter i en förkristen föreställningsvärld och en framväxande 
institutionalisering av den världsliga och religiösa makten baserad på en kristen världsbild, 
en tid då värderingar, synsätt och föreställningar omförhandlades. Lotta Mejsholm skriver 
att de senvikingatida gravskicksförändringarna bör förstås som en övergång från en äldre 
begravningstradition som karaktäriseras av historiserande och odalsorienterade motiv, där 
den döde införlivades i ett kollektiv, till en kristen begravningspraxis med fokus på individen 
och den kommande uppståndelsen (Mejsholm 2009:237). Jag menar att den senvikingatida 
runstenstraditionen i mångt och mycket kan förstås inom samma spänningsfält. Den 
förkristna begravningen har beskrivits som ett iscensatt eftermäle, där gårdsgravfältet 
kom att utgöra en mental minneskarta över släktens ursprung och anseende (Mejsholm 
2009:43; se även Sundqvist 2002:140 f.). Genom högbegravningarna på gravfälten uttrycktes 
även egendomsrätt. Detta är enligt Zachrisson orsaken till att det företrädesvis är män 
som gravlagts i synliga gravar på järnåldersgravfälten. Högbegravningarna var troligen 
förbehållna personer som var viktiga i relation till arvet och gården (Zachrisson, T. 1994; 
2012; se även Mejsholm 2009:143 ff.). I det förkristna gravskicket tycks det främst ha 
varit gestaltandet av den enskilda graven, genom gravgåvor och dess yttre form, som gav 
uttryck för ideologiska och sociala förhållanden (Andrén 2000b:23). Detta kom drastiskt 
att förändras i och med gravläggning på kyrkogården som styrdes av helt andra normer 
än de äldre gravfälten. Förflyttningen av begravningsritualen innebar en grundläggande 
ideologisk omstrukturering där de döda kom att införlivas i en ny specialiserad, religiös 
sfär (Nilsson, Be. 1989:37 ff.; Vibe Müller 1991:368; Mejsholm 2009:45). Anders Andrén 
framhåller att gravläggning på kyrkogården styrdes efter principen om närheten till det 
heliga, det vill säga kyrkan och dess altare. Denna närhet var eftersträvansvärd eftersom 
reliker, mässoffer och förböner ansågs gagna den dödes frälsning (Andrén 2000b; se även 
Nilsson, Be. 1989:37 ff., 160). Det kristna gravskicket innebar således att fokus flyttades från 
gravens form till dess lokalisering. Status och ideologi uttrycks inte längre i den enskilda 
graven utan genom ett hierarkiskt nyttjande av rummet, vilket enligt Andrén delvis kan 
förklara den jordägande aristokratins omfattande kyrkobygge under 1000- och 1100-talen. 
Det var genom kyrkorna och närheten till dessa som aristokratin socialt kunde manifestera 
de döda (Andrén 2001b:32). 

Den senvikingatida runstenstraditionen ger uttryck för behov som ryms både inom 
förkristna och kristna begravningspraktiker. Genom monumenten upprättades ett socialt 
minne av de döda samtidigt som runstensbönerna främjade själens välgång. Runstenarna 
länkade tydligt de döda till de levandes värld och förankrade individer, generationer 
och släkter i landskapet (Jesch 1998:466; Zachrisson, T. 1998:200 f.; Hållans Stenholm 
2012:234). I detta sammanhang fyllde eftermälet en viktig funktion genom att de avlidna 
i linje med föreställningen om den goda döden fortsatte att vara en del av det levande 
kollektivet genom ett ärofyllt minne (jfr Nedkvitne 1997:34, 45 f.). Detta är sannolikt en 
bakomliggande orsak till att eftermälet i form av berömmande omdömen om den dödes 
gärningar och dygder ges en mer framträdande roll inom det tidiga runstensresandet och 
i en landskapskontext. Detta eftermäle var i huvudsak förehållet män. Gravsättning på 
kyrkogården innebar ett kontinuitetsbrott genom att det topografiska sambandet mellan grav 
och gård gick förlorat, vilket medförde att den genealogiska kedjan på gravfältet bröts när 
de dödas minne inte längre förankrades i relation till de levandes landskap (se även Hållans 
Stenholm 2012:231 ff.). Ann-Marie Hållans Stenholm framhåller att makten över minnet 
i och med denna process försköts från släkten till kyrkan och dess präster. Kyrkan hade 
dessutom en egen memoria-tradition som styrde vad minnet av de döda skulle innehålla och 
hur det skulle upprätthållas (Hållans Stenholm 2012:231 f.). Det bör dock framhållas att de 
många bönerna på runstenarna gör att även dessa kan betraktas som en del av den kristna 
memoria-traditionen. Runstensbönerna visar att de döda så sakteliga höll på att inordnas i 
kyrkans förbönsgemenskap (Nilsson, Be. 1996:377 f.). Memoria-motivet var således inget 
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nytt för kyrkogården, men genom de tidigkristna gravmonumenten kom åminnelsen att 
förenas med själva gravläggningen och därmed individen för vars själ förbönen uttalades. 
Detta medförde att det runristade monumentet än tydligare kom att knytas till den kyrkliga 
minnestraditionen.

Samtidigt bör konsekvenserna av inrättandet av kyrkogårdar och det brott detta med-
förde gentemot äldre traditioner inte övervärderas. Historiska studier av begravningar 
har ofta framhållit att döden under medeltiden professionaliserades och att familjens 
inflytande över begravningsritualen övergick till kyrkan. Arkeologiska analyser av medeltida 
klosterbegravningar i England visar tvärtemot detta att familjen medeltiden igenom var 
delaktig i begravningsritualen och i upprätthållandet av familjeband i relation till döden. 
Iordningställandet av kroppen och kistan tycks främst ha utgjort privata begravningshand-
lingar utförda av kvinnor i hemmet, medan själva gravläggningen på kyrkogården var reglerad 
av den lokala kyrkan eller klostret (Gilchrist & Sloane 2005:78 ff., 227 och där anf. litt.; se 
även �ompson 2004:117). För undersökningsområdets vidkommande och det skede av den 
kyrkliga etableringen som de tidigkristna gravmonumenten tillhör är det dessutom oklart hur 
omfattande expertis kyrkan kunde tillhandahålla, exempelvis i form av ett fast prästerskap. 
Man kan därför fråga sig hur stor makt kyrkans män egentligen hade över begravningar på 
kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonument (se kap. 6.4). Kristina Jonsson visar i sin 
avhandling att det föreligger större variation i gravläggningspraktiker på kyrkogårdarna under 
tidig medeltid, först under 1100-talet sker en likriktning som resulterar i ett standardiserat 
kristet gravskick (2009:176). Dessa förhållanden tyder på att enskilda individer under 
1000-talet hade inflytande över gravens gestaltning. Även utformningen av de tidigkristna 
gravmonumenten pekar i samma riktning. Liggande hällar och kistkonstruktioner utgör 
visserligen innovationer, men gravmonumenten kan även ses som ett uttryck för att skapa 
kontinuitet. Genom att i inskrifterna upprepa samma formel som på runstenarna, samt att 
anknyta till deras ornamentala utförande, refererade gravmonumenten aktivt tillbaka till 
de resta stenarna i det omgivande landskapet. På så vis skapades en förbindelse med äldre 
generationer och traditioner. De tidigkristna gravmonumenten gav även eliten möjlighet 
att iscensätta sociala och ideologiska förhållanden på kyrkogården och därigenom markera 
status och släktskap genom gravens form. Socialt anseende uttrycktes således inte bara utifrån 
gravens placering i relation till det heliga (jfr Andrén 2000b:23). De få in situ-fynden av 
tidigkristna gravmonument gör det svårt att uttala sig om hur de förhållit sig rumsligt till de 
likaledes få utgrävda träkyrkorna. Åtminstone i Klosterstad i Östergötland och i Varnhem 
i Västergötland har de undersökta gravmonumenten varit placerade nära kyrkobyggnaden, 
på dess norra respektive södra sida (Hedvall & Gustavson 2001:148; Hedvall 2007:148 f.; 
Vretemark 2014:138). Detta indikerar således att gravmonumenten även ger uttryck för ett 
hierarkiskt användande av rummet genom att exklusiva gravvårdar placerats nära kyrkan. 
Vidare tyder sambandet mellan kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument och bebyg-
gelselämningar på att dessa anlagts invid storgårdar, vilket innebär att det fortsatt förelåg 
en rumslig närhet mellan gård och grav, åtminstone inom eliten (se kap. 6.2.2, jfr även Vibe 
Müller 1991; Hållans Stenholm 2012:323). 

Även om kontinuitet föreligger på vissa plan förändrades runstensåminnelsen när den 
införlivades i en rent kristen kontext på kyrkogården. Som framgått av detta kapitel hedrar 
inskrifterna på de tidigkristna gravmonumenten sällan explicit den dödes eftermäle. 
Vidare ökar andelen ihågkomna kvinnor markant, samtidigt som ansvaret för att minnas 
de döda uteslutande övertas av kärnfamiljen och därigenom kan sägas förflyttas till en mer 
privat sfär. Dessa förändringar av runstenstraditionen är nära sammanlänkade. Eftermälet 
inom det äldre runstensresandet omfattade främst manliga gärningar och dygder och 
förankrade den avlidne (mannen) i landskapet som en del av kollektivet. Denna aspekt av 
åminnelsen och förhållandet mellan levande och döda kom att omförhandlas i och med 
att runstenstraditionen förflyttades till kyrkogården. Den medeltida kyrkogården kan 
förstås som ett minneslandskap där samspelet mellan besökare, gravar och deras placering 
stimulerade till åminnelse. Synliga gravöverbyggnader användes inte bara för att markera 
själva gravplatsen utan också för att framkalla förböner och därigenom underlätta åminnelsen 
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av enskilda individer (Gilchrist & Sloane 2005:30, 184). Troligen fyllde de tidigkristna 
gravmonumenten just ett sådant behov. Dialogen mellan levande och döda bröts således 
inte på kyrkogården, däremot visar förändringar i kön- och familjerelationer att normerna 
för åminnelsen förändrades. Nedkvitne betonar att döden individualiserades i och med 
kristendomen. Varje människa fick ett eget öde efter döden och ett personligt ansvar att 
nå ett gott efterliv (Nedkvitne 1997:129). Men de efterlevande kunde genom förböner och 
mässoffer hjälpa den enskilde att nå saligheten (Nilsson, Be. 1989:40; 2010:35). Orsaken 
till att andelen ihågkomna kvinnor ökar på de tidigkristna gravmonumenten bör förstås 
som en betydelsemässig förändring av runstenstraditionen. Åminnelsen kom mer att handla 
om efterlivet, något alla kunde eftersträva, än om eftermälet, som var förbehållet en mer 
begränsad grupp människor, företrädesvis män. Att familjerelationerna på de tidigkristna 
gravmonumenten är begränsade till den närmaste familjen kan också ses i ljuset av kristen 
påverkan. Genom att reglera dop, begravningar och äktenskap försökte kyrkan förändra 
människors vardag, vilket troligen var en medveten strategi för att splittra en stark släkt-
skapsstruktur (Sanmark 2004:259 ff., 288 f.). Lotta Mejsholm visar i sin avhandling att 
barndomskonstruktionen särskilt kom att beröras av kristnandeprocessen (2009), men det 
är rimligt att även andra familjerelationer omförhandlades under detta skeende. Det är mot 
denna bakgrund som de förändrade familjerelationerna på de tidigkristna gravmonumenten 
och deras fokus på kärnfamiljen bör förstås. 

Att män ges företräde i åminnelsen när runstenarna restes i gårdslandskapet, medan 
kvinnor blir synliga på ett nytt sätt på kyrkogården, talar enligt Torun Zachrisson för att 
egendomsrätten styrde vem som blev ihågkommen så länge runstenarna uppfördes inom 
gårdens domän (2012). Det runristade monumentet förlorade sannolikt offentliga funktioner 
i och med förflyttningen från de levandes värld till den kristna gravplatsen, men detta är 
knappast hela förklaringen. Liknande förändringar av runstenstraditionen som de tidigkristna 
gravmonumenten ger uttryck för i områdena söder om Mälaren kan även spåras inom det 
uppländska runstensresandet genom att könsfördelning och stenresarmönster omdanas under 
loppet av 1000-talet, samtidigt som runinskrifterna blir mindre komplexa. Detta ger vid 
handen att åminnelsemotivet inte bara omformas på kyrkogården. Frans Herschend visar 
i en undersökning av bro-stenar att den snäva familjekretsen ökar under den andra vågens 
runstensresande på bekostnad av mer avlägsna sociala relationer. Samma tendens, där det 
vidare sociala nätverket försvinner till förmån för kärnfamiljen, går även att belägga inom 
det sena uppländska runstensresandet i stort (Herschend 2009b:102). Brostenarna, vilka rests 
invid de brobyggen inskrifterna omtalar, visar att denna förändring omfattar stenar resta 
ute i det uppländska landskapet. Herschend menar att omdaningen av runstenstraditionen 
i Mälardalen kan ses som en övergång från kollektivism, där den dödes minne reflekterar 
mannens plats i samhället och hans betydelse för den större gemenskapen, till en ny typ 
av individualism där den offentliga sfären minskar till förmån för kärnfamiljens betydelse 
(1994:102 f.; se även 2009b:104ff.). I den kristna döden hjälpte det inte längre att referera 
till den avlidnes sociala nätverk (Herschend 2009b:106). Att runstenstraditionen sedermera 
upphör anser Herschend bero på att varje sten som restes tär på det symboliska värdet av att 
resa en runsten. Kärnan i den traditionella runstensidén, vilken enligt honom är runtexten 
som referens i samband med döden och social ställning, kan inte överleva i en rent kristen 
kultur (Herschend 2009a:57 ff.; 2009b:101, 106). Jag skulle snarare vilja framhålla att 
de behov som den sena runstenstraditionen i mångt och mycket ger uttryck för istället 
kan tillgodoses på andra sätt och i än högre utsträckning hamnar i kyrkans händer. Den 
betydelsemässiga förändringen av åminnelsemotivet, liksom den materiella omformningen 
av det runristade monumentet och förflyttningen till kyrkogården, innehåller fröet till 
runstenstraditionens upphörande. Att tidigkristna gravmonument slutar uppföras kring 
sekelskiftet 1100 markerar snarast ändpunkten på förändringar som tar sin början långt 
tidigare. En mer utbyggd kyrklig struktur under 1100-talet innebar förbättrade möjligheter 
för åminnelse i en liturgisk kontext, genom minnesmässor, allmosor och förböner. I områden 
med tidigkristna gravmonument inleds även ett tidigt stenkyrkobygge, ofta med elitära 
arkitektoniska inslag (se kap. 7). Att låta uppföra stenkyrkor gav eliten helt nya möjligheter 
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att manifestera pietet, status, makt och inflytande inom kyrkogårdens hägn. Detta är säkert 
också en bidragande orsak till att de tidigkristna gravmonumentens upphörande sammanfaller 
med det äldsta stenkyrkobygget. 

Att de tidigkristna gravmonumenten går ur bruk innebär naturligtvis inte slutet för 
gravmonument i sten, vilket med all tydlighet framgår av exempelvis Sölve Gardells sam-
manställning av medeltida gravvårdar (1945; 1946), samt Annelie Nitenbergs och Anna 
Nyqvist �orssons katalog över liljestenar och stavkorshällar (2007). Men de medeltida grav-
vårdarna skiljer sig på flera punkter från de tidigkristna gravmonumenten. Under 1100-talet 
ersätter latinet succesivt gravskrifter på folkspråket författade med runor, med undantag av 
Västergötland och Gotland där runskriften även fortsättningsvis används (Staecker 1999:241 
f.; 2004:177; Ström 2002:117 ff.). Också inskrifternas innehåll förändras genom att de döda 
och graven står i fokus (Palm 1992:134 f. 148 ff.; Ström 2002:57, 106 ff., se även kap. 2.2). 
På sätt och vis fullbordas utvecklingen som tar sin början inom runstenstradition, där den 
vidare släktkretsen minskas till förmån för kärnfamiljen, genom att de efterlevande och 
deras släktskapsband till den döde försvinner helt i inskrifterna. En allmän tendens under 
tidig medeltid är även att graven anonymiseras då den dödes namn alltmer sällan nämns. 
Detta visar enligt Annika Ström att gravmonumentets huvudfunktion inte längre var åmin-
nelse av den döde, dess syfte var istället att bevara och skydda själva gravplatsen (2002:9). 
Som framgick av diskussionen om materialurval i inledningen av avhandlingen föreligger 
stundtals större beröringspunkter mellan enskilda medeltida gravvårdar och tidigkristna 
gravmonument än vad dessa övergripande skillnader ger sken av (se kap. 2.3). Dessutom 
avviker Gotland från övriga delar av Sverige genom att de efterlevande och deras relation 
till de döda omnämns i runinskrifter på medeltida gravhällar (Staecker 1999:255; se även 
Snædal 2002:102 ff.).

8.3. Slutord: stenmonument, kyrklig organisation och 
sociala nätverk

Ser man på resultaten av avhandlingen i relation till diskussionen om vilket skede av krist-
nandeprocessen som runstenstraditionen tillhör är svaret långt ifrån entydigt. Frågan är 
om de olikheter som runstenstraditionen ger uttryck för kan förstås i termer av missionsfas 
alternativt ett kollektivt kristnande i motsats till organisationsfas eller ett kyrkorättsligt 
kristnande, för att använda Birkelis och Hellströms terminologier (Birkeli 1973:14; Hellström 
1996:164). Snarare speglar variationerna inom runstenstraditionen en flexibilitet där 
anpassning har skett till lokala förhållanden och behov vid skilda tidpunkter. Avhandlingen 
visar att det föreligger både kronologiska och regionala skillnader i runstenstraditionens 
förhållande till gravläggning och kyrklig etablering. Att olika forskare har kommit fram 
till skilda slutsatser om hur relationen mellan runstensresande och kristen begravning ser ut 
behöver därför i sig inte vara motsägelsefullt. Däremot blir slutsatserna missvisande om de 
ges generell giltighet. Att det exempelvis tycks finnas samtidighet mellan runstensresande 
och gravläggning på storkyrkogårdar inom det danska området (jfr Carelli 2001a:84) står 
således inte i motsättning till att äldre gravfält användes för kristen gravläggning under 
runstensperioden i andra regioner, däribland Uppland (jfr Källström 2012a:32). Dock finns 
större parallellitet mellan runstensresande och gravläggning på kyrkogårdar i vissa områden, 
i synnerhet i Uppland och på Öland, än vad Bertil Nilsson framhåller (1996:379).

Runstenstraditionen har dessutom kontinuitet i en kyrklig kontext inom hela det i 
avhandlingen diskuterade området, men i en förändrad materiell skepnad, antingen i 
form av kistor eller liggande hällar eller såsom resta stenar. Föreliggande arbete visar att 
olikheterna i kyrkogårdsmonumentens utformning markerar övergripande skillnader i 
kristnandeprocessens förlopp. Kistor och liggande hällar vittnar om mer genomgripande 
förändringar och en tidig kyrklig etablering, medan resta stenar återfinns i områden med ett 
mer utdraget skeende som utmärks av ett varierat gravskick och av att runristade monument 
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uppförs i skilda rumsliga sammanhang. Istället för att tala om varierande grader eller nivåer 
av kristenhet, i betydelsen tro och personlig övertygelse, vill jag framhålla att analysen av 
runstenstraditionen framförallt visar att det förligger variationer i hur det kyrkliga livet 
organiserades, huruvida detta var centralstyrt eller mer decentraliserat med utrymme 
för personliga val och tillämpningar. Ett förhållande som talar emot att det rör sig om 
olika grader av religiositet är att likartade förändringar av åminnelsemotivet, vilka i sig 
bör förstås som ett uttryck för en djupare påverkan av kristen mentalitet och praxis, både 
återfinns på de tidigkristna gravmonumenten i områden söder om Mälaren och inom det 
sena runstensresandet i Uppland. Som tidigare diskuterats behöver inte heller ett enhetligt 
kristet gravskick nödvändigtvis vara resultatet av en djup folklig religiositet, utan kan även 
förstås som en anpassning till rådande maktförhållanden med en dominerande kristen elit 
(Mejsholm 2009:37 f.; Vretemark 2014:140). Orsakerna till olikheterna i hur det kyrkliga 
livet utformades bör därför sökas i lokala sociala och politiska förhållanden där skillnader 
i jordägostrukturer och sociala nätverk med stor säkerhet spelat en avgörande roll. 

I detta sammanhang är det intressant att återvända till Sæbjørg Walaker Nordeides studie 
av kristnandet i Norge där hon visar på stadsväsendets betydelse för kristendomens etablerande 
(2010a; 2010b; 2011). De äldsta spåren av kristet kultutövande i Norge återfinns i regioner med 
tidiga städer, medan gravläggning i hög med gravgods och ett fortsatt bruk av det förkristna 
gravskicket kan beläggas i icke-urbana områden. Walaker Nordeide menar att skillnaderna 
i gravläggningspraktiker går tillbaka på olika samhällsgrupper, där stadsbildningen och den 
tidiga kristendomen går hand i hand med kungamakten och med denna lojala jordägare. 
Konservatism i gravskicket i icke-urbana områden speglar däremot jordägare som försökt 
hävda en lokal maktbas i regioner som låg i periferin för den framväxande centralmaktens 
inflytande (Walaker Nordeide 2010a:124 ff.; 2010b:251 ff.; 2011:301 ff.). Även om de norska 
förhållandena inte är direkt överförbara till Sverige kan Walaker Nordeides slutsatser bidra 
till att belysa mönstren som framträder i detta arbete. Ett samband mellan centralorter och 
tidiga dateringar av de tidigkristna gravmonumenten kan beläggas i flera områden, tydligast i 
Östergötland. Vidare återfinns gravmonument i form av kistor och liggande hällar i regioner 
med ett tidigt runstensresande, en likriktning av gravläggningspraxis, samt en tidig kyrklig 
etablering. Dessa förhållanden tyder på närvaron av människor med makt och intresse av 
att genomdriva djupgående förändringar, således en stark elit. Analysen av miljöerna kring 
kyrkogårdarna med tidigkristna gravmonument, liksom monumenten i sig, visar på just 
existensen av ett jordägande samhällsskikt som har haft en sådan maktställning. I analogi 
med Walaker Nordeides slutsatser kan det varierade gravskicket i områden där tidigkristna 
gravmonument utgörs av resta stenar ses som ett tecken på ett starkare lokalsamhälle som 
stod utanför de styrande maktkollektivens direkta kontroll. Det är i detta sammanhang som 
de varierade gravläggnings- och minnespraktikerna i Uppland, nordösta Södermanland, 
samt på Öland och Gotland bör förstås. Det är mot dessa områden som vi avslutningsvis 
vänder blicken. Flera omständigheter talar för att bristen på enhetlighet går tillbaka på ett 
mer splittrat jordägande och/eller ett svagare centralstyre, vilket givit lokala jordägare större 
inflytande över utformningen av gravläggning och runristade monument. 

Gunnar Andersson skriver att det varierade kristna gravskicket på landsbygden i Uppland 
har sin direkta förklaring i en splittrad kristen organisation där mängder av aktörer satt olika 
avtryck i det arkeologiska källmaterialet (2005:148 f.). Även Mats Anglert betonar avsaknaden 
av en etablerad överhöghet och menar att den tidiga kristendomen i Uppland främst kom 
till uttryck genom individuella ställningstaganden i de enskilda gravarna (1995:162, se 
även 2009:222). Till skillnad från Walaker Nordeides studie av Norge där konservatism i 
gravskicket sammanfaller med områden utan tidiga stadsbildningar har Sigtuna fungerat som 
ett viktigt kristet centrum i Uppland under hela 1000-talet utan att påverka sitt närområde 
på samma sätt (se Walaker Nordeide 2010a:124; 2010b:251; 2011:314 f.). Variationerna i 
gravläggningspraktiker på landsbygden tyder på att Sigtuna har haft en annan betydelse för 
sitt omland än de norska städerna. Det tycks föreligga en viss diskrepans mellan Sigtuna och 
landsbygden i fråga om begravningstraditionen där gravskicket på gravgårdarna i staden är 
mer homogent, vilket tyder på en starkare reglering (Andersson, G. 2005:143 ff.; jfr dock 
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Wikström & Kjellström 2009:21). Detta är helt följdriktigt mot bakgrund av att Sigtuna 
tolkats vara ett viktigt kristet brohuvud som grundlagts på kungligt initiativ (se t.ex. Tesch 
2001:21; 2006:205; 2007a:93 ff.). Vidare visar de många fynden av portabla altarstenar i 
staden (se Tesch 2007b) på närvaro av kyrkligt skolade personer, vilka säkert bidragit till 
att likrikta gravskicket så att det i högre utsträckning överensstämde med kristna normer. 
Sten Tesch tänker sig att resealtarna användes för att fira mässa i hallbyggnaderna i staden 
såväl som på storgårdarna på landsbygden (Tesch 2007b:60 ff.; 2014:115 f.). Fynden av 
altarstenar torde således representera präster eller biskopar som utgick från Sigtuna, men 
hade ett betydligt större verksamhetsområde. Frågan är dock hur stor deras makt och 
inflytande var utanför staden. 

Hur relationen mellan Sigtuna och omlandet tett sig under 1000-talet är omdiskuterat. 
Tesch har argumenterat för att stadsgårdarna i Sigtuna ägdes av lokala magnater som stod 
i ett nära förhållande till kungamakten. Samtidigt torde det inom den uppländska eliten 
ha funnits andra grupper som motsatte sig den nya maktordningen staden representerade 
(Tesch 2007a:98 f.; 2014). Ersgård pekar på att situationen i Uppland, med ett fortsatt bruk 
av de äldre gravfälten, visar att de lokala gårdsenheterna hade en stark självständig ställning 
under 1000-talet (Ersgård 2006:71). Han anser att förhållandet mellan landsbygden och 
staden snarare var präglad av motsättning än av beroende, vilket markeras av en kulturell 
slutenhet gentemot Sigtuna (Ersgård 2006:100 f.). Staecker framhåller att kungarna som 
var verksamma i Sigtuna hade sitt ursprung i Götalandskapen. De representerar således en 
annan maktsfär. Detta skulle även kunna förklara varför inga tidigkristna gravmonument 
i form av kistor har påträffats i Sigtuna. Kungar eller en elit med rötter i Götlandskapen 
gravlades helt enkelt inte i staden (Staecker 2009:358 f., 366; 2010: 246 f., 257 f.). 

Det varierade gravskicket och det fortsatta runstensresandet i gårdslandskapet i Uppland 
tyder sålunda på att det saknats en stark och varaktig politisk maktbas. En bidragande orsak 
till detta är sannolikt att jordägandet i Uppland var uppdelat på fler händer än i exempelvis 
västra Östergötland (se kap. 6.3.3). Det stora antalet höggravfält och det numerära run-
stensresandet, företeelser som har tolkats som manifestationer av odalrätten, talar för detta 
(Zachrisson, T. 1994). Alf Ericsson anser att det lägre antalet höggravfält i Östergötland 
jämfört med i Mälardalen åtminstone delvis har sin orsak i att fler gårdar i Östergötland 
brukades av andra än de som ägde jorden (2005:198). Sigurd Rahmqvists studie av run-
stensresandet i Törnby, Skå socken på Färingsö i Mälaren, visar på ett sådant förhållande. 
Vid ungefär samma tidpunkt finns tre runstensresande familjer som har varit bosatta och 
ägt jord i Törnby. Även i Blista i Sorunda socken på Södertörn i Södermanland och i Harg i 
Skånela socken i Uppland kan man belägga flera runstensresande familjer inom ett begränsat 
område (Rahmqvist 1994). Även det korta avståndet mellan kristna gravfält i vissa delar av 
Uppland tyder på att gårdarnas storlek har varit mindre än i exempelvis Östergötland. Det 
faktum att det inte verkar ha funnits några storkyrkogårdar i Uppland bör också förstås 
i detta sammanhang (Tesch 2014:123 f.). Dessa förefaller som tidigare diskuterats ha sin 
bakgrund i ett storskaligt jordägande (se kap. 6.3.3). Vidare tycks seden att resa runsten 
vara spridd inom ett vidare socialt skikt i Uppland än i andra delar av Skandinavien, där 
detta var förbehållet samhällets absoluta toppskikt (Sawyer 1989:197; 2000:83, 92). Birgit 
Sawyer sätter det socialt mer differentierade runstensresandet i Mälardalen i samband med 
en svag centralmakt där kungar baserade i Sigtuna hade uppenbara problem att befästa sin 
ställning ute i landskapet, vilket ligger i linje med Ersgårds och Staeckers resonemang. Sawyer 
framhåller att dessa förhållanden resulterade i en långdragen kristnandeprocess där den nya 
traditionen var beroende av lokala makthavare (Sawyer 2000:148 ff.). Detta bidrog sannolikt 
till att kyrkan saknade administrativa resurser att genomdriva ett kristnande enligt kyrkans 
regelverk (Tesch 2014:118). Bristen på enhetlighet i såväl gravskick som runstensresande i 
östra och norra Mälardalen bör sålunda förstås mot bakgrund av ett starkt lokalsamhälle där 
en kyrklig organisation hade svårt att etablera sig, vilket resulterade i att lokala magnater 
hade stort inflytande över utformningen av gravläggnings- och minnespraktiker (se även 
Palm 1992:256 f.; Tesch 2014:118 f.).
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Även Öland och Gotland tycks under övergången mellan vikingatid och medeltid ha stått 
utanför den framväxande centralmaktens direkta kontroll. Enligt Martin Rundkvist visar 
de varierade gravläggningspraktikerna på Gotland, med kyrkogårdsfynd och ett fortsatt 
bruk av de förkristna gravfälten, att religionsskiftet inte införts genom ett övergripande 
beslut. Övergången till kristendomen på ön tog runt hundra år i anspråk och tycks ha 
gått fredligt till. Detta indikerar att den organiserats på lokal nivå, troligen av enheter 
som motsvarar de medeltida socknarna eller mindre gårdsegendomar (Rundkvist 2003:82 
f., 90 f.). Anders Andrén framhåller att de tidiga kyrkogårdarna på Gotland anlades 
vid nu försvunna storgårdar. Dock finns inget som tyder på att det funnits storgods på 
Gotland av samma typ som i de danska och svenska kärnområdena. Storgårdarna på ön 
kunde bekosta byggandet av en träkyrka, men kunde inte själva stå för kostnaderna för att 
uppföra en stenkyrka. Detta förutsatte förhandling mellan och medverkan av flera gårdar 
(Andrén 2009). Vidare visar Staecker i en studie av kyrkogårdsfynd att dessa förekommer 
i områden som genom den maktpolitiska situationen skiljer sig från de för tiden rådande 
samhällsförhållandena. De gotländska kyrkogårdsfynden återspeglar därför snarast sociala 
strukturer där man genom sin egen maktposition inte behövt anpassa sig till rådande normer. 
Staecker understryker att det således inte är någon slump att Adam av Bremen utelämnar 
Gotland i sin historia över ärkebiskopssätet Hamburg-Bremen, trots öns starka roll under 
vikingatiden (Staecker 1997a:218 ff.; 1997b:79 ff.; 2001:248 ff.). Även �omas Lindkvist 
betonar att Gotland i mångt och mycket intog en särställning, samt att sociala strukturer 
på ön skilde sig från de på fastlandet (1983). Under äldre medeltid var såväl den svenska 
kungens som Linköpingsbiskopens makt över Gotland starkt begränsad. Detta markeras 
bland annat genom att biskopens rättigheter var inskränkta och att kungen inte hade några 
representanter på ön, samt inte heller besökte den under sin Eriksgata (Lindkvist 1983:281 
f.). Det fanns heller inga biskopsgods på Gotland som skulle kunnat utgöra stödpunkter 
för den kyrkliga förvaltningen. Av detta framgår att biskopen aldrig kom att få en fast fot 
på ön (Schück 1959:283). 

Likt Gotland hade Öland med sitt läge i Kalmarsund en strategisk betydelse. Ön var 
ett omtvistat område under större delen av yngre järnåldern och fram i äldre medeltid. I 
det arkeologiska och skriftliga källmaterialet kan man utläsa växelvis skiftande inflytande 
från Svealand och det danska området (Andrén 2007 och där anf. litt.). Under den tidiga 
delen av runstensperioden på Öland finns tecken på danskt påverkan genom Karelvistenen 
(Öl 1). Runstenen dateras till sent 900-tal och är rest efter Sibbe Foldars son, som enligt 
Andrén kan ha varit en dansk hövding med koppling till Jellingdynastin (2007:298). Även 
i det tidiga öländska kyrkobygget kan man utläsa danska influenser (Boström 1967:163 f.; 
1988:72; 1999:81 ff.). I tillämpningen av runstenstraditionen finns däremot uppenbara likheter 
mellan Öland och Uppland i det att tidigkristna gravmonument främst utgörs av resta stenar. 
Däremot anknyter Öland genom det tidiga stenkyrkobygget främst till förhållandena på 
fastlandet i områden där tidigkristna gravmonument utgörs av kistor och liggande hällar. 
Det under långa perioder skiftande inflytandet från Svealand och det danska området tyder 
på att en varaktig politisk maktbas saknades på Öland. Detta torde ha medfört att öborna 
hade möjlighet att påverka hur gravläggning och åminnelse skulle gestaltas. Det faktum att 
Öland inte omnämns i Florenslistan från 1104 indikerar möjligen att ön stod utanför den 
tidiga kyrkans kontroll (jfr Tunberg 1913:16, 21, 28; Schück 1953:6; Kumelin 1962:265, 
277 f.).110 I kyrkligt hänseende tillhörde Öland Linköpings stift senast 1178, vilket framgår 

110 För diskussion av dateringen av Florenslistan se Tagesson �00�:�� och där anf. litt. Omnämnandet 
av Liunga. Kaupinga. i Florenslistan har dock gett upphov till en diskussion huruvida Köping på Öland 
utgjorde ett eget biskopssäte (se Tunberg 191�:1�; Lindqvist 191�:1��, not 1; Kumlien 19��:��0; 
Hagberg 19��:��� f.; Tagesson �00�:��; Boström �00�:100). Tvistemålet kretsar kring om Liunga 
och Kaupinga refererar till två olika orter eller om det är en felskrivning för Liunga Kaupinga, det vill 
säga Linköping. Sune Lindqvist föreslår att Liunga ensamt skulle kunna motsvara Linköping medan 
Kaupinga i så fall skulle avse Köping (191�:1��, not 1). Herman Schück motsätter sig dock detta 
och menar att Liunga och Kaupinga omöjligt kan uppfattas som två skilda orter (19�9:�� not 1). Att 
Öland inte omnämns i Florenslistans geografiska avsnitt gör det osannolikt att Kaupinga refererar till 
Köping. 
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av skyddsbrevet som då utfärdas för denna biskopsstol (Schück 1953:15; 1959:280 f.). Likt 
Gotland besökte inte heller kungen Öland under sin Eriksgata (Schück 1953:7).

Av detta framgår att skillnader i den tidiga kyrkliga organisationen har nära samband 
med variationer i sociala förhållanden i Götaland och Svealand under övergången mellan 
vikingatid och tidig medeltid. Föreliggande studie visar att det utifrån gestaltningen av 
runristade gravvårdar, samt deras relation till gravskick och runstenstraditionen i stort, är 
möjligt att identifiera fyra huvudområden som representerar olika sociala och politiska sfärer 
under 1000-talet. Det första området utgörs av regioner med tidigkristna gravmonument 
i form av kistor och liggande hällar, med eller utan gavelhällar. Som tidigare slagits fast 
bör dessa gravmonument förstås som en gemensam praktik i fråga om gravläggning och 
åminnelse av de döda inom ett elitkollektiv med maktbas i Götaland och södra Svealand. 
På ett övergripande plan kan gravmonumenten således uppfattas som manifestationer av 
en elitär identitet. Vidare kan likheter och variationer i gravmonumentens ornamentik 
och utformning inom detta område tolkas som utslag av regionala grupperingar inom 
det mer övergripande sociala nätverket. De tre andra områdena utgörs av Uppland/östra 
Mälardalen, Öland respektive Gotland. Medan de tidigkristna gravmonumenten i form 
av kistor och liggande hällar markerar närvaron av ett elitkollektiv med rötter i framför 
allt Götalandskapen förefaller dessa regioner vara mer löst förbundna med varandra. De 
förenas genom ett varierat gravskick och ett likartat bruk av runristade monument. De 
runristade gravvårdarna har emellertid en regional prägel vilket gör att man kan tala om 
tre mer fristående områden. I östra Mälardalen, i synnerhet i Uppland, utgörs tidigkristna 
gravmonument av sandstensrunstenar, på Öland i huvudsak av små resta stenar vilka ofta 
har reliefristad ornamentik, medan bildstenar av beskedliga dimensioner har uppförts på 
tidiga kyrkogårdar på Gotland (se fig. 79).

Olika typer av runristade gravmonument påvisar således inte bara skillnader i kyrklig 
organisation utan ger även inblick i kristnandeprocessens relation till sociala strukturer där 
variationer i gravmonumentens utformning ger information om 1000-talets sociala nätverk 
och räckvidden för deras dominans.
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English summary: Resting under rune-
inscribed stones 

Introduction

�is thesis deals with early Christian grave monuments, the earliest examples of churchyard 
memorials known in south central Sweden. An important premise of the study is that early 
Christian grave monuments should be considered as an integral part of the late Viking Age 
runestone tradition. �is perspective implies that the early Christian grave monuments 
should not be understood only as tombstones, but that like runestones, they also constitute 
memorials which commemorate the deceased and establish their memory in relation to the 
living. �us early Christian grave monuments had dual functions and united two practices: 
Christian burial and commemoration of the dead.

�e overall aim of the thesis is to analyse early Christian grave monuments in order to 
understand the emergence of Christian cemeteries as well as the new religious and socio-
political landscape in the transition between the Viking Age and the early medieval period. 
�e objective of the study can be divided into two levels. �e first level aims at dating the 
early Christian grave monuments in order to examine how the material relates to regional 
and chronological differences in late Viking Age burial practices as well as placing it within 
the runestone tradition in general. �e second level concerns the actual sites where early 
Christian grave monuments were once erected. Using archaeological material contemporary 
with the grave monuments, this analysis aims to investigate the social context of these milieux 
as well as their significance for the emerging ecclesiastical organisation. My intention is 
that the thesis will lead to a deeper understanding of how temporal, regional, material and 
textual changes within the runestone tradition reflect variations in the Christianisation 
process and the formation of the early church in south central Sweden.

Research into early Christian grave monuments was initiated by Sune Lindqvist, whose 1915 
dissertation gave the first systematic survey. �ese grave monuments have been discussed in 
numerous studies within various academic disciplines during the past century, but although 
the material has multiplied it has not been the subject of a new compilation. A fundamental 
aim of the thesis, which has also been a prerequisite for the study itself, is therefore to create 
a comprehensive overview of the early Christian grave monuments, something that hitherto 
has been lacking. �is work is presented in the separate catalogue volume.

Material and method

�e first four chapters of the thesis consist of an introduction to the early Christian grave 
monuments and a definition of the material, a presentation of methodology and theoretical 
approach as well as a positioning of the study in relation to previous research. Together 
these chapters constitute the premises upon which the thesis is based.

Interest in early Christian grave monuments as a specific type of memorial arose from a 
discovery in Eskilstuna in 1912 of four limestone slabs with zoomorphic ornamentation, 
of which two contained runic inscriptions. Following a reconstruction of the find by Sune 
Lindqvist as a raised cist standing above ground, the most commonly used term has been 
‘Eskilstuna cist’ (sw. Eskilstunakista). A variety of other names has been introduced over the 
years, denoting either geographical provenance or stylistic execution, without major impact. 
I favour the term ‘early Christian grave monument’ since it is based on the function of the 
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monument rather than origin or stylistic features, which is advantageous as these kinds of 
memorials have varied designs and derive from several geographic regions.

In their most elaborate form, early Christian grave monuments consisted of a lid slab, two 
gable slabs and two side slabs forming a stone cist which stood above the ground. Simpler 
constructions such as single recumbent slabs with or without head- and foot-stones seem, 
however, to have been more common. �e ornamentation of the early Christian grave 
monuments mainly follows the two artistic styles known as Ringerike and Urnes. Runic 
inscriptions are most often found on lid slabs and they are similar in both form and content 
to those of the late Viking Age runestones, i.e. they use the most frequent commemorative 
formula of the period: “X raised/laid/made the/this stone in memory of Y”. A prayer for 
the soul of the deceased is often added to the basic memorial formula. �is is by no means 
a complete definition, but it characterises the majority of the material of the present study. 
In practice it is often difficult to distinguish between early Christian grave monuments 
and runestones and at times also other types of rune-inscribed funerary monuments. �is 
particularly applies to lost stones and small fragments.

Early Christian grave monuments have with few exceptions been found in connection with 
churches or monasteries, either incorporated in the buildings, scattered in the churchyards, 
or reused in later medieval tombs beneath ground. In situ examples at present exist at only 
four sites: St Martin’s in Skänninge, Klosterstad and Heda in Östergötland, and Varnhem 
in Västergötland. �e facts that a majority of the grave monuments are in a fragmentary 
condition and originate from secondary contexts have given rise to theories of deliberate 
destruction as part of a political struggle, or as a symbolic reuse. However, considering that 
early Christian grave monuments derive from churchyards that have continuously been 
in until today, a period of over 900 years, a certain fragmentation of the material is to be 
expected. A comparison with Anglo-Saxon stone sculpture shows that find circumstances 
for the Swedish early Christian grave monuments are by no means unique; fragmentation 
and reuse is the rule, not the exception.

�e time scope of the thesis is limited to the eleventh century, a hundred-year period that 
roughly coincides with the generally agreed dating of the early Christian grave monuments. 
In order to fulfil the purpose of the thesis, it has however been necessary to establish a more 
detailed chronology of the material. �e temporal sequence of the monuments is established 
through a stylistic analysis of the ornamentation based on Anne-Sofie Gräslund’s chronology 
of zoomorphic designs on runestones (e.g. 1991a; 1992; 1994; 2006). She distinguishes 
between six stylistic groups. In the first, the rune animal’s head is seen from above (Fp = 
Birds’-eye-view). �e other five show the rune animal’s head seen in profile (Pr 1-5). �e 
different stylistic groups are made up of a collection of distinctive characteristics covering 
both the overall composition and details in the design. �ese details are not arbitrarily 
formed; instead a certain shape of the animal’s head is always connected to a certain shape 
of tail or feet. �is is a great advantage for the practical use of the method as many early 
Christian grave monuments are preserved only as fragments. A majority of the material have 
zoomorphic ornamentation, but there are also monuments with non-zoomorphic designs 
as well those with no ornamentation at all. To enable dating of these monuments I have 
conducted complementary stylistic comparisons, since Gräslund’s chronology only comprises 
zoomorphic designs. �e stylistic study does not only serve as an analytical tool to establish 
a more detailed chronology of the early Christian grave monuments, it also forms the basis 
for discussions on local and regional differences, as well as their significance.

In order to make the dating of the material easier to grasp, I have divided the different 
stylistic designs into three groups (group I-III), that represent time periods with different 
chronological emphasis. �e relative chronology presented by Gräslund has gained wide 
acceptance, but the absolute dating of the stylistic groups has been criticised. For that 
reason the dating of the three groups is deliberately somewhat more general. Group I 
contains ornamental designs belonging to the first half of the eleventh century, such as 
unornamented stones (Rak), ornamentation in Ringerike style, designs where ornamental 
details have been added to the runic band (Sod), as well as zoomorphic ornamentation 
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belonging to Fp, Pr 1 and Pr 2. Group II has a chronological emphasis in the middle of the 
century and the subsequent decades. It comprises zoomorphic ornamentation in Pr 3 or a 
mixture of Pr 2 and Pr 3 as well as designs that have close parallels to these stylistic groups. 
�e ornamentation of this group is mainly carried out in Urnes style. Group III consists of 
zoomorphic ornamentation in Pr 4 or designs in Urnes style with similar features that can 
be dated to the later part of the eleventh century.

Previous research and analytic perspective

Research regarding early Christian grave monuments has generally focused on their role 
in the Christianisation process or explained their presence by the emergence of a central 
power, where the monuments are seen as ideological markers of kings and/or magnates 
taking part in the state formation process. Another recurrent theme is that early Christian 
grave monuments are understood as a transitional phenomenon created by a society at the 
intersection of a pre-Christian worldview and a Christian ideology. �e critical review 
of previous research in this thesis identifies several problems. It is problematic for several 
reasons to use early Christian grave monuments as a source for the state formation process, 
not least because the interpretation tends to become retrospective. �e state formation is 
often described as a well-planned process, almost as if the agents of the time knew the 
outcome of their actions. From the perspective of recent studies of power and politics during 
the early Middle Ages in Scandinavia, the whole discussion about the social background of 
the early Christian grave monuments appears somewhat stereotyped. Moreover, the female 
participation in social relations disappears behind categories such as kings and magnates (sw. 
stormän). Based on Lars Hermanson’s (2000; 2003; 2004) studies of the political culture 
of twelfth-century Denmark, it is more appropriate to consider the agents behind early 
Christian grave monuments in terms of a social elite that includes both men and women. 
Hermanson stresses that it is difficult to distinguish between the three separate elements of 
power in the period: the king, the church, and the nobility. Instead the political structure of 
the time was based on social networks where bonds of kinship and friendship were crucial 
to the exercise of power.

My understanding of the runestone tradition to which the early Christian gave monuments 
belong is in accordance with the perspective advocated by Judith Jesch (1998; 2005) among 
others. She argues that the primary function of runestones was commemorative: they are 
material evidence of the practice of remembrance of the dead in the late Viking Age society. 
Other functions ascribed to runestones, such as documents of inheritance and property 
rights, Christian monuments, and manifestations of political power and allegiances are 
also significant, but should be conceived of as secondary meanings. Commemoration can 
thus be comprehended as an overall framework which encompasses several other actions 
and meanings. In my view, various functions associated with the runestone tradition are 
emphasised in different contexts, and are communicated by different means: by the text, 
shape, material, ornamentation and spatial setting of the monument. �is approach, where 
the message of the runic monument is considered not only to reside in the words of the text, 
but also in the materiality of the monument itself, has in recent years been advocated by 
a number of scholars. �is perspective is central to the thesis when it comes to examining 
temporal changes and regional variations within the runestone tradition and their signifi-
cance. By analysing early Christian grave monuments in relation to traditional runestones 
the aim is to investigate how material, textual, and contextual variations in the runestone 
tradition relate to each other.

Analysis and results

�e main analysis of the early Christian grave monuments is presented in chapter 5. �e 
material consists of 602 stones and fragments from 84 sites in six provinces: Östergötland, 
Västergötland, Södermanland, Närke, Småland and Öland. �ese regions are compared 
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with Uppland and Gotland at the end of the chapter. �e discussion revolves around three 
main themes: the temporal and regional context of the early Christian grave monuments, 
their relationship to the raising of runestones, and lastly to changes in late Viking Age burial 
customs and the establishment of churchyards.

�e results of the stylistic analysis shows that ornamental designs dating to the first part 
of the eleventh century (Group I) are rare, indicating that early Christian grave monuments 
were only erected at a limited number of sites during this period (see Fig. 76). Västergötland 
differs from the rest of the research area since a majority of the grave monuments of the 
province belong to the first part of the eleventh century. Early Christian grave monuments 
were also erected in Östergötland, particularly in the western parts of the province, on the 
island of Visingsö in Lake Vättern, and possibly at a few sites in other regions. �e design 
of the monuments dating to the early eleventh century gives a heterogeneous impression 
with large variations between the different sites in terms of both ornamentation and 
craftsmanship. Clearly there was no shared or standardised understanding of what an early 
Christian grave monument should look like. Several of the grave monuments of the period 
have runestone-like features. �e resemblance in design shows that cemeteries with early 
Christian monuments were in use at the same time as runestones were being erected in the 
surrounding landscape. During a short period these similar, but to some extent different, 
practices of remembrance existed side by side.

Ornamental designs that can be dated to the middle of the eleventh century and onward 
are far more common (Group II). �e distribution changed dramatically as early Christian 
grave monuments were being erected on a larger number of sites and in greater quantities 
(see Fig. 77). Again, Västergötland differs from the other five provinces, since few grave 
monuments can be dated to the mid eleventh century. �e increase in burials beneath 
rune-carved monuments coincides with the end of the runestone period in most parts of the 
research area. Subsequently there is a shift within the runestone tradition at this point: from 
a landscape setting to the Christian cemetery. Even if regional variations in the material 
can be distinguished, early Christian grave monuments belonging to the mid-eleventh 
century have more uniform designs where some ornamental schemes appear on several sites, 
sometimes over considerable geographical distances.

�e distribution pattern of ornamental designs belonging to the end of the eleventh 
century (Group III) is largely the same as during the previous period (see Fig. 78). �e 
early Christian grave monuments from Öland, however, have a later chronological emphasis 
than the rest of the material as the majority of the monuments from the island belong to 
the later part of the eleventh century. �e production of early Christian grave monuments 
came to an end around the turn of the 12th century, which in many regions coincides with 
the construction of the first stone churches.

�rough the analysis of the stylistic design of the monuments it has also proved pos-
sible to identify regional groups which have varying degrees of affinity with each other. 
Västergötland constitutes a distinct sphere, Östergötland together with the island of 
Visingsö and the region of Njudung in Småland another. �ere are considerable similarities 
between Närke and the Rekarne district in Södermanland, but the grave monuments of 
these regions also bear witness to contacts with Östergötland and Västergötland. Öland and 
eastern Småland constitute a separate region with fewer points of contact with the other 
parts of the research area. Unlike the other regions in the study, where early Christian grave 
monuments mainly consist of cists or recumbent grave slabs, with or without head- and 
foot-stones, funerary monuments on Öland comprise erect stones characterised by their 
smallness in size, geometrical shapes, hewn edges and ornamentation in relief. Evidence of 
cist monuments is totally lacking on the island. In this regard the Ölandic material shares 
several characteristics with sandstone runestones found at churchyards in the Lake Mälaren 
region, as well as late picture stones on Gotland. I argue that similarities and diversities 
in the design of early Christian grave monuments most likely convey information about 
the social networks of people erecting, or being buried beneath, these kinds of memorials. 
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Differences probably also reflect the production of various craftsmen. However, these two 
aspects may very well be interlinked.

Finally, the analysis of the relationships between early Christian grave monuments, the 
erection of runestones, and changes in burial tradition demonstrate that these practices 
are closely interlinked. It is possible to distinguish two distinct patterns in the manner in 
which the runestone tradition relates to burial customs. �ere is a strong correlation between 
regions with early Christian grave monuments in the shape of cists or recumbent slabs and 
areas with a short runestone period, centred in the late tenth century and the first decades 
of the eleventh century, together with swift and profound changes in burial customs. �e 
traditional burial grounds seem to have been abandoned at an early stage, followed by 
the introduction of a more uniform Christian burial praxis. �us early Christian grave 
monuments are found in areas where Christianity was already established. Rune-carved 
grave monuments in the shape of erect stones are by contrast found in regions with diverse 
burial traditions, where the traditional burial grounds continued in use for a longer period 
of time, alongside newly established churchyards. �is coincides with regions where there 
is a considerable temporal overlap between traditional runestones in a landscape setting 
and rune-carved grave monuments at churchyards. �ese two patterns exclude, with a few 
exceptions, one another spatially. Grave monuments in the shape of cists and recumbent slabs 
dominate in Östergötland, Västergötland, Närke, Småland, and large parts of Södermanland; 
whereas erect stones are found in Uppland, northeast Södermanland as well as on Öland 
and Gotland (see Fig. 79).

In chapter 6, I analyse the sites where early Christian grave monuments were once erected. 
�e grave monuments are examined in relation to contemporaneous burials, remnants 
of wooden churches and churchyards of varying sizes, as well as settlement remains and 
early central places. It has previously been argued that the link between early Christian 
grave monuments and wooden churches is weak, or indeed does not exist at all. However, 
on the contrary, the analysis in this thesis shows that more or less reliable indications of 
wooden churches occur on a large number of sites with early Christian grave monuments, 
especially considering the scarcity of this type of remains. It can thus be concluded that 
grave monuments were erected at churchyards. Moreover, in situ finds of early Christian 
grave monuments, as well as excavated graves dated to the eleventh century, at churchyards 
with this kind of funerary monuments, point to a strong correlation with burials regulated 
by Christian norms.

�e analysis also shows that early Christian grave monuments were erected at churchyards 
of varying size, both markedly large ones (the Swedish category ‘storkyrkogård ’) with an 
estimated area of up to 12 000 or 13 000 m2, and those of more modest dimensions. 

�e survey further shows that in several cases churchyards with early Christian grave 
monuments were established next to magnate farms. �e archaeological record from these 
settlements bears witness to the presence of people who were in some form of dependence to 
a landed social class, either craftsmen or unfree labour. Consequently this material indirectly 
testifies the presence of an elite, most likely represented by the persons buried beneath early 
Christian grave monuments. �e large number of graves at churchyards of considerable size 
however demonstrates that they served a population from larger geographical district than 
a single farm, as well as a wider social stratum. Cemeteries of smaller size were possibly 
more directly linked to the aristocratic household and its members.

�e early ecclesiastical organisation in Sweden has at times been interpreted by analogy 
with the minster system in Anglo-Saxon England, where the period previous to the 
establishment of local churches is characterised by large minsters serving areas that were 
considerably bigger than the later parishes. In Sweden, the occurrence of early Christian grave 
monuments has also been interpreted according to this model, as it has been assumed that 
they were initially erected at main churches at royal centres, and later on by magnates at local 
churches founded at their estates. �e thesis shows that early Christian grave monuments 
were only erected at a few sites during the initial part of the eleventh century, whereas the 
production increased considerably during the mid-century, probably indicating a growth in 
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the number of church sites. However, on the basis of the early Christian grave monuments, 
it is not possible to prove a progressive development from large communal cemeteries to 
local churchyards. On the contrary, by comparing the dating of the grave monuments with 
the result of the analysis of their archaeological contexts, it can be concluded that they were 
erected at churchyards of different sizes and varying significance from the start.

�ere is nothing to suggest that churches with early Christian grave monuments were 
founded according to an overall plan; instead the diversity within the early ecclesiastical 
landscape can better be explained by a heterogeneous development where the causes of 
difference should be sought in local circumstances. I argue that two decisive factors are 
landholding and rural lordship, as well as the significance of the particular site for the 
early church. Studies within archaeology and cultural geography show that Viking Age 
lordship had its base in rural settlement. Landholding during this period also implied 
social power and political dominion. �e analysis of the contexts of early Christian grave 
monument demonstrates that they belonged to socially stratified milieux, as they were 
erected at churchyards adjacent to magnate farms. It is not unlikely that rural lordship also 
included control of the dead. �e background of the markedly large churchyards could thus 
be explained by a large-scale landholding, where the people within one estate were buried 
at the same church. Even though the minster system can hardly be used as a direct model 
of the development of the early church in central Sweden, it has been claimed that it may 
function as an analogy for the activities of the early church in the period preceding the 
parish-formation. It is improbable that all of the small private churches founded during the 
course of the eleventh century had their own priest; instead it is more reasonable to believe 
that a permanent priesthood resided only at churches of major importance. It is difficult to 
confirm the presence of a clergy with responsibility for pastoral care through archaeological 
methods, but nonetheless there are some indications at church sites with early Christian grave 
monuments. �e best evidence is a gable slab with a Latin inscription quoting a passage from 
the Gospel of Luke found at Linköping Cathedral. Together with the excavated features 
interpreted as baptismal wells at Sverkersgården in Alvastra, Östergötland, and finds of tiles 
of Greek porphyry used in portable altars in Varnhem, Västergötland, and Resmo on Öland, 
the gable-slab bears witness to the presence of persons with theological education.

Another way to identify major ecclesiastical centres through the early Christian grave 
monuments is to investigate their connection with central places, as it is well known that early 
urban sites were important for the spread of Christianity in Scandinavia. �e circumstance 
that the first evidence of early Christian grave monuments within each region is often found 
at churchyards at central places, together with fact that finds of grave monuments prove the 
existence of two early churches close together in Linköping, as well as in Skänninge and 
Eskilstuna, demonstrate that these places were of significance for the emerging ecclesiastical 
organisation.

Altogether, the analyses in chapters 5 and 6 show that early Christian grave monuments 
in the shapes of cists and recumbent slabs are found in areas with an early runestone period, 
with swift and profound changes in burial traditions resulting in a uniform Christian practice, 
together with an early church formation. Both secular and ecclesiastical authority was required 
to impose and maintain these major transformations. �e analyses of the church sites with 
early Christian grave monuments, as well as of the monuments themselves, demonstrate 
the presence of such a social strata. It can be concluded that the basis of the ecclesiastical 
landscape was established from the early eleventh century. �e areas with early Christian 
grave monuments also show structural similarities in the early Middle Ages, in terms of early 
stone churches, often with aristocratic architecture, something that is discussed in chapter 
7. Moreover, almost all early medieval monasteries were established in these regions.

Conclusions

In the final chapter I bring together the conclusions put forward in the previous parts of 
the thesis and discuss their implications for understanding the runestone tradition and 
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its relation to the Christianisation process. �e chapter also includes an analysis of how 
contextual, material and conceptual changes within the runestone tradition were interlinked. 
When the runestone tradition was transferred from a landscape setting to the churchyard, 
not only the material expression of the runic monument changed, but also the very practice 
of commemoration. By comparing the content of the inscriptions on runestones and early 
Christian grave monuments in the provinces of Östergötland and Öland, it can be concluded 
that the inscriptions of the grave monuments, opposite to those of runestones, hardly ever 
contain any information about the deceased such as honourable qualities, markers of status, 
reports of causes of death, or praiseworthy achievements. Furthermore, the proportion of 
commemorated women increased significantly on the early Christian grave monuments, 
whereas the social relations mentioned in the inscriptions became restricted to members of 
the nuclear family. In contrast, runestones in these regions almost exclusively commemorated 
men. Besides members of the close family, the inscriptions on runestones also mention more 
distant relatives as well as in-laws. �e analysis shows that runestones almost exclusively 
signified a male memory, whereas remembrance in relation to the burial at the churchyard 
to a larger extent included women, but was restricted to the closest of kin. I argue that these 
changes can be understood as a shift in meaning within the runestone tradition due to an 
increased influence of Christian practices and mentality.

�e thesis demonstrates that the material design of rune-carved grave monuments 
signifies substantial differences in the Christianisation process, in the way Christian burial 
and commemoration was practiced during the eleventh century in Sweden. As previously 
discussed, early Christian grave monuments in the form of cists and recumbent slabs occur 
in regions with swift and profound changes in burial tradition, together with an early church 
formation. �e churchyard thus became the only arena for burial and commemoration of 
the dead at an early stage. �is applies to the conditions in the provinces of Västergötland, 
Östergötland, Närke, the Rekarne district in Södermanland, and some parts of Småland. 
By contrast, grave monuments in the form of erect stones occur in areas with diverse 
burial and commemorative practices, where traditional burial grounds continued in use 
contemporaneously with newly established churchyards, and where runestones were erected 
in different spatial settings. �is is consistent with the situation on Öland, in Uppland, 
north-east Södermanland, and to a large extent Gotland. One crucial difference between 
the regions with cists and recumbent slabs on the one hand and erect stones on the other is 
that of homogeneity and diversity. Furthermore, the processes of change on Öland, Gotland, 
and particularly in Uppland, are more protracted. Consequently there are dissimilarities in 
both swiftness and pervasiveness in the processes of change.

�e differences between regions with cists or recumbent slabs and those with erect stones 
should not be interpreted as varying levels or degrees of Christianity in the sense of faith 
and personal convictions. Instead I would like to stress that the analysis of the runestone 
tradition above all demonstrates differences in the way Christian life was organised: whether 
it was centrally controlled, or more decentralized with opportunities for personal choices and 
practices. Besides, a more uniform Christian burial practice is not necessarily the result of 
a profound popular religiosity; it can also be interpreted as an adaptation to existing power 
relations with a dominant Christian elite. I argue that background of the diverse ways in 
which early Christian life was structured should be sought in local social and political 
conditions, where differences in landholding and social networks almost certainly played 
a decisive role. As shown by this thesis, early Christian grave monuments in the shape of 
cists and recumbent slabs were erected in regions with a strong social elite, whose power 
probably emanated from large-scale landholdings. �ese grave monuments can thus be 
understood as a shared burial and commemorative practice within an elite network based 
in the Götaland and south Svealand area. Several circumstances indicate that that the lack 
of uniform burial and commemorative practices in Uppland, and on Öland and Gotland, 
has its background in a more fragmented landownership and/or in the absence of a strong 
central power. �is gave local landowners greater influence over Christian burial and 
commemorative practices, which explains the diversity. �e thesis thus demonstrates that 
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different types of rune-inscribed grave monuments not only signify differences in the early 
ecclesiastical organisation, but also provide insight into how the Christianisation process 
was related to social and political structures. Furthermore, the diverse designs of early 
Christian grave monuments also give information about eleventh-century social networks 
and the scope of their power.

                                               English revised by Alison Klevnäs 
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