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Inkdning 
Sigillstampen användes under medeltiden för 
att besegla brev som genom sigilleringen blev 
rättsligt bindande (Andersen 2001, s. 175). Si
gillstampar kunde innehas både av privatper
soner och av institutioner. Den privata sigill-
stampen var nära förknippad med sin ägare, 
och förstördes eller lades ned i graven vid äga
rens död (Cherry 2002). I de fall där brutna si
gill påträffas i gravar har sigillet sannolikt för
störts i vittnens närvaro i samband med bisätt-
iiingen (Andersen 2001, s. 177). Sigill är gene
rellt sett ovanliga fynd vid arkeologiska utgräv
ningar och har betraktats som exklusiva före
mål. I Danmark har ett mer utbrett bruk av me-
talldetektorer visat på att denna fyndkategori 
är vanligare än man tidigare trott, och att det 
inte var ovanligt att en person innehade flera 
sigill under sin livstid (Andersen 2001, s. 180). 

Vid utgrävningar av medeltida kloster före
faller sigillstampar vara relativt rikligt repre
senterade (jfr Andersen 2001, s. 182). I Alvastra 
kloster, Östergötland, påträffades fragment av 
28 sigillstampar varav 25 stycken utgörs av själ
va stampen, ett av de största samlade fynden av 

sigillstampar påträffade arkeologiskt i Sverige. 
Sigillstamparna föreligger idag i Statens histo
riska museum, katalogiserade och bestämda av 
Rune Norberg, och här kommer jag att utgå 
från dessa bestämningar. Norberg var själv si-
gillhistorisk forskare som publicerat flera läng
re artiklar i ämnet som dock inte i detalj berör 
sigillstamparna från Alvastra (se t.ex. Hallberg, 
Norberg & Odenius ig63, 1965). Vidare har 
Jan Raneke inkluderat de heraldiska stamparna 
i Svenska Medeltidsvapen III (Raneke i g 8 2 -
1985). De heraldiska och religiösa sigillen är 
de mest frekvent förekommande i materialet, 
åtta stycken av varje typ. Därutöver finns sex bo
märkessigill, samt lyra sigill med initialer i kom
bination med andra motiv. Sammansättningen 
i materialet är alltså förhållandevis representativ 
för den generella typförddningen i svenska mu
seisamlingar (jfr Klackenberg & Tegnér 2002). 
Här kommer främst de heraldiska sigillen dis
kuteras, även om jag har tagit mig friheten att 
också inkludera vissa sigill med andra motiv. 
Det som gör materialet särskilt intressant är na
turligtvis de väl dokumenterade fyndförhållan-
dena, det kulturhistoriska sammanhang stam-
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parna får genom den miljö där de är påträffa
de samt den direkta koppling stamparna i vissa 
fall erbjuder mellan det arkeologiska och det 
skrifthistoriska materialet. 

Om Alvastra 
I medeltidens Sverige fanns mellan femtio och 
sextio kloster, varav tretton eller fjorton var cis
terciensiska (Karlsson 1993, Loven 2001,s. 243). 
1 143 eller 1 144 grundas Alvastra kloster i Väst
ra Tollstads socken i Östergötland, det första 
cisterciensiska klostret i Sverige. Klostret grun
das direkt från moderklostret Clairvaux på ini
tiativ av Ulvhilde, Sverker den äldres drottning. 
Det är sannolikt att klostret grundas på mark 
som tillhörde Sverker den äldre, och som den
ne donerat lill klostret (Tollin 2002). Sverkers
ätten fortsätter att ha starka band till Alvastra, 
framförallt låter sig flera av ättens medlemmar 
begravas vid klostret (DS 302). 

Under ledning av arkeologen Otto Frödin 
grävdes Alvastras centrala klosterkomplex ut 
mellan 1921 och ig53- Undersökningarna vid 
Alvastra avlutades först 1955 under ledning av 
Ingrid Swartling, två år efter Otto Frödins bort
gång. De sammanlagda resultaten från Otto 
Frödins utgrävningar i Alvastra kloster kom ald
rig att publiceras ur arkeologiskt perspektiv. Frö
din publicerade ett antal artiklar stim behand
lar utgrävningarna (se Frödin 1919, 1920, i g 2 i , 
ig24, ig42). Publiceringen av det omfattande 
lyndmaterialet ansågs av sin samtid vara av stor 
betydelse för medeltidsforskningen (Nerman 
1954, s. 48). Trots den skickliga och omfattan
de katalogisering som gjordes av Rune Nor
berg, Gunnar Lindqvist och Ingrid Swartling 
vid Statens Historiska Museum kom denna pub
likation aldrig att genomföras. Rune Norberg 
publicerade dock några kortare artiklar kring 
enskilda artefakter (Norberg 1954, 1966). Ing
rid Swartling publicerade igög en konsthisto
risk redogörelse för arkitekturen i Alvastra klos
ter, baserad på Ottti Frödins grävningsresultat 
samt Swartlings egna arkitekturhistoriska un
dersökningar (Swartling igög) . Denna utgör 
den mest fullständiga publicerade beskrivning
en av klostrets arkitektur. 

Alvastra kloster bestod liksom de flesta ci
sterciensiska kloster av en korsformig kyrka i 

norr, samt tre byggnadslängor vilka omraniadc 
en klostergård (lig. 1). Österom klosterkomp
lexet fanns tre stenhus samt en mur vilka före
faller ha inramat ytterligare ett gårdsområde. 
Inuti klostret har gravar undersökts i kyrkan, 
sakristian, den norra korsgången samt i kapi
telsalen. Utanför klostret påträffades omfat
tande områden med gravar väster, norr och ös
ter om klosterkyrkan vilka dock ännu ej under
sökts fullständigt Skelettmaterialet från Alvast
ra har inte bestämts osteologiskt. Här kommer 
gravmaterialet från Alvastra istället att tolkas i 
relation till det omfattande sigillmaterialet. 

Sigillfynden 
De äldsta sigillstamparna påträffade i kloster
ruinen är från 1200-talet. Det rör sig om ett 
kontrasigill ined lammet och korsfanan, ett 
prästsigill av spetsoval form med madonnan 
och barnet samt ett spetsovalt sigill med reli
giöst motiv som tillhört Ingeborg Nilsdotter 
(SHM inv. nr 21855, 22416, 80395:4). Kontra-
sigillet har av Rune Norberg föreslagits tillhöra 
Sveriges förste ärkebiskop Stefan, och påträffa
des i kapitelsalen. Oavsett attribueringen har 
det sannolikt nedlagts i en av gravarna i detta 
rinn. Ingeborg Nilsdotter levde under 1 200-ta-
lets andra hälft, och var gift med Magnus 
Johansson Ängel som donerade stora gods till 
framförallt Skokloster (Schuck ig42) . Magnus 
Johansson var Ingeborgs andra make, och när 
hon dog var hennes förmögenhet så stor att 
hon kunde göra omfattande donationer till 
kyrkor, kloster och hospital (Schuck ig42, s. 
128). Sigillet är påträffat i området norr om det 
s.k. abbotshuset i Alvastra och det är i gott 
skick. Sannolikt har det antingen tappats eller 
kastats bort. Det andra spetsovala sigillet har in
skriften Inge Eheclhe, som sannolikt varit präst i 
Heda kyrka inte långt från Alvastra kloster. 
Möjligen är detta samme Inge som I2g4 be
vittnar ett dokument rörande en dispyt mellan 
Alvastra kloster och Dan Johansson rörande ön 
Svälinge (DS 1104). Heda kyrka är märklig så
tillvida att kyrkans konstruktion och utförande 
förefaller visa på inflytande från det närliggan
de klostret, men också på grund av den relief 
med härskarbild som finns i kapellet på kyrkans 
södra sida (Lindqvist igg?) . Runstenar och ri-
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i. Kyrkan 
2. Ulf Gudmarssons kapell 
3. Kapell 
4. Bibliotek (Armarium) 
5. Sakristia 
6. Kapitelsal (Capitulum) 
7. Arbetssal (Auditorium) 
8. Värmestuga (Calefactorium) 
9. Matsal (Rdectorium) 
1 o. Kök 

Alvastra kloster 
1 1. Lekbrödernas arbetssal 
12. Lekbrödernas matsal 
13. Lekbrödernas kapitelsal 
14. Korsgången 
15. Tvättrum (Lavatorium) 
16. Klostergården 
17. Abbotens bostad 
18. Portstuga 
19. Gäststuga? (Hospitium) 
20. Sjukstuga? (Infirmatorium) 

Fig. 1. Alvastra kloster (ritning B1938, ATA). — Alvastra Abbey (plan 61938, ATA). 

ka gravar i socknen indikerar att här funnits en 
aristokratisk miljö redan under järnålder, och 
kanske innehade stormannen i Heda en sär
skild roll i den politiska strukturen i Alvastra-
bygden (Browall 2003, s. 129-134). Inges sigill 
är påträffat i kyrkans södra tvärskepp, och sigil
let är sönderhugget. Det är därför sannolikt att 

Inge präst i Heda fått sin gravplats i klos
terkyrkan, förhållandevis nära högaltaret Den
na framskjutna position indikerar också att Inge 
var en speciell person som stod i ett nära för
hållande antingen personligen eller genom sina 
familjeband. 

De heraldiska motiven samt sigillstampar 
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Fig. 2. Avtryck av sigillstampar från Alvastra. Överst till vänster Inge i Hedås stamp, nedre raden andra och 
tredje stampen från vänster, Nils i Valla respektive Harald Larssons stampar, (foto ATA). — Impressions of 
Alvastra seal matrices. Top left, the seal of Inge priest in Heda. Below, second and third from left, the seals of 
Nils in Valla and Harald Larsson. 

med anknytning till frälse personer är särskilt väl 
representerade bland sigillstampar daterade till 
1300- och 1400-talet, sammanlagt åtta stycken. 
Flera av dessa sigill har tillhört personer som är 
kända genom det medeltida diploinniaterialet, 
och bland sigillen möter vi såväl hög- som låg-
frälse. Håkan Jonsson Unna var riksråd och 
marsk, och 1327 gör han en donation till Al
vastra kloster i utbyte mot gravplats (SHM inv. nr 
18401: 1; DS 2615; Raneke ig82— 1985,5. 793), 
och påträffades i klosterkyrkans korskvadrat 
framför högaltaret i anslutning till gravar där. 
Troligen är detto Håkan Jonsson Lamas slutliga 
gravplats. Ingrid Larsdotters sigillstamp (SHM 
inv. nr 17 555:1), påträffades i klosterkyrkans kor 
i anslutning till en grav. Enligt Hans Gillingstoni 
var hon gift med Folke Ulfsson Aina (Gillingstoni 
1957— 198g), men bör dock ha avlidit före 1321 

då Folke Ulfsson Ama är gift med Sigrid Mår-
lensdolter (DS 2275). Släkten Ama hade mellan 
1258 och 1346 starka band till Alvastra, och fle
ra av släktens medlemmar lät begrava sig i klost
ret (DS 855, DS 1524, DS 4054, jfr Fritz 1985). 
Ingrid Larsdotters sigillstamp är dock den enda 
ur Alvastraniaterialct som kunnat knytas till släk
ten, trots dess avgörande betydelse för klostret. 
Till 1330-talet hör troligen Kettil Ragvaldsson 
Ptikes sigillstamp, som påträffades i klosterkyr
kans korskvadrat inte långt från Håkan Jonsson 
Lamas sigillstamp. Kettil Ragvaldsson var ridda
re, och i sin vapensköld förde han en uppvänd 
vinge (Raneke 1982—ig85,s. 363). Genom hans 
son marsken Erik Kettilssons testamente från 
1595 (RPB 3008) vet vi att Kettil Ragvaldsson be
gravdes i Alvastra kloster. 

Flera av de heraldiska sigillstamparna från 
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Fig. 3. Avtryck av sigillstampar från Alvastra. Nedre raden, andra och tredje stampen från vänster, Kellil 
Ragvaldsson Puke respektive Håkan Jonsson Lamas sigill (foto ATA). — Impressions of Alvastra seal matri
ces. Bottom, second and third from left, lhe seals of Kettil Ragvaldsson Puke and Håkan Jonsson Lama. 

Alvastra kloster har tillhört personer som läm
nat få eller inga spår i det texthistoriska mate
rialet Här ger sigillstamparna både arkeolo
gen tich historikern nya kunskaper rörande 
klostret och dess historia. Johan Kiistinesson 
Sparre vars sigill påträffades i anslutning till en 
grav norr om klosterkyrkan (SHM inv. nr 
20748:2) har själv inte lämnat något testamen
te till Alvastra efter sig. Jan Raneke föreslår 
flock att Johan Kristineson Sparre tillhört släk
ten Sparre från Västbo (Raneke ig82—ig85, s. 
121). 1311 gör en annan medlem av denna 
släkt, Håkan Knutsson, en donation till klostret 
i utbyte mot gravplats (DS 1 7g 1) vilket belyser 
släktbandens betydelse vid valet av gravplats. 
Harald Larsson förde i sitt sigill en sköld med 
tre kavlar balkvis belagd med sexstjärna och ät 
känd mellan 1356 och 1361 (Raneke 1982-

1985. s. 790), dock inte som donator till Al
vastra kloster. Sigillstanipen är påträffad i klos
terkyrkans södra tvärskepp i anslutning till gra
var, vilket indikerar att Harald Larsson begravts 
i klostret. Det förefaller därmed sannolikt att 
han vid något tillfälle gjort en donation till 
klostret, men att donationsbrev eller testamen
te inte bevarats. Samma sak gäller för Bengt 
Magnusson, vars sigill påträffades i samma om
råde (SHM inv. nr 22416). Vapenskölden är klu
ven: utväxande kluven halv lilja och tre gånger 
styckad, och troligen har Bengt Magnusson hört 
till Håkan Tunassons ätt (Raneke 1982—1985, 
s. 847-848) . Från 1300-talets början härrör elt 
heraldiskt sigill utan omskrift tillhörigt en 
okänd frälseman, som har fört en kluven sköld 
med en utväxande kluven halv lilja samt gen
omgående Andreaskors (SHM inv. nr 19415:1, 
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Raneke 1982—1985, s. g54). Den yngsta av des
sa stampar med mindre välkända ägare är från 
omkring 1400 och har tillhört Nils i Valla (SHM 
inv. nr 22416), som förde en balk belagd ined 
månguddiga stjärnor (»Raneke ig82—ig85, s. 
g47). Stampen är påträffad i kyrkans södra 
tvärskepp. Nils är själv inte känd bland donato
rerna till Alvastra kloster, men 136g gör en 
Bengt Nilsson i Valla en donation till Alvastra i 
utbyte mol gravplats (DS 7g7Ö), möjligen kan 
detta vara Nils far. Den enda heraldiska sigill
stamp som inte är påträffad i ett gravförande 
område har tillhört Birger Filipsson, som i sin 
sköld fört en uppvänd framkommande höger
hand balkvis från sinister (Raneke 1982-1985, 
s. 915). 

Gravarna 
Ovan har de heraldiska sigillstamparna påträf
fade i Alvastra diskuterats övergripande, flur 
kan då detta material användas för att ytterli
gare belysa klostrets historia? De flesta av sigill
stamparna från Alvastra kloster har hittats i om
råden med mycket gravar. Gravläggningen av 
personer ur det omgivande samhället var en av 
klostrens mest centrala uppgifter i det medelti
da samhället, men det har ofta framhållits ,111 
det framförallt var samhällets högsta klass som 
begravdes här. Sigillstampen var under medel
tiden ett så personligt föremål att det ofta lades 
ned i graven eller förstördes vid ägarens bort
gång (Gherry 2002). Det är därför högst san
nolikt att sigillstamparna från Alvastra speglar 
vilka individer som graviades i klostret under 
olika perioder. Materialet kan därför användas 
för att diskutera förändringar i gravskicket i 
klostret. 

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete 
(Regner 2005) kring de arkeologiska fynden 
från Alvastra kloster har särskilt intresse riktats 
mot gravarna i klostret. Vid de arkeologiska un
dersökningarna påträffades gravar i kloster
kyrkan, kapitdsalen, klostrets norra korsgång 
samt i området väster, norr samt öster om 
klosterkyrkan. Medeltida gravar är möjliga att 
datera genom att titta på hur armarna har ar
rangerats (Redin 1976). En sådan analys av 
armställningarna hos de gravlagda visar att un
der Alvastra klosters äldre period användes bå

de kyrka och kapitelsal för gravläggning. Ka
pitelsalen används troligen stim gravplats både 
för klostrets abbotar och för personer ur det 
omgivande samhället, eftersom barngravar på
träffats. Under 1300-talet sker en förändring av 
gravplaceringen i klostren. Antalet gravlägg
ningar i kapitelsalen minskar, medan gravlägg
ningarna i kyrkan sannolikt tilltar. 1200- och 
1300-talets gravar i kyrkan har med stor sanno
likhet grävts upp i samband med dessa senare 
gravläggningar. Kapitelsalen används visserli
gen fortfarande som gravplats, men inte i sam
ma utsträckning som kyrkan. I Fountains Ab
bey i Storbritannien upphörde i stort sett be
gravningen av abbotar i kapitelsalen eften 369 
(Gilyard-Beer 1987, s. 49) . I 0 m kloster i Dan
mark finns tecken på att gravarna i kyrkan ge
nerellt kan vara yngre än gravarna på den nor
ra kyrkogården (Mollerup iggg, s. 57). I Lund 
förefaller gravarna i de medeltida kyrkorna 
placeras allt närmare högkoret, vilket har tol
kats som ett utslag av en önskan att vara nära 
mässoffret (Andrén 2000). Det är sannolikt att 
dessa förhållanden speglar en generell föränd
ring i synen pä döden som påverkat klostren li
ka mycket som sockenkyrkorna. 

Slutsatser 
De sigill som nedlagts i anslutning till gravarna 
i kyrkan i Alvastra tillhör personer som grav
lagts i transepten, korskvadraten och högkoret 
under 1300- och 1400-talet. Några av dessa 
personer är kända som donatorer genom de 
bevarade medeltidsbreven, medan andra en
dast är kända genom sigillstamparna från Al
vastra. Före 1300 rör det sig endast om ett en
da sigill, tillhörigt prästen Inge i Heda kyrka. 
Efter 1300 får däremot ett stort antal frälse per
soner gravplats inne i kyrkan. I viss utsträck
ning kan denna bild också spegla förändringar 
i bruket av sigillet. Peter Carelli har gjort en stu
die av sigillfrekvensen på danska diplom under 
perioden 1070— 1399, och han pekar på att 
först efter 1250 börjar sigill bli mer vanligt fö
rekommande inom skilda samhällsklasser samt 
nyttjas mer frekvent (Carelli 2001, s. gjjfifj. På 
svensk mark förefaller denna utveckling möjli
gen skett något senare, i takt med att fler pri
vatpersoner börjar utfärda brev själva (Larsson 
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2 0 0 1 , s. 121) . Det ta l igger i linje m e d d e n bild 

som sigi l lmater ia le t från Alvastra visar. Sam

tidigt visar s tudiet av det . sammanlagda grav-

materialet från Alvastra att r u n t mi t ten av 1300-

talet sker en f ö r ä n d r i n g i p l ace r i ngen av gravar 

int im k l o s t e r o m r å d e t . Kyrkan blir n u en allt 

m e r attraktiv grav plats, m e d a n kapi te lsa len an

vänds i m i n d r e u t s t r ä ckn ing än t id igare . D e n n a 

utveckling kan relateras till s igi l lmaterialets 

s ammansä t t n ing . De heraldiska sigillen visar att 

olika g r u p p e r i nom frälset ä r väl r e p r e s e n t e r a d e 

b l and d e gravlagda i k los terkyrkan. I o m r å d e n 

m e d gravar ha r fö ru tom d e hera ld i ska sigillen 

också påträffats bomärkess ig i l l , som visar at t 

d e n sociala s p r i d n i n g e n b l and d e gravlagda i 

Alvastra k u n d e vara ganska s tor (jfr T o n n e s e n 

2 0 0 2 ) . U n d e r d e n s e n a r e d e l e n av m e d e l t i d e n 

förefaller klostret i h ö g r e g r ad ö p p n a sin kyrka 

för g rav läggn ing av m ä n n i s k o r n r d e t sekulä ra 

s a m h ä l l e t Kanske kan d e n n a u tveckl ing sättas 

i s a m b a n d m e d m e r ö v e r g r i p a n d e sociala och 

religiösa f ö r ä n d r i n g a r i d e t m e d e l t i d a samhäl 

let. 

Opublicerat material 
Specialkatalog över sigillstamparna från Alvastra klos
ter upprättad av Rune Norberg. Materialet förvarat 
vid Statens Historiska museum, invenlariemniimer 

"7237. 17555. 18401, 1914g. >g4!5. >g675. 20106, 
20395, 20748, 21530, 21855, 22416, 22617, 25095. 
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Summary 

The seal matrices found at Alvastra abbey con
sist mainly of heraldic and hagiographic seals, 
together with seals bearing the owner's perso
nal mark. This mirrors the general dominance 
of these three types in Swedish museum collec
tions. The seal matrices, primarily the heraldic 
ones, can be used as a source of information 
concerning the relationship between lhe mo
nastic and the secular world. 

Several interesting aspects of this relation
ship can be seen. Some of the bearers are 
known through contemporary textual sources 
as benefactors of the abbey. Several seals, how
ever, belong to persons who are not known as 

donators to the abbey. In some cases these seals 
belong to relatives of hislorically attested bene
factors, and thereby indicate the importance of 
family lies in religious acts during the Middle 
Ages. The matrices have primarily been found 
in parts of ihe monastery wilh many burials, 
and most are broken. It is therefore likely that 
they have been deposited in the graves of their 
owners, and that they reflect spatial variation in 
burial practices within the abbey. Il is shown a) 
that these spatial practices changed during the 
course ofthe Middle Ages, b) that burial in the 
abbey church probably became available to 
people of a different social status över time. 
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