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Utsikt från Skeppsås österut, mot platsen för en av slättens forntidssjöar.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.

Förord

Anders Kal iff

Linköping den 24 juni 2009

Västra Östergötlands slättbygd är ett centralt område ur flera perspektiv. Här finns 
några av Sveriges bästa jordbruksmarker och området har under historisk tid varit 
en av rikets verkliga kornbodar, särskilt märkbart innan de skånska landskapen 
inkorporerades under 1600-talet. Längre tillbaka, under formeringstiden för det 
medeltida, kristna kungariket Sverige, hade några av de inflytelserika släkter som 
tävlade om makten sina arvegods här. Lämningarna från medeltidens landskap 
speglar såväl ekonomiskt välstånd, social hierarki som politisk makt, företeelser 
som samtliga kan spåras också i det förkristna samhället. De historiska källorna 
sätter en bortre gräns för vad vi mera säkert kan säga om släkt- och personhistoria 
under äldre tid, före 1100-talet famlar vi i stort sett i mörker, och även senare är 
källorna ofta få och fragmentariska. Arkeologin visar att även järnålderns landskap 
bär spår efter motsvarande strukturer; ett ekonomisk bärkraftigt område, där vissa 
individer och grupperingar utmärker sig. Frågan om övergången mot den kristna 
medeltiden innebar ett traditionsbrott eller en kontinuitet, vad gäller samhälls- 
eliter och social struktur, är ett omdebatterat ämne. Västra Östergötlands poli
tiska betydelse har i alla händelser gått hand i hand med dess ekonomiska, där 
förutsättningar för agrara näringar, särskilt betesdrift, varit sällsynt gynnsamma 
under lång tid. I vår tid har det storskaliga jordbruket i slättbygden ännu lön
samma förutsättningar, även ur ett europeiskt perspektiv. Jordbruket och fullåkers- 
bygden formar ännu landskapet, ja rentav i betydligt högre grad än vad som 
historiskt sett varit det normala. Slätten som vi möter den idag, med sitt hav av 
öppna, svagt böljande åkrar, är ett relativt sentida fenomen. Traditionellt fanns 
här en betydligt mera variationsrik natur, med sjöar, våtmarker och skogsmark, 
en rik flora och fauna.



Som ett tvärsnitt genom den västra slättbygden går idag järnvägen mellan 
Mjölby och Motala, med dess förlängning vidare norrut mot Hallsberg. Banan 
byggdes redan på 1870-talet, i en tid innan arkeologiska undersökningar började 
företas i sådana sammanhang. I skrivande stund pågår Banverkets arbete med att 
utvidga järnvägen till dubbelspår. Förberedelserna för detta arbete har pågått 
under den senaste 10-årsperioden, med de arkeologiska undersökningarna som 
en integrerad del av arbetet. Med utgångspunkt från förstudier, utredningar och 
förundersökningar utkristalliserades ett antal undersökningslokaler av särskilt 
intresse utmed järnvägens sträckning. Undersökningarna av dessa skulle enligt 
beslut av länsstyrelsen i Östergötland företas i ett sammanhang, men uppdelade 
i olika tematiska delar. Projektets sammantagna benämning är Slättbygdsprojektet 
— västra Östergötland i ett langtidsperspektiv. Projektet, i alla dess delar, startade på 
allvar 2003, då projektprogrammet formulerades och sattes på pränt, men med 
en början redan året innan vad gäller undersökningen av den mycket speciella bo
plats från mesolitisk tid som vid förstudierna upptäcktes vid Strandvägen i 
Motala, alldeles invid stranden av Motala ström. Det arkeologiska arbetet utfördes 
inom ett övergripande projekt, där undertecknad fungerade som projektchef, men 
med tre relativt fristående delprojekt: 1) Motaladelen, 2) Fågelstadelen samt 3) 
undersökningarna i Skänninge. Unikt för Slättbygdsprojektet är att det utgör det 
första exemplet på att en länsstyrelse i sitt beslut om ett uppdragsarkeologiskt 
arbete, särskilt anger att en populärvetenskaplig förmedling ska bedrivas med en 
särskild budget. Denna förmedling skulle ske i ett samarbete mellan Riksantik
varieämbetets (RAA) arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) och Östergötlands 
länsmuseum, med RAA-UV som huvudman. I beslutet antog också länsstyrelsen 
en ambitiös publiceringsplan för de vetenskapliga resultaten, något som förelig
gande volym utgör en del av.

Under åren 2003-2005 undersöktes flertalet platser utmed banans sträckning, 
omfattande lokaler från i stort sett samtliga arkeologiska och historiska epoker. 
Kompletterande undersökningar i Skänninge är i skrivande stund under avslutning. 
Undersökningsområdet i Skänninge, där järnvägen går genom utkanterna av den 
medeltida staden liksom genom ruinområdet för S:t Olofs dominikankonvent, 
utgjorde jämte den mesolitiska lokalen i Motala de enskilt mest omfattande under- 
sökningslokalerna. För bilden av det medeltida Skänninge, samt platsens förhis
toria under vikingatid, har undersökningarna avslöjat en delvis ny och mera mång
facetterad bild. Forskningsresultaten därifrån kommer att presenteras i en special
publikation, under redaktion av Rikard Hedvall (projektledare för Skänningedelen 
av Slättbygdsprojektet) som också skriver om de medeltida kyrkorna inom Slätt- 
bygdsprojektets område i föreliggande volym. Det omfattande materialet från S:t
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Fig 1. Kartbilden visar bansträckningen mellan Motala och Mjölby, med de lokaler som undersökts 
inom Slättbygdsprojektet markerade, grafik LARS östlin.



Olofs konvent ligger dessutom till grund för en separat analys, gjord av Hanna 
Menander, vilken kommer att läggas fram i avhandlingsform vid Uppsala univer
sitet. De vetenskapliga resultaten från Motalaundersökningen har dels publicerats 
i form av en doktorsavhandling, framlagd vid Lunds universitet; Mesolitiska möten. 
Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström (2007), dels i form av en 
engelskspråkiga monografi; Where the River Bends. Under the Bough of Tr ees (2008), 
båda skrivna av Tom Carlsson som ledde detta delprojekt.

I området mellan Skänninge och Motala företogs ett antal undersökningar 
(inom ett delprojekt benämnt Fågelstaprojektet) av lämningar med sammantaget 
mycket lång kontinuitet, från tidigmedeltid fram till historisk tid. Resultaten från 
dess undersökningar finns publicerade i form av en vetenskaplig rapport författad 
av projektledaren Lisa K Larsson: Fem arkeologiska undersökningar i Västra Öster
götlands slättbygd (UV Ost Rapport 2008:29). De platser som undersöktes var från 
norr till söder: Landstorp i Västra Stenby socken, med boplatslämningar från neo- 
litikum, bronsålder och järnålder, gravar från vendel- och vikingatid samt spår efter 
en kultbyggnad. Undersökningsområdet var beläget strax öster om det stora gravfält 
som kallas Högrabacken, RAA 21. Vid Fågelstad by, också i Västra Stenby socken, 
undersöktes förutom lämningar av en smedja från historisk tid, även fossil åkermark 
från övergången yngre bronsålder — äldre järnålder samt spår efter hantverk från 
yngre järnålder samt tidigmedeltida lämningar. Hallingtorp i Västra Stenby socken, 
var en lokal med boplatslämningar från tidsspannet stenålder till äldre järnålder, 
där särskilt lämningarna från äldre järnålder var omfattande, med lämningar efter 
sammanlagt sex hus. Vid Sund i Fivelstad socken, nära Fågelsta, påträffades bo
platslämningar från perioden tidigneolitikum fram till vikingatid, där de yngsta 
delarna kan vara den medeltida byns föregångare. Vid Russingtorp, också i Fivelstad 
socken, undersöktes boplatslämningar från tidsspannet neolitikum till förromersk 
järnålder, med spår efter hantverksaktiviteter från den yngre perioden. Dessutom 
dokumenterades fossil åkermark från bronsålder och förromersk järnålder.

Före Slättbygdsprojektet, har Östergötlands västra slättbygd relativt sällan 
varit platsen för arkeologiska undersökningar. Det arkeologiska kunskapsunder
laget skiljde sig därmed väsentligt från de centrala och östra delarna av landskapet, 
där den uppdragsarkeologiska aktiviteten varit stor från 1960-talet och framåt. 
Det faktum att området i senare tid till största delen utgjorts av fulläkersbygd, 
har dels resulterat i en hög bortodlingsgrad av fornlämningar, dels i att exploater- 
ingstrycket varit lågt och därmed antalet uppdragsarkeologiska undersökningar 
litet. Bortodlingsgraden gör också att frekvensen registrerade fornlämningar är 
väsentligt lägre än vad som kan förväntas vara en ursprunglig bild. I ljuset av de om
fattande utgrävningar och efterföljande tolkningsarbeten som gjorts av områdena



kring Linköping och Norrköping är resultaten från Slättbygdsprojektet av särskilt 
intresse. Det hårda exploateringstrycket kring såväl Linköping som Norrköping 
har, jämte satsningarna på utbyggnaden av E4:an till motorväg under 1980-90 
talen, varit orsaken till ett stort antal uppdrags arkeologiska undersökningar. Re
sultaten från dessa undersökningar har frammanat en i flera avseenden ny och 
annorlunda bild av regionen under äldre tid. En del av de skeenden som kan spåras 
har sin motsvarighet inom det sydskandinaviska området generellt, medan andra 
förefaller vara av mera specifikt regional karaktär. Resultaten från studierna som 
gjorts inom Slättbygdsprojektet gör att även den västra delen av Östergötland nu 
kan föras in i diskussionen, utifrån liknande förutsättningar.

De arkeologiska undersökningarna i anslutning till järnvägssträckningen, ger 
ett tvärsnitt genom en av Östergötlands gamla centralbygder. En del av uppdrags - 
arkeologins dilemma, är att det vanligtvis inte finns möjligheter till kompletteran
de undersökningar utanför exploateringsområdet for att se hela kontexter. En viktig 
styrka med uppdragsarkeologin är dock paradoxalt nog baserad på samma förhål
lande. Genom att arkeologerna inte väljer undersökningsområden utifrån en för
förståelse av landskapet, ges en unik möjlighet till empiriska nyupptäckter och 
omprövningar av tidigare resultat och ståndpunkter. Den omfattande proceduren 
med arkeologiska förstudier, utredningar och förundersökningar som idag föregår 
större markarbeten, förlägger vanligen exploateringarna till ytor där så lite påverkan 
på fornlämningar och kulturlandskap som möjligt förväntas. De lämningar som 
ändå framkommer är således i mycket hög grad nyupptäckter, vilket gör att upp- 
dragsarkeologiska projekt ofta på ett märkbart sätt förändrar bilden av ett land
skapsrum även med förhållandevis begränsade insatser. Större exploateringspro- 
jekt, som väg- eller järnvägbyggnationer vilka påverkar större områden, kan ibland 
ge utrymme för mera övergripande studier av kulturlandskapet och dess historia.

Glädjande nog har inom Slättbygdsprojektet också forskare från andra disci
pliner än arkeologin kunnat bidra med sina forskningsperspektiv på den omgi
vande bygden. Vi har därigenom fått goda möjligheter till att vidga perspektivet 
och få en mera komplex tolkningsbild. Det är dessa arbeten som utgör fokus i 
föreliggande bok, tillsammans med några arkeologiska specialstudier. De texter 
som publiceras i föreliggande volym, har det gemensamt att de inte specifikt ema
nerar ur någon av utgrävningarna. De utgör omlands- och bakgrundsstudier, eller 
syntesarbeten med utgångspunkt från olika övergripande problematik. Såväl de 
enskilda artiklarna som boken sammantaget ger nya ingångar till förståelsen av 
västra Östergötlands slättbygd, men också med relevans för ett betydligt större 
geografiskt rum. Särskilt fokus sätt på det svårgripbara och mångtydiga skede 
som övergången från järnålderns samhälle till det medeltida utgör. För förståelsen
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Fig 2. Runstenen vid Örvad i Skeppsås socken. Den gamla vägsträckningen invid stenen, leder via 
grusåsen ned till ett vadställe på platsen för det genombrott av åsen, vilket en gång i tiden tömt 
den stora slättsjö vars vågor dessförinnan översköljde åkrarna till vänster i bild. Kanske skedde 
detta i ett enda katastrofalt förlopp, som på några timmar förändrade slätten för evigt 
(se vidare Strid i denna volym). FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.

av detta krävs dock ett större tidsdjup. Det kronologiska skede som omfattas 
sträcker sig därför från äldre järnålder fram till medeltid, men en exakt bakre 
tidsgräns är svår att ange för vissa fenomen och strukturer. Språkhistoria med 
topolingvistik (Jan Paul Strid), kulturgeografi (Johan Berg), arkeologi (Cecilia 
Ljung, Anders Kalifi) och medeltidsarkeologi (Mats Anglert, Rikard Hedvall) 
har här kunnat bidra med olika perspektiv, vilka presenteras i form av de veten
skapliga artiklar som ingår i föreliggande volym.



Inom Slättbygdsprojektet har ett stort antal personer varit verksamma under 
längre eller kortare tid, under de år som projektet pågått; som projektmedarbe
tare delprojektledare, externa experter eller på annat sätt. Sist men inte minst vill 
jag därför, som före detta chef och ansvarig för Slättbygdsprojektet, meddela min 
djupt kända tacksamhet till samtliga som på ett eller annat sätt bidragit till dess 
genomförande.





Resta stenar vid Lunds backe i Vallerstad socken.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.

Skepnader i historiens gränsland 

- identitet, centralitet och externa influenser 

i västra Östergötland under järnåldern

Anders Kaliff

Slättbygden - ett föränderligt landskap med djupa rötter
Östergötlands västra slättbygd är idag en genuin fullåkersbygd, en trakt med 
några av landets bästa odlingsjordar. Så har det inte alltid varit, även om området 
sedan äldsta tid haft en stor försörjningspotential för de människor som levt här. 
Områdets attraktionskraft har alltid varit stark, men inte av samma skäl som i 
senare tid. Där vi idag ser svagt kuperade, böljande åkrar, fanns ännu för några 
århundraden sedan ett mosaiklandskap av långgrunda sjöar och våtmarker. De 
byar och småorter som idag lever kvar med namn som Skeppsås, Fornåsa, Lönsås, 
Varv och Sjökumla, har tidigare varit bygdecentra, separerade av skogar, våtmarker 
och inte minst sjöar, där de senare haft en dubbel roll som på samma gång avskil
jande partier och förenande transport- och färdvägar. Där vi idag ser kyrkor och 
sockencentra, belägna förvånansvärt nära varandra, ofta inom kort promenad- 
avstånd, skilj des de tidigare åt av fjärdar och vikar. En del av karaktären hos 
detta landskap tydliggörs av Staffan Helmfrid i dennes avhandling Östergötland 
"Västanstång"från 1962. Bilden som framträder på de äldsta lantmäterikartorna 
från 1600-talet, vilka Helmfrid använder sig av, är en bygd genombruten av våt
marker. Landskapet som mötte den som än tidigare färdades genom den västra 
slättbygden var inte endast genomkorsat av kärr- och våtmarker, det handlade 
snarast om ett verkligt sjödistrikt. När Carl Fredrik Broocman i sin utförliga 
Ostgötabeskrivning från år 1760, beskriver de sjöar som fordom ska ha utbrett 
sig dels i området mellan Skeppsås, Fornåsa och Lönsås, dels mellan Styra, Varv, 
Sjökumla och Södra Freberga, tycks han ha varit välinformerad också om detta.

I alla tider har vatten varit ett element som såväl skiljer människor åt som 
förenar dem. För transporter och samfärdsel var vattenvägarna viktiga, ja avgö-



rande for snabba och effektiva kommunikationer och transporter. Långa kom- 
munikationssträckor landvägen var tidsödande och förhållandevis strapatsrika. 
Så var fallet ända fram till ångans tidevarv och järnvägarnas tillkomst under andra 

14 hälften av 1800-talet. Förekomsten av ett system av vattenvägar, var innan dess 
avgörande för möjligheten till transporter och förbindelser med omvärlden, där
med också för utvecklingen av innovativa och expansiva miljöer. Runstenar vilka 
omtalar långfärder till fjärran länder, som de vid Högby gamla kyrkplats och vid 
Västra Stenby kyrka, får ett förklarat ljus över sig i återskenet av vattenvägarnas 
existens. De platser där de restes, låg inte som idag i ett stort agrart inlandsom
råde, fjärran från havet. Från orter som Högby, Sten, Varv och Skeppsås, kunde 
man med grundgående båtar nå ut i världen, över de nu försvunna sjöarna, via 
vattendragen till kusten och vidare ut på havet. Västra Östergötlands fullåkersbygd 
som ett sjödistrikt utgör inte den invanda bilden vi lever med. Inte desto mindre



var den en gång en realitet, och en av de förutsättningar som skapat den bygd vi 
ser idag, med byar och sockencentra placerade invid de gamla sjöstränderna. En 
forskare som tidigt uppmärksammade det äldre sjölandskap som en gång karak
täriserade delar av den östgötska slättbygden, är kulturgeografen Erik Berggren 15 
(personlig kommunikation via brev). En del av dennes idéer fanns med som ut
gångspunkt redan vid starten av Slättbygdsprojektet. Den maritima miljöns be
tydelse för bebyggelsens utbredning och namnskick, ges i föreliggande volym en 
fördjupad förståelse genom Jan Paul Strids noggranna analys.

Fig 1. Östergötlands slättbygd var i äldre tid ett sjölandskap. Mitt i fullåkersbygden 
finns lämningar som berättar om de forntida sjöarna. Från Borringe mot Fornåsa kyrka. 
Där åkrarna idag breder ut sig speglade sig den gamla kyrkan förr i en av slättens 
långgrunda sjöar, foto Richard holmgren, arcdoc.



En viktig aspekt av det äldre kulturlandskapet, vilken också analyserats inom 
Slättbygdsprojektet, är hur ägofbrhållanden, gårds- och godsstruktur, och därmed 
de sociala förhållandena under järnålder och tidig medeltid var utformade. An
tydningar om äldre godsbildningar och enheter kan återspeglas i senare markägo- 
förhållanden, som de framträder i historiska kartmaterial och arkivalier. Johan 
Berg analyserar i sitt bidrag den medeltida ägostrukturen i undersökningsområdet, 
för att närma sig frågor om bl a äldre godsinnehav. De mäktiga släkter som for
made samhället under den tidiga medeltiden, manifesteras också i gravmonumen
ten liksom i de många påkostade kyrkobyggnaderna. Hur den medeltida sam- 
hällseliten och släktgrupper av storgodsägare förhåller sig bakåt i tiden, till den 
yngre järnålderns elit, är ett omdebatterat område. Utan att ge några slutgiltiga 
svar, kastar flera av bidragen i den här boken nytt ljus över frågan, samtidigt som 
de ger viktiga ingångar till vidare forskning. De kvarstående medeltida kyrkorna i 
den västra slättbygden är än idag viktiga markörer i landskapet. De utgör en 
viktig länk till utvecklingen i området under tidig medeltid, och möjligen även 
under perioden dessförinnan. Dessa stenkyrkor, med torn, tornkapell och separat 
läktare mot kyrkorummet för aristokratin, har ofta tillkommit på initiativ av 
privatpersoner. Det är rimligt att anta att de tillhört dåtidens mäktigaste släkter 
i området, och är möjligen anlagda på huvudgårdar inom olika gods. Mats Anglert 
respektive Rikard Hedvall utgår i sina artiklar från de tidigmedeltida stenkyr
korna, och diskuterar utifrån dem sinsemellan olika problematik och jämförelse
material. Perioden omedelbart före stenkyrkornas tid präglas på vissa platser, 
främst i den västra slättbygden, av gravmonument ristade i runstensstil, sådana 
som i forskningshistorien ofta gått under beteckningen "Eskilstunakistor”. Dessa 
har rönt ökat intresse under senare år, men ingen systematisk studie av deras dater
ing, utbredning och kronologiska skiktning föreligger ännu. Det hör till ovanlig
heterna att monument av den här typen påträffas i ursprungligt läge, något som 
bidragit till deras gåtfullhet och till en del av den problematik som förknippas 
med tolkningarna. Cecilia Ljung diskuterar i sin artikel de runristade monumentens 
betydelse i ett regionalt perspektiv, bland annat med utgångspunkt från vad de kan 
säga om stormannasläkter och eventuell kontinuitet när det gäller samhällets elit 
och maktstrukturer.

Mitt eget inledande bidrag här, avser att ge ett översiktligt tolkningsforslag 
till några av de skeenden som präglar perioden romersk järnålder fram till krist
nandet, inte minst övergångsskedet mellan äldre och yngre järnålder. Det är en 
period som i hög grad lägger grunden till den yngre järnålderns samhällsstruktur 
och i förlängningen till de förändringsprocesser som leder fram till det medel
tida samhället. Aven om de turbulenta krigiska händelser som formade den



kontinentaleuropeiska scenen vid övergången mellan romersk tid och tidig medel
tid (folkvandringstid), främst tilldrog sig i ett från Skandinavien relativt avlägset 
geografiskt rum, så satte de sin prägel också på den skandinaviska scenen. För att 
tolka de övergripande skeenden som format det område som vi idag benämner 
västra Östergötland, är det därför meningsfullt att extrapolera arkeologiska tolk
ningar från andra syd- och mellanskandinaviska områden. Därigenom kan ett 
annars ganska fragmentariskt material tolkas in i ett större mönster.

Kontinentala utblickar
Tidpunkten för det västromerska kejsardömets slutliga fall, år 476 e Kr, sätts ofta 
som startpunkt for den tidiga medeltiden, sett ur ett central- och sydeuropeiskt 
perspektiv. De därefter följande århundradena i Skandinavien, har dock traditio
nellt betraktats på ett mycket annorlunda sätt, ett perspektiv som formats i sym
bios med de välbekanta rubrikerna för perioden; folkvandringstid, vendeltid och 
vikingatid. Benämningen på en arkeologisk eller historisk period är givetvis inte 
avgörande för hur man väljer att betrakta den, men det är ändå tydligt att det 
påverkar bilden, både medvetet och omedvetet. I alla händelser har utvecklingen 
i Skandinavien före sen vikingatid, traditionellt presenterats som särpräglad och 
relativt frikopplad från utvecklingen på kontinenten. Under senare år har en för
ändring gradvis skett. Yngre järnålder och medeltid har även inom skandinavisk 
arkeologi alltmera kommit att närma sig varandra, inte minst som en effekt av att 
allt fler medeltidsarkeologer börjat intressera sig för äldre skeenden. Den föränd
rade tolkningen av tidsdjupet i olika forandringsprocesser har därmed öppnat upp 
för en delvis ny syn på olika element och skeenden, allt från romersk järnålder 
och framåt. Det handlar givetvis inte om att finna något nytt exakt år för medel
tidens födelse, men skeendena på kontinenten under senromersk tid och folk- 
vandringstid har helt tydligt haft större relevans för Skandinavien än vad som 
ofta tagits hänsyn till i äldre forskning.

Samhällsförändringar har sällan någon enkel och entydig bakgrund. En mängd 
olika faktorer samverkar. Samtidigt är vissa krafter vanligen mera pådrivande än 
andra, ibland så pass dominerande att utvecklingen dem förutan sannolikt hade 
tagit en helt annan bana. Skeendena inom det sydskandinaviska området under 
perioden yngre romersk järnålder och folkvandrings tid, ca 200-550 e Kr vore 
därför svåra att förstå, utan att ta hänsyn till de turbulenta förhållandena söderut. 
Åtskilliga forskare har under ett antal år analyserat och diskuterat olika inflytelser 
från den romerska kultursfären, påverkan av såväl ekonomisk, militär som reli
giös natur (t ex Lund-Hansen 1987,1995; Axboe 1991; Niklasson 1997; Jørgensen 
2001; Kaliff & Sundqvist 2004).Tidigareläggandet av olika influenser som pekar



framåt mot det medeltida samhället har under de senaste decennierna varit en 
pågående process i skandinavisk arkeologi. Det romerska inflytandet har lyfts 
fram, och i än högre grad kontakterna mellan Skandinavien och de germanska 
riken som uppstår i spåren av det västromerska imperiet (bl a Näsman 1998). 
Tydlig påverkan kan spåras i den materiella kulturen, vilka i sin tur speglar import 
också av kunskap och ideologi. Olika typer av import, påverkan och ackultura- 
tionsfenomen har diskuterats inom arkeologin under senare år. Numera förekom
mer som en konsekvens av detta också forskning kring betydligt tidigare kristet 
inflytande än vad som tidigare ansågs tänkbart (Fabech & Näsman 2009). Från 
400-talets slut inleddes kristnandet av germanstammarna på kontinenten och den 
romerska (katolska) kulturen fick därigenom ännu en väg att efter hand nå ut 
även till områden långt utanför det forna imperiet (t ex Green 1998, s 273ff).

Under loppet av 3:e och 4:e århundradet e Kr, kommer folken i Sydskandi- 
navien under ett allt starkare inflytande från romersk kultur. Att personer ur 
högre sociala skikt försöker efterlikna romerska kulturella drag, avspeglas i den 
materiella kulturen; exempelvis genom kostbara dryckesserviser i silver, brons och 
glas. Dessa föremål bör inte enbart förstås i egenskap av materiell import, utan 
även som rekvisita sammanhängande med en viss ideologisk och/eller rituell 
kontext. Handel har förstås varit en viktig väg till påverkan, vilket avspeglas i 
förekomsten av romerska mynt, och en trolig kännedom om romerska viktsystem. 
Vapen och stridsteknik har också tydligt influerats från romerskt håll. Det talar 
för andra vägar till påverkan, vilka kan vara av särskilt intresse för händelseförlop
pet i Skandinavien. Listan över tecken på romerska importföremål och möjlig 
påverkan skulle kunna göras läng, men för detta sammanhang nöjer jag mig med 
att konstatera att den materiella kulturen talar för intensivt utbyte. Det vi idag 
spårar arkeologiskt är endast de materiella lämningarna av ett system som nog i 
än högre grad bestod av immateriellt utbyte. Idéimport och olika ackulturations- 
processer där olika ideologi och föreställningar smälte samman med lokala och 
regionala förhållanden i när och i] ärran, har sannolikt varit en viktig faktor för 
olika förändringsprocesser under den här tiden (jfr Hedeager 2000; Kalifi & 
Sundqvist 2004).

Ett mera hierarkiskt samhällssystem och en begynnande centralisering kan 
tydligt skönjas inom det sydskandinaviska området, inte minst på östdanskt om
råde, i spåren av de romerska kontakterna. Himlingøje på Själland är ett av de 
mera namnkunniga exemplen på lokaler som visar spår efter ett sådant skeende, 
med fynd vilka tolkats som tecken på en hövdingadynasti med mycket nära kon
takter med romarna (t ex Lund-Hansen 1995, Storgaard 2001). Från danska 
arkeologer har framförts tankar om att embryot till det som så småningom, under



Fig 2. Fundament till en brygga invid den forna strandkanten i det som en gång var sjön "Kälfwen" 
i nuvarande Kälvestens socken. Vid inventeringar i området under arbetet med Slättbygdsprojektet 
upptäcktes flera liknande bryggfundament. Från platser som denna fanns möjlighet till såväl lokala 
transporter som långfärder med båt. Via sjöarna och åarna kunde man nå Östersjön, efter ett 
mindre antal fall och forsar där omlastning måste ske. foto Richard holmgren, arcdoc.

yngre järnålder, utvecklas till det danska riket, egentligen föds redan under romersk 
järnålder, i miljöer som denna. Enligt denna teori har en stormannagruppering i 
Himlingøje visat lojalitet mot det romerska imperiet, genom att bl.a. ställa upp 
med hjälptrupper som kämpade på romersk sida mot andra germanfolk. De 
skulle därigenom ha fått en gynnad status, vilken de kunnat dra nytta av gentemot 
omgivande stammar. Därigenom skapades ett maktutrymme, där de genom olika 
allianser kunde få allt större svängrum, vilket i förlängningen ledde fram till 
riksbildningen. Detta är förstås en kontroversiell ståndpunkt vilken blivit ifråga
satt (jfr recension i Fornvännen av Herschend 2003). Trots brister kan dock 
teorin om Himlingøje ändå ge en antydan om den starka påverkan som skedde 
från romerskt håll. Att kontakterna var omfattande råder det idag liten tvekan 
om, medan tolkningen av deras karaktär och långsiktiga betydelse är en mera 
komplex fråga.



Också längre norrut i Skandinavien, på Oland, i Västergötland, i Mälardalen 
och i Östergötland, har åtskilliga romerska importfynd påträffats, även om de 
danska öarna förblir exceptionella i detta avseende. En del av mekanismen bakom 
importen av föremålen står säkert att finna i handel, men en annan och sannolikt 
mycket viktig orsak, är de mera direkta och personliga erfarenheter som skandi
naver kan ha tillskansat sig. Att germaner och andra folk från områden utanför 
limes tjänstgjorde i den romerska arméns hjälptrupper, förekom redan vid början 
av vår tideräkning. Med tiden blev detta mycket vanligt, och under 200-300-talet 
e Kr kom en ansenlig del av de romerska stridskrafterna att utgöras av sådana 
hjälptrupper (bl a Elton 1996). Flera forskare har framfört att även skandinaver 
sannolikt tjänstgjorde i sådana hjälpförband, vilka till skillnad från legionerna var 
öppna för alla, inte enbart för romerska medborgare. Det fanns i huvudsak två 
sorters hjälptrupper, auxilii som tjänstgjorde under romerska officerare, och nu
mer i vilka kämpade under egna befäl och med egna vapen. Auxilii hade en tjänste
tid om 20-25 år, var utrustade med romerska vapen och fick bland annat lära sig 
att läsa och skriva latin. Även om det kanske inte hörde till vanligheterna, så kan 
åtminstone några skandinaver efter sådan tjänstgöring, ha återvänt till sina hem
trakter och där kunnat skapa sig en mycket inflytelserik position (Axboe 1991, s 
187ff; om germaners deltagande i den romerska armén mer generellt, se Timpe 
1998, s 214f).

Från tiden för Markomannerkriget, under andra hälften av det 2:a århund
radet e Kr, och fram till det frankiska rikets etablering och det östgotiska rikets 
undergång i Italien under det 6:e, genomsyras den kontinentala historien av 
folkförflyttningar och krigshändelser. Det finns indicier som talar för att såväl 
individer som hela grupper av människor från Sydskandinavien har deltagit i 
dessa skeenden, i olika arméers tjänst, inte enbart hos romarna utan även i kon
tinentala germanfurstars förband.

En fyndkategori som visar fram förekomsten av stora och välorganiserade 
väpnade styrkor i det nordgermanska området under romersk tid och folkvand- 
ringstid, är de danska vapenofferfynden, exempelvis Vimose, Thorsbjerg och II- 
lerup. Offerfynden innehåller vapen och utrustning från relativt stora truppstyrkor, 
om flera hundra man. De olika fyndgrupperna härrör sammantaget från en lång 
tidsperiod, från början av vår tideräkning fram till ca 500 e Kr. Jørgen Illkjær 
menar att de äldsta fynden härrör från fiender som attackerat söderifrån, medan 
de något yngre fynden, från ca 200 e Kr, härrör från trupper med ett ursprung i 
södra Norge eller i Västsverige. Den yngsta horisonten, från ca 300 e Kr och 
framåt, tyder på fientliga styrkor med ett ursprung i Östersjöregionen, sannolikt 
östra Mellansverige (Illkjær 1993, s 374ff; 2000, s 66ff).



Några av vapenoffren har tolkats som att de innehåller utrustning från grup
per av krigare som tidigare tjänstgjort i den romerska armén (Axboe 1991, s 187ff; 
v Schnurbein 1997, s llff). Möjligen handlar det om enheter som efter att ha 
tjänstgjort som romerska hjälptrupper (åter)vänt till det danska området och 
blivit besegrade i militära kampanjer där (Albrethsen 1999). Vapenofferfynden 
visar att de militära styrkorna på nordgermanskt område var organiserade med 
en tydlig befälsstruktur, enligt romerskt mönster. Inte minst analysen av vapenoffer
fyndet från Illerup Adal har visat en indelning som väl överensstämmer med den 
hierarkiska organisatoriska struktur som fanns hos germanska hjälptrupper inom 
den romerska hären. Enligt Tacitus fanns en indelning av hjälptrupperna i tre 
hierarkiska nivåer;princeps (härföraren eller fursten), comites (professionella kri
gare i härförarens följe) och pedites (fotfolket). Huvudstyrkan utgjordes av de 
sistnämnda, vilka haft en ensartad och standardiserad utrustning. De danska 
fynden visar oss att motsvarande styrkor agerat också inom sydskandinaviskt 
område, där germanska krigsherrar hållit militära enheter efter romersk modell 
(Jensen 2006, s 591f).

Från det sydskandinaviska området generellt, kan vi ana att en elit med mili
tära kontinentala förtecken blir synlig också i gravskicket under loppet av romersk 
järnålder. Vapengravar är i sig inget nytt fenomen, utan återfinns redan under 
förromersk järnålder. Kontakter mellan Skandinavien och områden söderut och 
åt sydost har också kontinuitet tillbaka till såväl förromersk järnålder som brons
ålder (t ex Kaul &_ Martens 1995; Andersson 1998; Kristiansen 1998; Kaliff 2001), 
men under loppet av romersk järnålder är det möjligt att se en mera påtaglig ef
fekt av vissa influenser. Såväl plötsliga skeenden som mera utdragna händelseför
lopp kan läsas in i det arkeologiska materialet. Vapenofferfynden visar att större 
krigshandlingar förekommit i södra Skandinavien vid ett antal tillfällen under 
loppet av romersk järnålder, även om den mera exakta innebörden av dessa offer 
är omdiskuterad. Vapenoffer finns också från svenskt område, från Skedemosse 
på Oland och från Finnestorp i Västergötland. Militära skeenden av det slag som 
vapenoffren visar spår efter, bör ha haft en stor påverkan på det dåtida samhället 
ur flera aspekter.

Speglingar av folkvandringstidens Europa
Under det skede då det västromerska riket gick mot sitt fall, och centrum förden 
kvarvarande romerska makten alltmer försköts mot öster, formades nya germanska 
riken vilka kom att påverka även Skandinavien. Flera av de folkgrupper som vid 
denna tid gör sig kända hade enligt egen utsago släktskap med folken i norr. Det 
speglas i olika mer eller mindre mytiska berättelser om folkens ursprung. Den



ideologiska bakgrunden till sådana ursprungsmyter har behandlats av bl a Lotte 
Hedeager (1997a, 1997b), som också menar att dessa i några fall kan ha haft mera 
konkret och verklighetsnära bakgrund, även om det är svårt att belägga. Mest 
välbelagt är det i fallet med Herulerna, om vilka Prokopios skriver att en del av 
detta folk så småningom återvände till Skandinavien. Att goterna åtminstone 
under 500-talet hävdade ett ursprung i Skandinavien är välkänt genom Jordanes 
gotiska historia (551), grundad på Cassiodorus försvunna skrifter, vilka i sig san
nolikt delvis baserades på äldre traderat material. I hur hög grad även goternas 
berättelse har någon sorts verklighetsbakgrund är som bekant mera omtvistat, 
men det finns åtskilliga indikationer som talar för detta (för sammanfattning, se
bl a Kaliff 2001).

Frågan om folkens eventuella skandinaviska ursprung är i sig intressant, men 
inte på något sätt avgörande för det utbyte som i alla händelser skedde mellan 
kontinenten och Skandinavien. Det är sannolikt, att själva föreställningen vi har 
av dessa folk är delvis felaktig. Denna baseras ofta på agrarsamhället under se
nare historisk tid, med självägande bönder och individbaserade system. Extrapo- 
lerar vi medeltidens feodala strukturer på äldre järnåldern är det risk att vi ham
nar lika fel. Hos Tacitus (Germania, 98 e Kr), som i många stycken kan bedömas 
vara en vederhäftig källa och i alla händelser samtida, vissa populärförfattares lika 
personligt färgade som omotiverade avfärdande till trots (Hagerman 2006), finner 
vi flera nycklar till förståelsen av samhällsstrukturen. Enligt denne var exempelvis 
de ofria — slavarna — hos germanerna snarast att likna vid romerska arrendatorer. 
De var i alla händelser inte ofria på samma premisser som romerska slavar, och 
Tacitus var medveten om problemet att applicera romersk begreppsapparat och 
terminologi på germanska förhållanden. De germanska grupper som rubriceras 
som slavar av Tacitus, tycks utgöra en form av ofria småbrukare. Det tycks handla 
om fristående hushåll, med egna bosättningar vilka dock är ofria i förhållande till 
sina herrar/stamledare. Vad vi ser är kanske den romerske historikerns sätt att be
skriva ett samhälle där människors fångenskap i stamhierarkin inte förhindrade 
att de inom denna levde ett förhållandevis fritt liv (se även min arkeologiska 
kommentar i 2005 års svenska utgåva). Även Julius Ceasar beskriver liknande 
förhållanden i Kriget i Gallien (De Bello Gallico). Han nämner att boskapsskötsel 
var viktigare bland germanerna än odling, samt att odlingslotter ständigt omför- 
handlades. Beslutsrätten låg hos hövdingar och valda företrädare, och inga utsta
kade ägogränser fanns (se diskussionen kring social organisation och markrät
tigheter i Eriksson & Strucke 2008, s 70ff).

Här finns således en möjlighet till förståelse av den kollektiva struktur och 
potentiella mobilitet som tycks ha präglat de germanska stamsamhällena. Att de



germanska samhällena i hög grad byggde på ett mobilt samhällsideal är numera 
en ganska etablerad uppfattning (se exempelvis Andersson ScHerschend 1999), 
även om incitamenten för denna mobilitet förblivit delvis oklar. Lojalitet och 
tillhörighet kan i första hand ha bestått i individens koppling till en viss storman, 
dennes släkt och maktsfar, snarare än till en viss fysisk miljö. Om ledaren för detta 
kollektiv och dennes närmaste av något skäl bestämde sig för en flytt, eller tvinga
des till detta, följde i så fall de övriga med. Vi bör nog inte ens föreställa oss att 
alternativet att bryta sådan lojalitet övervägdes, då hamnar vi i analogier från vår 
tid, där individuell valfrihet och personligt ägande anses vara de enda relevanta 
utgångspunkterna för ett rationellt handlande. Inget säger dock att järnålderns 
samhälle var uppbyggt kring dessa begrepp. En koppling till den egna gruppen och 
dess ledande individer istället för till mark och personligt ägande, kan ge en betyd
ligt bättre tolkningsgrund för många skeenden. Jag återkommer till detta mot 
slutet av min text, eftersom det har stor betydelse också för hur vissa forandrings
processer vid övergången mot det medeltida samhället kan ha gestaltat sig.

Detta ställer frågan om de kontinentala germanfolkens koppling till Skan
dinavien i ett delvis nytt ljus. Inget hindrar att ganska omfattande migrationer 
kunde äga rum, även med snabba förlopp. Om basen för identitet och hemhörig- 
het är lojaliteten mot och bundenheten till vissa ledande familjer, ökar flexibili
teten att uppta nya medlemmar i gruppen efter behov. Det främsta kännetecknet 
som definierar kollektivet är då just denna lojalitet, inte ägorätt till en viss mark 
eller hemortsrätt till denna (att dåtidens individer fritt kunde välja tillhörighet, 
något som ibland framförs, är dock enligt min uppfattning återigen en projektion 
av nutida ideal). Detta mönster kan kännas igen från flera av de kontinentala 
germanfolk som under perioder kom att dominera den kontinentala scenen; goter, 
vandaler, langobarder, heruler. Att kontakter då upprätthölls med andra närbe
släktade ”kollektiv” vilka stannade kvar i tidigare områden, inte minst Skandina
vien, blir i det perspektivet inte särskilt märkvärdigt. Giftermål och andra allianser 
mellan dessa grupper kan ha upprätthållits under flera generationer, men så små
ningom ebbat ut och endast levt kvar i ”folkminnet" om ett ursprung i Skandi
navien. Att herulerna i Prokopios berättelse vill hämta sin kandidat till ny härs
kare från fränderna i Skandinavien, stärker i sig bilden av ett sådant scenario.

Flera viktiga skeenden som ägde rum i den kontinentalgermanska miljön, 
kom i alla händelser att inkorporeras i det berättargods som under generationer 
traderades också i Skandinavien, i form av skaldekonst och hjältediktning. En 
välkänd händelse som ligger till grund för seglivade berättelser är när den romerske 
ståthållaren över Gallien, Aetius år 437 tar hjälp av hunnerkonungen Attila och 
dennes här, för att göra sig kvitt burgunderna, som under sin härskare Gundolakar



tagit säte i det område som idag utgör Pfalz. Burgunderna besegras och de hårda 
strider som utspelades ligger till grund för det tyska medeltidseposet Niebelungen- 
lied, vilket i en variant också finns inkorporerat i den norröna litterära traditionen 
(Jensen 2006b, s 18). Olika kontinentala händelser som lät höra tala om sig vida 
omkring, anses återspeglas i innehållet i flera så kallade fornaldarsagor, det nor
röna sagomaterial som utspelar sig i en mytisk forntid, fj ärran från den period då 
de nedtecknades under sen vikingatid och tidig skandinavisk medeltid. Att hän
delser från kontinenten bevarats i den regionala berättartraditionen under så lång 
tid talar dels för att kontakterna varit intensiva, dels för att människor från Skan
dinavien också var direkt involverade och/eller kände nära samhörighet med en 
del av de inblandade. Principen för utbytet under romersk tid bevaras, men med 
förändrade kontaktytor.

Från att ha utgjorts av den romerska armén, sker nu kontakterna istället mot 
andra germaner, samt möjligen också mot hunnerna. En kontinuitet i kontakter 
mot det romerska väldet, nu i skepnad av det östromerska, bysantinska riket, fanns 
sannolikt också. De militära tjänster hos den bysantinske kejsaren som förekom 
ännu under vikingatid, bör enligt min uppfattning tolkas som en kontinuitet av 
den tjänstgöring i romerska förband som då redan förekommit sedan nästan ett 
årtusende tillbaka.

Vad som sker under folkvandringstiden, är att ett hedniskt och romerskt 
dominerat Europa övergår till att bli en kristen kultur, upprätthållen inom olika 
germanska riken. Den romerska dominansen ersätts med den religiösa enhets- 
kulturen, vilken naturligtvis i sig innehåller en hel del drag av den gamla ro
merska administrationen och maktapparaten. Särskilt frankerna kom att inta en 
verklig maktposition i spåren efter den romerska provinsen Gallien och delar av 
det forna Germanien. När det gäller samverkan mellan germanska stammar, på 
kontinenten och i Skandinavien, var rimligen de likartade språken av stor bety
delse. Olikheterna mellan de germanska språken var mindre än idag, ett förhål
lande som alltför sällan poängteras.

Språk är vanligen en mycket viktig etnisk markör och sammanhållande fak
tor, en av de viktigaste enskilda sådana. Människor som känner en nära etnisk 
samhörighet och identifikation med varandra talar ofta(st) gemensamt språk, ett 
förhållande som i sig är just ett tecken på att dessa människor har nära kontakt, 
eller nyligen har haft det. Språklig kommunikation mellan grupper av människor 
är en av de främsta vägarna till förståelse, samhörighet och utbyte och därmed 
kulturell samhörighet. Att strider och fientlighet samtidigt förekommer mellan 
folkgrupper som talar närbesläktade språk utgör ingen motsägelse, utan är den 
andra sidan av samma mynt. Det är ofta i gränssnittet mellan tillhörighet och



olikhet som konflikter uppstår, inte mellan totalt olika grupper som saknar berö
ringspunkter. Där finns ofta endast ointresse, vilket mera sällan är grogrund för 
aggression och konflikt, även om det tyvärr inte finns något generalrecept för 
fredlig samexistens.

Hierarki, ägande och centralmakt
Vapengravar av olika dignitet är vanligt förekommande i Östergötland, och från 
landskapet finns minst ett hundratal kända sådana från förromersk och romersk 
järnålder. De utgör således inte något nytt fenomen under romersk tid. Typiska 
vapengravar finns redan från tiden före Kristi födelse och ett påtagligt exempel 
på detta är gravfältet Smörkullen vid Alvastra, en lokal som fastän det undersöktes 
redan under 1900-talets första år, ännu utgör ett av de större enskilda under
sökta gravfältmaterialen från västra Östergötland (jfr Browall 2003, s 107f). Den 
elit som framträder i de påkostade vapengravarna från yngre romersk järnålder 
har dock kännetecken som särskiljer dem från såväl andra personer i deras sam
tid, som från tidigare generationer. Det nya ligger i det allmänt påkostade inne
hållet, samt att de talar tydligt för nära kontakter med det kontinentaleuropeiska 
området och direkt eller indirekt med romerska militära sammanhang. De inter
nationella kopplingarna är tydliga även tidigare, och Smörkullen är ett exempel 
på detta, speglat i såväl föremål som gravskick. På detta gravfält påträffades ett 
för perioden ovanligt stort antal obrända begravningar, något som jämte en del 
importföremål, kan tolkas som tecken på nära kontakter med folkgrupper söder 
om Östersjön, i dagens östra Tyskland och Polen (se Kalifi2001).

Influenserna från kontinenten under romersk järnålder, är sannolikt av djup
gående natur. Att endast utifrån de relativt fåtaliga romerska importfynden i 
Östergötland uttala sig om hur frekventa kontakterna var, är förvisso svårt. Före
komsten av sådana fynd i sig, visar dock att eliten i landskapet ingår i ett nätverk 
som har sin tyngdpunkt i det sydskandinaviska området, men med förgreningar 
upp i Mälardalen. Det är rimligt att anta att ideologisk påverkan och impulser till 
förändringar hade en motsvarande utbredning. Denna oroliga och omvälvande 
tid, sannolikt med ett inte oväsentligt inslag av militära aktiviteter, avspeglad i 
såväl vapengravar som vapenofferfynd, tycks stabiliseras över tid. Vendeltiden i 
västra Östergötland kan tolkas som en tid då nya maktkonstellationer har kon
soliderats. De internationella förbindelserna upphör inte, men fokus och vägar 
för kontakterna ändras. De främsta kända materiella uttrycken för vendeltidens 
internationella kontakter finns från norra Mälardalen, med de rika båtgravarna 
från Vendel och Valsgärde. Inflytelserna från det frankiska området är tydliga. 
Samma typ av påkostad utrustning finns även från Östergötland, även om den är



Fig 3. Föremål som påträffades i den rika vapengraven från Östervarv i Varvs socken. 
Efter Oxenstierna 1958.



mindre känd. Holger Arbman (1942) beskriver gravar med fynd som han menar 
varit av samma höga kvalitet som de från Uppland. Skillnaden är dock att de 
undersökta exemplen från västra Östergötland utgör brandgravar. Sådana finns 
bl a från Östervarv i Varvs socken, i samma kontext som den påkostade vapen
graven från yngre romersk järnålder.

Gravarna från Östervarv skulle kunna tolkas som typiska för den utveckling 
som sker i Syd- och Mellanskandinavien under perioden yngre romersk järnålder 
fram till vendeltid. En individ, troligen härstammande från en betydelsefull lokal 
familj, har genom egna militära (och kanske andra) erfarenheter utomlands, efter 
sin hemkomst skapat sig en dominerande position i bygden kring Varv. Andra 
individer med liknande erfarenhet gör sina ”karriärer” i andra områden. Det är 
möjligt att dessa personer i sin tur har en hierarkisk relation till någon form av 
större geografisk maktstruktur, enligt liknande modell som den Lotte Hedeager 
tecknat för de danska vapengravarna (1990). Hon vill se dessa som uttryck för en 
maktstruktur med militära förtecken, på olika hierarkisk nivå, och menar att 
vapengravarna på det danska området tyder på att det i västligaste Danmark redan 
under yngre förromersk järnålder utvecklas ett militärt och politiskt ledarskap 
som sedan konsolideras under äldre romersk järnålder. Gravarna med rika vapen
uppsättningar och romerska importföremål fördelar sig relativt jämnt över land
skapet och varje individ som begravts med en sådan uppsättning föremål antas 
då ha kontrollerat ett område som är ungefär lika stort som ett senare härad. Till 
detta övergripande ledarskikt kan sedan knytas krigare med mindre påkostade 
vapenuppsättningar i gravarna (Hedeager 1990, s 136f). De östgötska vapengra
varna från romersk järnålder, särskilt de från periodens yngre del, skulle kunna 
tolkas enligt ett liknande mönster, något som har föreslagits av Karin Lindeblad 
och Ann-Lili Nielsen (1997, s 22ff).

Vapengravar tillhörande det tidigaste kronologiska skiktet särskiljer sig inte 
i avgörande grad från andra samtida gravar, förutom just det faktum att de inne
håller vapen. De praktgravar som anläggs under yngre romersk tid är dock av 
annorlunda slag, med rik vapenutrustning och andra praktfulla föremål, ofta i 
form av romersk import. Liera förnämliga fynd av detta slag från 200-talet har 
således påträffats i Östergötland, med de mest namnkunniga exemplen från 
Grebo kyrkogård (Grebo socken), Lilla Harg i Vikingstads socken, Granby i 
Sankt Pers socken samt den tidigare nämnda graven från Östervarv i Varvs 
socken. Det finns endast ett fåtal kända östgötska gravar som uppfyller Hedeagers 
kriterier för att tillhöra den högsta hierarkiska nivån; komplett vapenutrustning, 
samt romerska importer eller guldföremål. Med tanke på att det totala antalet 
kända vapengravar i Östergötland, ett hundratal, kan det göras troligt att förhål-
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landet mellan gravar av olika dignitet ändå speglar en liknande hierarkisk skikt
ning, men i ett område som är något mera geografiskt avlägset de kontinentaleu
ropeiska skeendena jämfört med Danmark (jfr Kalifi" 1999, s 91f). Enligt Påvel 
Niklasson (1997), vilken gjort en genomgång och analys av vapengravarna som 
påträffats i Sverige, anläggs praktgravar av denna typ under olika tidsskeden i 
olika landsdelar. De äldsta exemplen finns från Skåne och dateras till övergången 
mellan äldre och yngre romersk järnålder. Detta statusfyllda gravskick flyttar sig 
sedan som en våg norrut, från slutet av 100-talet e Kr och under 200-talet, suc
cessivt till Västergötland, Östergötland, Mälardalen och slutligen även Mellan- 
norrland. Det statusladdade gravskicket kan markera en maktelit som manifes
terar sig på ett sätt som på samma gång markerar tradition och tillhörighet, och 
samtidigt visar fram nyvunnen status och varifrån man hämtat inspiration till 
denna, inte minst då den romerska armén (Niklasson 1997, s 173).

Den elit som framträder i de vapengravar med luxuös utrustning, som upp
träder under yngre romersk tid, behöver inte utgöra någon helt ny social grupp. 
Genom nya erfarenheter, inflytande och rikedomar som tillägnats externt, har 
vissa medlemmar av redan tidigare inflytelserika släkter höjt sin sociala och po
litiska nivå ytterligare. Denna nygamla elit hade ambitionen att legitimera och 
konsolidera sin ställning, något som kan ha skett dels genom vapenmakt, men 
lika troligt genom olika allianser och genealogiska anspråk, vilka for framtida 
generationer manifesterades bl a i form av de påkostade gravarnas närvaro.

Från danskt område finns studier som indikerar att gravarna under romersk 
tid också utvecklas till att visa olika familjegruppers status, vilket tolkats som att 
ägande och arvsrätt till jord blir viktigare. I detta skeende ingår även att maktcentra 
utkristalliseras i landskapet — platser där politisk, religiös och ekonomisk makt 
manifesteras. Exempel på en sådan plats från Bornholm är Sorte Muld, från Fyn 
Gudme och från Skåne Uppåkra. I Mälardalen formeras Gamla Uppsala efter 
hand till ett religiöst och ideologiskt centrum.

I Östergötland saknar vi ännu konkreta spår efter en liknande lokal, men 
närområdet kring Skänninge har potential dölja en plats av liknande betydelse. 
Att centralortsindikerande faktorer som specialiserat hantverk från yngre järnål
der nu har dokumenteras vid undersökningarna i Skänninge, stärker en sådan 
hypotes. Namn som kan indikerar viktiga och centrala kultplatser, som Götala, 
Götevi och Hov, finns i närområdet. Nära invid Götevi ligger Lunds backe, med 
en av de mest manifesta lokalerna med rituella lämningar och gravar som är 
kända från Östergötland. Denna plats har en mycket central och manifest place
ring i landskapet, på en åssträckning med milsvid utsikt över den omgivande 
bygden.



I Danmark uppträder tidigt landsbyar, med samlad bebyggelse i en ordnad 
struktur. Dessa platser har kontinuitet från och med forromersk järnålder, på 
platser som Vorbasse och Nørre Snede på Jylland, men det sker en ökning av 
komplexitet, med början under 3:e-4:e århundradet e Kr for att under 5:e-6:e 
århundradet vara tydlig. Tidigare mönster av stora-, mellanstora- och små gårdar 
utvecklas nu till mera omfattande bosättningar, vilka också innehåller mera spe
cialiserade verksamheter i form olika hantverk etc. Utvecklingen i Danmark har 
tolkats som att den sker under beskydd av den krigarelit, som utkristalliseras och 
förstärks under romersk järnålder. I fallet Vorbasse sker en markant förflyttning 
av bebyggelsen ett par hundra meter mot norr under slutet av 400-talet, en sorts 
förflyttning som i olika omfattning har motsvarigheter också i andra landsbyar 
(Jensen 2006b, s 30ff). Omstruktureringar i bebyggelsen kan skönjas också 
norrut, i källmaterialet från Skåne och upp i norra Mälardalen. Gårdsstruktur har 
ändrats liksom sannolikt ägandeförhållanden, där kanske först nu personligt 
ägande av bestämda fastigheter uppträder. Ett troligt scenario är då att det är just 
den nya eliten som lägger under sig land, kanske efter inspiration från kontinen
tala mönster. Ett tidigare mera kollektivt och föränderligt brukningssystem ersätts 
av en nyordning, där vissa individer kommer att betrakta jord som egendom. Att 
övergivandet av äldre lägen verkar utgöra ett generellt drag under folkvandrings- 
tid, visar ett mönster som ligger nära till hands att tolka i termer av en medveten 
omstrukturering. Det har föreslagits att det är nu en omflyttning av bebyggelsen 
sker till de lägen som därefter har kontinuitet fram i de historiska byarna. Ett 
sådant skeende har dock ännu inte på något generellt sätt kunnat beläggas genom 
arkeologiska undersökningar av historiska bytomter.

Västra Östergötlands slättbygd utvecklas så småningom till en av det medel
tida svenska rikets kärnbygder. Här liksom i Västergötland, på andra sidan Vättern, 
återfinner vi gods och gårdar som är nära förknippade med de släkter vilka i 
olika konstellationer styrde det medeltida riket. Frågan om vilken eventuell konti
nuitet bakåt, till förkristen tid, denna jordägande elit har haft, är ett omtvistat 
ämne. Var de medeltida stormannagrupperingarna en ny elit i det tidigmedeltida 
samhället, formad i samklang med den kristna kungamakten? Eller var det precis 
tvärtom, att processen som ledde fram till det kristna kungariket hade varit 
otänkbar utan en mäktig elit av storgodsägare också under vikingatiden? Var det 
då ättlingarna till denna gamla elit som formade medeltidens stormannaskikt, 
eller handlar det om nya konkurrerande grupper? Jag är själv av den uppfatt
ningen att den gamla eliten rimligen måste ha haft en avgörande roll i kristnande
processen och omdaningen till det som blir det medeltida samhället. Som jag i 
tidigare sammanhang diskuterat (1999), kan en tidigmedeltida maktstruktur baserad



Fig 4. Lunds backe i Vallerstad socken, en rituell plats med centralt och manifest läge i den 
omgivande bygden. I det omedelbara närområdet ligger två ytterligare lokaler med troligt 
sakrala namn: Hassia samtGötevi. foto richard holmgren, arcdoc.
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på äldre gods och centralplatser också stämma väl överens med den äldre forn- 
lämningsbilden i Östergötland. I landskapsrummet kring Linköping kan man 
finna stöd för detta, liksom österut kring Norrköping. Samma modell är också 
möjlig att applicera på den västra centralbygden, med utgångspunkt från platser 
som Högby, Skänninge med omnejd, Bjälbo, Varv, Aska m fl platser. Min tenta- 
tiva tolkning av en sådan centraliseringsprocess, är att mäktiga släkter, genom 
olika allianser och över tid, förenat allt större områden under samma maktsfär. 
Även om detta scenario handlar om olika släktgrupperingars egna godsinnehav, 
skulle den maktbas som dessa släkter utgör i sin tur kunna vara en avgörande 
faktor bakom såväl formell kristnandeprocess som riksbildning. Det finns dock 
studier av bebyggelseutvecklingen i delar av Mellansverige, som indikerar att den 
tidigmedeltida aristokratin åtminstone delvis utgjorde en nyetablerad sådan, 
lierad med den kristna kungamakten (Larsson M G 1997). Inget motsäger dock 
att det medeltida samhället och dess nya förutsättningar kan ha lagt grund för 
såväl nyetablering av elitgrupper, som en ytterligare konsolidering av vissa äldre 
släkters maktanspråk.

Bilden av järnålderns nordgermanska samhälle som vilande på en bas av in
dividuellt ägande och självständigt brukande bönder, av den typ vi känner från 
bondesamhället under historisk tid, kan som nämndes ovan vara helt felaktigt. 
Detta förhållande har kommit att problematiseras under de senaste åren, med 
utgångspunkt från såväl arkeologi som andra källor. Bilden av markägande och 
social struktur under järnålder har därmed förändrats: ”En tidigare föreställning 
om ett bondesamfund med självständiga och jämlika familjejordbruk i olika grad 
av samverkan har ersatts med en bild av ett hierarkiskt samhälle med storgårdar 
och underlydande gårdsbruk. Man kan säga att en tidigare romantisk föreställning 
har ersatts med en mera realistisk bild. Ett problem med det nya perspektivet är 
att man ofta har projicerat feodala förhållanden från medeltiden alltför långt 
bakåt i tiden. Faran för anakronistiska felslut är överhängande. Vi måste räkna med 
att järnålderns samhälleliga förhållanden i flera avseenden var kvalitativt annor
lunda än medeltidens.” (Eriksson 8c Strucke 2008, s 70). Vi vet inte tillräckligt i 
nuläget om förhållandet mellan jordinnehav och politisk makt under förkristen 
tid, men det vore knappast osannolikt om dessa faktorer varit intimt sammanlän
kade även då. Det förutsätter då på intet sätt att synen på ägande och jordinnehav 
var identisk med den som senare kom att råda i det medeltida samhället.

Att den frie odalbonden kommit att bli själva sinnebilden för yngre järnålderns 
samhälle är nog mera en romantisk produkt av det tidiga 1800-talet, med Erik 
Gustaf Geijer som främste företrädare, än en avspegling av verkliga fornskandi- 
naviska förhållanden. Vi extrapolerar ofta den medeltida och tidigmoderna bilden
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Fig 5. Kanske finns en kontinuitet från den yngre järnålderns elit, över till den tidiga medeltidens 
aristokrati, kanske handlar det om nya samhällsgrupper som vinner mark. Forskningen ger 
delvis olika svar. I fornlämningslandskapet speglas i alla händelser ofta en kontinuitet för olika 
aristokratiska uttryck. Vy från en gravhög på Högrabackens gravfält mot platsen för ruinen av 
Stens medeltidskyrka, foto RICHARD holmgren, arcdoc.



av jordägande som grunden for elitens makt också på det förhistoriska samhället. 
Ett större antal självägande bönder och en bygemenskap i medeltida och historisk 
tappning, kan vara ett fenomen som uppstår först med det kristna medeltida 
samhället. Tidigare kan mycket väl jordägande ha varit synonymt med storgods, 
ägda av en storman och drivna av ofria brukare. Möjligen sker en gradvis föränd
ring under loppet av yngre järnålder, från att ägandet av jord endast berört ett 
fåtal mäktiga släkter, till ett gradvis ökande antal. Tolkningen av begreppet odal 
i de gamla norska lagarna, där det tydligt påtalas att detta hör samman med arvs
rätt under generationer, talar för att sådant ägande kan ha betraktats som ganska 
exklusivt under vikingatid (jfr Larsson, M G, 1997).

Om nu markägandet i känd historisk bemärkelse började inom järnålderns 
elit, för att efter hand spridas till en något vidare krets, har det möjligen varit först 
under medeltid som självägande bönder blev ett mera allmänt fenomen. Innan 
förekomsten av medeltidens skiftade byar, kan ett specificerat markinnehav ha 
framstått som något mycket abstrakt och svårförståeligt. Brukad mark var något 
som den lokala stormannen tillhandahöll och fördelade, inget man ägde. Kanske 
var det helt andra värden som höll samman familjer, släkt, ätter och folkgrupper. 
Religion, ritualer, berättartradition och språk kan vara övergripande sådana fak
torer. Kanske är det i så fall en förklaring till den undflyende karaktären hos folk- 
vandringstidens kontinentala grupperingar, och till varför deras livsmönster kan 
förefalla oss så gåtfulla. Om de sammanhållande faktorerna för det stora flertalet 
människor var andra än jordägande och hierarkier knutna till detta, skulle det vara 
mera förklarligt hur en folkgrupp kunde hålla samman sin identitet under århund
raden också i helt nya geografiska områden, pä det sätt som flera av de kontinen
tala germanstammarna uppenbarligen gjorde. Kanske är det först från senromersk 
tid och framåt, som vi ser den process påbörjas som slutligen leder fram till den 
syn på jordägande som möter oss i historisk tid.

Embryon till riken
Frågan om tidsdjupet för framväxten av de politiska strukturer som vi ser mera 
tydligt vid den förkristna periodens slut, får en ny aktualitet i ljuset av senare års 
forskning kring romersk järnålder och folkvandringstid. Det är lätt att göra miss
taget och tro att avsaknaden av säkra källor som talar om statsbildningar eller andra 
formella maktstrukturer i Skandinavien vid övergången mot yngre järnålder, i sig 
skulle tala mot att sådana funnits. Eftersom de skrivna källor frän perioden som 
berör Skandinavien är i det närmaste obefintliga, så är det knappast förvånande 
att även eventuella uppgifter om dessa förhållanden saknas. Avsaknaden säger 
därför i sig inget om rådande förhållanden, trots att bristen på belägg ibland slent



rianmässigt används som ett motargument inom historisk och arkeologisk forsk
ning. Allt som då egentligen kan sägas är att vi inte med någon säkerhet vet hur 
det förhöll sig. Denna sorts ”källkritik” bör man således vara vaksam mot.

Frågan om riksbildningsprocesser i Sydskandinavien har behandlats av Ulf 
Näsman (1998), där han framfört två olika modeller for att beskriva politisk ut
veckling under järnåldern. Modellerna hämtar han från mera välkända centralise
ringsprocesser på kontinenten, från anglosaxiska och frankiska förhållanden. Den 
ena av dessa innebär att mindre stamsamhällen växer samman över tid, i en utdra
gen process som kan sträcka sig frän romersk järnålder till medeltid. Så småningom 
uppstår större sammanhållna enheter. Den andra modellen har som motor att ett 
antal mindre samhällen kämpar om herraväldet under lång tid. Större samhälls
bildningar faller till att bölja med snabbt sönder, men så småningom lyckas ett starkt 
herravälde skapas som underordnar sig småväldena. Näsman har försökt applicera 
sitt resonemang på framväxten av det danska riket, vilket han menar utvecklas från 
oavhängiga mindre stamsamhällen under äldre järnålder, via stamförbund av mer 
eller mindre avhängiga delstammar, fram till att ett mer eller mindre integrerat 
kungarike skapas i sen vendeltid eller vikingatid (Näsman 1998, s lf, 23).

Båda modellerna, eller kombinationer av dessa, kan vara tillämpbara också för 
den region i vilken västra Östergötland ingår. Frågan om hur riksbildningsproces- 
sen gick till, fram till det som slutligen blev det medeltida Sverige, är i sig mycket 
omdebatterad. Det har under lång tid förmodats att skeendet ligger sent, i sen vi
kingatid eller tidig medeltid. Vad som utifrån ett sådant scenario ofta förblir oklart 
är vilken sorts politiska strukturer som fanns dessförinnan, samt vilken skalnivå 
dessa låg på. Ett problem med de tolkningar av olika skeden i skandinavisk förhis
toria som vanligen framförs, är att utvecklingen tycks upprepa sig under olika pe
rioder. Den förmodade formeringen av hövdingadömen under äldre bronsålder, 
upprepas under äldre järnålder, med ungefär samma (diffusa) skalnivå. Benäm
ningar som hövdingadömen, stamfederationer och centralområden, tycks relativt 
oproblematiska att använda, medan blotta antydan om riken eller statsbildningar 
ofta varit tabu för perioden före sen vikingatid. Bristen på precision av geografisk 
skalnivå, gör att äldre bronsålderns formering av hövdingadömen blir förbryllande 
lik de stamsamhällen som framträder under romersk järnålder. För såväl bronsålder 
som romersk järnålder handlar tolkningarna ofta om framväxten av hypotetiska 
politiska strukturer på lokal, ibland regional nivå (i sig vagt definierade begrepp). 
Man kan tro att inget hänt under perioden däremellan, eller alternativt att en till
bakagång skett, varefter en förnyad formering av hövdingadömen/stamsamhällen 
ägt rum - som om samhällsutvecklingen under järnåldern ”gör om” samma pro
cedur som skildras redan under äldre bronsålder, nära två årtusenden tidigare!



Ett sådant scenario vore naturligtvis möjligt, men förefaller inte särskilt troligt. 
Enligt min uppfattning speglar det snarast en brist i kommunikationen mellan 
forskare med sin respektive specialitet inom olika arkeologiska perioder. Det är 
symptomatiskt att det var först när medeltidsarkeologin och järnåldersarkeologin 
började luckrar upp sina disciplinära gränser, som såväl riksbildningen som krist
nandeprocessen åter kom att betraktas utifrån ett större tidsdjup och innefat
tande en ny komplexitet. Den kvardröjande skepsis som finns mot alla tecken på 
embryon till tidig statsformering, emanerar troligen mycket ur rädslan för att för
knippas med en äldre tids nationalromantiska arkeologi, där ett tidigläggande av 
riksbildningen i sig var eftersträvansvärt. På senare år förefaller dock önskebilden 
ofta ha varit den motsatta — ju senare desto bättre! Principen för projektionen av 
tolkningarna är densamma, men utifrån helt olika tidsanda. Det är en i lika hög 
grad ideologisk tolkning som den gamla nationalromantiska, men knappast mera 
realistisk eller empiriskt förankrad. Ett medeltida kristet svenskt rike är belagt 
från åtminstone 1000-talet och framåt, men det finns faktiskt åtskilliga indika
tioner på att det har rötter betydligt längre tillbaka. Enligt min mening är det 
högst troligt att det var under övergången mellan äldre och yngre järnålder, som 
avgörande steg togs mot större politiska strukturer och maktkonstellationer. Stam
mar, hövdingadömen och folkland (i bemärkelsen stamterritorier) är nivåer som 
då sannolikt var väl etablerade sedan lång tid. Det är utifrån en sådan bas i olika 
geografiska områden, som man får tänka sig steget vidare mot större och mera 
komplexa politiska och territoriella strukturer. Den elit med internationella erfa
renheter, inte minst av militär natur, vilken jag diskuterade ovan, kan i det sam
manhanget ha spelat en avgörande roll.

Birgit Arrhenius har med utgångspunkt från resultat av projektet Svealand i 
Vendel och Vikingatid (SIV) argumenterat övertygande för att en kungamakt etab
leras i Mälardalen redan under folkvandringstid. Till det politiska skeende som 
utgör ett led i detta kopplar hon bl a miljöer med storhögar liksom utformandet 
av en administrativ indelning, i form av så kallade hundare, något som karaktä
riserar folklanden i Uppland. Kanske, menar hon, har denna organisation fått sin 
inspiration från den romerska centuria indelningen, just via militära kontakter. 
En bärande tanke hos Arrhenius är att kungamakten i Svealand går hand i hand 
med ett starkt militärt system, ledungen, vilket i sin tur förutsatt en organisation 
för att skapa resurser och för bemanning av denna. Enligt detta synsätt grundas 
kungadömet i Mälardalen mer eller mindre som en sorts militärstat, där samar
betet kring krigstjänsten är ett sammanhållande kitt (Arrhenius 2004, s 203-227). 
Tolkningen finner stöd i beläggen för omfattande militära kontakter mot konti
nenten under romersk tid, och skulle även kunna passa väl in på vapengravarna



och deras fördelning i landskapet, där den också kan spegla en militär organisation. 
Ett liknande scenario som det Arrhenius skissar för Mälardalen skulle kunna 
målas upp även för Östergötland, även om utvecklingen inte behöver vara identisk. 
Olika regioner hade olika förutsättningar, och externa influenser har därmed 
sammansmält med tidigare existerande traditioner på olika sätt. Även om en 
liknande utveckling vore tänkbar även i Öster- och Västergötland, är det alterna
tivt möjligt att föreställa sig äldre och mera etablerade maktstrukturer där. Mälar
dalen är under romersk järnålder ännu ett ”ungt” landskap, där stora arealer nyli
gen blivit brukbara genom landhöjningen. I Götalandskapen skulle utvecklingen 
kunna ligga tidigare, kanske i linje med den kronologiska förskjutningen i det 
geografiska uppträdandet av de praktfulla vapengravarna.

Som nämndes ovan har de yngre faserna i vapenfynden från Illerup Ädal 
tolkats som att de härrör från fiender hemmahörande i östra Mellansverige, vilka 
(över havet) attackerat det danska området (Illkjær 1993,2000). Eftersom offer
fynden talar för stora och välorganiserade styrkor i samordnade aktioner, förefaller 
det orimligt att tänka sig att sådana skulle kunna genomföras över stora avstånd, 
utan ett välorganiserat samhälle i botten. Det handlar då om ett samhälle med 
maktambitioner och ett mobilt, marint militärväsende. Ett framväxande Svea
välde, med ledungen som viktig sjömilitär organisation, i linje med Birgit Arrhe
nius tolkningar, passar väl in på den beskrivningen. Kanske är det begynnelsen 
till denna sjömakt som redan Tacitus snuddar vid i Germania år 98 e Kr, då han 
omnämner svionerna och deras flottstyrkor.

Hur ska då Östergötland uppfattas i ett långtidsperspektiv, när det gäller 
frågor om centralitet och i förlängningen riksbildningsprocessen. Landskapet kan 
från äldsta tid i olika avseenden karaktäriseras som ett overgangsområde (jfr 
Kalifi" 1999). Den västra delen av landskapet har i flera avseenden mycket gemen
samt med Västergötland, medan landskapet österut har mera likheter med Mä
lardalen. Detta är under järnålder kanske mest tydligt när det gäller Vikbolandet, 
men också i de delar som ligger öster om sjön Roxen och Linköpingsbygden (se 
även Ljung i denna volym). Det har ofta framförts att Östergötland i äldre tid 
skulle ha bestått av tre mer eller mindre väldefinierade centralbygder, i öster med 
centrum i Norrköpingsbygden, centralt med centrum söder om Roxen (Linkö
pingsbygden) och i väster med centrum i området strax öster och söder om sjön 
Tåkern. Man skulle i fornlämningsbilden kunna läsa in ett sådant mönster, åt
minstone från bronsålder och framåt (bl a Norden 1925; Hyenstrand 1979; 
Larsson 1986; Nilsson 1992; jfr Kaliff 1992; 1999). Åke Hyenstrand har tagit 
fasta på denna tolkning av fornlämningsbilden i sin diskussion om hypotetiska 
protogods, vilka skulle kunna utgöra försteg till riksbildningsprocessen under
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Fig 6. Gravhög från yngre järnålder vid Högra backen, RAÄ 21 i Västra Stenby socken.
Vid Landstorp strax intill ägde en av de arkeologiska undersökningarna inom Slättbygdsprojektet 
rum. Där påträffades boplatslämningar med lång kontinuitet, samt tidigare okända gravar från 
vendel- och vikingatid liksom spår efter vad som tolkades vara en kultbyggnad.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.





järnåldern (Hyenstrand 1989, s 165ff). Denna tredelning har sin motsvarighet i 
den medeltida kyrkliga indelningen av Östergötland, med tre prosterier, centre
rade kring Söderköping, Linköping och Skänninge.

Vid en närmare granskning är det dock högst osäkert om denna tredelning 
verkligen existerade på ett tydligt sätt under äldre tid, eller om det snarare rör sig 
om gradvisa variationer, där det i och för sig finns noder av större och mindre 
grad av centralitet.. Kanske kan landskapet bättre beskrivas som ett en övergångs - 
zon mellan ett tydligt ”Götalandsområde” med tyngdpunkten väster om Vättern 
och en östra del, med mera anknytning mot Mälardalen, än som bestående av 
mindre delområden med egen särprägel. Den centrala delen av dagens landskap, 
bygden kring vattendragen Svartåns och Stångåns nedre lopp och utlopp i Roxen, 
kan då ha fungerat som en gränszon och ett mötesområde, mellan två kulturom
råden med sin kärna i Mälardalen respektive i Västergötland. Roxenbygden kan 
därigenom över tid ha fått en allt ökande betydelse, och därigenom i sig utvecklat 
en central prägel, vilket många av platserna i detta landskapsrum indikerar. I egen
skap av gränsområde mellan kulturområden, kan Roxenbygden därmed paradoxalt 
nog över tid ha fått en egen central prägel. Som mötesplats blir området i sig cent
rum i en geografisk, politisk struktur (jfr Kaliff 1999, särskilt s 119-140).

Vad är det då som möts i Roxenbygden, som avspeglas i de skillnader som tycks 
finnas mellan västra och östra Östergötland, och kanske än mer om man jämför 
Västergötland med Mälardalen. Tanken kring en etablering av ett kungarike i 
Mälardalen under folkvandringstid, ger naturligtvis den gamla bilden av också ett 
Götarike ny aktuellt. Om denna tanke idag anses obsolet, beror det inte på nya 
fakta, utan är återigen exempel på en nutida ideologisk vilja att förpassa alla äldre 
”nationalistiska” tolkningar till historiens skräpgård, antingen det är motiverat eller 
inte (se t ex Hagerman 2006). Väl medveten om de källkritiska bristerna och 
nationella övertonerna i äldre forskning, menar jag att man då kastar ut barnet med 
badvattnet. Att förekomsten av äldre riksbildningar är företeelser som är svåra att 
belägga är i sig inget bevis för att de inte funnits. Att de inte passade ”modern” 
historiesyn än mindre. Att vi har att göra med två delvis olika äldre kulturområden, 
har starkt stöd i källmaterialet, åtminstone när det gäller järnåldern. Det öppnar 
i sig upp för möjligheten (rent av sannolikheten) att vi under någon period har 
en stamfederation (eller varför då inte ett rike?) som motsvarar just skalnivån for 
dessa kulturområden. Den närmare definitionen av begreppet ”rike lämnar jag 
därhän i detta sammanhang, väl medveten om att den i sig är problematisk. Med 
rike avser jag i det här fallet helt enkelt någon typ av politisk, militär och även etniskt 
(språk, religion, kulturell identitet) sammanhållande struktur, vilken förenat män
niskor inom ett större geografiskt område, kanske motsvarande Mälardalen res



pektive västra Östergötland/Västergötland. Vad vi då de facto står inför är såväl 
Götarike som Svearike, alldeles oavsett om vi kallar dem så eller inte.

Förutom arkeologiska indikationer, utgör även språkliga särdrag indicium på 
att vi har att göra med olika kulturområden. Det handlar om djupgående dialek
tala skillnader, men inte minst också om ortnamnen. Sakrala ortnamn som Gö- 
tevi och Götala är av stort intresse i sammanhanget. Orden vi respektive ala in- 
dikerar båda någon form av sakral plats (i fallet ala alternativt en mera allmänt 
viktig plats). Att ordet Göt läggs därtill markerar att det är just götarnas sakrala 
plats, något som vore en märklighet om det inte fanns någon annan etnisk grupp 
att kontrastera detta förhållande mot (se vidare Strid i denna volym). Förekomsten 
av en konflikt mellan götar och svear, möjligen just via kontakter över de omfat
tande äldre sjösystem och vattenvägar som nämndes inledningsvis, har under 
senare år åter aktualiserats av Mats G Larssson (2003). Denne har på ett inno
vativt och fördomsfritt sätt åter vågat ta sig an den gamla frågan om förhållandet 
mellan götar och svear. Kanske har svearna just genom sin sjömilitära styrka via 
vattenvägarna kunnat etablera sig djupt inne i det som utgör Öster- och Väster
götland, något som då skulle kunnat ge just den etniska kontrast som speglas i de 
sakrala namnen (se vidare Strid i denna volym).

Det har alternativt föreslagits att Götaslandskapen i sin helhet snarast får ses 
som ett sorts overgangsområde mellan ett sydskandinaviskt kulturområde och ett 
annat i Mälardalen (Näsman 1998, s 6; jfr Anglert i denna volym). Enligt min 
mening ligger det då betydligt närmare till hands att även betrakta Götaland (med 
kärnområdet i Västergötland och västra Östergötland) som ett eget kulturellt 
område. Det vore mera rimligt, än att tolka hela detta stora geografiska rum som 
ett overgangsområde, ett begrepp som i sig är mycket vagt. Om vi i Sydskandi- 
navien under loppet av yngre järnålder, ser ett framväxande danskt rike, i norra 
Mälardalen en liknande utveckling mot ett Sveavälde, så är det helt rimligt att se 
en götisk bygd med såväl kulturell som etnisk särart utvecklas på ett analogt sätt. 
Den sammantagna bilden talar mera för än emot förekomsten av ett Götarike 
som formeras någon gång vid övergången mot yngre järnålder. Hur man än ser 
på denna fråga, vore det i alla händelser fördelaktigt om flera forskare vågade ta 
sig an problematiken mera fördomsfritt, fritt från historiens vrakgods men ock
så utan förutfattade meningar om äldre forskning.
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Vy från Östergården i Skeppsås socken, västerut mot den forna slättsjön.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.

Försvunna sjöars land 

- om ortnamnen i västra slättbygden * i

Jan Paul Strid

Det böljande landskap som breder ut sig över Östergötland ”västan Stång”, mellan 
Vättern, Motala ström och Svartån fick sin speciella karaktär av de formationer 
av sand och grus som bildades när inlandsisen smälte bort. På och utmed åsryg- 
garna finner man den äldsta bebyggelsen, de fasta fornlämningarna och de äldsta 
ortnamnen. Det tydligaste exemplet är nog bygden mellan Skeppsås, Fornåsa - 
eller Fornås som det hette förr - och Lönsås, där kyrkorna formerar sig på rad 
utmed den gamla vägen från Skänninge över Idusbyfjöl mot Örebro. Litet längre 
västerut, mellan Vinnerstad och Ask i norr och Fågelsta, Götala och Varv i söder, 
utbreder sig ännu en bygd, med utlöpare mot Motalaviken i nordväst. Denna bygd 
avgränsas i sin tur av ett åsparti som sträcker sig från Skeppstad vid Vättern mot 
Fågelsta och vidare ned mot Skänninge. Ytterligare längre västerut bildar sock
narna Hagebyhöga, Fivelstad och Orlunda ett gränsområde mot Tåkernbygden
i sydväst.

Huruvida vi här står inför någon form av forntida bygdegemenskaper är ovisst, 
men låt oss av praktiska skäl kalla dessa områden Vadstenabygden, Fågelstabyg- 
den och Fornåsabygden. Som vi strax skall se har de en gång innehållit ännu en 
viktig topografisk komponent, nämligen vatten — desto mer intressant som den 
inte uppmärksammats av tidigare ortnamnsforskare.

Bebyggelsenamnen har till stor del en ålderdomlig prägel. Vid sidan av ur
sprungliga naturnamn som AV, Styra och Varv märks namn på -by och -stad, men 
- i spridda förekomster - också på -inge, -lunda, -lösa och -hem. Här och var finns 
dock skogsbeväxta partier — inte sällan allmänningsmark — där namnskicket 
skvallrar om medeltida bebyggelse, ja stundom ännu yngre. Förutom enstaka namn 
som i och for sig kan gå tillbaka till den yngre järnåldern, t ex på -torp och -kulla



som Hallingstorp, Russingstorp (Fivelstad), Födekulla och Blidekulla (Varv, Valler
stad), möter vi här sentida mode- och uppkallelsenamn av typen Björklund, 
Fridhem, Granlund.

I trakten mellan Fågelsta och Västra Stenby märks, bland enstaka äldre namn 
som Lårstad och Sund, på samma sätt ett yngre inslag: Ödegården, Söräng, Skogs- 
lund etc. Långeryd kan däremot vara av gammalt datum. En skrivning langarö 
från 1384 visar att det förmodligen inte innehåller ordet ryd, utan snarare rör '(grav) 
minnesmärke'. Mönstret upprepas på östra sidan avTranberga mosse, där namn 
som Hagalund, Ekeberg och Karlsberg samsas med enstaka förhistoriska namn.

Vad som är mest slående är de stora arealer av flack åkermark, där ortnamn 
saknas eller — i den mån de existerar — är av påfallande ungdomlig typ. Man kunde 
tänka sig att det beror på de senaste århundradenas intensiva jordbruk, men äldre 
kartor visar samma bild. Den enda rimliga slutsatsen är att marken långt fram i 
tiden inte varit tjänlig vare sig till jordbruk eller bebyggelse. Det måste röra sig 
om sankmarker som först i jämförelsevis sen tid blivit möjliga att odla upp. Namn
landskapet ger oss tydliga fingervisningar om hur dessa sankmarker uppstått.

Sundet i leråkern
Vid Sund i Fågelsta breder åkerhavet ut sig nästan så långt ögat når. Ordet sund 
betydde ursprungligen 'ställe där man simmar', men simning är nog vad man 
minst av allt tänker på här. Likafullt råder ingen tvekan om att namnet innehåller 
just detta ord.

Carl Fredric Broocman, som i Linnés efterföljd beskrev Östergötland vid 
1700-talets mitt, noterade på flera håll märkliga sägner om försvunna sjöar. Vi 
beger oss i hans sällskap till Västra Stenby. Västra Stenby socken är resultatet av 
en sammanslagning 1813 av två socknar: Sten och Kålvesten (Kæluesten 1325)1; 
varifrån namnet Stenby kommer är oklart (Lagman 1981 s 17f).

Kyrkan, som står där Kälvestens kyrka en gång stod, speglar sig inte längre i 
någon sjö, men enligt Broocman skall nära intill ”en Sjö warit, som nu är aldeles 
igenwäxt, men hetat Kjälfwen” (s 660). Sjön har ”uttorkat, igenwuxit och wallat 
sig”, fortsätter han, men skall en gång ”hafwa sträckt sig til Styra Byens ägor, som 
ses af de äldsta Jordböker, så til Tranberga och Skäfftesgjärdes Kärr förbi Kjälfwes- 
tens Kyrka til Nyckleby och Freberga storäng, och therifrån genom en Bäck i 
Wättern” (s 662). 1

1 Äldre belägg redovisas normalt på detta sätt, enbart genom årtal. För närmare källuppgifter hänvisas 
till SOFLs ortnamnsregister http://www2.sofi.se/SOFIU/topol951/cdweb/socken/ogll.htm



Fig 1. Inskriften på "Kälvestenstenen" (Ög 8), som tidigare satt inmurad i stenfoten till kyrkan, 
förmäler att Stygg gjorde detta kummel efter sin son Öjvind, som föll österut.
Under vikingatiden kan det ha varit skeppsled från Kälvesten till Vättern och Motala ström.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.



Sjön skulle alltså ha utbrett sig både norr och söder om kyrkan - ända hit till 
Sund. Man får dock snarare intrycket att det rör sig om två olika sjöar; en mindre 
nordväst om kyrkan och en större söder därom. En rest av den större sjön, som 
bör ha legat högre, kan vara den numera skogsbevuxna Tranberga mosse. Kontu
rerna av den mindre sjön kan fortfarande tydligt skönjas. En smal åsrygg som 
skjuter ut från Orvad strax nordväst om kyrkan har delat större delen av den i två 
hälfter.

På ett par ställen utmed näsets västra strandlinje finns rester efter bryggor 
och på östra sidan vittnar namnet Käringsjön på topografiska kartan om en sista 
återstod av sjön. Intressant nog återfinns ett snarlikt namn, Kiäringegiöölin, på en 
lantmäterikarta från 1700 över Nyckelby, men här knutet till en vattensamling 
markerad på motsatta sidan av landtungan (500 m NV Orvads gård).

Tydligen har den igenväxande sjön i sin helhet kallats Kärringsjön (-gölen). 
Något urgammalt sjönamn kan det inte vara fråga om, men man undgår inte att 
haja till. Samma namn förekommer nämligen på en mycket känd offersjö i Hal
land, en sjö som - för att låta den kände arkeologen Mårten Stenberger föra pennan
- tagit emot ”den kringboende bondebefolkningens anspråkslösa ägodelar med 
vädjan om de äringsbefrämjande makternas bevågenhet och välsignelse” (1979, s 
425). Står vi även här inför en offersjö ägnad åt en detroniserad gudinna som efter 
religionsskiftet respektlöst fått heta ”kärring”?

Om vi återvänder till kyrkan meddelar Broocman (s 660) att den skall ha 
kallats Kälvestadefter sjön, en benämning som också förekommer hos antikvarien 
och sekreteraren Johan Hadorph, känd som en av våra tidiga runforskare.

Broocman nämner slutligen också att häradsting hållits vid Sjökumla rusthåll, 
där det ännu finns ”rudera” (dvs spillror) av ett kapell. Det råder knappast något 
tvivel om att namnet Sjökumla skall förstås som 'gravkumlet vid sjön'.

Den försvunna sjön har inte undgått Elof Hellquist, framstående etymolog 
och författare till pionjärverket ”Studier öfver de svenska sjönamnen” (1903—06, 
s 323). Hellquist fäster sig vid Broocmans uppgift om en märklig ”åder-källa” 
nordväst om kyrkan som kallas S:t Britas källa och föreställer sig att namnet 
Kalven på något sätt är besläktat med ordet källa. Någon enkel förklaringsväg är 
det inte och försöket strandar på en förbisedd pusselbit.

I ett pergamentsbrev från den nionde augusti 1386 som berör Nyckelby (SRP 
2255) nämns en fjärdedel av ett fiske aa Kaalff, vilket rimligen måste förstås som 
”i (sjön) Kalv”. Nyckelby - ursprungligen Myckelby 'den stora gården eller byn'
- ligger mittemot Örvad, alltså invid västra delen av den försvunna sjön. Det 
verkar alltså som om vi har att göra med flera namn. Kärringjön, tidigare Kälven, 
bör ursprungligen ha hetat Kalv.



Att man kallat något mindre intill ett större för ”kalv” är inte ovanligt. Byn 
Ullekalv i Högby sn måste ha uppfattats som ”kalv” till Ullevi i Järstad, och sjö- 
namnspar av typen Skirkalven : Skiren, Utterkalven : Uttran finns på flera håll. Det 
förekommer inte heller alltför sällan att sjöar byter namn och själva namnformen 
kan också förändras på olika sätt. Namnen Kalv och Kalven ser ut att vara nära 
besläktade med varandra, så nära i själva verket att de sannolikt får uppfattas som 
två varianter av i grunden ett och samma namn. Betydelsen bör i bägge fall vara 
ungefär densamma: 'den som är som eller liknar en kalv'.

Frågan blir då till vilken sjö man tänkt sig att ”Kalven hört. Det händer att 
man kan spåra ett försvunnet sjönamn i namnet på en bebyggelse i grannskapet 
(Hellquist, s 104ff; Strid 1999, s 52). Två namn utmed vad som förefaller vara den 
östra strandlinjen av den större fornsjön söder om kyrkan tilldrar sig vår uppmärk
samhet. Det gäller Varv och Styra. Varv bör hänga samman med verbet värva i 
betydelsen 'vrida, vända, röra sig' (jfr kringvärva). Namnet har förknippats med 
en åskrök mellan Varvs kyrka och byn (SOL) - en i och för sig möjlig förklaring, 
som dock inte utesluter andra alternativ. Ett sjönamn bildat till samma verb — i 
så fall syftande på sjöns form eller någon annan karaktärsegenskap - vore inte 
otänkbart. Hellqvist påpekar angående namnet Verveln, som skulle kunna vara en 
släkting, att många sjönamn syftar på egenskaper hos vattnet som oro, livlighet m m 
(s 721). Frågan huruvida Varv kan ha varit knutet till vatten får vi dock lämna 
därhän. Vi riktar i stället uppmärksamheten mot Styra.

På Södertörn finns nämligen en sjö med snarlikt namn, Styran. Hellquist 
(s 585 f) menar att det syftar på sjöns storlek. Det skulle närmare bestämt bestå 
av det gamla ord för 'tjur' som lever kvar i engelskans steer, med motsvarigheter 
i isländskans stjórr och gotiskans stiur. Styra ser visserligen inte ut som vi idag 
föreställer oss ett sjönamn, men det gäller många sjönamn som tidigt överförts 
på bebyggelse. De har ofta stelnat i en form på -a och därmed kommit att an
sluta sig till den talrika gruppen namn av typen Berga, Valla.

Samma ändelse förekommer visserligen också i ånamn och möjligheten att 
det sävliga vattenflöde som idag awattnar Tranberga mosse en gång varit en stor, 
kraftig å kan kanske inte uteslutas. Avgjort mer tilltalande är dock att tänka sig 
att Styra bevarar namnet på den sjö som enligt Broocmansträckt sig til Styra 
Byens ägor” och att döma av namnet Sund ända ner till Fågelsta och kanske ändå 
längre. Broocman uppfattade den som en del av Kälven, men som vi sett bör det 
här vara frågan om en annan, större sjö. Det faktum att denna sjö kan ha burit 
ett namn som ordagrant kan tolkas som 'tjursjön' eller rent av 'tjuren' ställer onek
ligen Kalv och Kälven i en intressant belysning. Den mindre sjön norr om kyrkan 
vid K älvesten blir en första rangens pretendent till rollen av ”kalv”.



Fig 2. Runstenen står rest på åssträckningen nära det gamla vadet. Jämför figur 4.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.



Vad och glömda vattenvägar
Kyrkan i Fornåsa omnämns redan 1283 och präst i socknen 1304. Även här finns 
ett Örvad. Vadstället ligger strax söder om Försjö, där vägen korsar en bäck. Miljön 
är påfallande intakt och landsvägen följer den gamla ridvägen, som på en smal 
åsrevel söker sig mot vadet strax öster om den nuvarande bron. En runsten på 
åskrönet strax intill bidrar till helhetsintrycket och borgar för att vadstället funnits 
där under vikingatiden. Själva namnet är för övrigt belagt på en runsten (Og 198) 
påträffad i Normlösa klockaregård i slutet av 1800-talet.

Vadställen var lika viktiga som broarna skulle komma att bli och namnen på 
många av dem har bevarats i ortnamn. Vid sidan av ord som beskriver själva vadet 
innehåller de inte sällan djurnamn; människan har av djuren lärt sig var det var 
lättast att ta sig över. Kedevad i Strå innehåller sålunda ordet kid 'killing'och 
Linnevad eller Lindevad (efter släktnamnet Lindsköld) vid ett biflöde till Svartån 
strax öster om Skänninge är liksom Lunnevad i Sjögestad ett ursprungligt Hun- 
devad (Franzén 1982, s 62).

I fallet Örvad är det som ofta annars vadets beskaffenhet man tagit fasta på. 
Grus är ett fast och bra underlag och här ingår ordet ör som betyder just 'grovt 
grus och sand' och som ingår i en rad andra ortnamn från Öre älv till Öresund.

Bäcken kommer närmast från Kölbäck (Kylubek 1354). Gårdnamnet har be
varat dess namn som sannolikt innehåller ordet kyla - vattnets temperatur har 
kanske inte alltid uppfattades som angenäm av de vadande.

Bäcken mynnar i Svartån inte långt från vadet och här påträffar vi ett språk- 
historiskt mycket intressant namn, nämligen Amnada. Det skrevs (j) amnadhom, 
ampnadhom i ett dokument avfattat på Bobergs häradsting år 1385 och innehåller 
av allt att döma en urgammal benämning på 'vatten'. Nära släktingar är sanskrit
ordet ämbhas- 'regnvatten' och det keltiska flodnamnet Ambra {nu Ammer, Amber 
o likn). Amn, ursprungligen sannolikt '(rinnande) vatten, å', är också känt som 
Gullspångsälvens gamla namn.

Frågan är bara vad Amn- syftar på här. Kan det röra sig om ett äldre namn på 
Svartån (Elmevik 1974, s 26ff)? Om vi ser till senare leden -ada kan den förstås 
på åtminstone två olika sätt: som vad eller som ed. Det sistnämnda ordet är av 
gammalt ursprung och ingår bl a i namnet på det småländska folklandet Finn
veden (< FinnceiS). Från att ursprungligen ha betytt 'gående, gång' har ed(< *aida\ 
till roten i latinets ire 'gå') utvecklat betydelser som 'färdväg (mellan eller längs 
vatten)' och 'sträcka mellan två vatten där man måste ta sig fram till fots'.

Tanken att Amnada syftar på ett vadställe kan synas ha ett starkt stöd i det 
faktum att ett vad just här leder över Svartån. Problemet är bara att vadet kan vara 
av betydligt yngre datum än namnet, som ger intryck av att vara mycket gammalt.



Fig 3. Vid Örvad i Skeppsås socken nära Svartån, finns tydliga spår efter ett genombrott i den grusås 
som en gång dämt upp en sjö som sträckt sig norrut ända upp mot Lönsås. Till vänster syns den forna 
sjöbotten och bäcken som idag slingrar sig fram över den. foto Richard holmgren, arcdoc.





Det senare alternativet, att -ad reflekterar ordet ed, skulle kunna försvaras med 
hänvisning till att området av skäl som vi strax skall komma till förmodligen var 
av stor betydelse för samfärdseln under forntiden. Till saken hör att kraftiga 
landskapsförändringar gör det svårt att träffa ett val mellan olika möjligheter.

När vi skärskådar terrängen vid Orvad inser vi att vi står på platsen för ett 
åsgenombrott. Vid någon tidpunkt måste vattnet ha banat sig väg genom den 
barriär av grus som utgjorde fornsjöns strandbrink och skapat den klyfta i vars 
botten bäcken nu stilllsamt porlar fram. Detta förutsätter att vatten kunnat samlas 
i så stora mängder uppströms vadstället att vattenmassornas tryck till slut blivit 
övermäktigt. Sådant har inträffat — även i jämförelsevis sen tid. Broocman uppe
håller sig utförligt vid den av ihärdigt regn framkallade Stora floden eller Olsmässo- 
floden, som i slutet av juli 1649 bröt omkull kvarnar, dammar, hus och gärdesgårdar 
och drog med sig både folk och fä (s 147).

När man blickar ut över den vida flacka dalsänkan mot åsen i väster som kröns 
av kyrkorna i Skeppsås, Fornåsa och Lönsås är det inte svårt att föreställa sig 
åkerhavet som vatten. Det krävs inte mycket fantasi för att höra vågskvalp och 
sjöfåglars skrin. Broocman instämmer: i forna tider skall här ”hafwa warit Sjö, 
theruti the i närmast boende Soknar Seglat och haft sine Skepp” (s 140). Sjövass 
i åkerdiken och fynd av båtkölar i det kärr som sträcker sig mellan Fornåsa och 
Lönsås vittnar om detta (s 148f).

Traditioner om den försvunna sjön lever ännu i bygden och en rekonstruktion 
av situationen kring Kristi födelse på ett hydrologiskt GIS-underlag (Påsse 8c 
Andersson 2005) anger mycket riktigt ett större område mellan Försjö och Kvinns- 
lunda som sjö. Sjön tycks ha varit förbunden med en mindre sjö mellan Fornåsa 
och Lönsås, ja ser i själva verket ut att ha bildat den sydligaste länken i ett sjösystem, 
som sträckt sig ända upp mot Fossalaviken i Boren.

Namnet Fornåsa tilldrar sig här uppmärksamhet. Av allt att döma innehåller 
det nämligen inte ordet ås. De äldsta skrivningarna pekar i stället mot os, ett i 
ortnamn inte ovanligt ord som har sin direkta motsvarighet i latinets os 'mun'. 
Ett namn som Västerås betyder i själva verket'den västra åmynningen'. Fornas 
eller rättare Fornos följaktligen 'den gamla å- eller bäckmynningen'. Namnet kan 
ha sin förklaring i förändringar av strandlinjen, kanske rent av i samband med att 
vattnet bröt igenom åsen vid Orvad. Vi får nog tänka oss att sjöarna vi diskuterar 
varit tämligen grunda, ungefär som Tåkern, och att vattenståndet växlat mellan 
torra och nederbördsrika perioder. Man kanske inte heller skall utesluta att män
niskan redan tidigt sökt reglera vattennivåerna.

Den äldsta bevarade skrivningen av namnet Försjö daterar sig till 1323 och 
lyder (j)yræsio - begynnelsebokstaven har av någon anledning raderats. Namnet



skrivs fortsättningsvis på liknande sätt med y, som i fyrisø i ett originalbrev daterat 
Bobergs häradsting 5/10 1384.

En avvikande tidig skrivning man inte kan bortse från är fførunghxøø i ett 
pergamentsbrev utfärdat i Vadstena 8/9 1374. Det innebär att vi även här måste 
räkna med möjligheten av parallella namnformer. I fornsvensk språkdräkt *Fyri-siö 
respektive *Förung(s)-siö. Som i många andra fall har -sjö omtolkats till -ö, vilket 
förklarar skrivningar som de nyss nämnda från 1374 och 1384.

Omtolkningar av detta slag är inte ovanliga. Exempelvis hette Rävsjö i Fivel- 
stads socken tidigare Rävshög. Här har en anonym sjörest föranlett en omtolkning 
till -sjö. Ett känt parallellfall är Ödeshög, egentligen 'Ödhins hög', som lokalt 
fortfarande går under benämningen "Öschö". Det märkliga namnet Narveryd i 
Vallerstad skrevs naruarør 1330 och innehåller således inte alls ordet-ryd, utan 
rör, fornnordiskans hraur 'gravminnesmärke'.

Det finns många sjöar med namn på För-. Några av dem behandlas av Hell- 
quist (s 162f), som i fyri ser ett gammalt ord för 'furuskog'. Det kan vara riktigt 
även i vårt fall, men det finns också andra möjligheter. Man tänker kanske på 
Fyrisån, men i det fallet är man numera ense om att y inte kan vara ursprungligt. 
Innan man insåg detta var man inne på tanken att fyri (< *firwia < *ferwia) 
kunde hänga samman med en gammal benämning på 'ebbstrand' m m som anses 
ingå i det halländska Fjäre. Besläktade ord är f ärran och färma (sig). Antar vi att 
detta fyri ingår i Försjö finge vi väl tänka oss att namnet syftar på den uppgrun
dande (varierande?) strandlinjen.

Ser vi å andra sidan till skrivningen från 1374 skulle *Förung- kunna vara en 
avledning till adjektivet for 'farbar', som i sin tur är bildat till verbet fara. Till 
samma verb hör också det före som man numera räknar med i Fyrisån (att namnet 
skrivs som det gör beror på influenser från den fornisländska litteraturen). Ordet 
före anger alltså att något är farbart -jämför väg- och skidföre - men har i Uppland 
fått en speciell användning om sanka översvämningsängar, där marken trots allt 
bar för slåtterfolket. Föresån, som ån rätteligen borde heta, rinner genom sådan 
mark.

I vårt fall vore det lockande att närmare anknyta till grundbetydelsen hos 
verbet fara. Många sjönamn - Stigsjön, Vägsjön och Aklången är några exempel 
- vittnar om sjöarnas betydelse för samfärdseln. Ett rimligt antagande är väl att 
framkomligheten varierat. Namnet Förungen skulle i så fall signalera grönt ljus; 
sjön är farbar.

Från Försjö slingrar sig åsvägen upp mot Borringe. Inför den hänförande 
utsikten över dalsänkan kan man inte undgå att reflektera över de forntida vatten
vägarnas betydelse, sommar som vinter. Här kunde man gena mellan Motala ströms
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Fig 4. Vy från gravfältet Västra Lund vid Borringe, västerut mot Skeppsås. Där åkermarken idag breder 
ut sig fanns en gång en stor sjö: "Försjön" eller "Förungen". FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.
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och Svartåns vattensystem - i fredliga eller fientliga avsikter. Åskrönet måste vara 
det perfekta läget för en försvarsanläggning med uppgift att bevaka sjötrafiken 
och namnet Borringe innehåller med stor sannolikhet just ordet borg. Det uttalas 
visserligen med o-ljud och skrivs byrringe i ett originalbrev från 1336, men ordet 
borg uppträder i ortnamn inte sällan i assimilerad form (Borrby, Bårby etc) och 
y-vokalen i formen byrringe (som blivit ö i dialekten) är en följd av det för inge- 
namnen kännetecknande z-omljudet. Det är en av de ljudförändringar som tillhör 
övergångsskedet mellan äldre och yngre järnålder, vilket betyder att borgen bör 
ha uppförts före denna tid.

Ett annat vanligt ord för 'borg' i ortnamn är sten, som i Kälvesten, Sten, Norr
sten och med all sannoliket också Vadstena. Borg är etymologiskt omstritt, men 
står rimligen i släktskapsförhållande till berg. Det syftar med andra ord inte på 
byggnadsmaterialet utan på läget och är i vårt område inte lika vanligt som sten 
(även -stena som i Vadstena). En befästning av betydligt senare ursprung är Klacke- 
borg (Klakaborg 1447) i Järstad, belägen där Skenaån och Svartån möts. Denna 
borg, som sedan länge är jämnad med marken, skall enligt sägnen ha fått namn 
efter en dansk riddare. Det kan stämma så till vida att ett personnamn som passar 
in är känt från forndanskan.

Vi lämnar Försjö och viker av mot Skänninge. Väster om staden utbreder sig 
slätten som ett golv och i fjärran skymtar vi Bjälbo med sitt karakteristiska kyrk
torn. Aven här står vi inför ett forntida sjölandskap. Älgsjö och den intilliggande 
Norrsjön (egentligen en del av samma sjö) uppe på Bjälboåsen är s k grundvatten
sjöar, bildade i dödishålor. De tillhör alltså inte den kategori sjöar vi hittills talat 
om. Som framgår av en skrivning aelwasyo från 1337 har Älgsjö inget med älgar 
att göra. Det innehåller i stället ordet älv i en för bl a Östergötland speciell an
vändning om kraftiga källådror och ”underjordsälvar” (Strid 1987 s 26f).

Annorlunda förhåller det sig med Marstad på slätten nedanför åsen. Mar är 
ytterst samma ord som latinets namn på havet, mare. Motsvarigheter finns i de 
flesta indoeuropeiska språk. Goterna kallade havet marisaiws, ordagrant ”marsjö”. 
I östra Sverige och svenska Finland syftar mar numera mestadels på grunda, 
gyttjiga havsvikar, träskartade insjöar eller vattensamlingar, i Östergötland van- 
ligen på kärr och moras (Rietz s 429). Vi står av allt att döma inför betydelseut
vecklingar vållade av förändringar i landskapet. Den gamla betydelsen, belagd i 
fornsvenskan, bör rimligen även hos oss ha varit 'hav' (SEO; jfr Jonsson 1966, s 
25Off). Men ordet har tydligen förknippats med havet ”nära land” och när havs
vikar snörts av och så småningom grundats upp har innebörden förändrats. Som 
vi sett har liknande förlopp utspelats även på Östgötaslätten, där mar påträffas i 
inte så få ortnamn, synbarligen av skiftande ålder och syftning.
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Fig 5. Kartskiss över de i texten diskuterade fornsjöarna. Kartan är inte komplett och sjöarnas 
konturer återspeglar endast en grov uppskattning av situationen kring Kr f. GRAFIK LARS östlin.



Flera forskare har varit inne på den intressanta frågan om ordets bakgrund 
och betydelseutveckling (jfr Pamp 1988, s 38, 40, 97ff och framförallt Jonsson 
1966, s 242ff). I sjönamn räknar Hellquist (1903-06, s 394) både med betydelsen 
'insjö' och 'träskartad insjö'. När det gäller vårt Marstad har man tänkt sig att 
det skulle syfta på den lilla Marstadsjön vid foten av Bjälboåsen (Linde 1951, s 
187). Som antytts har vi även här skäl att räkna med försvunna sjöar. En av dem 
bör ha brett ut sig över slätten väster om Skänninge mot Bjälbo och kanske ända 
ner mot trakten av Högby.

Så vitt bekant finns inga lokala traditioner om denna sjö och om vad den kan 
ha hetat, men ett av de ortnamn som kan tänkas vittna om dess existens är just 
Marstad. Namn på -stad har säkert bildats under större delen av järnåldern, men 
när det som i detta fal1 gäller gammal kulturbygd vill man snarast placera dem i 
dess äldre skeden.

Samma namn förekommer pä flera håll i Svealand, där man tänkt sig att det 
syftar på sankmarker och mindre vatten (Linde 1951, s 185ff). Detta skulle 
också gälla Marstad i Djursdala (s 188), för oss ett mer närliggande jämförelse
objekt. Att märka är att Marstad ligger vid Juttern, som här bildar en rätt bety
dande vik, skild från sjöns huvuddel genom ett sund. Ett liknande utseende 
präglar en vik med namnet Maren i norra delen av den stora sjön Västra Lägern 
i Ydre. Slutligen kan nämnas att det finns en inte obetydlig sjö med namnet Ma
ren i Västrums socken i Tjust och - för att återvända till Östgötaslätten - att 
Marås strax väster om Västerlösa ligger intill en misstänkt fornsjö i ett stort, ”namn
tomt” slättparti. Att i fallet Marstad träffa ett val mellan olika tänkbara betydelser 
är alltså inte lätt.

Det gamla folkungagodset Bjälbo är tidigt belagt i källorna, men skrivningarna 
återspeglar av allt att döma samma uttal som idag. Namnet har blivit föremål för 
olika tolknings förslag, av vilka det mest tilltalande nog är det som utgår från att 
Bjäl- reflekterar ett höjdbetecknande bjäll{e) 'knöl' (som i fotabjält) syftande på 
Bjälboåsen (SOL). Senare leden -bo har tolkats som 'bostad, gård', men en be
tydelse 'bygd' bör nog inte uteslutas (jfr Brink 1990, s 40).

Man kan inte undgå reflexionen Bjälbo skulle kunna innehålla ett sjönamn. 
I så fall kan det vara bildat till samma bjäll- eller till den rot vi har i ordet bjällra 
och svenska dialekters bjäla 'gråta,jämra sig'. Det senare kan verka långsökt, men 
faktum är att många sjöar har namn efter de ljud de ger ifrån sig, särskilt vinter
tid, när isen lägger sig. Verb med betydelser av samma slag förekommer i namn 
som Galmaren, Hjälmaren, Tjutingen och Bjälmen - det sistnämnda av Hellquist 
förbundet just med bjäla. Hur det förhöll sig med den forntida sjön vid Bjälbo är 
tyvärr en hemlighet som historien väl bevarar.



De försvunna slättsjöarna måste ha satt en stark prägel på de forntida byg
derna. De har knutit samman dem - kanske särskilt på vintern, då tillfrusna 
kärrängar och sankstråk erbjöd kompletterande slädvägar - på ett sätt som idag 
är svårt att föreställa sig. Ett memento bl a när vi diskuterar läget för kultplatser 
och försvarsanläggningar, ja överhuvudtaget det forntida samhällets utseende!

Från strå till rök
Enligt Hellquist (1903-06, s 582) och andra tidiga forskare har vi att räkna med 
existensen av ett med ström besläktat ord strå i vissa ortnamn. Det gäller bl a det 
härjedalska ånamnet Strå{a) och sjönamnet Strålången i Värna socken i Öster
götland. Hellquist var osäker på om sockennamnet Strå hörde hit och i Svensk 
etymologisk ordbok framkastar han i stället tanken att det kunde höra ihop med 
det strå vi har i halmstrå . Det skulle i så fall betyda 'slättbygd'.

Den tidigare förklaringen vann av lättförståeliga skäl mer anklang. Den har 
utvecklats av Jöran Sahlgren (1959, s 15ff), som hävdar att namn som Strå och 
Stro (i Strolången) liksom Strö och Ströja kan förklaras som former av ett och 
samma ord, ett urnordiskt *straujö- 'ström, fors' (s 15fF). Franzén (1982, s 27,78) 
har gått ännu ett steg och ser i Strå ett äldre namn på Mjölnaån. Liksom Mjölby 
(< Mølnoby) innehåller detta fornsvenskans maina 'kvarn; ”mölla”', ett lån av lati
nets molina. Mjölnaån är med andra ord ett jämförelsevis ungt namn som måste 
ha ersatt ett äldre.

Ett gammalt vattendragsnamn i grannskapet av Strå är däremot Fylla (i 
fyllo 16/8 1399). Namnet har paralleller på många håll och skall säkert förstås 
som 'ån som fyller på'. Frågan är bara vad den fyller på. I första hand tänker man 
på en sjö, men någon sådan existerar inte. Vi blir återigen påminda om att land
skapet kan ha förändrats. Kyrkan och byn ligger på en ås med påfallande flack och 
låglänt omgivande terräng. Att här funnits en eller flera sjöar verkar inte otroligt.

Strå skrevs under medeltiden på ett sätt som visar att det innehåller ett långt 
a. Även om Hellquists tanke att namnet skulle betyda 'slättbygd' får betraktas 
som ett förfluget hugskott skall man nog inte förbise möjligheten att anknyta till 
ordet strå. Detta förs tillbaka på ett urnordiskt *strawa-, bildat till verbet *straujan, 
vårt strö. Det faktum att detta i sin tur anses bildat till samma rot ordet strand 
framkallar lätt tanken på ett sjönamn. Strå kunde uppfattas som ett ursprungligt 
*Strawaz 'den som breder ut sig', eller kanske snarare 'den som gärna svämmar 
över sina bräddar' - en egenskap som ofta kommer till uttryck i namngivningen.

Bynamnet Alma har förmodligen inget med trädslaget alm att göra, utan 
tillhör från början sannolikt bäcken som rinner genom byn. I egenskap av ur
sprungligt vattendragsnamn har Alma motsvarigheter på flera håll. Den tyske



forskaren Hans Krähe presenterade på 1960-talet en uppmärksammad teori 
innebärande att samma eller liknande språkelement kommit till användning vid 
bildandet av sjö- och vattendragsnamn över stora delar av bronsålderns Europa. 
Till dessa hör enligt Krahe en indoeuropeisk ”vattenrot” *al- med betydelsen 
'flyta strömma', vilket förklarar att ett namn som Alma förekommer inte bara i 
Sverige, utan även i Norge, Italien, Belgien och England. Krahes teori har sina 
tillskyndare och vedersakare. Enligt Thorsten Andersson (1972, s 43f) är namn
anledningen i stället vattendragens benägenhet att svämma över, ett drag som är 
omvittnat hos Alma i Asks socken.

I det för det svenska ortnamnsskicket unika by- och sockennamnet Appuna 
ingår sannolikt också ett gammalt vattenord. Appuna hör till und-namnens ålder
domliga grupp, som nyligen blivit föremål för en inträngande studie (Nyman 
2000, s 194ff). Författaren, Eva Nyman, återför namnet på ett äldre Apund'den 
vattenrika, den som kännetecknas av (framvällande?) vatten'. Suffixet und, som 
förmedlar en ”försedd med”-betydelse, har här fogats till ett mycket gammalt ord 
för 'vatten'. Nyman fäster uppmärksamheten på bydammen Älven - enligt upp
gift närd av en kraftig källa (jämför Älgsjö) - men gör också en allmän reflexion 
kring det äldre kulturlandskapets vattenrikedom. Det kan tilläggas att det vid 
kyrkan i Appuna står en runsten, som vittnar om just detta. Författaren under
sökte stenen 1982 och publicerade samma år en tolkning i Fornvännen, enligt 
vilken inskriftens Tove kungör att han gjort ”detta vadställe”. Det ord som används 
för vadställe, od, är en sällsynt variant av vårt vanliga vad. Att idag hitta en plats 
i omgivningarna där man riskerar att inte passera torrskodd är inte lätt.

Namnens ålder
När bildades namnen på de sjöar och vatten vi diskuterat? Hur länge fanns de 
kvar? Varför försvann de? En sak är säker. Så länge sjöarna existerade hade de 
namn, även om de kan ha skiftat under seklernas lopp. En del av dem hann räd
das över på bebyggelse innan sjöarna försvann, andra förde kanske en tynande 
tillvaro som beståndsdelar i ägonamn eller som orienterande namn, innan de 
slutgiltigt uppslukades av historiens töcken. Lantmäterikartorna har inte mycket 
att säga - sjöarnas försvinnande tillhör ett tidigare skede. - Att närmare fast
ställa tidpunkten, som givetvis varierat från fall till fall, är dock en uppgift som 
kräver särskilda undersökningar.

”Vattennamnen”, hydronymerna, tillhör enligt allmän mening det äldsta 
skiktet av ortnamn, och det är därför knappast förvånande att de kan vara 
mycket svåra att tolka. Inlandsisen försvann från västra Östergötland för omkring 
tiotusen år sedan, och de äldsta säkra spåren av människans närvaro härstammar



från preboreal och boreal tid, dvs kring 8300-7500 f Kr. Kan det finnas ortnamn 
som är så gamla?

Om vi bortser från landskapsförändringarna är ortnamns förmåga att över
leva allmänt omvittnad. Den är dock helt beroende av hur och i vilka kretsar de 
används. Om kretsen av namnbrukare varit tillräckligt stor och stabil kan namn 
ha gått i arv från generation till generation på samma sätt som många av de ord 
vi dagligen använder. Tidsavståndet i sig innebär alltså inget oöverstigligt hinder. 
En faktor att ta hänsyn till är däremot möjligheten av språkbyten. Enligt en om
diskuterad teori skulle indoueropeiskan, den språkfamilj till vilken svenskan 
liksom de flesta europeiska språk hör, ha gjort sitt intåg först med den bofasta 
bondekulturen, dvs. under den yngre stenåldern. Frågan om de europeiska hydro- 
nymerna, deras ålder och ursprung, har diskuterats flitigt och det bör framhållas 
att man i Norden - bortsett från de finsk-ugriska språkområdena - inte kunnat 
påvisa några säkra spår av icke indoeuropeiskt språkmaterial.

Att försöka placera in olika sjö- och vattendragsnamn på en tidsskala visar 
sig oftast vanskligt, ja omöjligt. Tag till exempel namnet Vättern. Hur gammalt 
är det? Har det myntats av fångstmän eller av de första bofasta bönderna? Det 
rör sig av allt att döma om ett urgammalt ord för 'vatten' att jämföra med engels
kans water. Det har hos oss inte lämnat nämnvärda spår efter sig annat än i ett 
litet antal sjönamn. Nära besläktat vore också det förlorade namn Vata på Motala 
ström som man velat återfinna i den isländska traditionen kring slaget vid Brå- 
valla. I så fall skulle vi, som Elof Hellquist framhåller i Svensk etymologisk 
ordbok, stå inför ett fall av vokalväxling efter urgammal princip mellan sjönamnet 
och namnet på den å som hänger samman med sjön. Vi får väl tänka oss att 
namnet Vättern tar fasta på att sjön är det stora vattnet, ”sjön” med stort S, något 
som var så påtagligt att benämningen snabbt kunde slå rot i vida kretsar.

Det för samtiden självklara är inte alltid lika uppenbart för oss. Även om vi 
lyckas identifiera de språkliga beståndsdelarna ligger tolkningen av de budskap 
namnen bär på sällan serverad på fat. Ofta öppnar sig ett antal mer eller mindre 
sannolika förklaringsvägar och ibland tvingas vi konstatera att innehållet är oåt
komligt. Namngivarnas associationsvärld är helt enkelt stängd för oss.

Sjönamnet Tåkern, belagt en gång i fornsvenskan och då i formen Thugn, 
förknippades länge med ordet tåke, tåka 'dimma'. Sjön är känd för sin benägenhet 
just för att bilda dimma. I ett uppmärksammat inlägg för drygt ett halvsekel sedan 
(Lundahl 1950) presenterades emellertid en ny teori, innebärande att namnet 
skulle innehålla ett indoeuropeiskt *tukno 'uppsvälld', vilket i motsats till täke 
stämmer med den enda kända fornsvenska skrivformen av namnet, nämligen 
Thugn. Obekymrad av närheten till den jättelika Vättern valde författaren att över



sätta Tåkern med ”Storsjön”, något som inte undgått att väcka visst uppseende. I 
Svenskt ortnamnslexikon (SOL) pekar man i stället på Tåkerns egenskap att 
svämma över sina bräddar - en inte ovanlig namngivningsgrund.

Alla namn som förefaller uråldriga behöver inte vara det. Rök klingar hedniskt 
och fornt, men kan i ålder inte mäta sig med Vättern eller Tåkern. De flesta sock
nar i Östergötland har namn efter den gård eller by, där kyrkan byggdes. Men så 
är inte fallet här. Kyrkan, som kallades Rökskirkia under medeltiden, har liksom 
Heda och Kumla fått namn efter platsen där den byggdes. Vi har i själva verket 
att göra med samma ord som gotländskans rauk. Den östgötska motsvarigheten 
rök har länge använts om sädesskylar, men kan antas ha haft en äldre betydelse 
liknande den gotländska, kanske snarast 'stenstod'.

När offerrök och forntidsdimmor skingras framträder det mest iögonenfallan
de på platsen, nämligen Rökstenen (Andersson 1963). Ordet rök, fornnord. hraukr, 
skall vi inte släppa ur sikte; vi får anledning att återkomma till det.

Gård och grund
Svårigheterna förenade med datering av gamla naturnamn står i öppen dager. Att 
ortnamnsforskarna haft svårt att samla sig till någon mer bestämd uppfattning 
om de äldre bebyggelsenamnens ålder är mer förvånande. Det finns utan tvivel 
en vaknande insikt att handböckernas generellt unga dateringar vilar på bräckligt, 
för att inte säga obefintligt underlag, men det refereras fortfarande till dem, inte 
minst inom grannvetenskaperna. Man bör vara medveten om att de inte speglar 
resultat vunna på språklig grund, utan mera en tidigare forskargenerations all
männa ovilja att överhuvudtaget föra ortnamn längre tillbaka i förhistorien.

En starkt bidragande orsak är utan tvivel ett förhastat ställningstagande av 
Jöran Sahlgren, portalfigur inom svensk ortnamnsforskning, innebärande att det 
inte skulle finnas några bebyggelsenamn äldre än tiden kring Kristi födelse (1964, 
s 237). Det behöver knappast sägas att vår kunskap om förhistorien och inte minst 
bebyggelsens ålder är ofantligt mycket större än vid förra seklets början — inte 
heller att det rationella förnuftet tvingande bjuder oss att förutsätta existensen av 
ortnamn före det magiska årtalet 1.

Det finns två närmast självfallna sätt att namnge bebyggelse: efter läge eller 
bosättare (ägare). Vi kan lägga till ett tredje: ”återanvändning” — strängt taget en 
variant av det förstnämnda. Ett oöverskådligt antal ägonamn, dvs. namn på hagar, 
åkrar och ängar m.m., har genom tidernas lopp överflyttats på bebyggelse. Man 
bygger en stuga och den får namn efter platsen där den står, på samma sätt som 
kyrkan i fallet Rök. Principen har spelat en fundamental roll för bildandet av de 
jämförelsevis mycket ålderdomliga svenska bebyggelsenamnen.



Tacitus skriver om germanerna att de inte vill bo för tätt inpå varandra. De 
slår sig ned vid en källa, ett fält eller en lund som de fattat tycke för {utfons, ut 
campus, ut nemusplacuit, Germania kap 16). Omsatt på våra förhållanden kunde 
vi vänta oss namn som Källa, Valla, Lunda. Mycket riktigt möter vi ofta namn av 
just den typen hos den äldsta bebyggelsen.

Namn eller benämningar på personer förekommer däremot bara i ringa utsträck
ning; i några få osäkra fall hos lösa-namnen, eller inte alls, som hos namnen på -hem 
och -inge. Ett undantag är en namntyp som idag bara har en representant i Öster
götland, Vagelö i Hällestads sn (in villa waghlewi 1332). Det gäller namnen på ur
sprungligt -lev 'något som lämnas eller tas i arv'. Det ligger nära till hand att namn
typen vittnar om införande av arvsrätt till jord, en rätt som inte är självklar. Man 
kan inte utesluta att /w-namncn en gång funnits i större antal på Östgötaslätten.

Det äldre och mest spridda skiktet av namn på -by innehåller natur eller 
ägobetecknande förleder, men här finns också ett inslag av förhistoriska titlar som 
jarl, karl och tägn\ i ett yngre skikt märks också dopnamn. Hos stoi-namnen 
förekommer både personnamn och terrängbeteckningar som förleder, till synes 
redan i den äldsta produktionsfasen. En intressant men obesvarad fråga är huru
vida det ändå finns en skillnad på så sätt att den senare kategorin dominerat i ett 
äldre skede. Personnamnsförlederna visar rimligen att relationen mellan individ 
och mark hamnat i rampljuset. En gammal iakttagelse är att personnamn ofta är 
förbundna med kolonisation. Man kan också tänka sig att de speglar ett nytt sätt 
att se på jordinnehav. Inget motsäger att båda faktorerna samverkat.

De äldsta bebyggelsenamnen innehåller ofta terrängord och odlingstermer 
som fortfarande verkar fullt begripliga, även om genomskinligheten stundom kan 
vara bedräglig. Berg och Berga måste ju exempelvis syfta på betydligt blygsam
mare förhöjningar än vad vi idag menar med berg. Den allmängiltiga karaktären 
bidrar till att göra en datering vansklig. Vi har att göra med arvord, många av dem 
äldre än vår tideräkning. Namnen finns visserligen belagda i medeltida källor, men 
för att ens komma i närheten av deras högsta teoretiska ålder skulle vi behöva 
källor som går ytterligare ett tusental år tillbaka i tiden, ja kanske ännu längre.

Jordbruk och namnbruk
Bronsåldern framstår mer eller mindre som en guldålder. Den högtstående kulturen 
bör till väsentliga delar ha byggt på jordbruk och (framförallt) boskapsskötsel, vilket 
innebär att det måste ha funnits en motsvarande term- och namnflora. Allt tyder 
på att ett bofastare jordbruk etablerats redan under den yngre stenåldern. Under 
tidernas lopp har det dock skett stora förändringar i såväl näringsekonomi som 
bosättningsformer, vilket inte kan ha undgått att påverka ortnamnen.



En allmän reflexion är att det vi ser idag bara kan återspegla en liten del av 
alla namn som en gång funnits. Kanske vågar vi ändå gå så långt som att hävda 
att huvudtyperna av de ortnamn som förekommit sedan slätten bebyggdes finns 
representerade i dagens namnflora.

Nya sätt att utnyttja landskapet har genererat nya namn och gjort gamla namn 
överflödiga. Vi skall här uppehålla oss något vid tre former för markutnyttjande 
som kan förmodas ha haft stor betydelse för namnskicket, nämligen:

• Betesdrift och röjningsbruk.
• Stensträngsbygdernas åkerbruk.
• Det ”moderna”, från historisk tid kända jordbruket.

Betande boskapsjordar kan ha varit en vanlig syn på Ostgötaslätten redan 
under yngre stenåldern. Men jordbruk i ordets bokstavliga bemärkelse saknade 
inte betydelse. Man använde sig av ett sätt att odla som utnyttjade naturens inne
boende växtkraft, vad vi med en sammanfattande term kallar röjningsbruk - för
modligen den mest ”ekologiska” odlingsform man kan tänka sig. I lövskogen röjdes 
ytor som göddes av mineralämnen som stubbarna fortsatte att pumpa upp ur 
marken - en effekt jämförbar med kvävegödsling (Strid 1999, s 66ff med hänv). 
Sådana odlingar ger god avkastning under ett par år, sedan får man röja ny mark 
medan de tidigare odlingsytorna läggs i träda, kanske ett tjugotal år, innan de röjs 
och odlas igen.

Röjningsbruket var således mycket arealkrävande, vilket inte hindrade att det 
länge levde kvar som ett komplement där lämplig mark fanns att tillgå. Ett tyd
ligt exempel är det svedjebruk som ännu pä 1800-talet förekom i Östergötlands 
skogsbygder (Ericsson 2004). Några direkta spär av denna brukningsmetod - den 
förhärskande åtminstone fram emot den äldre jåldern - finns knappast i namn
skicket. Indirekta vittnesbörd kan föreligga i namn som Ask och Aska och ort- 
namnstypen -by med dess starka inslag av lövträdsbetecknande förleder (Strid 
1996, s 22ff). Ortnamnselementet -ryd har sannolikt också en förhistoria i det 
forntida röjningsbruket (Strid 1999, s 63). Typbildande ortnamnselement som 
teoretiskt kan ha kommit till användning redan under detta skede är -hem, -lösa, 
-inge samt -stad, -by.

Stensträngsbygden
Där förutsättningar fanns förändrades brukningsmetoderna. Säkert förstod man 
redan i äldsta tid att förbättra jordens avkastning genom att låta djuren beta där 
man tänkte odla. Ordet åker, latinets ager, grekiskans agrós, motsvarande sanskrit
ordet åjra, antas ursprungligen ha betytt just 'ställe dit man driver boskapen'.



Verbet göda är bildat av adjektivet god och substantivet gödsel i sin tur betyder 
ungefär 'det som gör bättre'.

Utvecklingen mot gödslade, fasta åkrar inleddes i vårt område förmodligen 
ganska tidigt. Nyare forskning, där bl.a. undersökningarna i samband med E 4:ans 
nya dragning vid Väderstad spelat en roll (Alf Ericsson m fl 1999), har avslöjat 
ett kulturlandskap helt olika det vi är vana vid. Gårdarna låg tätt och kors och 
tvärs löpte hägnader av sten, bildande mönster som idag inte är så lätta att tolka.

Den enda samtida källa som kan ge oss en föreställning om hur man brukade 
jorden vid tiden för Kristi födelse är romaren Tacitus. I kapitel 26 i sitt verk Ger
mania beskriver han ett samhälle där hövdingen bestämmer var det skall odlas 
och vilka som skall odla. Det finns alltså ingen ”privat” mark. Odlingslotterna 
skiftas regelbundet. Fördelningen sker efter rang och underlättas av att det råder 
överflöd på odlingsbar mark.

Kring Tacitus kortfattade redogörelse har förts en diskussion, som tyvärr lider 
av en slagsida så till vida att få av deltagarna tagit del av texten annat än i över
sättning, ofta översättningar av översättningar. Vi kan inte avgöra huruvida be
skrivningen stämmer in på alla germanska samhällen, men vi kan, för att uttrycka 
det kort, konstatera att det inte finns något i originaltexten som motsäger tanken 
att den ger en verklighetstrogen bild av jordbruket i stensträngsbygderna i ett 
tidigt skede av järnåldern.

Nya metoder innebar också att allt mindre mark krävdes för försörjningen, 
vilket i sin tur gynnade befolkningens tillväxt. De senaste decenniernas arkeo
logiska undersökningar har på många håll avslöjat en bebyggelsetäthet under den 
äldre järnåldern som ter sig minst sagt överraskande. Fenomenet kan illustreras 
med ett exempel från det välbevarade kulturlandskap som fram till 1997 var 
övningsområde för Linköpings garnison. Under historisk tid har det på Tinnerö- 
området funnits fem fastigheter, men det finns lämningar efter uppskattningsvis 
minst ett 50-tal förhistoriska bebyggelser, av vilka en stor del tycks ha varit i bruk 
samtidigt (Strid 2009 s 16ff).

Faktorer som bidragit till den drastiska tillbakagången vid järnålderns mitt 
kan vara flera. Fenomenet verkar vara generellt och en av faktorerna kan vara den 
förödande naturkatastrof — kanske ett gigantiskt vulkanutbrott eller ett metero- 
ritnedslag - som med början år 536 drabbat stora delar av världen. Samtida käl
lor talar om en förmörkad sol, om att människor inte längre kastar någon skugga, 
om år utan sommar.

En katastrof av denna art måste - även om den inte inneburit ett avgörande 
kontinuitetsbrott - ha haft en stark återverkan på samhällslivet och inte minst 
näringsekonomin.
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Fig 6.Tinneröområdets äldsta bebyggelsehistoria har behandlats inom Tindraprojektet 
(se Strid 2009), varifrån följande modell är hämtad. Modellen visar hur Smedstad storäng 
under den äldre järnåldern gått igenom inte bara en, utan flera "jordbruksreformer", som i sin 
genomgripande karaktär närmast kan jämföras med 1700-talets skiftesreformer. Skeendena kan 
följas på grund av att spåren av den äldre järnålderns odlingssystem, främst hägnaderna, 
de s k stensträngarna, här bevarats överraskande väl. Från ett äldsta skede finns spår av 
åtminstone åtta brukningsenheter, av vilka flera förmodligen existerat redan under bronsåldern. 
Den översta figuren visar läget under vikingatid, då den äldre järnåldersbygden är ett minne blott. 
Bara en gård återstår och stensträngarna har spelat ut sin roll. illustration nvis.

Vad hette gårdarna och vem ägde jorden?
Det finns inga skriftliga dokument som kan berätta något om vilka slags namn 
gårdarna i den äldre järnålderbygden hade. Den enda källa vi har är namnskicket i 
sig självt. I enlighet med vårt tidigare resonemang bör vi kunna utgå från att nam
nen tillhörde typer som fortfarande existerar. Namn på -stad, skulle onekligen 
passa in, om vi utgår från att denna efterled betytt 'ställe', men om den saken har 
det rått delade uppfattingar. Man tänker också gärna på -by, som, om vi föregriper 
ett kommande resonemang, kan ha betytt 'odling' eller 'gård'. Andra kategorier 
kan självfallet också komma i fråga.

Så gott som all mark ägs idag av någon. Det kan vara skogmarker stora som 
en socken eller bara en liten plätt, stor nog att rymma en sommarstuga - i bägge 
fallen talar vi om fastigheter. Termen säger något om jordägandets orubblighet. 
De flesta större fastigheter är eller har varit lantbruk och bär följaktligen namn 
av det slag vi är vana vid att se omkring oss på landsbygden.



Men fastigheter har inte alltid funnits. Mycket talar för att en ny syn på rätten 
att disponera över jord följer i spåren av folkvandrings tidens oro och stensträngsbyg- 
dernas upplösning (Ericsson 2005, s 196, Vikstrand & Zachrisson 2006, s 205).

Den process som ledde fram till enskilt jordägande måste ha haft en genom
gripande återverkan på namnskicket. De namn som togs i anspråk som fastig- 
hetsnamn fick en mycket stark ställning i namnskicket (Strid 1999, s 15f).

Ortnamnen har efter förmåga anpassat sig till de nya förutsättningarna. 
Vissa typer har upphört att vara produktiva - andra har kunnat breda ut sig med 
stor kraft. Det gäller framförallt -stad och -by, i ett senare skede även -torp, -rum, 
-säter {-sätter) och andra typer. Vi spänner då över ett tidsintervall som sträcker 
sig åtminstone från skedet bronsålder - äldre järnålder till tidig medeltid.

Under medeltiden var större delen av den odlingsbara jorden ”inmutad”. Där
med fanns det inte heller mycket utrymme kvar för namntyper som så nära för
knippats med fastighetsbildningen. Vissa av dem - det seglivade -torp är kanske det 
tydligaste exemplet - skulle visserligen komma till användning igen, men i andra 
funktioner och i konkurrens med element som bygd, hester, horva, hump, måla.

Äldre namntyper
Låt oss med dessa resonemang i minnet bege oss ut i namnlandskapet som det 
ser ut idag. Vi noterar att Vedemö i Vinnerstad skrevs Widhem 1292. Det visar 
att namnet innehåller samma benämning på 'skog' som Holaveden och Tiveden. 
Av flera tecken att döma började skogsbygden under forntiden redan på sydsidan 
av Motala ström. Vedemö står isolerat, men vi kan resonera oss fram till att det 
bör ha funnits andra hem-namn i grannskapet, namn som spelat ut sin roll på ett 
tidigt stadium. Kännetecknande för hem-namnen är att de ofta förändrats, ibland 
till oigenkännlighet. Det verkar som om man tidigt tappat känslan för vad hem 
egentligen stått för. Här stöter vi på en återkommande svårighet; vi kan inte ta 
för givet att utbredningen av olika ortnamnstyper motsvarar den de en gång hade, 
inte heller att betydelsen alltid varit densamma.

Bengt Pamp (1988) menar att -hem blev produktivt som ortnamnselement 
på 300-talet e Kr, en siffra som så ofta annars är mer eller mindre hämtad ur 
luften. Svenskt ortnamnslexikon sträcker sig till tiden kring Kristi födelse.

Ordet hem är besläktat med det grekiska verbet keimai 'ligga; vila (sig) 'm m. 
Det förekommer i ortnamn över hela det germanska språkområdet och dess 
betydelseomfång omfattar allt från ”hem” i nutida bemärkelse till hela landsändar 
och städer som Böhmen (< *Boiohaimaz), Trondheim, Birmingham. Om vi antar 
att det en gång betytt 'lägerplats', 'tillfällig bostad, viste' skulle namntypens 
uppkomst kunna förknippas med mobila bosättningsformer. Möjligheten av ett



samband med odling enligt röjningsbrukets principer skall inte förbises. Man kan 
ha flyttat mellan olika boplatslägen för att komma närmare de odlade ytorna 
(Strid 1996, särsk s 35fF). Något som kan tyda på detta är förledernas karaktär av 
enkla, ofta än idag välbekanta terrängord som just ved eller dal, berg, sjö {sa), med 
andra ord element som inte är identifierande i sig, men som kan ha fungerat 
utmärkt inom mindre namnbrukar kretsar där syftningen var given.

Namn på -lösa
Aven lösa- namnen har en gång säkert varit betydligt vanligare än idag. Med 
undantag för ett yngre skikt, där -lösa står för brist på något, är förlederna ofta 
svårtolkade. Att det faktiskt existerar namn som Smörlösa och Penninglösa öppnar 
för skämtaren en given tolkning av både Normlösa och Gottlösa, men -lösa i dessa 
ålderdomliga namn har ett annat ursprung. Vilket, närmare bestämt, är omtvistat 
och diskussionen kan knappast betraktas som avslutad. Olika förslag har framförts, 
men mest anklang har nog det vunnit som ser en koppling till adjektivet ljus (El- 
mevik 1971, särskilt s 29). Det är den förklaringen som ligger bakom uppgiften i 
Svenskt ortnamnslexikon att lösa kunnat syfta på ”betesängar eller på utglesning 
av skog i samband med fast bosättning”.

Nu betas ju normalt inte ängar och för nybyggaren räcker det knappast med 
att ”glesa ut skogen”. Bortsett från detta är den markanvändning som bäst överens
stämmer med namntypens förmodade höga ålder onekligen bete och betydelser 
som 'glänta', ljust område', 'öppet rum' förefaller passa in i ett sådant samman
hang. Själv tänkte jag mig tidigare (1987 s 48) att lösa kunde syfta på våtmarker 
utan högre vegetation. Numera överväger jag en annan, i varje fall komplette
rande förklaring. På senare tid har man pekat på det starka betestryck som de 
stora växtätande djuren måste ha utövat redan i det tidiga Europas lövskogar (Vera 
2000). Uroxar, tarpaner och andra ”herbivorer” utvidgade smärre, gräsbeväxta 
gläntor som naturligt uppstår här och var och skapade på så sätt ett landskap med 
utseende mer av park än av skog. Den fritt betande tamboskapen drogs till så
dana gläntor, som rimligen också blev attraktiva för bosättare. Ljusa, öppna om
råden kan med andra ord ha varit ett i ordets rätta bemärkelse naturligt inslag 
redan i det arkaiska landskapet och språket måste ha haft uttryck för detta - inte 
minst i namn.

Spridda nedslag av &«-namn finns söder om Fornåsabygden på sydsidan av 
Svartån {Normlösa, Nederlösa, Västerlösa) samt i väster och sydväst: Eldslösa 
(Mjölby), Rogslösa (by och socken), Stavlösa (Orlunda).Till dessa kan vi foga det 
*Vedlösa som att döma av skrivformen Vithløsobyargh 1287 döljer sig i Vilseberga 
i Rogslösa.



Eldslösa strax intill Mjölby uppträder i skrift i mitten av 1300-talet och skrivs 
då omväxlande ozløso (1341),Æzløso (1382) och liknande. Skrivformerna pekar 
i olika riktning. Ett ord som gör sig påmint är ås, vilket i ortnamn kan uppträda 
i växelformen äs, som i det sörmländska As (Hellberg 1967, s 113f). Litet yngre 
belägg pekar dock snarare mot ordet ed (j ethzløso 1382). Bägge alternativen 
verkar förenliga med terrängläget.

I Rogslösa har man velat se den gamla benämning på hästen som vi har i 
valross och gotlandsruss. Ett tidigt originalbelägg (in Rosløso 1276) motsäger inte 
en sådan tolkning, men det gör däremot skrivningar med oo på 1300-talet. 
Dessa förutsätter nämligen ett uttal med långt o som i ros, vilket styrks av nutida 
uttalsuppgifter. Upphovsmannen till ”glänte”-teorin, Lennart Elmevik, har i stället 
föreslagit det sällsynta mansnamn Rok, som enligt Elias Wesséns förmodan ingår 
i ett Roxtorp i Mjölbytrakten (Elmevik 1967, s 46 med hänv). Möjligen rör det 
sig om ett i ett par runinskrifter förekommande Hrökr, vilket identifierats med 
den fornvästnordiska benämningen på fågeln toppskarv (NRL).

Visserligen hävdade Jöran Sahlgren på sin tid att det bland /öra-namnens 
förleder också finns personnamn (1919, s 106f). Som exempel anförde han de 
östgötska Ginkelösa (Vårdsberg), Gärdslösa (Kumla) och Skrumlösa (Kimstad). 
Gösta Franzén (1982, s 32) underkänner det sistnämnda, där han vill se ett ånamn, 
men lägger till Gottlösa (Veta) och Govlösa (Normlösa). Frågan är dock om något 
enda av dessa fall kan betraktas som säkert. Det rör sig uteslutande om konstruk
tioner, inte sällan ”på lösan sand”.

Om vi återvänder till Rogslösa finns det med andra ord skäl att söka förkla
ringen på andra vägar. I slutskedet av den yngre järnåldern övergår diftongen au 
i vår del av Norden normalt till ö. Men inom ett stort nordvästgermanskt om
råde har den i stället blivit o. Denna utveckling, fonetiskt mer lättförståelig, antas 
under ett något tidigare skede även ha nått Svealand, framförallt genom förbin
delserna mellan handelsplatserna Hedeby i Schleswig och Birka i Mälardalen. 
Härifrån kan den ha spritts i olika riktningar. Till saken hör nämligen att man på 
flera håll utanför det centralsvenska området, bl a i Södermanland och t o m på 
Gotland, pekat på fall, där antagandet av en övergång au > o kan ge annars svårtol
kade namn enkla och övertygande förklaringar (Strid 1989, Elmevik 1997,2000). 
Sådana exempel finns även i vårt område. Hog- i Hogstad skulle kunna återspegla 
fornnordiskans haugr 'gravhög'; Rocklunda och Rogslösa samma hraukr”rauk” som 
vi räknar med i Rök, Orås i Järstad och Allhelgona ordet ör, fornnord. aurr. Att ut
vecklingen inte inträtt just i Rök lean ha att göra med betoningsförhållanden. Ten
denserna till förändring har varit starkare i längre namnformer - ett i ortnamn inte 
ovanligt fenomen, för vilket Sahlgren myntade termen ordlängdsbalans (1930).



I själva verket närmar vi oss här ett problem med en politisk-historisk dimen
sion: de inte alltid fredliga kontakterna mellan svear och götar och deras språkliga 
återverkningar. Vi får anledning att återkomma till detta ämne.

* Vedlösa erbjuder knappast några tolkningssvårigheter. Ved syftar här på 'skog' 
liksom i Vedemö. Däremot finns det skäl att dröja något vid namnet på den stora 
byn Stavlösa i Orlunda. Frågan är vad stav syftar på. Franzén (s 32) tänker på ett 
gränsmärke, men vi vet inte om det fanns markerade egendomsgränser av det slag 
han måste ha haft i tankarna vid den avlägsna tidpunkt då namnet sannolikt 
bildades. Andra perspektiv öppnar sig om vi beaktar grannskapet till Orlunda — 
sannolikt en viktig forntida kultplats. Ordet stav dyker nämligen upp i sakrala 
namnsammanhang, antagligen med syftning på resta gudabilder av något slag (jfr 
Vikstrand s 292ff).

Sammantaget ger förlederna i /óbz-namnen, i den mån de låter sig tolkas, 
tyvärr inte mycket vägledning vare sig om namn typens ålder eller om den innebörd 
namngivarna lade in i ordet. Bebyggelsens läge och de fasta fornlämningarna 
talar dock för att lösa-namn av det slag vi möter i vårt område är mycket gamla 
(jämför Brink 1990 s 37). I SOL har man sträckt sig till folkvandringstid, men 
typen kan sannolikt gå betydligt längre tillbaka än så.

Som tidigare nämndes kan man förmoda att landskapet i västra Östergötland 
tidigt präglades av ett intensivt betestryck. Redan kring 700-600 före Kristus 
beräknas slätten ha varit avskogad (Petersson 2006, s 21,24). Vill vi hålla fast vid 
”glänte-teorin” bör vi med andra ord överväga om inte namntypens uppkomst 
snarare borde förläggas till bronsåldern eller rent av ännu tidigare.

Namn på -inge
Till de äldre bebyggelsenamnen hör också mgi-namnen. Att typen tillhör äldre 
järnålder och folkvandringstid hävdades av Elof Hellquist redan 1904 och har 
sedan dess veterligen inte ifrågasatts (Pamp, s 35). Till saken hör att det är en av 
de få dateringarna av ortnamnstyper som vilar på språklig grund. Inge-namn 
måste nämligen ha bildats innan en vokalförändring (z'-omljud) ägde rum, som 
förläggs till perioden ca 500-700 e Kr (jfr ovan s 60).

Till skillnad från -hem och -lösa m fl är -inge inte något självständigt ord, 
utan en avledningsändelse, ett suffix, som förmedlar sin innebörd först när det 
fogas till ett annat ord. Suffixet, som även förekommer i andra varianter som -linge 
och -unge,uttrycker härstamning och samhörighet, som i smålänning— en person 
som kommer från Småland. Funktionen är i grund densamma i ortnamnen, men 
mg<?-namnens bildningssätt är mer komplicerat och grundorden dessutom ofta 
svårtolkade. Märkligt nog påträffas de trots sin ålder ofta i periferin av äldre bygder,



något som bidrog till att namntypens främste kännare, Carl Ivar Stähle, beteck
nade dem som forntida ”utmarksnamn” (1946).

Inom undersökningsområdet uppträder inge-namn främst i två områden, dels 
i trakten av Skänninge, där vi förutom Skänninge har Fållinge och Snyttringe, dels 
i Fornåsabygden med Hycklinge, Hyttringe och Vevinge. Isolerade förekomster 
förekommer i Vaderstad (Lämminge) och Herrestad (Svälinge) samt i Sya (Hydinge, 
Päpplinge).

Som Elias Wessen påpekat i sin studie över Skänningebygdens ortnamn (1970, 
s 47f) har nog de flesta Skänningebor klart för sig att stadens namn på något sätt 
hänger ihop med Skenaån. Skena är ett gammalt ord för 'sår' och ån kan ha fått 
namn av sitt nedskurna lopp. Skälet till att det heter Skänninge och inte * Skeninge 
kan som Lars Hellberg visat (1973) förklaras som en följd av ordlängdsbalansens 
verkningar.

Wessen kommer in på en annan fråga, nämligen hur det kan komma sig att 
detta betydelsefulla och tidiga stadssamhälle bär ett inge-namn. Han betonar det 
kommunikationsmässigt fördelaktiga läget, accentuerat av de närbelägna kult
platserna Ullevi, Njärdevi och Götala, och föreställer sig att namnet är givet ”av 
främlingar, av färdemän som här passerade Skenaån. För dem var detta den enda 
platsen vid Skenaån”. Det skulle med andra ord röra sig om ett s k vägens namn 
(Strid 1999, s 24f).

Själv misstänker jag att Skänninge, liksom Fållinge och Snyttringe, har 
namngivits från ett äldre bebyggelsecentrum i den nuvarande stadens grannskap, 
kanske från ett ursprungligt *Berga, varifrån nuvarande Biskopsberga och Lag- 
mansberga brutits ut.

Det kan finnas skäl att jämföra med en annan forntida ”åbygd”, närmare be
stämt den kring Svartåns lopp mellan Sya och Spångsholm. Här påträffas ett 
antal ålderdomliga ortnamn, de flesta av dem svårtolkade. Ifrån den plats där 
E4:an idag passerar Svartån har vi i sydlig riktning ett Gudhem, därefter Sv ås och 
Vimne på ömse sidor om ån och ytterligare något längre söderut Sya med Hydinge 
och Päpplinge i typiskt utkantsläge. Väster om Sya ligger Solberga till vilket Södra 
Berga ansluter på södra sidan ån. Hit får vi också förlägga det försvunna Kungs- 
berga, omnämnt i flera medeltidshandlingar (Andersson 1994). Bilden av en 
primärenhet med namnet Berga, som i Skänninge, kompletteras av två stora grav
fält från äldre och yngre järnålder.

Det skulle föra för långt att gå in närmare på detta intressanta område, men 
vi hinner konstatera att vi vid sidan av namn av samma typer som i centralbygden 
i Skänninge finner det vi förgäves letar efter där, nämligen namn som genom sin 
ålderdomliga karaktär kan göra anspråk på att tillhöra ett ännu äldre skikt i byg-



dens historia. Sya lämnas otolkat i SEO liksom i SOL, men man kan överväga 
möjligheten att det kunde vara bildat till det germanska verbet *sih(w)an 'droppa, 
sila m m, varom se SEO under sil2 (jämför även sv dial siga 'sakta rinna, sippra 'o 
dyl). Namnet skulle enligt Hellqvist ursprungligen ha tillhört ett mindre vatten
drag som mynnar i Svartån vid Sya. Som vi sett har dock stora förändringar skett 
i det hydrologiska landskapet. Svartån har sannolikt bildat flera sjöar och sträckorna 
däremellan kan ha haft olika namn. Namnet Sya - i så fall med innebörden 'den 
sakta rinnande' eller liknande — kunde tänkas markera en sträcka av ån som stått 
i kontrast till partier med mer stritt strömmande lopp.

Om vi återvänder til Skänningebygden och och slår fortsatt följe med Wessen 
(s 48) är det lockande att tänka sig ett samband mellan Fållinge (faldinge 1301) 
och det närbelägna Fallsberg. Vad fåll/fall (< fald) i så fall syftar på är dock oklart. 
Wessen liksom Stähle (1946 s 498,504f) tänker på svenska dialekters fåll 'enskilt 
liggande, inhägnad åker' och fålla (ävfållo dyl) 'inhägnad för kreatur'.

I Snyttringe vill Wessen se ett personnamn, men här liksom annars när det 
gäller inge-namnen förväntar vi oss en terrängbeteckning. Nära till hands ligger 
stammen snyt- i snyte 'utdragen spetsig nos; tryne'. Jämförelser med kroppsdelar 
på djur är nämligen ett av de drag som förknippas med namntypen (Ståhle s 
522ff). I det här fallet bör jämförelsen ta sikte på det avsmalnande terrängparti 
som rymmer bebyggelsen och som på ett karakteristiskt sätt skjuter ut i den 
omgivande terrängen, av allt att döma forntida sjöbotten.

Hycklinge, som finns på flera håll i Östergötland innehåller ett höjdbeteck- 
nande ord, besläktat med tyskans Hügel. Hyttringe, Vevinge och Lämminge kräver 
liksom Hydinge och Päpplinge utredningar som inte ryms här. Svälinge, som äldst 
skrevs med rd (Sværdinge o dyl), bör väl som Ståhle menar vara bildat till svål 
'grässvål', en betydelse som antas föreligga i det bekanta i Svärdsjö i Dalarna (s 387; 
jfr SOL under detta namn).

Inge-namnens geografiska fördelning i Fornåsaområdet är påfallande. I var 
och en av de tre socknarna uppträder ett inge-namn i periferin av sockencentrum: 
Vevinge i Skeppsås, Hycklinge i Fornåsa och Hyttringe i Lönsås. Med tanke på 
bygdens överhuvudtaget ålderdomliga prägel är det lockande att här se en bekräf
telse på Stahles slutsats rörande namntypens utmarks karaktär.

Inge-namnen innehåller ett ordförråd som i sin variationsrikedom och särpräg
lade karaktär förefaller anspela pä företeelser i kulturlandskapet av helt annan art 
än vad som gäller för andra äldre namntyper. De tar inte sällan sikte på företeeelser 
av lite udda slag som buskskog, ofruktbar mark, förekomst av orm och tom löss 
samt påfallande ofta vattensjuk mark. Carl Ivar Ståhle talar om deras ofta ”för
klenande innebörd” (s 545ff), ett drag som skall ses i relief mot suffixets ännu fullt



levande funktion att bilda personbenämningar av mer eller mindre nedsättande 
karaktär; dumming, illbatting, vettvilling etc. Med det ofta perifera läget i åtanke 
ligger det nära till hands att inge-namn av den aktuella typen reflekterar äldre 
bygders syn på bosättare i utmarkszoner som tagits i anspråk av ”utbölingar”.

Ett förhållande som kanske inte är utan betydelse är, som Stähle visat, att 
namntypen i vårt land, tvärtemot vad som gäller exempelvis i England, aldrig 
innehåller personnamn. Tanken ligger nära till hands att förhållandet avspeglar 
ett samhälle där någon enskild äganderätt till jord inte existerat.

Två omdiskuterade namnelement
”Höskuldur bjó å Hoskuldsstędum i Laxårdal. Hrütur hét brödir hans. Hann bjö 
å Hmtsstędum.” Med korta precisa penseldrag tecknar den isländska TVrøAsagan 
bilden av Island vid nordbornas kolonisation på 800-talet. Länge föreställde man 
sig efter isländsk förebild ett ”landnam” även i vårt land, ett nybyggarskede då ny 
bygd bröts i ödemarken. Ortnamnen på -stad med sina många personnamnsför- 
leder passade utmärkt i detta tankemönster och bland forskarna fanns länge en 
tendens att förlägga namntypen till samma tidsepok.

Vi möter bland ortnamnen på -stad personnamn som fortfarande används 
som Åke (fsv Aki) i Axstad och (troligen) Birger/Börje i Borstad, men också många 
som sedan länge fallit ur bruk som Grep i Grepstad och Lodhir i Lårstad, Black i 
Blackstad eller Järp i Jär stad. Inte så få har karaktär av binamn (ibland kanske 
snarare öknamn). Det gäller exempelvis Högne, egentligen ett ord för 'hankatt', 
i Hygnestad (de høgnestadhum 1321), Fågel i Fågelstad (i Fughilstajtum), Kalv i 
Kalvestad och *Fivel 'dåre' i Fivelstad. Mönstret är så tydligt att man inte dragit 
sig för rena konstruktioner av personnamn eller personbenämningar när man inte 
kunnat komma på någon annan förklaring. Ett exempel är det * Vinde som anta
gits ingå i Vinnerstad. Många av namntypens exponenter är här, liksom på Island 
och på andra håll, utan tvivel sammansatta med personnamn, men det finns skäl 
att understryka att det inte gäller alla.

Vi har att göra med en talrik grupp, spridd över Östergötlands bästa jord
bruksmarker, där ett trettiotal socknar har namn på -stad. Det ligger nära till hands 
att de personbetecknande förlederna hänger samman med kolonisation. Expan
siva perioder har genom historiens lopp växlat med tillbakagång och förfall, rent 
av ödeläggelse. Man kan tänka sig att -stad kom till riklig användning inte bara 
i stensträngsbygden och kanske redan dessförinnan, utan också i den återhämtning 
som följde i spåren av folkvandringstidens oro.

De ortnamn som genom fastighetsbildningen knöts till gård och grund fick 
som nämndes en mycket stark ställning i namnskicket (jfr Strid 1999, s 43ff).



När produktiviteten hos -stad och -by i stort sett tycks ha upphört med vikinga
tidens slut kan man, som vi tidigare var inne på, misstänka att det har att göra 
med att fastighetsbildningen då låg färdig i sin grundstruktur. Det fanns helt 
enkelt inga givna användningsområden för dem längre.

Att avgöra hur och när dessa namntyper en gång uppstod är som annars en 
vansklig uppgift. Kan vi på arkeologisk grund datera bebyggelsen får vi i varje fall 
en uppfattning om namnets ålder, en terminus post quem. Rör det sig om ett namn 
som dessförinnan fungerat som ägonamn gäller naturligtvis inte denna daterings
grund.

För att kunna bedöma åldern hos ett namnelement måste vi återigen skaffa 
oss en uppfattning om dess ursprungliga betydelse och denna måste bedömas mot 
bakgrund av vad vi tror oss veta om samhällets och jordbrukets utveckling under 
järnåldern.

Bägge namntyperna är föremål för en fortlöpande diskussion, som mycket 
kommit att handla om vilken som är äldst. Vad de ursprungligen syftat på är 
omdiskuterat. Ordet by är nära besläktat med bo, bonde och bygga - på längre håll 
med grekiskans phytón 'växt'.

Det kan, för att göra en lång historia kort, ursprungligen lika väl ha betytt 
'odling' som 'gård' (Strid 1996, s 26f). Av två ledande forskare, Jöran Sahlgren 
och Lars Hellberg, förordade Sahlgren det senare och Hellberg det förra alter
nativet.

När det gäller -stad väger det, trots ihärdiga försök att komma fram till en 
mer konkret ursprungbetydelse, numera kanske över till förmån för den historiskt 
väl betygade innebörden 'plats, ställe' som i bo stad. Diskussionen pågår, utan att 
något direkt genombrott kan skönjas. Frågan är också minst sagt komplex. I 
motsats till by, som är uteslutande nordiskt, förekommer namn på -stad med si- 
doformer över hela det germanska språkområdet och det svenska materialet kan 
knappast ses isolerat från det övriga. En framgångsrik strategi förutsätter dess
utom kunskaper om språkutveckling och landskapsutveckling som få forskare 
idag besitter.

Som vi nyss framhöll går bebyggelsenamn ofta tillbaka på ägonamn. De re
flekterar med andra ord ett skede när bebyggelsen inte längre anlades i ”naturen”, 
utan i ett allt intensivare utnyttjat kulturlandskap. I yngre gårdnamn påträffar vi 
rader av odlingstermer som ryssiä (rössle) liten röjning', löt 'betesmark', vret 
liten åker', horva 'liten inhägnad åker eller äng', hump'ett stycke jord, skog eller 

äng’, och vidare gärde, hage, land, lycka, sved, plöja och många andra. En fråga som 
lätt inställer sig blir då om det inte förhåller sig på samma sätt med äldre bebyg
gelsenamn som de på -stad och -by.



Sambandet med kulturlandskapet
Ingen forskare har lagt ned så mycken möda på att komma åt grundbetydelsen 
hos dessa element som Lars Hellberg. De resultat han kom fram till och som 
presenterades i hans omfattande och viktiga studie över Kumlabygdens ortnamn 
(1967) innebär att både -stad och -by är knutna till det för järnåldern så viktiga 
ängsbruket. Det skulle i själva verket röra sig om benämningarna på två olika slag 
av produktiv ängsmark; låglänt, fuktig sidvallsäng (kaläng), respektive torrare, mer 
höglänt hårdvallsäng, ”löväng”.

Hellberg definierar det sistnämnda, lite vaga begreppet som en ängstyp ska
pad ”genom röjning och utglesning av lövskog, som fick stå kvar i mer eller 
mindre sammanhängande bestånd” (1967 s 243ff, 405). Knytningen till lövängs- 
natur kunde förklara det påfallande starka inslaget av lövträd hos Ty-namncn: 
Almby, Askeby, Ekeby etc (s 409ff). Hellberg hänvisar bl a till Elias Wesséns intres
santa iakttagelse (1970, s 42) att namn på -stad saknas i det åslandskap som ut
breder sig ”från Fivelstad i norr till Hogstad-Mjölby i söder, från Bjälbo i väster 
till Järstad i öster”. Wessen tolkade förhållandet så att området domineras av 
sandjord, vilket gjort det mindre lockande för ett ”primitivt jordbruk”. Hellberg 
(s 260) framhåller att det snarare förhåller sig tvärtom och ser i förhållandet en 
bekräftelse på sin tes; by-namn hör hemma i lövängsnatur.

När Lars Hellberg skrev på sitt arbete om Kumlabygden, där namnen på ett 
tidigare inte skådat sätt sattes i relation till kulturlandskapet, var stensträngarnas 
funktion obekant. Slående är att han i utredningen om stad-namnen (s 347ff) vid 
sidan av huvudspåret ringar in ett betydelsefält kretsande kring fållor och stängsel. 
Bland förlederna lägger man också märke till ett inslag av husdjursbeteckningar, 
särskilt på ”hannar och ungdjur, både av stor- och småboskap” (s 362). Hade Lars 
Hellberg vetat vad vi idag vet om den den äldre järnålderns stensträngslandskap 
hade han förmodligen ägnat dem den största uppmärksamhet.

När det gäller -by finns det skäl att fästa uppmärksamhet på en iakttagelse 
Hellberg gjorde redan i ett tidigare arbete (1950 s 146ff). De föga preciserande 
förlederna tyder på att de äldre namnen på -by har sitt ursprung i namnbrukar- 
kretsar som inte varit större än att syftningen var given, med andra ord i slutna 
bygdemiljöer. Vi kan jämföra med hem-namnen (ovan). En lockande tanke är att 
termen by har sitt ursprung i ett urnordiskt s k possibilitetsadjektiv *buwiaR 'som 
kan (får) odlas', i substantiverad form 'plats, där man kan (får odla)'. Tanken 
ligger då nära till hands att by har sin upprinnelse i en roterande fördelning av 
jordlotter av det slag som beskrivs i kapitel 26 hos Tacitus.

I västra slättbygden utgör namnen på -by inte något särskilt framträdande 
inslag, men det finns vissa iögonfallande undantag och ett av dem är just det



område där Wessen gjorde sin iakttagelse. Här finns en hel svit: Hageby, Högby, 
Kummelby, Lundby, Mörby, Skrukeby, Vammelby, m fl. Spridda förekomster finns 
också längre västerut i det småbrutna landskapet utmed E4 mot Väderstad samt 
i norr mot Motalaviken och Motala ström: Appelby, Ekeby (Ekebyborna), Hageby 
{Hagebyhöga), Kårby, Mörby, Nyckelby,Åby, Åkerby. Bygden på nordsidan av ström
men intar på flera sätt en särställning. Vi återkommer strax till detta.

Förlederna är med några få undantag genomskinliga. De äldsta namnen inne
håller genomgående allmänna, vegetations- och terrängbetecknande termer som 
sällan kräver närmare kommentarer. I det på flera håll förekommande Mörby 
ingår ordet myr i en sammansättningsform av ålderdomlig karaktär {myriby). 
Mjölby, vilket som nämnts innehåller det från latinet lånade mölla {molina) '(vat
tenkvarn', kan å andra sidan inte vara så mycket äldre än vikingatiden.

Kummelby, Skrukeby och Vammelby är grannar. Skrukeby skrevs under medel
tiden med o och Hellquist, som författade en avhandling om namn på -by 1918, 
antog att det innehöll ett vattendragsnamn besläktat med verbet skrocka (s 50; jfr 
Franzén 1983, s 19, 77). Förklaringen är väl inte omedelbart övertygande och 
samma gäller Vammelby (wamlaby 1348), som märkligt nog tycks innehålla ett 
fornsvenskt adjektiv vamul 'vämjelig'. Om namnet, som Hellquist menar, verk
ligen syftar på en för orten kännetecknande egenskap står vi inför en särling i 
Åy-namnsbcständet, unikt i sin förklenande karaktär.

Läget intill låglänt terräng som genomkorsas av mindre vattendrag och den 
relativa närheten till en förmodad fornsjö motiverar att vi prövar ett hydronymiskt 
alternativ. Hellquist tycks inte ha funderat i sådana banor, trots att han i sin stora 
sjönamnsmonografi (1903-06) hade att tackla ett snarlikt namnproblem, nämli
gen Vammeln, äldre namn på den vackra sjön Valdemaren i Södermanland (s 890). 
Samma fråga aktualiseras här: vilken eller vilka egenskaper kan ha motiverat ett 
namn av så negativ innebörd? Svante Strandberg, eminent kännare av sjönamn 
överhuvudtaget och sörmländska sådana i synnerhet, har pekat på ”besvärliga is
förhållanden och därav betingade risker och olyckor” (1988, s 126f). Det förefal
ler högst tänkbart. Vi kan jämföra med hur vi tidigare resonerade kring Försjön. 
Strandberg har en något avvikande uppfattning om själva namnbildningen, han 
tänker sig en l- avledning till grundordet, det fornnordiska adjektivet vamm 
'skada', vilket skulle ge betydelsen 'den som vållar men och skada'.

Det måste understrykas att resonemanget är högst hypotetiskt, men av ter
rängen att döma verkar det inte omöjligt att det vid Vammelby funnits en sjö. 
Huruvida den i såfall förknippats med liknande egenskaper är naturligtvis omöj
ligt att säga. Till saken hör att ord av negativ, förklenande innebörd naturligt nog 
ofta knutits till mark av sumpig, träskartad karaktär.



Efterleden -by är i Östergötland annars nästan lika frekvent som -stad, men 
den största koncentrationen finner vi i öster, på Vikbolandet, ett område med tyd
liga uppsvenska drag. Denna ”svea”prägel - enbart i Uppland finns närmare 1000 
exempel (Hellberg 1967, s 245) - har nyligen aktualiserats av Mats G Larsson i 
boken Götarnas riken (2002, s 90ff). Larsson fäster sig vid vissa från det övriga 
namnskicket avvikande förekomster i Västergötland, bl a Kållandsbygden och 
Vadsboslätten, som även av andra tecken att döma kan ha varit föremål för sveako- 
lonisation. Det finns skäl som talar för att Östergötland varit utsatt för framstötar 
från samma håll, men samtidigt får vi hålla i minnet att namn på -by är spridda över 
större delen av Norden, inklusive vikingabygderna i England och Normandie.

I motsats till vad som gäller för rfW-namnen saknas personnamnsförleder i 
de äldsta £y-namnen. Däremot märks en grupp namn som innehåller titlar på 
forntida befattningshavare av olika slag; bl a tägnar (Tägneby), smeder {Smedby) 
och ”karlar ’ {Karleby). De flesta har anknytning till militärväsendet - inberäknat 
smeden, i egenskap av vapensmed - men det förekommer också sådana som 
tillhör den religiösa sfären som gode i Gudby, varom närmare nedan (s 91). Hit 
hör i enlighet med ett resonemang vi också för lite längre fram, en hittills inte 
uppmärksammad titel som kan förklara det egendomliga namnet Kvinneby.

Namn på -bygd
Till saken hör att personnamn trots allt förekommer, men i ett betydligt senare 
skede - närmare bestämt under namntypens uppblomstring under tidig medeltid, 
då den uppträder i kolonisationsområden i Uppland, Bergslagen, Aland och i 
någon mån Tjust och södra Öland (Hellberg 1967 s 370,1980). Hos oss påträffas 
denna typ av Ty-namn framförallt norr om Motala ström, där den delvis sam
manfallit med namn som ursprungligen slutat på -bygd.

Det finns skäl att se litet närmare på denna senare kategori, helst som by och 
bygd är nära besläktade ord. I flera fall avslöjar namn som idag slutar på -by sitt 
rätta ursprung genom medeltida skrivformer. Det gäller till exempel Härseby i 
Aska, ett äldre Herfrodzbygd, Ödeby (ødhinsbygh 1384) och Ervasteby (Arwasta- 
bygd 1405). Hit hör väl också det litet udda Storkelsby (Stor-Ketills bygd?), där vi 
dock bara har ett sent belägg som slutar på -by. Med hänsyn till att det genom
gående rör sig om mindre, enstaka gårdar i kolonisationsområden har man tänkt 
sig att bygd haft samma betydelse 'gård' eller snarare 'nybygge', som vi får räkna 
med i det yngre skiktet av namn på -by (Palm 1927).

En notis i Vadstena klosters jordebok från 1447 angående Ingesby i Västra Ny 
är här av intresse. Det uppges att klostret har en gård som ligger utanför hå och 
hamna ”j jngældhz bygdh ... ok han ær hæradhz iordh” (Larsson 1971, s 9). För-



leden i namnet, som 1399 skrivs nästan på samma sätt, Ingældzbygd, är ett mans
namn som vi mest känner i formen Ingjald. Denne Ingjald har tydligen fått tillstånd 
att nyodla på häradsallmänningen.

Sannolikt finns det flera sådana fall. Förhållandet aktualiserar en tolkning av 
bygd som framfördes 1960 av Petrus Envall. Enligt denne är bygd bildat till verbet 
bygga i en äldre, men i landskapslagarna klart dokumenterad innebörd 'arrendera'. 
Jag anslöt mig till förslaget i en bok om ortnamnen på -måla ( 2006), där jag 
hävdar att det finns ett samband mellan måla-namnen och så kallad styrd kolo
nisation. Enligt gammal hävd hade sveakungen rätt till en tredjedel av allmän- 
ningsmarken i Götaland och denna mark kan enligt ett på kontinenten värdigt 
mönster tänkas ha fördelats på nyodlare (s 125ff).

Det är rätt påfallande att man i flera kolonisationsområden i Götaland, där 
måla-namn saknas, i stället träffar på namn som slutar just på -bygd eller -bygget. 
Det senare elementet kan i likhet med -benning (<bygning) i Bergslagen, också 
knytas till bygga i den angivna betydelsen.

/Jyyff-n airmens förekomst i Motalaområdet kan mot denna bakgrund få en 
historisk förklaring. Ett namn som här drar till sig uppmärksamhet är Järskalleby 
i Västra Ny. I brist på bättre har det antagits innehålla ett binamn "Järnskalle" 
(Palm 1927, s 141, Franzén 1982, s 41). Frågan är om det inte i stället rör sig om 
en sammansättning av ordet jarl i den vanliga biformenjärl och karl (med en inte 
ovanlig assimilation rl > ll). Namnet skulle då förstås som ett ursprungligt *Jarlskar- 
labygd 'jarlskarlarnas ”bygd”' och framstår närmast som en parallell till ett Kal- 
lamåla i Längasjö socken i Värend, en bebyggelse som enligt min förmodan kan 
ha hyst karlar i tjänst hos en storman som på kungligt uppdrag ombesörjt kolo
nisationen av trakten (Strid 2006, s 148).

Sakrala namn
Ortnamnen speglar mycket av människors tankar och överväganden kring ut
nyttjandet av landskapet, den gemensamma basen för överlevnad och fortbestånd. 
Men tillvaron rymmer andra dimensioner än knoget för brödfödan. Världshisto
rien såg tidigt samhällen och nationer med högstående kultur bildas - och för
svinna. Det vore väl förmätet att påstå att vår forntid kan ha rymt civilisationer 
jämbördiga med antikens, men å andra sidan: hade vi ägt en skriftkultur av sam
ma slag som i Hellas och Rom skulle vi säkert bli förvånade.

Människan har i alla tider drivits av motstridiga krafter; å ena sidan goda 
tankar och visioner, å andra sidan maktbegär och girighet. Forntiden framstår 
inte som någon idyll. Genom lagar och regler, iakttagande av vad tro och sed bjöd, 
försvarsåtgärder av olika slag har man sökt slå vakt om samhället. Aven i ortnamns-



skicket ser vi reflexer av dessa strävanden och vi skall i det följande framförallt 
uppehålla oss vid några av de mest fängslande.

Ansvaret för rättsskipning, försvar och kult tycks under forntiden ha varit 
knutet till samma personer och samma geografiska miljöer. Enligt en ofta hävdad 
uppfattning var kungen på en gång regent, högste domare, militärbefälhavare och 
överstepräst. Religionen uppfattades inte som underordnad andra samhällsfunk
tioner, utan som likställd med, ja invävd i dessa. Att förneka gudarnas ingripande i 
tillvaron ansågs knappast rationellt, snarare obegripligt, dåraktigt. Religionens 
utövande i enlighet med stadfästa bruk och sedvänjor var en garanti för samhäl
lets fortbestånd. Vi har av allt att döma att räkna såväl med stora, offentliga kult
platser, där särskilt utkorade präster och prästinnor officierade, som med smärre 
lokala sådana, kanske gemensamma för en grupp av gårdar.

Eftersom de sakrala namnen i området knappast berörts sedan Elias Wesséns 
pionjärinsatser (1921,1922) finns det skäl att ägna dem särskild uppmärksamhet. 
Med sakrala ortnamn förstår vi sådana som på ett eller annat sätt är länkade till 
religiösa bruk och föreställningar (jfr Vikstrand 2001, s 36ff, 41). Undersöknings
området innehåller en rik typflora av namn som kan höra till denna kategori, en 
del av dem klara och otvetydiga, andra dunklare, osäkrare.

Ofta är valet mellan sakralt och icke sakralt enkelt. Kombinationen av ett 
gudanamn och ett ord som betecknar en helgedom som i Ullevi och Njärdevi - 
himmelsguden Ulls respektive jordgudinnan Njärds kultplatser - talar för sig själv, 
men i många fall ställs vi inför svåra avgöranden.

Bynamnet Ask i Aska härad representerar en namnbildningstyp med otaliga 
motsvarigheter i form av mer eller mindre tillfälliga namn som ”Björken”,’’Eken”, 
”Tallen”. Det skulle teoretiskt kunna vara ungt, men byns storlek och läge jämte 
det faktum att Ask gett namn åt socknen och kanske också häradet talar emot 
detta.

Asken är heller inte vilket trädslag som helst. Dess näringsrika blad lämpar 
sig väl för lövtäkt. Veden är hård och seg och har flitigt använts till redskap och 
verktyg. Det ståtliga trädet spelar en framträdande roll i vår kulturhistoria och 
förekommer ofta i omskrivningar, kenningar, för spjut, krigare och skepp i forn
nordisk mytologi och diktning. Namnet Ask bars enligt Eddan av den första 
mannen på jorden.

Det finns med andra ord skäl att misstänka att ortnamnet har sin grund i 
något särskilt anslående exemplar av släktet Fraxinus Excelsior, kanske ett träd 
omspunnet av sägner och föreställningar, ett heligt träd. Man har inte varit främ
mande för sådana tankegångar (Vikstrand 2001, s 275 not 200) och ett resonemang 
i den riktningen motsägs i vårt fall inte av det centrala läget i bygden.



Samma svårigheter inställer sig vid bedömningen av namnet Hassia (Hassle 
m m), som uppträder i förtätade forntidsmiljöer som Hassia vid det märkliga 
gravfältet Lunds backe i Vallerstad och det kända Hassle i Närke, förknippat med 

84 en kultplats som var i bruk från bronsålderns slutskede ända in i vikingatid. Syf
tar namnet på en hasseldunge vilken som helst? Eller döljer det någon bortglömd 
betydelse?

Studerar vi den fornisländska litteraturen finner vi att hassel användes för att 
hägna in fridlysta platser. Valet av trädslag tillskrivs magiska föreställningar (Strid 
2005, s 150 med hänv), men kan i och för sig lika gärna vara betingat av praktiska 
skäl. Hassel var ett material som i ett ängs- och hagmarkslandskap alltid stod till 
buds och som passade bra för detta ändamål. Frågan leder in på de resonemang



som förts kring stadsnamnet Lund. Man har tänkt sig att detta en gång tillhört 
”lunden par preference” - en helig lund vars sakrala funktion var så uppenbar att 
den inte närmare behövde preciseras (Pamp 1990). Det har på goda grunder häv
dats att ordet lund, även om det i sig självt är profant, fått en sakral färgning genom 
lundarnas roll i religionsutövningen (Strid 1999, s 99f).

Inte utan intresse i sammanhanget är att ordet lund ofta förekommer i lokala 
namn synbarligen av växlande ålder, knutna till större och märkligare gravfält som 
Lundbacken i Ask, det nyss nämnda Lunds backe eller Hagalund och Höga lund i 
närheten av gravfältet strax norr om Skeppstad i Hagebyhöga.

Bättre förspänt har vi självfallet när namnet innehåller en bestämning av sakral 
karaktär, som det kultplatsbetecknande vi i Vistena strax öster om Skänninge eller 
Vistad i Väderstad. Beträffande det senare namnet kan vi notera att Vistad också 
stödjer en sakral tolkning av det närbelägna Lundby (jfr Linde 1951, s 67).

När ett namn på -lund eller -lunda är försett med en profan bestämning, typ 
Asp-IÅspe-, Ek-, Sjö-, utesluter det med andra ord inte möjligheten att det rör sig 
om en helig lund (jfr Vikstrand 2001, s 282 med hänv). Vi får ständigt ha i minnet 
att lokaliteterna och deras funktion kan ha varit så välkända att närmare defini-
finn pr vn r nhrhrwlicrq

Hos lunda-namnen i området träffar vi på såväl terrängbe-

V enligt Julius Caesar av germanerna.
life

nämningar som sakrala element. Tungelunda i f d Harstads
socken skrevs (jn) tungolundum 1346 och måste för

knippas med fornspråkets tungl 'himlakropp'. Detta 
ålderdomliga ord, som lever kvar i flera dialekter 
(Rietz) och för övrigt förekommer hos Karlfeldt,
användes särskilt om solen och månen. Bägge dyrkades

Fig 7. Tentativ tolkning av kultplatsen vid Ullevi 
utanför Linköping, gjord med utgångspunkt 
från de arkeologiska undersökningsresultaten. 
Flasseln bör ha varit väl lämpad till en flätad 
inhägnad av den typ som omger "viet".
Efter Nielsen 2005.
TECKNING RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.



Orlunda
Förleden i Orlunda är oklar konstaterar SOL och hänvisar till en skrivning Odh- 
lunda sokn från 1385. Visserligen noterade Broocman på sin tid att ”kyrkan i 
gamla handlingar kallas Odelunda”, av vilket han inte tvekade att dra slutsatsen 
att här funnits en lund ”hwaruti hedningarna fordom offrat [åt] afguden Oden” 
(s 673). Men här har en förväxling skett.

Det finns två Orlunda i Östergötland. Förutom det som intresserar oss även 
ett i Skeda söder om Linköping. Äldre skrivningar visar att namnen har helt 
olika ursprung. Skedanamnet skrivs bl a (in) Oodhelundum 1335, Adhelundum 
1412 och innehåller väl fornsvenskans opal., apal, möjligen i en ursprungligare 
betydelse 'nedärvd, från fädren stammande' (SEO under adel). Vårt Orlunda 
skrevs däremot redan 1314 som nu: curiam meam orlunda (12/1 SD 3, s 155), en 
form som verifieras av flera originalskrivningar från 1300-talet.

Visserligen dyker också Oö&-skrivningar upp, men de får nog ses som följden 
av förväxling med Skedanamnet.

Ett terrängbetecknande or{a) 'obebyggd mark, öde fält, stenig skogshöjd' har 
antagits ingå i vissa ortnamn. Man har velat identifiera det med isländskans urd, 
som har liknande betydelse.

Vårt Orlunda ligger på en grusås och en tolkning som tar fasta på markförhål
landena är fullt tänkbar. I det sammanhanget kan varken urd eller det tidigare 
nämnda ör (< aurr) 'grov sand, grus' uteslutas - i sistnämnda fall under förutsätt
ning att vi får räkna med den övergång au till o vi också berört. Frågan är dock 
om inte Orlunda tillhör de teofora lunda-n&mnzn.

Tron på ödet var under forntiden stark. Man föreställde sig att nornor snodde 
och styrde med människors öden som kvinnor med sin väv. Själva ordet norna 
kan syfta på detta (Strid 1981, s 63f). En av dem, Urd, framträder i de äldsta 
källorna som en särskild ödesmakt,”ödets och dödens dis” (s 94 med hänv). Som 
framgår av formerna Wurd, Wyrd i fornsaxiska och fornengelska, innehåller hennes 
namn urspungligen ett w. Om det är denna ödesgudinna vi söker bör namnet 
Orlunda vid vår tideräknings början ha lytt Wurdazlund- eller liknande. Med 
förlust av w och övergång u > o som i urgerm. *wurda > ord (jfr eng word, ty Wort) 
får vi ett Ordair)lunda-, varav Orlunda enligt för ortnamn välkända utvecklings
mönster.

Betydelsen av namnet skulle alltså bli 'Urds lund'. Möjligheten att vi står 
inför en kultplats ägnad åt ödesgudinnan får betraktas som ett religionshistoriskt 
utropstecken. Intressant i sammanhanget är att närmaste grannby i väster bär 
namnet Stavlösa. Inte heller kan man undgå att lägga märke till rikedomen på 
källor i trakten, något som också gett nedslag i namnskicket (Mose källa, Myr-



haga våttne, Sokälleholken). Enligt den fornordiska gudaläran hade nornorna sin 
hemvist vid Urdarbrunnen, belägen vid foten av asken Yggdrasill — en helig plats 
där enligt Snorre Sturluson också gudarnas domsäten var belägna.

Strax norr om kyrkan i Lönsås socken, på en avsmalnande utlöpare av Lönsås- 
åsen som här skjuter ut i öppen, lägre terräng, ligger Snavlunda. Läget, starkt 
påminnande om det som gäller för Kvinneby-Kvinnslunda i Skeppsås, och det 
relativt korta avståndet till Skedevi ca 1, 5 km västerut antyder att det kan röra 
sig om en helig lund. Snav- döljer dock inget sakralt element, utan får anknytas 
till stammen i vårt från tyskan lånade snabel, fhty. snavul, mlty. snavel med en r-lös 
variant i terrängordet nabb (SEO under snabel).

Asplunda och Asplunda innehåller utan tvivel ordet asp respektive avledningen 
äspe 'bestånd av asp', den senare bildad på samma sätt som ene till en och hässle 
till hassel. Aspen är känd för sin förmåga att bilda täta bestånd och dess löv upp
skattas av får och hästar. Arbor tremula, festinans, repens, lucos constituens lyder 
Linnés karakteristik. Alltså ett träd som darrar, skjuter skott och bildar lundar.

Man lägger, bortsett från aspens imponerande höjd, onekligen märke till 
löven som rör sig för minsta vinddrag, dess snabba växt och inte minst dess för
måga att skjuta rotskott, en egenskap som kan ha förmedlat en föreställning om 
ständig pånyttfödelse och evigt liv (Göransson 1987, s 5; jfr Vikstrand 2001, s 
279). Att aspen bildar lundar är kanske inte lika påtagligt, men intressant nog 
finns flera omämnanden av heliga asplundar i de äldre källorna (Vikstrand 2001, 
s 279 med hänv).

Rocklunda i Ekebyborna skrivs under 1400-talet (j) roglundom 1441, j rock
lunde 1458, j rokolundum 1463, j roklundom 1495. Namnet har en motsvarighet 
i Odensvi sn i Västmanland, som äldst skrevs på liknande sätt. En skillnad är dock 
att detta senare namn uttalas med ö-vokal: ”Rocklunda”, Ekebybornanamnet 
däremot med å: ”Råcklunda”.

Uttal och äldre skrivningar av Odensvinamnet för tankarna till ordet rök, som 
vi flera gånger haft anledning att beröra, bl a i samband med sockennamnet Rök. 
En betydelse 'stenstod' el dyl - jämför det gotländska rauk - kunde komma 
ifråga även i Rocklunda i Ekebyborna; förutsatt att vi även här räknar med en 
utveckling au till o. Alldeles inne i byn finns nämligen ett stort gravfalt med 
resta stenar.

Gravfaltet motsäger inte ett antagande att Rocklunda tjänstgjort som helig 
lund. Anders Kaliff har påmint om den för forntidsmänniskan högst påtagliga 
förbindelsen mellan grav och kult, som våra invanda tänkesätt lätt hindrar oss 
från att se; gravplatsen var i själva verket den viktigaste kultplatsen (2007, s 75ff, 
83 med hänv).



Fig 8. Rest sten på gravfältet vid Rocklunda. Möjligen är det stenmonument av denna typ 
som givit upphov till namnet, foto ricfiard holmgren, arcdoc.





Kvinnslunda och Kvinneby
Namnen i rubriken har inte kunnat undgå att sätta fantasin i rörelse. Elof Hellquist 
uppfattade på sin tid Kvinneby som en motpol till Karleby, alltså ”kvinnornas by” 
i motsats till männens, utan att gå in närmare på vad för slags ”byar” det kunde 
vara frågan om (1918, s 77; jfr SEO under karl).

Av särskilt intresse är att Kvinneby strax norr om Skeppsås kyrka har ett Kvinns
lunda som granne. Knappt två kilometer längre västerut ligger Tornby, ännu ett 
namn med sakral anknytning (se närmare Strid 2005, s 159ff). Kvinneby har annars 
bara två kända motsvarigheter, i Landeryd söder om Linköping och i Stenåsa 
socken på Öland. Kvinnslunda uppträder på två håll i Östergötland; i Skeppsås 
och Björkeberg och har också en öländsk motsvarighet i ett Kvinnlundar.

De östgötska namnen är svåra att skilja åt i de medeltida dokumenten. Ett 
”breff oppa qwinnaby” daterat Söderköping 22 maj 1432 kan avse Kvinneby i 
Skeppsås likaväl som Kvinneby i Landeryd (nära nuvarande Ekholmens köpcent
rum). Äldre skrivningar är bl a Botte i Qvinnoby (1355), i quinnoby (1382), min 
æghodeel i Qvinnaby (1412). Uppenbarligen har man föreställt sig att namnet 
innehåller ordet kvinna.

I Kvinnslunda pekar sammansättningsfogens s i stället på ett maskulint eller 
neutralt ord. Kvinnslunda i Björkeberg nämns i flera 1400-talshandlingar: (i) 
kunislundom (1419), i q wines lundom (1474), i quinneslundom (1488). Kvinns
lunda i Skeppsås saknar däremot medeltida belägg i SOFI:s ortnamnsregister och 
Vikstrand (2007, s 158) betraktar det som ett ungt namn, lånat från Kvinnslunda 
i Björkeberg.

Nu finns Kvinnslunda noterat som utjord i beskrivningen till den ekono
miska kartan över Bobergs härad 1868-72 och kan följas ännu ett stycke tillbaka 
i tiden i lantmäteriakterna. Vid storskiftet i Kvinneby 1766 gjordes följande an
teckning: ”emellan Qwinneby Hage och Äng emot Wänneberga är den fordom 
tillika med Prästegården i skifte med Qwinneby liggande, men sedermera ut
brutna Utjorden under Kjölbäcks Ruståll, Qwinslunda kallad, belägen”. Att det 
skulle vara frågan om uppkallelse verkar under sådana omständigheter osannolikt. 
Kulturgeografen Staffan Helmfrid har med en rad exempel visat att utjordarna i 
vårt område ofta är rester efter övergivna gårdar som kommit att behålla sina 
namn (1962, s 89ff). Av alla tecken att döma förhåller det sig så även i detta fall: 
Kvinneby i Skeppsås har redan under forntiden legat granne med Kvinnslunda.

Kvinneby och Kvinnslunda befinner sig i sällskap med en rad andra namn på 
Kvinn- som Kvinnaböske, Kvinnevad, Kvinnsgröta, Kvinnö. Vikstrand räknar med 
ett konstruerat ord * kvinne å- eller bäckmöte i Kvinneby på Öland, medan de 
östgötska Kvinneby-namnen, liksom Kvinnslunda, snarast skulle innehålla forn-



svenskans qvinde n., använt om kvinnor som kollektiv, ungefar som vårt kvinnfolk, 
men utan förklenande innebörd (Vikstrand 2007, s 158). Redan Hellquist var 
inne på samma tankar. Som en klar parallell framstod återigen Karleby, som före
kommer på desto fler håll, men det stödet föll bort när det visade sig att Karleby 
tillhör de namn på -by som innehåller titlar och benämningar på forntida befattnings
havare av olika slag. Det är mot denna grupp vi bör rikta uppmärksamheten.

Bland alla karlar och tägnar möter vi här också ett par funktionärer som har 
med religionsutövningen att göra. Först av allt gude som ingår i Gudby och för 
övrigt också i Godegård och det på flera håll förekommande Gudhem. Gude eller 
gode motsvarar titeln godi, som på Island bars av ett slags bygdehövdingar med sär
skilt ansvar för dyrkan av gudarna. Märkligt är här namnet Ulberstad, Ullbolsta, som 
tycks vara en reducerad form av ett ursprungligt *Ullargudhabolstadher 'boställe 
för Ulls gode', en slags hednisk prästgård med andra ord (Strid 1999, s 103f).

Av kanske ännu större intresse för tolkningen av Kvinneby och Kvinnslunda, 
är det *hlytir som tycks ingå i en grupp av tre lunda-namn, bl.a. Litslunda i Lill- 
härads socken i Västmanland (Elmevik 1966). Det rör sig om en avledning med 
det i«-suffix vi tidigare gjort bekantskap med till ett grundord bestående antingen 
av den fornspräkliga motsvarigheten till vårt lott eller — vilket trots vissa svårig
heter är troligare - det bakomliggande verbet urgerm *hleutan 'få genom lottning, 
få på sin lott' (a a, s 54). Paralleller är ord som fylkir 'hövding' (till folk), hirdir 
'herde' (till hjord), eller Rökstenens stilliR ('ordnare, styrare, ledare') i uttrycket 
stilliRflutna 'sjökrigares hövding'. Inte utan intresse är att det ingår i en rad sjö
namn, varav många ombildats så att de idag slutar på -aren.

Lottkastningens betydelse i det forngermanska samhället är omvittnad och 
det ligger nära till hands att särskilt utvalda präster eller ”augurer” anförtroddes 
uppgiften att på detta sätt förutsäga framtiden.

Om vi återvänder till vårt problem kan vi först göra en geografisk iakttagelse. 
Kvinneby-Kvinnslunda i Skeppsås ligger invid vad vi antog vara en forntida för
bindelse mellan Svartån och Motala ström, Kvinnslunda i Björkeberg vid Svartån, 
och Kvinneby i Landeryd slutligen vid Stångån. Det kommunikationsmässigt 
fördelaktiga läget är knappast en tillfällighet. Svårigheten ligger i att hitta något 
ord som form- och innehållsmässigt passar in både i Kvinnslunda och Kvinneby 
och det gör inget av de ord som hittills föreslagits.

Lösningen måste sökas på andra vägar. Thors hammare heter som bekant 
Mjölner. Namnet betyder närmast 'den som krossar, förvandlar till mjöl'. Det är 
bildat med ett suffix -nir som återkommer bl a i namnet på Draupnir, Odens be
römda ring, varifrån åtta nya ringar dryper var nionde natt och Glitnir, guden 
Forsetis glittrande boning. Det står ett poetiskt skimmer kring dessa fornväst-



nordiska benämningar, men suffixet har en gång haft ett vidare användningsom
råde. Det visar det faktum att det ingår i ett inte obetydligt antal svenska sjönamn 
(Hellquist 1905-06, s 18ff). Ursprunget är omdiskuterat, men funktionen är täm
ligen ldar; suffixet -nir specialiserar det begrepp som ingår i grundordet och kan på 
så sätt skapa ett nytt ord med individualiserande betydelse till strängt taget vilket 
substantiv eller adjektiv som helst (Widmark 1963, s 80f, not 12 med hänv).

Verbet kväda Mingar idag ålderdomligt och högstämt. Av ordböckerna fram
går att detta är ett gammalt drag. Verbet förknippas bl.a. med det slags muntliga 
framföranden som kännetecknar officiella kungöranden och stadfästelser, men 
också med rytmiserande, högtidlig recitation i andra sammanhang, till exempel 
föredragningen av ett kväde.

Till verbet kväda, fvn. kveda 'säga, uttala; framsäga med viss högtidlighet och 
rytm' (Fritzner) hör fornisländskans kvidr 'utsaga; dom' (Lexicon Poeticum, 
Fritzner), egentligen 'det man kväder'. Ordet ingår i sammansättningen kvidmadr 
som fått den speciella betydelsen 'man i domsnämnd'. Ett *kvidnir avlett av 
detta kvidr kan ses som en semantisk parallell till kvidmadr. Termen för tankarna 
till medeltidens lagsagoman, den betrodde och minnesgode man, vars uppgift var 
att känna lagen utan och innan och föredra den på tinget. Som det sägs i Östgö- 
talagens byggningabalk (51): ”Nu är eder lagsaga lyktad och utsagd, med hund 
och med harvpinne; den börjar med det högsta och slutar med det lägsta”.

Med hänsyn till att vi rör oss i ett betydligt äldre skede finns det nog skäl att 
räkna med att den befattning vi får föreställa oss även - kanske rent av framförallt 
- innefattade memorerandet och reciterandet av texter av sakral eller historisk 
art, helt enkelt uppgiften att fungera som muntligt arMv. Tankarna går till det 
från det fornisländska poetiska språket kända ordet thul som tycks ha stått för 
något liknande (jfr Widmark 2001, s llOf, 117).

Kvinnslunda och Kvinneby skulle alltså kunna vittna om en från antika kul
turer välkänd funktion, som i sin sakrala tillämpning kanske funnit sina mest 
formfulländade uttryck i den indiska vedatraditionen. De heliga texterna traderas 
muntligt varvid den ursprungliga ordalydelsen måste följas till punkt och pricka. 
Man har visserligen tillgång till skrift, men skrift anses orent i sakrala samman
hang. Recitationen blir en ritual i sig och den exakta ordalydelsen en förutsättning 
för att den skall fungera. (Kalifi" 2007, särsk s 52ff).

Götarnas helgedomar
Ett av de mer fantasieggande inslaget i de sakrala namnen representeras av Götala 
och Götevi. Namnen har paralleller i Närke och Västergötland, men bara där. De 
har av lättförståeliga skäl inte kunnat undgå forskarnas uppmärksamhet, men de



diskussioner som förts kring dem ligger långt tillbaka i tiden (för en översikt se 
Elgqvist 1947, s 64). De har inte heller lett fram till klara ställningstaganden när 
det gäller själva grundproblemen. Kort sagt; vilka var götarna, har det någonsin 
funnits ett ”götarike” och sist men inte minst hur förhåller sig götarna till go
terna?

Sveriges inbyggare består enligt det företal som länge inledde vår lagbok av 
svear och götar. Har Östergötland eller kanske rent av hela Götaland någonsin 
varit ett eget rike, som hävden vill göra gällande? Vi tvingas som vanligt konsta
tera att vårt källmaterial långt ifrån räcker för att besvara alla frågor, men det 
tillåter oss i alla fall att föra vissa resonemang. Det finns inte mycket som kan 
tolkas som indicier på en götisk statsbildning, betydligt mer som antyder existensen 
av en etnisk, götisk identitet under järnåldern — en identitet som hur den än 
manifesterat sig - kulturellt och måhända även språkligt - bör ha omfattat bägge 
götalandskapen, kanske också Närke och Gotland.

Vi står inför ett problemkomplex som borde underkastas en betydligt mer in
gående analys än vad som är möjligt i detta sammanhang. Vi får inskränka oss till 
frågan huruvida namnen Götala och Götevi, till vilka vi kan foga Götlunda i Väster
götland och Närke, har etnisk, sakral eller rent av terrängbetecknande syftning.

Man har pekat på att bildningar till verbet gjuta förekommer i vattendrags- 
namn med Göta älv, fornisländskans Gautelfr, som det mest åberopade och an
slående exemplet. En sådan förklaring är dock knappast möjlig här. I den forn- 
västnordiska litteraturen möter Gautr och Gauti (vårt Göt, Göte) som Odensheiti, 
dvs som omskrivande benämningar på guden Oden. Genitiv singularis av den 
senare formen blir Gauta, vilket passar in i samtliga namn. De skulle då beteckna 
kultplatser ägnade åt dyrkan av Oden och vittna om utbredningen av denna kult, 
något som i sin tur kunde få ett stöd av att Eddan förknippar Oden just med 
götarna. Den norske forskaren Nils Lid har från denna utgångspunkt framfört 
tanken att ortnamnen skulle reflektera en särskild ”kultklass”, vars medlemmar 
kallats götar (hänv i Elgqvist 1947, s 65).

Nu kan man lägga märke till att ett annat av hans binamn är Gautatyr 'göta- 
gud'. Det verkar betydligt enklare att utgå från att Göt- här, liksom i den aktuella 
namngruppen, har etnisk syftning, även om inte heller denna väg går fri för in
vändningar.

En viktig sådan framfördes av Elias Wessen på ett tidigt stadum (1922, s 33ff). 
Man väntar sig knappast bestämningar av det här slaget mitt inne i en befolknings 
egna territorium. Wessen tänkte sig att det gick en etnografisk gräns diagonalt 
genom Östergötland, innebärande att endast befolkningen i västra delen av land
skapet uppfattat sig som götar (1922, s 26ff). Namnen skulle alltså vara givna



österifrån, där man fortfarande dyrkade de gamla vanagudarna Ull och Njärd. 
Man kan inte bortse från de omständigheter Wessen pekar på, men frågan är om 
de innebär något avgörande hinder mot att i varje fall vissa av dem är givna ”inifrån”. 
Det äldsta kända namnet på Roma kloster är Gutnalia, vilket förknippats med en 
tingsplats, omnämnd i Gutasagan som Gutnal Ping. Man har uppfattat namnet 
som en sammandragning av gutna alp ing 'gutarnas allmänna ting', men Wessen 
och andra forskare har varit inne på att det också kunde röra sig om en samman
sättning av folkslagsnamnet gutar (i genitiv pluralis gutna) och ett kultplatsbe- 
tecknande element al (Elgqvist 1947, s 73). Innebörden skulle i så fall kunna bli 
alla 'gutars helgedom', att jämföra med det i äldre Västgötalagen omnämnda all
männa tinget, ”Alla götars ting”.

Ser vi till GoZ-namncn och deras geografiska spridning slås vi av att de inte 
bara uppträder i Västergötland och Östergötland, utan även i Närke, ett landskap 
som uppvisar påtagliga götiska drag. Närke ligger i gränszonen mellan svearnas 
och götarnas områden och aktuella namn återfinns vid Hjälmaren med anslu
tande vattensystem. Ett liknande, kommunikationsmässigt fördelaktigt läge 
kännetecknar flera av de västgötska och östgötska namnen.

Det -ala som ingår i Motala och Götala, som uppträder både i Västergötland 
och Östergötland (Styra), kanske med en motsvarighet på Gotland, är av allt att 
döma ursprungligen samma ord som gotiskan alhs 'tempel'. Vilken betydelse vi 
närmare bestämt har att räkna kan diskuteras (Vikstrand 2001, s 191ff). Enligt 
min mening råder det dock ingen tvekan om att Götala-namnen måste syfta på 
för götarna betydelsefulla platser, vare sig det nu rör sig om helgedomar eller någon 
annan form av fridlysta lokaliteter (jfr SOL under at). - Vad beträffar Motala inne
håller det väl som man förmodat ett ord för 'vägmöte' (en landväg korsar här 
Motala ström), men huruvida detta ”al” kan infogas i ett större mönster är ovisst.

Götlunda förekommer som sockennamn i Västergötland och Närke, Götavi 
(Götevi) som namn på byar i Östergötland (nu Götevid) och Närke samt som 
sockennamn i Västergötland (nu Götevé).

Ytterligare ett antal namn kunde dras in i diskussionen, men de viktigaste är 
de anförda. Namnkomplexet underkastades en samlad analys redan av historikern 
Eric Elgqvist (1947), men hans på flera sätt förtjänstfulla inlägg ledde aldrig fram 
till något avgörande i den återkommande frågan rörande förledens syftning.

Konflikter mellan svear och götar?
Elgqvist var dock av den uppfattningen att GöZ-namnen kan spegla en situation, 
där götarna inte längre var herrar i sitt hus. Vadsbo härad i Västergötland framstod 
för honom, liksom senare för Mats G. Larsson, som en tidig erövring av svearna.



Som Larsson (2002, s 101) uttrycker det: Götala, Götevi och Götlunda var ”platser 
dit nykomlingarna inte var välkomna”.

Att riksenandet i Sverige föregåtts av krigiska mellanhavanden mellan götar 
och svear är uppenbart. Redan Tacitus (kap 44) beskriver svearna som rika, inte 
bara på manskap och vapen, utan även på skepp, konflikter med grannfolket i 
söder skildras i Beowulf (2472):

Lä wæs synn ond sacu Swéona ond Geata;
Ofer wid wæter wröht gemæne
Nere-nld hearda ...

Fritt översatt: ”Det var fiendskap och stridigheter mellan svear och götar, över 
vida vatten hård oförsonlig kamp.

Formuleringen ofer wid wæter kan uppfattats som en poetisk fras, men som 
vi insett bör en kamp om herraväldet i de försvunna sjöarnas land ha utspelats 
just ”över vida vatten”. Vem vann? Att svearna i alla fall temporärt vunnit över
handen framgår på olika sätt. En språklig detalj kan dock här vara av intresse. Vi 
har flera gånger stött på namn, där diftongen au tycks ha följt en svealändsk ut
veckling till o. Mot denna bakgrund är det påfallande att förleden Gaut- alltid 
tycks ha blivit Göt-, aldrig Got-.

Ett slutgiltigt svar på Góf-namnens gåta kan inte ges i detta sammanhang. 
Framställningen får här liksom tidigare tjäna syftet att visa vilket spännande 
material ortnamnen erbjuder och hur det på många sätt kan komplettera vår 
kunskap om forntiden.



Slättens mjukt kuperade åkermark, avspeglar ännu spåren efter forntidens sjöar. Vy från Östergården 
i Skeppsås socken, tagen i riktning norrut mot Fornåsa. foto Richard holmgren, arcdoc.
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Ög = Östergötlands runinskrifter.





Äldre väg över gravfältet Västralund i riktning mot Borringe.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.
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Fornlämningar och jordägande 

- om framväxten av det medeltida sociala landskapet 

i ljuset av fornlämningarna från yngre järnåldern

Johan Berg

Inledning
Vid mitten av 1300-talet skänkte Hertiginnan Ingeborg, kung Magnus Erikssons 
moder, sitt gods Bjälbo till nunneklostret i Skänninge med samtycke av sin son 
(DS 5850). Några år tidigare hade kung Magnus skänkt patronatsrätten till Bjälbo 
kyrka till samma kloster. Godset hade aldrig varit kronojord utan tillhörde kung 
Magnus släktgods (DS 4944). Bjälbo hade fram till mitten av 1300-talet fungerat 
som en huvudgård och sätesgård för släktens medlemmar i många generationer. 
Tack vare att godset har varit i en av den tidiga medeltidens mäktigaste släkters 
ägo under lång tid kan det följas bakåt i tiden till åtminstone början av 1200-talet 
(Carlsson 1953). Inskriften på en runsten vid kyrkan visar att släkten kan ha 
kontrollerat platsen redan under 1000-talet (Schück 1952). Även det runristade 
gravmonumentet i kyrkan visar att Bjälbo under 1000-talet kontrollerades av 
medlemmar ur den tidens toppskikt i samhället. Om Bjälbo fortfarande var en 
huvudgård vid mitten av 1300-talet framgår inte av källorna, egendomen omtalas 
endast som "mitt gods ... med landbor och torpare”.

Vid medeltidens slut var Bjälbo en av västra Östergötlands största byar med 
13 gårdar, vilka samtliga ägdes av nunneklostret i Skänninge. I Bjälboområdet 
finns också tydliga indikationer på ett socialt landskap. I den tidigare huvudgårdens 
närhet fanns under medeltiden flera bebyggelseenheter med namn som slutar på 
-torp. När dessa enheter har uppstått känner vi inte till, men formuleringen i 
donationsbrevet i kombination med det faktum att klostret i Skänninge ägde även 
dessa enheter vid medeltidens slut visar att de låg under Bjälbo åtminstone vid 
mitten av 1300-talet. Den gängse tolkningen av sådana enheters tillkomst är att 
de är resultatet av en kolonisation under vikingatid och äldre delen av medeltiden,
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där stora domäner delades upp pä landbor som ett resultat av förändringar i ar
betsorganisationen kring huvudgården.

Avsikten med föreliggande artikel är att göra ett försök att utreda den period 
som utgör övergången mellan förhistorisk och historisk tid i en del av västra Ös
tergötland, huvudsakligen det som under medeltiden kallades Aska härad med 
angränsande socknar. Bjälbo är väl känt i forskningslitteraturen. Där finns flera 
av de företeelser som kännetecknar storgårdar från åtminstone 1000-talet och 
framåt samt ett förhållandevis rikligt skriftligt källmaterial från medeltiden. Men 
hur såg det ut på andra platser i västra Östergötland där det finns indikationer på 
storgårdar under medeltiden och yngre delen av järnåldern? Kan sociala landskap 
motsvarande det i Bjälbo identifieras på andra platser? I Bjälbo saknas kända 
gravfält från tiden före medeltiden, men på andra håll i västra Östergötland finns 
platser med stora och monumentala gravfält som kan tyda på att de fungerade 
som centralplatser i den tidens samhälle. Hur såg den medeltida situationen ut 
på dessa platser? Stod de under den medeltida aristokratins kontroll? Och i så 
fall, betyder det att de stod under aristokratisk kontroll även under yngre delen 
av järnålder?

Centralplatser och godsstrukturer
Dä västra Östergötlands slättbygder framträder i det skriftliga källmaterialet 
under senare delen av medeltiden var högaristokratin och olika kloster och kyrkor 
stora jordägare. Att döma av medeltida dokument från framförallt 1200- och 
1300-talen, som ofta omtalar donationer av huvudgårdar och jord till olika kloster 
och domkyrkan i Linköping, innehade högaristokratin mycket omfattande jord
egendomar redan under den äldre delen av medeltiden (Schlick 1959, Ahnlund 
1945, Norborg 1958 och Toliin 2002). När det gäller perioden före 1200-talets 
mitt blir bilden av jordägandet betydligt vagare då det till största delen saknas 
skriftligt källmaterial för denna period.

Fornlämningarna och resultat från arkeologiska utgrävningar i Östergötland 
visar på elitära miljöer och centrala platser från slutet av folkvandringstiden och 
framåt (Larsson 2005). Dessa platser kan identifieras genom rika grav- och bo
platsfynd samt monumentala gravfält. Från 1000- och 1100-talen och framåt kan 
de identifieras genom tidigkristna gravmonument (Eskilstunakistor) och romanska 
stenkyrkor. Den arkeologiska forskningen präglas av punktvisa nedslag, där en
skilda fornlämningslokaler med särskilt rika arkeologiska fynd har lyfts fram (för 
en översikt se Lindeblad och Nielsen 1997). På senare år har dock några sam
manställningar och försök gjorts till synteser som omfattar större geografiska om
råden (t ex Lundqvist 2000 och Ljungkvist 2006).



Centralplatser och deras funktion har diskuterats livligt i forskningen de 
senaste decennierna inom framförallt arkeologin (t ex Brink 1996, Näsman 1998, 
Widgren 1998, Lundqvist 2000, Ljungkvist 2006). I forskningen om centralplatser 
kan två olika perspektiv urskiljas. Det första kan kallas ett funktionellt perspektiv, 
där de samhälleliga funktionerna hos de olika centralplatsernas har stått i fokus. 
Ett viktigt kriterium för att identifiera centralplatser i detta perspektiv är att flera 
samhälleliga funktioner samlas på en plats eller i ett område. Det kan t ex vara 
fråga om maktutövning, kultutövning, handel och hantverk (se Näsman 1998). 
Sett i ett långt tidsperspektiv tycks det som att det under yngre järnåldern sker 
en koncentration av dessa olika funktioner till en och samma plats från att en 
eller flera av funktionerna tidigare var rumsligt spridda (Fabech & Ringtved 1995). 
För Östergötlands del har Anders Kaliff anslutit till denna syn, och han menar 
att det under loppet av den yngre delen av järnåldern skedde en koncentration av 
olika centrala funktioner till vissa platser (Kaliff 1999, s lOlff).

Det andra perspektivet kan kallas det socio-ekonomiska perspektivet. Detta 
perspektiv tar sin utgångspunkt i lokala exploateringsförhållanden, där en jord
herre har haft underliggande mindre gårdar i storgårdens närhet och där de 
mindre gårdarna har stått i ett exploateringsförhållande till storgården (Widgren 
1998 och Callmer 2001). Dessa exploateringsförhållanden har haft ett specifikt 
fysiskt uttryck i landskapet, där storgårdar med rika fynd eller praktfulla gravar 
eller gravfält omges av mindre enheter som kan antas ha utgjort en viktig förut
sättning för skapandet av de överskott som ackumulerades på storgårdarna (se 
Widgren 1998).

De fysiska uttrycken i landskapet tolkas ur ett socialt perspektiv. Detta pers
pektiv bygger på en analys av de historiskt kända förhållandena, där den tidiga 
medeltiden kännetecknas av lokala godssystem där en storgård har haft avhängiga 
och underlydande mindre gårdar i närheten, och där dessa medeltida förhållanden 
projiceras bakåt i tiden och fungerar som en modell för lokala exploateringssystem 
även under yngre delen av järnåldern (Skre 1998).

Det socio-ekonomiska perspektivet är mycket omdiskuterat. Bland annat har 
det från historikerhåll framhävts att det inte går att belägga medeltida system för 
exploatering under yngre delen av järnåldern, helt enkelt därför att det saknas 
skriftligt källmaterial som kan tolkas ur ett socio-ekonomiskt perspektiv (Hybel 
2003, s 97ff). Flera forskare har hävdat att det förhistoriska samhället karaktäri
serades av ett tributtagande och plundring av mer eller mindre främmande folk, 
och att de godsstrukturer, med en mer formaliserad exploatering av en inhemsk 
befolkning, var något nytt som växte fram under den äldre medeltiden (Lindkvist 
1990, Anglert 1995 och Myrdal 1998).
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Det är ett problem att yngre järnålderns godsstrukturer endast i undantagsfall 
går att blottlägga och empiriskt bevisa. Bilden att godssystem hör medeltiden till 
nyanserades dock genom historikern Tore Iversens insatser i mitten av 1990-talet 

106 beträffande den norska träldomen. Iversen visar övertygande att en viktig inne
boende funktion i trälsystemet var frigivning av trälar. Denna frigivning gav upphov 
till ett specifikt bebyggelsemönster kring storgårdarna, där mindre avhängig be- 
byggelse bebodda och använda av frigivna trälar, fanns i storgårdarnas närområde 
(Iversen 1994). Detta system var att likställa med ett landbosystem, vilket under 
ett äldre skede var icke-formaliserat. Under äldre medeltiden, fram till ca 1300, 
formaliserades sedan detta landbosystem och när det framträder i de skriftliga käl
lorna under slutet av 1200-talet och 1300-talet var det medeltida formella exploa
teringssystemet fullt utvecklat (Iversen 1995). Arkeologiska undersökningar i 
Sverige har också påvisat något som har tolkats som en form av godsstruktur kring 
storgårdar. Dessa har blottlagts när arkeologiska undersökningar av elitära miljöer 
har företagits i större geografiska områden med frågeställningar som rör det sociala 
landskapet. Slöinge i Halland är ett sådant exempel liksom Järrestad i Skåne (Lund
qvist 1996 och Söderberg 2005).

Tore Iversens slutsatser har varit omstridda, då de kom att medföra en alter
nativ historieskrivning for den berörda perioden (se Sandnes 2000). Iversens slut
satser har dock sedan ytterligare stärkts av arkeologisk forskning i Norge. I åt
minstone två olika forskningsinsatser har det konstaterats att arkeologiskt be
lagda storgårdar från yngre delen av järnåldern omgavs av mindre samtida enheter 
i närheten. Ett utmärkande drag var att dessa mindre enheter ofta saknade egna 
gravfält från den yngre järnåldern, och att de därmed med stor sannolikhet är att 
betrakta som av storgården avhängiga bebyggelseenheter (Skre 1998 och Iversen 
2004). Även forskningsinsatser i Sverige har tagit intryck av detta och tolkat den 
medeltida domänstrukturen som en fortsättning på en förhistorisk (Toliin 1999). 
Studier som ytterligare stödjer detta är undersökningar av ortnamn kring cent
ralplatser från yngsta järnålder. Dessa undersökningar har visat att det i många 
fall finns ortnamn som tyder på någon slags funktion i ett gods eller i en krigs
organisation (Brink 1996 och 1999). Liknande ortnamnsstruktur har även påvisats 
för Vestlandet i Norge (Iversen 2004).

Ägande avjord
Av källmaterialet att döma kunde jord ägas under medeltiden1. Jord kunde bland 
annat överlåtas på olika sätt, genom till exempel arv, köp och donationer, och 
kunde också pantsättas. Samtliga dessa överlåtelseformer förutsätter någon form 
av äganderätt till jorden. I själva verket utgörs merparten av det skriftliga källma



terial vi har om jordägande under medeltiden av brev som har utgjort bekräftelser 
på sådana transaktioner eller forpantningar.

Inom den arkeologiska forskningen har man fört fram tolkningar som inne
bär att jordägande har existerat redan under yngre delen av järnåldern. Runstens- 
materialet anses kunna tyda på en form av jordägande, där uppräkning av släktingar 
i runtexten motiveras av arvsrätt till jord. I ljuset av detta framstår flertalet av 
runstenarna som rena arvsdokument (Sawyer 1988). Även placeringen av runste
narna i landskapet har tolkats inom ramen för detta, där runstenarnas läge i för
hållande till de samtida gårdarna tyder på att de utgjorde en symbol for jordägande 
(Zachrisson 1998). Vidare har insatser gjorts för att föra förekomst av jordägande 
ytterligare tillbaka i tiden. Några exempel har lyfts fram, där det finns ett rumsligt 
samband mellan förekomst av storhögar från yngre delen av järnåldern och medel
tida godsstrukturer (Ambrosiani 1962 och 1985). Förekomst av sådana platser 
öppnar för möjligheten för en rumslig kontinuitet vad beträffar elitära eller aris
tokratiska miljöer mellan yngre järnålder och äldre delen av medeltiden. Även 
mer ordinära fornlämningskategorier, i synnerhet höggravfälten från yngre järn
åldern, har tolkats som en symbol för någon form av jordägande under yngre 
järnåldern (Zachrisson 1994).

Kontinuitet eller inte kontinuitet
Frågan om kontinuitet eller inte kontinuitet mellan yngre järnålderns storgårdar 
och medeltidens huvudgårdar har diskuterats i olika forskningsinsatser genom 
åren. Det finns undersökningar som visar på kontinuitet och undersökningar som 
visar på diskontinuitet. I exemplet Slöinge, för att nämna ett exempel, upphörde 
storgården under loppet av yngsta järnålder och tolkningen är att de centrala funk
tionerna som var knutna till storgården flyttade till kronoegendomen i anslutning 
till det som senare blev den medeltida staden Falkenberg (Lundqvist 1996). Även 
den bredast upplagda studien av denna fråga visar på att ytterst få av storgårdarna 
från yngsta järnålder får sin fortsättning i en medeltida sätes- eller huvudgård. I det 
senmedeltida materialet är det stora flertalet i stället vanliga bondbyar (Larsson 
1997). Tillförlitligheten i detta resultat begränsas dock av det förhållandet att det 
är ett senmedeltida material som har använts för att belysa den medeltida situa
tionen. Frågan om vad som händer med yngre järnålderns centralplatser, när de 1

1 Äganderätten är i sig ett komplicerat begrepp. Här utelämnas en redogörelse för själva begreppet och hur 
äganderätten till jord har förändrats över tiden. I stället hänvisas till Mats Widgrens översikt i Äganderätten 

i lantbrukets historia (1995) och, när det gäller medeltiden och godsen, till min egen avhandling med där 
anförd litteratur (Berg 2003).
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ställs mot ett material från äldre delen av medeltiden, kvarstår att lösa (se Berg 
2003:42). Andra undersökningar har visat på en kontinuitet när det gäller yngre 
järnålderns centralplatser. Bland annat har de tidigmedeltida husabyarna i fram- 

108 förallt östra Sverige uppenbarligen lokaliserats till och tagit över centralplatsfunk- 
tioner från äldre enheter (Brink 1996 och 1999). Även andra mindre undersök
ningar och enstaka exempel har lyft fram indikationer på kontinuitet (se exemplet 
om Bjälbo ovan, Ambrosiani 1962 och 1985).

En annan aspekt på kontinuitetsfrågan rör kontinuitet på en strukturell nivå. 
Som framgick ovan finns olika uppfattningar vad gäller frågan om social struktur 
och jordägande under yngre delen av järnåldern respektive medeltiden. De norska 
undersökningarna, som refererats till ovan, har alla framfört åsikten att det före
ligger en strukturell kontinuitet. Även om storgårdarna i vissa fall har försvunnit 
under övergången till medeltiden, och egendomarna i vissa fall har splittrats upp 
på olika ägare, tolkas medeltidens sociala landskap som en fortsättning på yngre 
järnålderns (Skre 1998).

Det kan alltså konstateras att forskningsläget när det gäller frågan om konti
nuitet, i dess olika aspekter, är motsägelsefull. Nyare forskning har föreslagit, och 
i vissa fall även visat, att det förekom godssystem, jordägande och en agrar över
klass under yngre järnåldern, även om många frågor återstår att lösa.

Fornlämningar, ortnamnstyper och 
den medeltida bebyggelsestrukturen
Det område som är föremål för undersökning i föreliggande artikel utgörs av det 
tidigare Aska härad samt socknarna Bjälbo, Högby och Järstad i Göstrings härad 
och socknen Vallerstad i Bobergs härad. Socknarna Motala, Godegård och Västra 
Ny, vilka samtliga låg norr om Motala ström i äldre tider, ingår inte i undersök
ningen. Sammanlagt omfattar undersökningen 14 socknar. Under medeltiden och 
fram till 1800-talet fanns ytterligare två socknar i området. Västra Skrukeby 
socken införlivades år 1888 med Högby socken och Stens och Kälvestens socknar 
slogs samman till Västra Stenby socken år 1813 (Lagerstedt 1973: 35 och 37).

Området präglas till största delen av öppen mark, vilken idag uteslutande 
utgörs av åkermark. Under 1600- och 1700-talen var en betydande del av de 
öppna markerna ängsmarker. Åkermarken var i äldre tid samlad kring byarnas 
och gårdarnas bebyggelse medan ängsmarken låg i lägre liggande partier i ter
rängen. Centralt genom området går ett stråk med isälvsmaterial. Från Högby 
och söderut framträder detta som en tydligt synlig åsrygg i terrängen. Norr om 
Högby framträder isälvsavlagringarna idag som skogsmarker. I de östra gräns
områdena för Aska härad fanns under 1600- och 1700-talen större områden som



utgjordes av utmarker och allmänningsmarker. Aven i den norra delen av häradet, 
det vill säga området närmast söder om nuvarande tätorten Motala, fanns också 
större sammanhängande utmarksområden. I väster gick häradsgränsen genom 
uppodlade bygder, medan undersökningsområdets södra avgränsning i Göstrings 
härad utgörs av övergången till Östergötlands mellan- och skogsbygder.

Vid mitten 1500-talet fanns 263 namngivna enheter i de 16 socknarna. Av 
dessa var endast 173 bebyggda enheter vid denna tid. Övriga enheter utgjordes 
av utjordar samt ängar och skogar, vilka inte var bebyggda. I de 173 enheterna som 
var bebyggda fanns sammanlagt 510 gårdar redovisade i jordeböckerna.

Av de 173 bebyggda enheterna var 107 byar med mer än två gårdar och reste
rande 66 enheter var ensamgårdar. Ensamgårdarna fanns framförallt i utkanten 
av den under 1600- och 1700-talen öppna marken i områdets norra och östra 
delar, men även i mer centralt belägna lägen i jordbruksbygden. Till exempel i de 
centralt belägna Fivelstads och Hagebyhöga socknar fanns ett relativt stort antal 
ensamgårdar vid mitten av 1500-talet.

Ortnamnen
De ortnamn som förekommer i området utgörs av olika typer. Här har en enkel 
uppdelning av ortnamnen gjorts i sekundära enheter, vilka vanligtvis utgörs av 
ortnamn som slutar på -torp eller som är marknamn, enheter som slutar på -by 
och övriga enheter. De övriga enheterna utgörs av olika ortnamnstyper, där -stad 
och -inge är de vanliga, men även enkla enstaviga namn eller namn med plural
former. Det som är av intresse i denna artikel är de sekundära ortnamnen och 
namnen som slutar på -by. Dessa ortnamnstyper anses allmänt vara tillkomna 
under yngre delen av järnåldern och äldre delen av medeltiden, där -Tynamnen 
utgör ett äldre skikt av namn i relation till -tor^namnen, vilka i allmänhet kan 
antas vara något yngre. Något försök att datera de övriga ortnamnen har inte 
gjorts, men denna grupp av namn utgörs huvudsakligen av namnled som är 
äldre än de sekundära namnen och -Tynamnen.

Av de 173 bebyggda enheterna i området vid medeltidens slut har 59 enheter 
klassats som sekundära enheter utifrån ortnamnen medan 20 enheter hade namn 
som slutar på -by. Resterande 94 enheter tillhör därmed kategorin övriga enheter. 
De sekundära ortnamnen är tämligen jämt fördelade mellan socknarna. De är 
huvudsakligen lokaliserade till områdets norra och östra delar, men förekommer 
även tämligen frekvent i mer centrala delar av området. I Bjälbo socken som ligger 
mitt på slättbygden fanns till exempel inte mindre än sex sekundära enheter av 
sammanlagt tio bebyggda enheter i socknen. Även Fivelstad och Hagebyhöga 
socknar hade relativt många sekundära enheter. I Fivelstad socken var nio av 17
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bebyggda enheter sekundära, och i Hagebyhöga socken var åtta av 14 enheter 
sekundära. I Allhelgona och Styra socknar fanns jämförelsevis få sekundära en
heter, i båda fallen endast en enhet.

Enheterna som slutar på -by är, till skillnad från de sekundära enheterna, inte 11 
jämnt fördelade mellan socknarna. I Ekebyborna socken i norra delen av området 
fanns hela sex enheter som slutar på -by medan flera socknar saknar sådana enheter.
Så var till exempel fallet i Bjälbo socken, vilken alltså enbart bestod av sekun
dära enheter och övriga enheter.

De övriga enheterna var relativt jämt fördelade. I Hagebyhöga socken fanns 
dock endast två övriga namn (Aska och Medhamra) liksom i Västra Skrukeby 
socken (Hulje och Viringe).

Gravar och gravfält
I sin avhandling om Östergötland Västanstång kom Staffan Helmfrid fram till 
att mindre än 50% av bebyggelseenheterna med förhistoriska ortnamn hade 
gravfalt på markerna (Helmfrid 1962, s 74). Sedan Helmfrids avhandling skrevs 
har det gjorts en revideringsinventering av fornlämningarna i det aktuella området, 
där ett stort antal nya fornlämningslokaler har identifierats. Det finns därför an
ledning att göra en ny undersökning av fornlämningarna i området.

Fornlämningarna har sökts ut genom Riksantikvarieämbetets digitala forn
minnesregister (FMIS). För denna artikel har endast gravar och gravfält sökts ut. 
Gravfälten utgörs av mer än fem gravar som ligger på samma lokal. De ensamlig
gande gravarna och gravgrupper utgörs av en till fyra fornlämningar på samma 
lokal. Sammanlagt finns 305 kända grav- eller gravfältslokaler inom området. Av 
dessa är 71 lokaler gravfält medan övriga 234 lokaler utgörs av ensamliggande 
gravar eller gravgrupper. I FMIS finns notiser om sju bortodlade gravfält, vilka 
ingår bland de 71 gravfälten. Fornlämningslokalerna är tämligen jämt spridda 
över området. Dock saknas grav- eller gravfältslokaler i vissa områden som under 
1600- och 1700-talen utgjordes av utmarker och våtmarker. Gravfälten finns över 
hela det undersökta området. I Kälvestens, Vinnerstads och Ekebyborna socknar 
är koncentrationen av gravfält större, medan det i områdets centrala och södra 
delar är glesare mellan gravfälten. I Styra socken finns endast ett fåtal gravfält, 
liksom även i Allhelgona, Bjälbo och Västra Skrukeby socknar. Järstad socken har 
endast ett känt gravfält. Denna bild kan delvis hänga samman med bortodling.
Dock har detaljstudier av förekomst av bortodlade gravar och gravfält i Bjälbo 
socken inte kunnat påvisa någon bortodling (RAA FiM, s 32f).

De ensamliggande gravarna och gravgrupperna utgörs huvudsakligen av 
ensamliggande låga och flacka stensättningar. Även högar och resta stenar före-



kommer. Aven dessa kategorier av gravlokaler förekommer mest frekvent i om
rådets nordöstra delar, i många fall i anslutning till eller i närheten av sockengränser. 
De ensamliggande högarna däremot är samtliga lokaliserade centralt i odlings
bygderna. I områdets södra och sydvästra delar är det betydligt glesare mellan de 
ensamliggande gravarna.

Att datera gravar och gravfält endast utifrån en okulär besiktning har i många 
fall visat sig svårt. Det har till exempel visat sig att det vid arkeologiska utgräv
ningar ofta framkommer fler gravar än de som är synliga på ytan och att ensam
liggande gravar i vissa fall i själva verket kan vara gravfalt (Rolöf 2005). Dock 
torde huvuddelen av de ensamliggande stensättningarna i den odlade bygdens 
utkanter kunna hänföras till den äldre delen av järnåldern. Flertalet av gravfälten 
består av övertorvade stensättningar, resta stenar, högar, domarringar och ibland 
treuddar, vilka huvudsakligen kan dateras till den yngre delen av järnåldern (Lars
son 2005). Några av de mindre gravfalten består av flacka stensättningar, vilka 
möjligen kan dateras till äldre järnåldern. Ensamliggande högar är även de svåra 
att datera. Tidigare har de antagits höra till bronsåldern, men undersökningar har 
visat att de i många fall skall dateras till den äldre delen av yngre järnåldern (se 
Kaliff 1999, s 51f).

De största gravfalten i området är Lundsbacke i Hassia by i Vallerstads socken, 
Högrabacken i Stens by i Västra Stenby (tidigare Sten) socken samt Kungshö
garna i Hulje by i Högby (tidigare Västra Skrukeby) socken. Gravfält av denna 
storlek kan anses ha haft lång nyttj andetid och visar att de har varit centrala 
platser i det förhistoriska samhället. Dessa platser blir därmed intressanta att 
undersöka vidare längre fram.

Sammanlagt var de 71 gravfalten fördelade på 49 medeltida bebyggelseenhe
ter. Detta innebär att endast 28% av de enheter som var bebyggda vid medeltidens 
slut har kända gravfält. Några enheter hade fler än ett gravfält. Om sedan förekomst 
av gravfält ställs mot de olika ortnamnskategorierna framkommer att endast nio 
av de 59 sekundära enheterna har kända gravfält. Av dessa enheter har alltså 15% 
gravfalt. Bland enheterna som slutar på -by hade sex av 20 enheter gravfält, det 
vill säga 30%. Av de övriga enheterna hade 28 av 94 gravfalt, vilket ger ungefär 
samma andel som gällde för enheterna som slutar på -by. Generellt hade alltså 
relativt få av det sammanlagda antalet enheter gravfalt, men mönstret är ändå 
tydligt. En större andel av de enheter som hörde till kategorin övriga ortnamn 
och de som slutar på -by hade gravfalt, jämfört med de sekundära enheterna.

Om sedan gravfältens förekomst ställs mot kategorierna byar och ensamgårdar 
blir mönstret än tydligare. Ovan nämndes att det fanns 107 byar i området. Av 
dessa 107 byar har 38 gravfalt, det vill säga 35%. Av de 107 byarna ingår 18 i
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kategorin sekundära enheter. Av de återstående 89 byarna har 35 gravfalt. Detta 
innebär att av de enheter som var byar vid medeltidens slut och som inte till
hörde kategorin sekundära enheter har 40% gravfalt.

Medeltidens jordägostruktur speglad i 1500-talets jordeböcker
Första gången som det är möjligt att få en total överblick över jordägoförhål- 
landena i Sverige är vid mitten av 1500-talet. Vid denna tid upprättades förteck
ningar över landets då existerande gårdar och utjordar. När gårdarna förtecknades 
gjordes det utifrån de medeltida jordnaturerna. På så sätt kan olika klosters och 
domkyrkors gårdar urskiljas i materialet. Sett över hela Sverige dominerade de 
självägande bönderna, skattebönderna, i norra delen av landet medan dessa ut
gjorde en mindre andel av ägarna till gårdar i södra Sverige. I denna del av Sverige 
var inslaget av frälsejord större.

Östergötland utmärker sig genom en jämfört med riksgenomsnittet hög 
andel av världslig frälsejord och en relativt låg andel skattejord (Larsson 1985). 
Utöver den världsliga frälsejorden fanns också andlig frälsejord, vilken tillhörde 
olika kloster och kyrkor.

I Östergötland utgjordes det andliga frälset framförallt av jord tillhörande 
domkyrkan i Linköping och dess olika institutioner, samt de olika klostren i 
Vreta, Alvastra, Skänninge (nunneklostret), Askeby och Vadstena. Vadstena klos
ter var den i särklass största jordägaren under senmedeltiden och ägde jord över 
hela Östergötland och Småland (Norborg 1958). Övriga kloster hade sina egen
domar mer regionalt lokaliserade i området kring själva klostret. I det under
sökta området är det framförallt Skänninge nunnekloster (vid S:t Martin) som 
förekommer som jordägare vid medeltidens slut.

Genomgångarna av det medeltida materialet för denna artikel samt tidigare 
forskning har visat att den andliga frälsejorden som tillhörde olika kloster och 
domkyrkan i Linköping i allmänhet kom från det världsliga frälset genom dona
tioner eller förvärv på annat sätt (Berg 2003, s 60). Detta är ej lika tydligt när det 
gäller sockenkyrkornas jord, vilken går under beteckningen kyrkojord i jorde- 
böckerna. Där kan det ha varit relativt vanligt att jorden kom från skattebönder, 
men beläggen för sockenkyrkornas åtkomst av jord är i allmänhet mycket få.

När det gäller den medeltida ägosituationen finns det alltså starka skäl för att 
slå samman den världsliga och andliga frälsejorden, för att på så sätt få fram den 
sammanlagda frälsejorden under äldre delar av medeltiden. När detta görs blir 
bilden av frälsets dominans än starkare än vad tidigare forskning ger sken av, där 
åtskillnad mellan världslig och andlig frälsejord görs (jfr Larsson 1985, där en 
sådan åtskillnad görs).
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Vid medeltiden slut fanns sammanlagt 510 gårdar redovisade till jordnatur i 
jordeböckerna från mitten av 1500-talet. Dessa var fördelade på de 173 be
byggda enheterna. Vid sidan av dessa gårdar fanns ett stort antal utjordar, oftast 
som ingående i de olika byarna och gårdarna. I vissa fall tas utjordarna upp under 
eget namn. Den fortsatta framställningen behandlar endast gårdar och utjor
darna ingår således inte i de redovisade siffrorna. Gårdarnas fördelning på olika 
jordnaturer framgår av fig 3.

Skatte 44 (8,6%)

Krono 16(3,2%)

Frälse 450 (88,2%) världsligt 193 (37,8%)
andligt 257 (50,4%)

Summa 510(100%)

Fig 3. Antal gårdar och 
(andel i procent) tillhörande 
olika jordnaturer i de undersökta 
socknarna. Källa: Jordeboksutdrag 
Aska och Göstrings härader, OAU.

Som framgår av tabellen dominerade frälsets jordägande stort i området. 
Skattejorden var relativt sparsamt förekommande, betydligt under riksgenomsnittet 
som vid samma tid var ca 45% (Larsson 1985). Aven kronojorden var sparsamt 
förekommande, men ligger närmare riksgenomsnittet som var ca 5%. Den and
liga frälsejorden utgjorde en större andel av gårdarna jämfört med den världsliga 
frälsejorden. Ovan framgick dock att en stor andel av den andliga frälsejorden 
torde ha kommit från det världsliga frälset. Detta medför att under äldre delar 
av medeltiden var det världsliga frälsets innehav mycket större.

Den andliga frälsejorden ägdes vid medeltidens slut framförallt av Vadstena 
kloster (15%), Skänninge nunnekloster (12%) samt de olika sockenkyrkorna i 
området (11%). Domkyrkan i Linköping innehade sammanlagt 10% av gårdarna 
vid medeltidens slut. Denna jord var jämt fördelad mellan prebendejord och 
kanikejord. Vreta och Alvastra kloster ägde endast ett fåtal gårdar i området.

Skattejorden låg, med ett undantag, i byar blandad med andra jordnaturer. 
Undantaget var Stavgård i Allhelgona socken som var en by bestående av två gårdar 
endast skattejord. Det fanns även ett fåtal ensamgårdar som var skattejord. De 44 
skattegårdarna vid medeltidens slut var fördelade på 36 bebyggelseenheter. De allra 
flesta bebyggelseenheterna hade alltså endast en skattegård. Två enheter i området 
utmärker sig. Vedemö i Vinnerstads socken hade ett relativt stort inslag av skatte
jord. Tre av de åtta gårdarna vid medeltidens slut upptas som skattejord. Även 
Axstad i Västra Skrukeby socken hade en hög andel skattejord då två av de fyra 
gårdarna tas upp som skattejord.
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De olika jordnaturerna var tämligen proportionerligt fördelade mellan de 
olika kategorierna av ortnamn. Undantaget därvid är kategorin med namn som 
slutar på -by, där det världsliga frälset var överrepresenterat och skattejorden var 
underrepresenterad. Bland dessa enheter ägde frälset sammantaget hela 95% av 
gårdarna. Kronojord förekom inte i denna kategori. När det gäller de sekundära 
enheterna var det andliga frälset något överrepresenterat medan det världsliga 
frälset var något underrepresenterat. När det gäller de enskilda jordnaturerna är 
det mest slående att Linköpings domkyrkas jordinnehav (prebende- och kanike- 
jord) nästan inte förekommer i de sekundära enheterna och i enheter som slutat 
på -by, 44 av de 53 gårdarna som domkyrkan ägde i området låg i enheter som 
tillhörde kategorin övriga ortnamn. Skänninge nunnekloster ägde nästan ingen 
jord i enheter som slutar på -by och det stora flertalet gårdar som detta kloster 
innehade vid medeltidens slut låg i enheter som tillhör kategorin övriga ortnamn. 
När det gäller Vadstena kloster var mönstret tvärt om. Större delen av de gårdar 
som klostret ägde i området vid medeltidens slut låg i sekundära enheter eller i 
enheter som slutar på -by. Till skillnad från domkyrkan och Skänninge kloster 
innehade Vadstena kloster också en hel del jord i de enheter som tillhör kategorin 
övriga ortnamn.

Sammantaget visar genomgången av jordnaturerna och de olika ortnamnskate- 
gorierna att frälset kraftigt dominerade de enheter som slutar på -by, där särskilt 
det världsliga frälset var överrepresenterat. Det senare hänger samman med att 
flera andliga jordägare nästan helt saknades i denna kategori. Aven när det gäller 
de sekundära enheterna saknas i stort sett det andliga frälset som jordägare, med 
undantag från Vadstena kloster. En relativt stor andel av Vadstena klosters inne
hav fanns just i dessa enheter.

Som framgick av inledningen ovan har sekundära enheter, tillkomna genom 
kolonisation under vikingatiden och äldre delen av medeltiden, givits en social 
tolkning där etableringen av dessa enheter har satts i samband med en frigivning 
av trälar och upprättande av ett medeltida godssystem med landbor. På en över
gripande nivå är det också tydligt hur förekomsten av -torprvaxnn i Sverige sam
varierar med det medeltida frälsets utbredning (SNA, s 142). Mot bakgrund av 
frälsets relativt stora dominans i de enheter som slutar på -by finns anledning att 
resa frågan om inte också denna namnkategori bör ges en social tolkning. Allmänt 
dateras denna namntyp till vikingatid och äldre medeltid och resultatet här öppnar 
för möjligheten att de samhällsgrupper som under medeltiden blir det världsliga 
frälset i många fall stod bakom etablerandet av dessa bebyggelseenheter.

Ovan framgick att 49 av de 173 bebyggda enheterna vid medeltidens slut hade 
gravfält. Det framgick också att flertalet av dessa enheter var byar vilka tillhörde



kategorierna övriga ortnamn och enheter som slutar på -by. I dessa kategorier av 
enheter hade 40 % gravfält. Jordnaturerna vid medeltidens slut fördelar sig pro
portionerligt inom gruppen enheter med gravfält.

I tidigare forskning har skattejorden, eller snarare självägande bönder, setts 
som den ursprungliga formen av jordägande, och att frälsejorden är etablerad rela
tivt sent, först under medeltiden (Sporrong 1985, s 42 och 189). Av särskilt intresse 
i detta sammanhang är därför skattejordens förhållande till enheter med gravfält. 
Ovan framgick att 36 enheter i området hade skattejord vid medeltidens slut. Av 
dessa 36 enheter med skattejord hade 16 gravfält, varav 4 gravfält delvis utgjordes 
av högar. Drygt 40% av enheterna med skattejord hade alltså gravfält. Sjökumla 
i Västra Stenby (tidigare Kälvesten) socken hade en skattegård, en gård tillhö
rande sockenkyrkan och en frälsegård vid medeltidens slut. På Sjökumlas marker 
finns tre olika gravfält, varav två var lite större bestående av 24 respektive 25 
synliga fornlämningar.

Av de sammanlagt 173 enheterna i området saknade alltså 137 helt skattejord. 
Av dessa 137 enheter har 31 kända gravfält, det vill säga 23%. Dock var 55 en
heter utan skattejord att betrakta som sekundära enheter avseende ortnamnen, 
och ovan framgick att de sekundära enheterna i större utsträckning saknade grav
fält. Av de 55 sekundära enheterna utan skattejord har sju enheter gravfält. Kvar 
blir 82 enheter som saknar skattejord och som tillhör enheter med andra ortnamn 
än sekundära. Av dessa 82 enheter har 24 gravfält, det vill säga 30%. Av detta 
framgår alltså att enheter med skattejord i allmänhet hade gravfält i något större 
utsträckning än enheter utan skattejord.

Det finns en möjlighet att detta förhållande hänger samman med att enheter 
med skattejord huvudsakligen ligger utanför den renodlade slättbygden. Det kan 
alltså vara ett resultat av bortodling i samband med 1800-talets uppodling av 
åkermark. Många av de enheter som ligger på denna renodlade slättbygd saknade 
skattejord vid medeltidens slut

Bortsett från bortodlingsproblematiken visar alltså undersökningen sam
mantaget att skattejorden i högre utsträckning förekommer i enheter med övriga 
ortnamn, jämfört med sekundära enheter. Inte för att skattejorden dominerar i 
enheter med övriga ortnamn, men i de fall skattejord förekommer vid slutet av 
medeltiden är det i hög utsträckning i enheter med övriga ortnamn. Det frälse 
jordägandet dominerade även i enheter med övriga ortnamn. Det förhållandet 
att frälsejord och skattejord förekommer parallellt i enheter med gravfält från 
yngre delen av järnåldern öppnar för möjligheten att det inte finns någon skillnad 
i kronologi mellan skattejord och frälsejord, något som framförts i tidigare forsk
ning. Frågor kring skattejorden behandlas vidare längre fram.
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Sammanfattningsvis har det hittills framkommit att de enheter som hade 
sekundära ortnamn, och som huvudsakligen torde ha sitt ursprung i en vikinga
tida och tidigmedeltida kolonisation, i större utsträckning saknade gravfält än 
övriga enheter inom området. Detta resultat var väntat. Vidare hade ca 40% de 
enheter som existerade vid medeltidens slut och som var byar samt hade ett ort
namn som tillhörde kategorin övriga ortnamn gravfalt. Detta innebär att ca 60% 
av dessa kategorier saknar kända gravfält, vilket är en oväntat stor andel. I under
sökningen av jordnaturernas fördelning vid medeltidens slut framkom att frälset 
var den absolut största jordägarkategorin. Frälset dominerade samtliga kategorier 
av bebyggelseenheter. Frälsets dominans bland de sekundära enheterna kan för
klaras av att dessa enheter har sitt ursprung i en kolonisation inom existerande 
gods eller storgårdar. En sådan social tolkning av sekundära enheter har framförts 
i tidigare forskning. Det förhållandet att även de bebyggelseenheter som slutar 
på -by närmast totalt dominerades av frälset öppnade för möjligheten att även 
tillkomsten av denna kategori av enheter kan ges en sådan social tolkning. Vidare 
framkom att skattejorden var relativt sparsamt förekommande i hela området. De 
enheter som hade minst en skattegård vid medeltidens slut hade oftare gravfält 
än enheter som helt saknade skattejord. Det förhållandet att skattejorden och 
frälsejorden förekommer parallellt, oftast i samma enheter, öppnade för möjlig
heten att de båda jordnaturerna kan ha tillkommit vid samma tidpunkt, och att 
det alltså inte finns något som tyder på att det skulle finnas någon skillnad i kro
nologi mellan de båda jordnaturerna.

Yngre järnålderns centralplatser i det medeltida materialet
Föregående avsnitt behandlade ortnamnstyper, fornlämningar och jordägande på 
en översiktlig nivå. I det följande avsnittet skall några av de platser som utifrån 
kända förhållanden utmärker sig arkeologiskt på olika sätt undersökas. För att 
identifiera centralplatser har vissa kriterier använts i den tidigare forskningen. 
Exempel på sådana kriterier är guldföremål, vapen, silverskatter, storhögar och 
stormansgårdar, men även olika typer av gravar (senast hos Ljungqvist 2006,3 Iff, 
där en översikt finns).

I denna artikel är inte avsikten att närmare gå in på de enskilda centralplat
sernas tänkbara funktion i ett större samhälleligt eller rumsligt sammanhang. 
Avsikten är här att försöka fånga några av de platser som har varit någon form av 
maktcentra eller ekonomiska centra under yngre delen av järnåldern. Dessa plat
ser skall sedan undersökas avseende de medeltida jordägoförhällandena. Syftet är 
att undersöka i vilken utsträckning dessa centralplatser ägdes av frälset eller andra 
jordägarkategorier i de äldsta beläggen under medeltiden.



I samband med utredningsarbetet inför Riksväg 50 gjordes en genomgång 
av, utifrån vissa kriterier, kända centralplatser i Östergötlands västra slättbygd 
(Lindeblad & Nielsen 1997). Utöver dessa kommer platser med stora gravfält att 
ingå i undersökningen. Här har gränsen satts till 40 gravar pä ett gravfält, vilket 
är relativt många för området. Dessa platser har identifierats utifrån uppgifter i 
Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (FMIS). Vidare har runris- 
tade gravmonument och runstenar i ursprungligt läge, eller där det ursprungliga 
läget är känt, tagits med. Först kommer det totala materialet att redovisas i tabell
form avseende jordägandet vid medeltidens slut. Därefter kommer ett urval av de 
centralplatser som kunde identifieras att undersökas mera i detalj avseende jord- 
ägoförhållandena under äldre delar av medeltiden (se fig 4 och 5).

Indikationer på centralplatser från olika tider av den yngre järnåldern kunde 
identifieras i 20 enheter. Samtliga dessa var byar vid medeltidens slut. Det kan 
också konstateras att frälset, världsligt och andligt sammanslaget, ägde jord i samt
liga av dessa 20 enheter. Skattejord förekom i fem av enheterna, vilket alltså visar 
att även skattejord förekom i enheter med centralplatsindikationer. Skattejorden 
i dessa enheter var dock blandad med frälse jordnaturer. Det kan också konsta
teras att sex av de 20 enheterna var helägda byar vid medeltidens slut. Här har 
dock inte utretts om detta var förhållandet även under äldre delar av medeltiden.

I Östervarv i Varvs socken har det gjorts fynd av guld och vapen som kan 
dateras till äldre delen av yngre järnåldern (Lindeblad och Nielsen 1997, s 98f). 
Byn bestod som framgick av uppställningen ovan av 2 frälsegårdar vid slutet av 
medeltiden. Båda gårdarna ägdes vid mitten av 1500-talet av samma person. I en 
karta över Östervarv från år 1695 framgår att byn dä hängde samman med 
grannbyn Stenkilsvarv (LSA D124-18:!). Med tanke på att Östervarv ligger 
öster om Stenkilsvarv är det rimligt att anta att Östervarv vid något tillfälle före 
de äldsta beläggen från medeltiden har styckats av från Stenkilsvarv. På kartan 
som visar Stenkilsvarv och Östervarv finns också ett avgärdatorp angivet som 
heter Skogstorp. Stenkilsvarvs tre gårdar ägdes i sin helhet av Vadstena kloster 
vid slutet av medeltiden medan Skogstorp vid samma tid var en frälsegård. Det 
äldsta belägget för Östervarv är från år 1347, då en Peter Jonsson skiftar arv med 
sin syster Katarina. Katarina får då bland annat jord i Östervarv (DS 4128). 
Denne Peter och hans syster Katarina har inte kunnat identifieras i litteraturen. 
Katarina var gift med Johan Botulfsson2 (se sid 122). Helt klart är dock att Öster
varv vid mitten av 1300-talet tillhörde det världsliga frälset. Enligt ett brev från 
år 1410 framgår att Vadstena kloster redan då ägde jord i alla tre enheterna, dock 
inte hela Stenkilsvarv. Vid denna tidpunkt bytte nämligen Lars Ulfsson (Aspenäs- 
ätten) till sig jord i Stenkilsvarv, Östervarv och Skogstorp mot jord i andra delar

119



120

Kategori Enhet Socken Jordägandetca 1550

Fynd, guld och vapen m m Östervarv Varv 2 frälse

Fynd/storhög Ask Hagebyhöga 8 frälse

Fynd, mynt och silver/stort gravfält Sten Västra Stenby, tidigare Sten 1 skatte
1 krono
1 Vadstena kl

Fynd, guld Narvered Vallerstad 1 skatte
1 kyrko
6 Vadstena kl
1 Skänninge kl

Gravmonument Skänninge Allhelgona -

Gravmonument Fivelstad Fivelstad 1 kyrko
6 prebende

Gravmonument Högby Högby 2 frälse
2 Vreta kl
1 Kanikeg

Gravmonument Orlunda Orlunda 1 krono
2 frälse
1 kyrko
1 Skänninge kl

Gravmonument Kälvesten Västra Stenby, tidigare Kälvesten 1 kyrko (kaplansgård)

Gravmonument, runsten Bjälbo Bjälbo 13 Skänninge kl

Gravmomument/stort gravfält Vinnerstad Vinnerstad 3 prebende

Stort gravfält Ekeby Ekebyborna 4 Vadstena kl

Stort gravfält Åkerby Ekebyborna 1 skatte
1 kyrko

Stort gravfält Risberga Fivelstad 1 frälse
1 Askeby kl.
1 Skänninge kl 
1 Vreta kl

Stort gravfält Hulje Högby, tidigare Västra Skrukeby 6 Skänninge kl

Stort gravfält Hassia Vallerstad 2 frälse
8 Vadstena kl
2 Skänninge kl

Stort gravfält Grepstad Västra Stenby, tidigare Kälvesten 1 frälse
1 kyrko

Runsten Axstad Högby, tidigare Västra Skrukeby 2 skatte
1 Vadstena kl
1 kanikeg

Runsten Biskopsberga Allhelgona 1 kyrko
3 Skänninge kl
6 prebende

Runsten Vistena Allhelgona 1 skatte
1 frälse
1 Skänninge kl

Fig 4. Platser som utmärker sig arkeologiskt och jordägandet vid mitten av 1500-talet.
Källa: Lindeblad och Nielsen 1997, Neill & Lundberg 1994, RAÄ FMIS, Jordeboksutdrag Aska 
och Göstrings härader, OAU.
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av Östergötland från klostret (SD 1368). I Stenkilsvarv omfattade detta byte 
endast 1 Vz attung. Av ett senare brev framgår att Lars Ulfssons dotter skänkte 
fyra attungar i Stenkilsvarv till Vadstena kloster (DN 16 nr 260). Detta talar för 
att Lars Ulfsson eller hans hustru redan innehade en del av byn Stenkilsvarv, och 
att han år 1410 utökade sitt innehav i byn och de omgivande enheterna. Vad
stena klosters åtkomst av jorden i de tre enheterna före 1410 är inte känd. Lars 
Ulfsson, eller hans hustru, ägde av allt att döma ytterligare jord i Varvs socken. I 
Mantesgärdet, vilken är en avgärdaenhet till Varvs kyrkby enligt de äldre lantmä
terikartorna (D124-15:!), skänkte en annan dotter till Lars Ulfsson de två går
darna till Vadstena kloster år 1448 (brev 30/11 1448 Vadstena, Rap). Samman
taget visar detta att Lars Ultsson eller hans hustru ägde flera gårdar i de centrala 
delarna av Varvs socken före 1410. Detta innehav utökades för att sedan delvis 
åter doneras till Vadstena kloster. Vid medeltidens slut ägdes Stenkilsvarv och 
Mantesgärdet av klostret medan de tre gårdarna i Östervarv och Skogstorp förblev 
i det världsliga frälsets ägo medeltiden ut. De såldes av Lars Ulfssons änka Ida 
Johansdotter (Bylow) till kung Karl Knutsson år 1456 och ägdes i sin helhet av 
Joen Olsson (Gyllenhorn) år 1544 (Almquist 1947, s 542f). Hur Joen Olsson 
hade kommit över gårdarna kan inte klargöras.

Ovan nämndes att Mantesgärdet var en avgärdaenhet till Varvs kyrkby. Varvs 
kyrkby bestod vid mitten av 1500-talet av 5 gårdar av olika jordnaturer (1 skatte, 
1 frälse, 1 kyrko och 2 Skänninge kl). Det äldsta belägget för Varvs kyrkby är från 
1293, då Kristina Johansdotter (Elofssönernas ätt) testamenterade en gård i Varv 
och en huvudgård (curia) i Sörby (Varvs socken) till sin fader Johan Elofsson och 
dennes Tyska orden (DS 1095). Något släktsamband mellan Kristina Johansdotter 
och Lars Ulfsson har inte kunnat fastställas, men det förhållandet att Lars Ulfs
sons dotter ägde jord i en avgärdaenhet till Varvs kyrkby samtidigt som Lars 
Ulfssons själv ägde jord i Stenkilsvarv, visar på möjligheten att Lars Ulfssons eller 
hans hustrus släkt innehaft större egendomar i båda enheterna. Även ortnamnen 
talar möjligen för en tidigare större sammanhängande enhet Varv, som har delats 
upp i tre delar samt ett antal avgärdaenheter någon gång före de äldsta beläggen.

2 Från sid 119: Möjligen är det Peter Jonsson (Bååt). I så fall skulle Katarina vara en tidigare okänd 
syster till honom (jfr Elgenstierna ”Bååt”). Peter Jonsson hade också en dotter som hette Katarina. 
Johan Botulfssons släktförhållanden framgår av SRP 1273.1 detta brev, som är en dom gällande en 
arvstvist efter honom, framgår att hans far Botulf var bror med Hemming Tanne, vars dotter Kristina 
Hemmingsdotter enligt Elgenstierna var gift med Peter Jonsson (Bååt). Kristina Hemmingsdotter och 
Johan Botulfsson var alltså kusiner. Johan Botulfsson torde ha dött utan arvingar, eftersom arvet efter 
honom fördelades mellan faderns syskons arvingar (SRP 1273).



Fig 6. Detalj ur kartan över Östervarv i Varvs socken från år 1695. På kartan syns byn Östervarv 

med fyra gårdar till höger, Stenkilsvarv med två gårdar till vänster samt avgärdatorpet Skogstorp 
i kartans övre del. Dessa tre enheter redovisas som separata enheter i jordeböckerna vid mitten av 
1500-talet. Enligt beskrivningen till kartan låg Östervarv och Stenkilsvarv i byalag med varandra, 
dvs det var ägoblandning mellan de båda byarna. Källa: LSA D124-18:1
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I Aska i Hagebyhöga socken har man undersökt en rik grav från vikingatid 
samt att det finns en storhög (Kaliff 1999:106), vilken sannolikt kan dateras till 
yngre delen av järnåldern. Det har tidigare diskuterats huruvida högen egentligen 
skulle utgöra en naturbildning, men begränsade undersökningar har kunnat visa 
att den åtminstone delvis är uppbyggd. I fyllningen påträffades bl a djurben som 
kunde dateras till 600-talet (Karlsson 2007, med referenser). Aska by bestod av 
8 frälsegårdar vid medeltidens slut. Vid denna tid fanns flera olika jordägare, där 
Gustaf Olsson (Stenbock) ägde tre gårdar. Det äldsta belägget för Aska by är från 
år 1323 av vilket det framgår att Svantepolk Knutsson tidigare hade skänkt en 
lägenhet som heter Tjärntorp och som låg i Aska by till Hagebyhöga kyrka (DS 
2426). Tjärntorp återfinns inte i jordeböckerna från mitten av 1500-talet. Nästa 
gång jordägande omtalas i Aska by är år 1424 i samband med ett arvskifte efter 
Karl Sture och hans hustru Märta Eriksdotter. Av arvskiftet framgår att Märta 
hade flera gårdar i Aska by samt den från Aska by avgärdade enheten Brustorp 
(brev 8/3 1424 Kalmar, Rap), vilka fördelades mellan två av barnen. Brustorp var 
senare Prästgård i Hagebyhöga socken, och redovisas således inte i 1500-talets 
jordeböcker. Gårdarna i Aska by var alltså Märta Eriksdotters jord. Hennes 
äldre släktförhållanden är inte kända i litteraturen, och det har inte kunnat utredas 
om det finns ett släktsamband mellan henne och Svantepolk Knutsson. Även i 
Aska kan alltså konstateras att det världsliga frälset ägde mycket jord i de äldsta 
beläggen som omtalar jordägande.

På byn Hasslas marker i Vallerstads socken finns områdets största gravfält. 
Gravfältet heter Lundsbacke och består av 164 synliga fornlämningar, huvudsak
ligen övertorvade stensättningar och resta stenar (FMIS RAA 11). På grannbyn 
Narvered har guldföremål påträffats (Lindeblad och Nielsen 1997, s 98). Hassia 
by var vid mitten av 1500-talet en av områdets största byar med 12 gårdar (två 
frälse, åtta Vadstena kloster och två Skänninge kloster). I medeltidsbreven som 
omtalar Hassia framgår att delar av byn då hade samma ägare som grannbyarna 
Narvered och Götevi i samma socken. Av ett brev från 1397 framgår att då av
lidna Katarina Nilsdotter (Bielke) hade skänkt stora egendomar i de tre enhe
terna till Vadstena kloster. I brevet omtalas också att två torp låg under Götevi 
(SRP 2872). Donationen omfattade stora delar av de tre enheterna. Katarina hade 
år 1352 fått delar av Narvered och Götevi i arv efter modern Ingeborg Larsdotter, 
och jorden i Hassia i arv från sin syster Ilianas barnlösa dotter (DS 4833 och ÄSF, 
s 80). Hasslas äldre ägarhistoria är inte känd.

Katarina Nilsdotter var gift med Anund Hemmingsson (tre sjöblad), vilken 
köpte jord i Narvered av Johannes Ekesson (styckad sköld) på 1350-talet (DS 
4769). Detta brev utfärdades av Johannes Ekesson i Götevi, vilket innebär att



Götevi sannolikt var hans sätesgård. När det gäller Narvered är det äldsta belägget 
från år 1307, då Holmger Ulfsson (Ama) upprättar sitt testamente (DS 1524). 
Narvered tillföll i detta testamente hustrun Ingegärd. I ett brev från 1330 pantsät
ter sedan KarlTukesson (Lama) sin huvudgård (curia) Narvered (DS 2800). Det 
är känt att KarlTukesson ärvdes av ovan nämnda Katarina Nilsdotter (ÄSF, s 78), 
vilket visar att Narvered och Hassia sannolikt senast kring 1330 hade åtminstone 
delvis samma ägare. En annan del av Narvered omtalas i ett testamente år 1374, 
då Sten Bengtsson (Bielke) och Katarina Holmgersdotter (Ulv) testamenterade 
hela sin egendom i Narvered till Vadstena kloster (DS 8639). Katarina var antag
ligen besläktad med Amasläkten genom sin farmor (ÄSF, s 302).

Det kan alltså konstateras att såväl Hassia som Narvered och Götevi var i 
högfrälsets händer redan i de äldsta beläggen från 1300-talet. I Narvered fanns 
utöver frälsejorden också en skattegård vid medeltidens slut. Denna gård omtalas 
i en räfstetingsdom från år 1399, där en gård fråndöms Skänninge kloster som 
gammal skattejord (SRP 3013). Denna gård hade tidigare tillhört borgare i Skän
ninge (SRP 1479 och 1480). Johannes Ekessons släktförhållanden är inte kända. 
Den vapenbild han förde har dock likheter med den vapenbild som släkten Ama 
förde (Raneke, s 157 och 231).

Redan i de äldsta beläggen för Hassia, Narvered och Götevi var det alltså 
fråga om olika jordägare i byarna. Släktförhållandena mellan de olika belagda 
jordägande personerna visar att det är sannolikt att den stora egendomen i de tre 
enheterna, som skänktes till Vadstena kloster 1397, ägdes av KarlTukesson (Läma) 
kring 1330. En annan del av godset kan knytas till Holmger Ulfsson (Ama) kring 
1300-talets början. Någon släktskap mellan KarlTukesson och Holmger Ulfsson 
är inte känd, men kan heller inte uteslutas. KarlTukessons äldre släktförhållanden 
på mödernet är inte kända.

Ett annat för området relativt stort gravfält är de s k Kungshögarna i Hulje, 
Högby (tidigare Västra Skrukeby) socken. Gravfältet består av 124 synliga forn- 
lämningar av olika typ (FMIS RAA 231). I Hulje har också en grav från 900-talet 
som återspeglar en kristen begravningssed påträffats vid arkeologiska utgräv
ningar (Kaliff 1999, s lllf). Hulje bestod vid medeltidens slut av sex gårdar, där 
samtliga ägdes av Skänninge kloster. Skänninge kloster hade kommit över går
darna vid mitten av 1300-talet. År 1355 omtalas en jordtransaktion i Hulje, där 
det intygas att sju attungar i byn hade sålts till Skänninge kloster av kaniken i 
Skara Magnus Algotsson (Algotssöneras ätt) (DS 5134). I ett senare brev fram
går att det var ett arv efter hans mor Mechtild van Kyren (DS 5666). I ett något 
tidigare brev från år 1353 sålde Ulf Håkansson (Läma) och hans son Nils Ulfsson 
fem attungar i Hulje till klostret (DS 4891). I ett senare brev framgår också att
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Nils bror Lars Ulfsson hade ärvt jord i det angränsande Skrukeby av sin mor (SRP 
2266). Nils mor var Bengta Håkansdotter, dotter till Håkan Bryniolfsson, som 
nämnes som frände till biskopen i Skara Bryniolf Bengtsson (Algotssöneras ätt) 
(ASF, s 322 och 79). Det går alltså att konstatera att den släkt som kallas Algots- 
sönernas ätt, eller någon annan släkt befryndad med denna, möjligen ägde hela 
egendomen Hulje i slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet, och att den 
sedan kom att delas upp i två delar. Det framgick också att det fanns ett ägomäs
sigt samband mellan Hulje och Skrukeby. Hulje kom sedan att ägas av Skänninge 
kloster fram till medeltidens slut, medan Skrukeby förblev i det världsliga frälset 
ägo. Vid slutet av medeltiden bestod Skrukeby av sex frälsegårdar och en gård 
tillhörande sockenkyrkan, den senare sannolikt som prästgård. Även i fallet Hulje 
ägdes alltså en centralplats från yngre delen av järnåldern av högfrälset i de äldsta 
beläggen från 1300-talets mitt.

Väster om Skrukeby ligger Gullringstorp. I det äldre kartmaterialet anges 
Gullringstorp som avgärdaenhet till Skrukeby (LSA D42-20:l). Gullringstorp 
bestod vid medeltidens slut av en skattegård och en gård tillhörande sockenkyrkan. 
Upplysningar om jordägande under medeltiden saknas. Vid Gullringstorp finns 
ett gravfält från yngre järnåldern, bestående av sammanlagt 32 synliga fornläm- 
ningar (fyra högar och 28 övertorvade stensättningar) (FMIS RAA 19). Att 
Gullringstorp uppenbarligen var avgärdat från Skrukeby talar för att gravfältet 
under yngre järnåldern skall knytas till Skrukeby. Detta talar i sin tur för att 
Skrukeby redan då var en egen enhet. Det ägomässiga sambandet mellan Hulje 
och Skrukeby vid mitten av 1300-talet indikerar att de båda enheterna hängde 
samman även under äldre tid.

Norr om Hulje och Skrukeby ligger Norrby. Norrby låg under medeltiden i 
Högby socken. Byn saknar kända fornlämningar och var en relativt stor by med 
10 gårdar av olika frälse jordnaturer. En stor andel av denna by ägdes i det äldsta 
belägget av den högfrälse släkten Algotssönernas ätt (DS 7640), som också före
kom som jordägare i Hulje och möjligen också i Skrukeby. Det finns alltså ett 
ägomässigt samband mellan dessa tre enheter vid mitten av 1300-talet. Den me
deltida ägosituationen i kombination med fornlämningsbilden och upplysningar 
i det äldre kartmaterialet öppnar för möjligheten att Hulje, Skrukeby, Gullrings
torp och Norrby tidigare har utgjort en stor domän, som kom att delas upp i tre 
enheter under yngre järnåldern och äldsta medeltiden.

Vid Orlunda kyrka har det påträffats fragment av tidigkristna runristade 
gravmonument, s k Eskilstunakistor (Neill & Lundberg 1994). Denna kategori 
fornlämningar finns närmare undersökta av Cecilia Ljung i föreliggande volym. 
I den tidigare forskningen har dessa monument kopplats samman med kronojord,



och att det för Östergötlands del skulle vara fråga om kyrkplatser ägda och kont
rollerade av 1000-talets kungamakt (Neill Sc Lundberg 1994). Det finns därför 
anledning att undersöka jordägosituationen under medeltiden på några platser i 
området med sådana monument. Orlunda kyrkby bestod vid slutet av medeltiden 
av fem gårdar (2 frälse, 1 krono, 1 kyrko och 1 Skänninge kl). År 1349 utfärdade 
riddaren Karl Näskonungsson (Natt och dag) ett brev i Orlunda (DS 4418). Av 
brevet framgår inte om Karl också ägde Orlunda. Att så sannolikt var fallet visar 
dock ett senare brev från år 1389.1 detta brev omtalas att Magnus Bengtsson 
(Ulv) pantsätter det till Orlunda angränsande torpet Lycketorp till Skänninge 
kloster (SRP 2395). Magnus Bengtsson var son till en dotter till Karl Näskonungs
son (Elgenstierna ”Natt och dag”), och hade säkerligen ärvt Lycketorp av modern. 
Detta visar att Orlunda sannolikt var Karl Näskonungssons huvudgård, eller 
möjligen till och med sätesgård, år 1349, och att det under denna huvudgård 
också fanns minst ett underlydande torp Lycketorp.

I Högby finns fragment av tidigkristna gravmonument (Neill 8c Lundberg 
1994), samt ett antal runstenar. Vidare är möjligen den numer rivna medeltids
kyrkan bygd på en storhög (Selinge 1987). I Högby finns alltså flera indikationer 
på en centralplats i det arkeologiska materialet. Vid slutet av medeltiden bestod 
Högby by av fem gårdar (2 frälse, 2 Vreta kloster, och 1 kanikegård). Kanikegår- 
den motsvarade sannolikt prästgården. De skriftliga beläggen från medeltiden är 
få när det gäller jordägande i Högby. Ett av de få, som även är det äldsta, är från 
år 1346, där Vårfruberga kloster bytte bort 1 Vi attung i Högby till tidigare 
nämnde Karl Näskonungsson (Natt och dag). Hur detta gods har hamnat under 
Vårfruberga kloster är okänt.

I Fivelstad finns också fragment av tidigkristna gravmonument (Neill 8c 
Lundberg 1994). Fivelstad bestod vid mitten av 1500-talet av sju gårdar, av vilka 
sex tillhörde domkyrkan i Linköping och den sjunde gården tillhörde sockenkyr
kan. Fivelstad är känt i litteraturen som en huvudgård med tillägor tillhörande 
Folkungaättens privata egendomar i början av 1300-talet (DS 1798).Till huvud
gården hörde vid denna tid också två torp (Rahmqvist 1996, s 29f).

I Vinnerstad finns en sten som har tolkats som ett fragment från ett tidig
kristet gravmonument (Cecilia Ljungs artikel i denna volym). I Vinnerstad finns 
också ett stort gravfalt med 86 synliga fornlämningar, som utgörs av högar och 
stensättningar. Vid medeltidens slut fanns tre prebendegårdar och en prästgård i 
Vinnerstads kyrkby. Prebendegårdarna utgjorde Vinnerstadsprebendan vid Lin
köpings domkyrka (DS 4335). Vinnerstads tre gårdar skänktes av Ulf Abjörnsson 
(Sparre av Tofta) enligt ett brev 1348 till ”fromma orter” (ibid). Ulf Abjörnsson 
ägde sannolikt hela Vinnerstad vid tidpunkten för donationen. Vinnerstad är
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alltså ett exempel på en plats med stort gravfält från yngre järnåldern, ett tidig
kristet gravmonument från senare delen av 1000-talet samt en helägd by vid 
mitten av 1300-talet.

Översikten över de 20 platser som utmärkte sig arkeologiskt som någon form 
av centralplatser visade att frälset dominerade starkt som jordägare vid medeltidens 
slut. De mer i detalj undersökta exemplen visar att detta var förhållandet även 
under äldre delar av medeltiden. I de flesta fallen var dessa belägg från 1300-talet. 
Det stora avståndet i tid, från yngre järnåldern till 1300-talet, medför att det inte 
går att fastslå ägomässig kontinuitet. Resultatet i genomgången ovan öppnar dock 
för möjligheten för en strukturell kontinuitet, i betydelsen att jorden stod under 
aristokratisk kontroll. Det förhållandet att det i anslutning till flera av dessa cent
ralplatser fanns underlydande enheter under 1300-talet visar att det under medel
tiden var fråga om en godsdrift, där en jordägare ägde såväl huvudgård som 
kringliggande underlydande enheter. Sådana exempel fanns i Orlunda, Fivelstad 
och det i inledningen omnämnda Bjälbo. Sådana -torpe,nheter finns också be
lagda under Aska i Hagebyhöga socken. I fallet Hulje-Skrukeby fanns ett sanno
likt ägomässigt samband vid mitten av 1300-talet, och detta i kombination med 
fornlämningarna visade på ett en möjlig relation mellan enheterna, där Skrukeby 
kan ha utgjort en till Hulje underlydande enhet redan i slutet av förhistorisk tid. 
Även i Hassia, med de sammanhörande Götevi och Narvered, samt exemplen 
från Varvs socken visade på en sådan möjlighet. Sammantaget öppnar dessa exem
pel för möjligheten att exploateringen under äldsta medeltid, och möjligen också 
yngsta delen av järnåldern, har skett genom en godsstruktur.

Ett påfallande drag är att det andliga frälset tar över ägandet i många av 
centralplatserna, i synnerhet gäller denna iakttagelse platser med runristade grav
monument. När det gäller vissa av dessa platser var det andliga frälset äldsta kända 
ägare och dess åtkomst till egendomen har inte kunnat klargöras. I andra fall är 
det känt genom bevarat källmaterial att det andliga frälset förvärvat dessa enheter 
från den världsliga högaristokratin.

Resultatet av undersökningen visar alltså att frälset förekom som ägare i en 
stor andel av miljöerna. Detta är inte förvånande, med tanke på att frälset i all
mänhet dominerade jordägandet i området som helhet. I de fall som har studerats 
i detalj visade det sig också att det var högfrälset som ägde jorden. Det förhål
landet att frälset ägde en så stor andel av dessa platser öppnar alltså för att de 
strukturer som kan identifieras under medeltiden hade sina rötter i förhistorisk 
tid, där en aristokrati kontrollerade de viktiga platserna under yngre järnåldern. 
Det öppnar vidare för att de grupper som kom att utgöra det medeltida frälset 
åtminstone delvis går tillbaka till förhistorisk tid.



Medeltida huvudgårdar och gods i det arkeologiska materialet
I samband med arbetet med denna artikel har ett antal huvud- och sätesgårdar 
från medeltiden kunnat beläggas. I samband med Slättbygdsprojektet gjordes en 
genomgång av Ortnamnsarkivets i Uppsala excerpter av belägg för de byar och 
gårdar som ingår i området. I denna genomgång förtecknades de äldsta beläggen 
för respektive enhet. I föreliggande artikel har denna genomgång använts för att 
få fram uppgifter om huvudgårdar i de äldsta beläggen. Termer som mansio och 
curia i medeltidsbreven har använts som indikator. Att termen mansio motsvarar 
en huvudgård eller sätesgård är helt klart. Termen curia däremot kan avse både 
en huvudgård och en vanlig gård (Rahmqvist 1996, s 14ff). När termen curia före
kommer är det alltså inte fråga om något säkert belägg för en huvudgård. Vid 
sidan av dessa typer av uppgifter förekommer även att personer skriver sig till en 
gård. Dessa gårdar räknas som belagda sätesgårdar. På samma sätt om en person 
utfärdar ett brev på en gård är det högst sannolikt att denna gård också är perso
nens sätesgård. Det är i dessa senare fall inte fråga om belagda sätesgårdar, då det 
även kan vara fråga om en huvudgård i den personens samlade godsmassa.

Ett tredje sätt att identifiera tidigare huvudgårdar är helägda byar, där en 
person eller andlig institution i de tidigaste beläggen ägde hela enheten. En in
dikator som hänger samman med detta är förekomst av helegaliserade byar. Att 
en by var egaliserad innebär att gårdarna i byn var exakt lika stora. I det äldre kart
materialet framgår detta av stångtalet, vilket fungerade som byamål i området. I 
andra fall noterar lantmätaren explicit att gårdarna i byn var lika stora i åker och 
äng. Egalisering av en bys gårdar anses vara tillkommen vid en tidpunkt, där en 
jordägare som ägde samtliga gårdar i en by eller en del av en by avsåg att skapa 
lika stora gårdar. Egaliseringar genomfördes sannolikt ofta i samband med att en 
huvudgård upplöstes och en by skapades i dess ställe (Helmfrid 1962, s 139). I 
sin undersökning av Östergötland Västanstång förtecknade Staffan Helmfrid 
samtliga egaliserade byar (Helmfrid 1962: 139ff). I området fanns både helega
liserade byar och byar där endast några gårdar var lika stora medan andra gårdar 
i samma by hade andra storlekar. I de senare fallen skedde egaliseringen endast 
av de gårdar som en jordägare ägde vid tillfället för egaliseringen, vilket visar att 
det fanns flera jordägare i byn vid egaliseringstillfället. I föreliggande undersökning 
tas endast de byar som är helegaliserade med, vilket är en stark indikation på att 
byn vid någon tidpunkt har varit helägd. Sammanlagt 24 enheter inom området 
har identifierats som belagda eller möjliga huvudgårdar under äldre delen av 
medeltiden. I sju av dessa 24 enheter finns också arkeologiska indikationer på en 
centralplats från yngre delen av järnålder. Av de övriga 17 enheterna saknade elva 
kända gravfält medan resterande sex enheter hade mer ordinära gravfält.
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Namn Socken Indikation År Belägg Fornlämningar

Jolstad Vinnerstad Sätesgård 1252 DS 397 Ej gravfält

Ulvåsa/Ekeby Ekebyborna Sätesgård, helegaliserad 1340 DS 3519 3 gravfält

Skrikstad Varv Curia, helegaliserad 1349 DS 4505 Ej gravfält

Medhamra Hagebyhöga Sätesgård 1313 DS 1944 Ej gravfält

Snyttringe Allhelgona Sätesgård 1291 DS 1069 Gravfält

Bjälbo Bjälbo Sätesgård 1273 DS 566 Gravmonument, runsten

Orlunda Orlunda Sätesgård? 1349 DS 4418 Gravmonument

Fivelstad Fivelstad Curia, helegaliserad 1311 DS 1798 Gravmonument

Sörby Varv Curia 1293 DS 1295 Ej gravfält, se text ovan

Vedemö Ekebyborna Curia 1292 DS 1737 1 gravfält

Lår stad Västra Stenby, 
tidigare Kälvesten

Curia, helegaliserad 1279 DS 653 Ej gravfält

Narvered Vallerstad Curia 1330 DS 2800 Guldfynd

Vinnerstad Vinnerstad Helägd by 1349 DS 4335 Gravmonument, 
stort gravfält

Skeppstad Västra Stenby, 
tidigare Sten

Helegaliserad - - Ej gravfält
(däremot 3 domarringar)

Vreta Allhelgona Helegaliserad - - Ej gravfält

Ask Ask Helegaliserad - - 1 gravfält

Berga Ekebyborna Helegaliserad - - Ej gravfält

Fossala Ekebyborna Helegaliserad - 1 gravfält

Åby Ekebyborna Helegaliserad - - Ej gravfält

Risberga Fivelstad Helegaliserad - - Stort gravfält

Trå stad Fivelstad Helegaliserad - - Ej gravfält

Hulje Västra Skrukeby Helegaliserad - - Stort gravfält

Freberga Västra Stenby Helegaliserad - - 1 gravfält
(möjligen äldre järnålder?)

Hässleby Västra Stenby, 
tidigare Sten

Helegaliserad - - Ej gravfält

Fig 7. Belagda sätes- eller huvudgårdar före 1350 samt indikationer på huvudgårdar. 
Källa: DS, Helmfrid 1962, s 139f och RAÄ FMIS.

Sammanlagt 15 byar i området var helegaliserade enligt det äldre kartmate
rialet. Endast en skattegård fanns bland de egaliserade byarna. Denna skattegård 
låg i Asks by i Asks socken. Denna by anges i en förteckning över krono- och 
skattejord i Aska härad från år 1402 som en helägd kronoby (SD 554). Vid 
medeltidens slut bestod byn av olika jordnaturer, varav en skattegård. Egalise
ringen av byn torde ha skett innan en uppdelning på olika jordägare skedde någon 
gång efter 1402. När en uppdelning av byn på olika jordägare har skett har inte 
undersökts inom ramen för denna artikel.



Nedan kommer några exempel på huvudgårdar omnämnda under 1200-talet 
att beskrivas närmare.

Lårstad i tidigare Kälvestens socken omtalas år 1278 som en huvudgård med 
landbor, då tidigare kungen Valdemar Birgersson (Folkungaätten, kungliga grenen) 
skänkte enheten till sin hustrus hovjungfru Margareta Ragnhildsdotter (DS 653 
och DS 685). Av breven framgår att Lårstad var Valdemars eget gods, och att 
godset skulle ärvas av Margaretas arvingar. En del av Lårstad kom sedan att ägas 
av Anund Finnvidsson (Stallare) (DS 4137). Om släktskap mellan Maragareta 
och Anund Finnvidsson föreligger har inte kunnat utredas. I ett brev från år 1383 
uppges sedan att Magnus Porses barn ges rätt att återköpa de gods i Lårstad som 
Ingegärd Larsdotter (Sparre av Aspnäs) hade testamenterat till domkyrkan (brev 
29/4 1383 Bjärka, Skoklostersamlingen RA). År 1432 skänkte sedan Magnus 
dotter Birgitta Magnusdotter (Porse) två gårdar i Lårstad till Vadstena kloster (brev 
5/1 1432 Vadstena, Rap). Egaliseringen av Lårstad måste alltså ha skett någon 
gång mellan 1200-talets slut och den tidpunkt då en del av enheten hamnade 
under klostret. Den sannolika utvecklingen i Lårstad är att fram till 1200-talets 
slut fungerade enheten som en huvudgård med underlydande landbor, ingående 
i ett omfattande gods under Valdemar. Efter det att huvudgården hamnade under 
en annan ägare lades huvudgården ner och en by med fyra lika stora gårdar etab
lerades i Lårstad. Därefter skedde en ägomässig uppdelning av byn, där en del 
kom att ägas av Vadstena kloster medan den andra delen fortsatt kom att ägas av 
det världsliga frälset. I Lårstad finns två ensamliggande högar med oklar datering. 
Byn saknar känt gravfält.

Ett annat exempel är Jolstad i Vinnerstads socken, som vid mitten av 1200-ta- 
let var sätesgård för Petrus i Jolstad. Denne Petrus hade en dotter Helena som år 
1252 fick tillstånd att gifta sig med Karl Sigtryggsson (Boberg), de var släkt i 
fjärde led (ASE, s 24). Att dottern gifte sig med en person tillhörande högaristok
ratin, och att de dessutom var släkt med varandra, visar att Petrus själv tillhörde 
samma kretsar. Jolstad har inget eget gravfält, men fyra ensamliggande stensätt- 
ningar, sannolikt från äldre järnåldern. Jolstad var en helägd by bestående av fyra 
kanikegårdar vid medeltidens slut.

Ett tredje exempel är Snyttringe i Allhelgona socken. Snyttringe var under 
slutet av 1200-talet sätesgård för Lars i Snyttringe (DS 1069). Lars var gift med 
Ragnhild Andersdotter, som tillhörde den högfrälse släkten Elofssönernas ätt 
(ÄSF, s 29). Om Snyttringe var Lars egendom eller hans hustrus kan inte avgöras. 
Ragnhild Andersdotters släkt tillhörde en av de största kända jordägarna i om
rådet norr om Skänninge under 1200-talet. I samband med att hennes faster 
Ingrid Elofsdotter grundade nunneklostret i Skänninge under 1200-talets andra



hälft skänkte släkten stora egendomar till detta kloster (DS 885). Snyttringe är 
alltså att räkna som en sätesgård för högfrälset i slutet av 1200-talet. Enligt FMIS 
finns ett obesiktigat gravfält på Snyttringes marker (FMIS Allhelgona socken 

132 RAÄ66).
Exemplen har visat att enheter som är belagda som sätesgårdar under den 

äldre delen av medeltiden, före 1300, i vissa fall saknar kända fornlämningar. 
Generellt tillkom huvudgårdar under medeltiden på platser som tidigare hade 
varit obebyggda, framför i samband med att huvudgårdar flyttade ut från centrala 
jordbruksbygder. Denna process är väl känd i litteraturen (se Rahmqvist 1996). 
De tre exemplen Jolstad, Snyttringe och Lårstad passar dock inte i detta mönster. 
Båda dessa enheter ligger centralt i jordbruksbygderna. Det ligger nära till hands 
att förklara detta med bortodling av gravfält. Dock är beläggen för bortodling få 
i området. Här kan endast konstateras att tillgängligt källmaterial inte medger 
någon tolkning inom ramen för denna artikel.

En jämförelse mellan fig 4 och 7 ger vid handen att i sju av platserna som ut
märker sig arkeologiskt som centralplatser kunde även medeltida huvudgårdar 
från tiden före 1350 identifieras. Det vanliga var dock att de enheter som ut
märkte sig arkeologiskt utgjordes av vanliga byar under medeltiden. Här kan en 
skillnad iakttagas. De enheter där det fanns tidigkristna gravmonument befanns 
ofta vara huvudgårdar i det medeltida materialet. Detta var inte fallet i de andra 
kategorierna av platser som utmärkte sig arkeologiskt. Hassia i Vallerstads socken 
var undantaget, där sannolika huvudgårdar kunde beläggas i såväl Narvered som 
Götevi under 1300-talet. Detta mönster öppnar för möjligheten att den struktur 
som fanns under 1000-talets andra hälft, då de tidigkristna gravmonumenten 
restes, kom att bestå in i medeltiden, medan den struktur som fanns under yngre 
delen av järnåldern (600-1050) i stor utsträckning förändrades fram till 1200- och 
1300-talen, och att huvudgårdar eller storgårdar på dessa platser har upphört 
innan de äldsta beläggen från medeltiden. Beläggen från denna tid visar dock att 
platserna fortfarande stod under aristokratiskt ägande.

Skattejord i förhållande till frälsegodsen
Den allmänna uppfattningen i skandinavisk historisk forskning är att de själv
ägande bönderna var den ursprungliga kategorin, och att aristokratin under me
deltiden expanderade på de självägande böndernas bekostnad (exempelvis Ulsig 
1968 och Rahmqvist 1996). De självägande bönderna återfinns som skattebönder 
under senare delar av medeltiden, medan den framväxande aristokratins jord blev 
frälsejord efter frälseprivilegiernas införande under 1200-talets senare del. Denna 
uppfattning ligger också i linje med det som diskuterades i inledningen, att aris



tokrati och gods var något som hörde medeltiden till. Som även framkom i in
ledningen har de senaste 10-15 årens forskning omvärderat den allmänna upp
fattningen och i olika insatser har det vissats att gods sannolikt förekom före 
medeltiden.

I olika sammanhang ovan har skattejorden i det undersökta området vid 
medeltidens slut nämnts. Det framgick bland annat att skattejorden nästan alltid 
förekommer i byar blandad med andra jordnaturer. Det enda undantaget var 
Stavgård i Allhelgona socken vars båda gårdar var skattejord vid medeltidens slut. 
Vidare framgick att byar med skattejord statistiskt sett i något större utsträckning 
hade gravfält från yngre järnåldern jämfört med byar som helt saknade skattejord. 
Det förhållandet att skattejorden, när den förekommer, är blandad med andra 
jordnaturer i byarna i kombination med de senaste årens omvärdering av synen 
på yngre järnålderns och äldre medeltidens samhälle väcker frågor om den kro
nologiska relationen mellan jord ägd av aristokratin och jord ägd av självägande 
bönder under äldre delen av medeltiden.

Generellt är omnämnande av skattejord ovanligt i medeltidsmaterialet för 
det undersökta området. Detta gör att det är svårt att belägga förekomst av skatte
jord under medeltiden. I några fall omnämns skattejord i samband med räfster, som 
fallet till exempel var med en skattegård i Götevi som nämndes tidigare. Denna 
gård i Götevi hade tidigare skänkts till Skänninge kloster av borgare i Skänninge, 
men fråndömdes klostret då det var gammalt skatte (se ovan). Första gången det 
går att få en heltäckande bild av skattejorden är i 1500-talets jordeböcker.

Ett exempel där det fanns skattejord vid medeltidens slut är Axstad i Högby 
socken. Byn bestod då av fyra gårdar, av vilka två var skattegårdar och de övriga 
tillhörde Vadstena kloster respektive domkyrkan i Linköping. I Axstad finns ock
så en av områdets få runstenar i ursprungligt läge. Om runstenen skall ses som 
en indikation på förekomst av en jordägande klass under yngsta järnålder är det 
intressant att det också finns ett relativt stort inslag av skattejord i byn. De äldsta 
beläggen för Axstad i medeltidsmaterialet är från mitten av 1300-talet. I flera 
brev vid denna tid omtalas fastevittnen från Axstad i samband med att ting hölls 
i Göstrings härad (t ex DS 5746). Det framgår inte om dessa fastevittnen också 
ägde jord i byn. Det äldsta belägget för jordägande i byn är från slutet av 1300-ta- 
let då dekanen i Uppsala Henrik Henikosson skänker jord i byn till Vadstena 
kloster för sitt syskonbarn Ingeborgs räkning. Ingeborg var då änka efter borga
ren i Skänninge Hartlef Bolk. Deras son bekräftade sedan år 1397 denna donation 
och beseglar med ett bomärke (SRP 2881 och 2882). Jorden i Axstad hade kom
mit från Ingeborgs släkting biskop Nils i Linköping (SRP 2684). Jorden anges 
explicit som frälsejord. Hur biskopen kommit över denna jord framgår inte av
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bevarat källmaterial, men med tanke på formuleringarna i breven och de inblan
dade personernas ofrälse status är den sannolikt att räkna som lågfrälsejord, som 
möjligen har sitt ursprung i skattejord.

De äldre ägoförhållandena, före slutet av 1300-talet, i Axstad har inte kunnat 
utredas. Det har inte heller kunnat fastställas om runstenen i Axstad kan kopplas 
till skattejorden eller den del som under andra halvan av 1300-talet var frälsejord. 
Att skattejord förekom vid slutet av medeltiden visar på möjligheten att det fanns 
skattejord även under äldre delar av medeltiden. Kanske representerar runstenen 
i Axstad förekomst av självägande bönder under yngsta järnåldern.

Tidigare har Gullringstorp i tidigare Västra Skrukeby socken omnämnts. 
Gullringstorp var en avgärdaenhet till Skrukeby. Det har tidigare konstaterats att 
Skrukeby ägdes av högfrälset under 1300-talet. Att skattejord förekommer på en 
avgärdaenhet, där moderenheten var högfrälse, visar på att det är fullt möjligt att 
skattejorden är sekundär. Detta skulle kunna innebära skattejorden har tillkommit 
genom emancipation från ett frälsegods.

Det förhållandet att skattejorden generellt förekommer blandad med andra 
jordnaturer i byarna, och som i fallet Axstad där en stor del av byn var skattejord 
och där det fanns en runsten, öppnar för möjligheten att det inte finns någon 
kronologisk skillnad mellan skattejorden och frälsejorden i området. I stället för 
att se skattejorden som äldre skulle man lika gärna kunna se det som att de är 
skapade vid samma tillfälle i samband med Alsnö stadga 1280, där vissa jordägare 
gjorde rusttjänst och kom att tillhöra frälset, medan andra jordägare avstod från 
detta och blev skattebönder. De som reste runstenen i Axstad kan betraktas som 
medlemmar av en aristokrati, men vid tiden för Alsnö stadga hade jordägarna i 
Axstad inte de ekonomiska möjligheterna att uppfylla de krav som rusttjänsten 
ställde. För de stora jordägarna, som har framskymtat i exemplen från andra byar 
i området och som tillhörde den högre aristokratin, var däremot fullgörande av 
rusttjänst möjligt.

En annan möjlighet är att de självägande bönderna, som efter 1280 räknades 
som skattebönder, är yngre än det aristokratiska jordägandet. De självägande 
bönderna kan ha tillkommit efter det att den aristokratiska jordägostrukturen 
hade etablerats, där de självägande bönderna i så fall skulle vara ett resultat av en 
emancipationsprocess från aristokratin. Tolkningen av exemplet Axstad ovan 
stöder inte denna tanke. Däremot är det fullt möjligt i andra byar i området, där 
det fanns enstaka skattegårdar i byar som i övrigt ägdes av medlemmar av hög
aristokratin, eller, som i fallet Gullringstorp, där skattejord förekom på en avgärda
enhet till en moderenhet som tillhörde högaristokratin.

De båda tolkningsforslagen kring skattejorden utesluter inte varandra.



Slutsatser och avslutande reflektioner
Denna artikel har rört sig inom en tidsperiod som omfattar yngre delen av järn
åldern och medeltiden. Perioden som helhet är svårbehandlad, bland annat 
därför att källmaterialet från olika delar av perioden är olika till karaktären. I 
Sverige har vi dessutom mycket fåtaliga skriftliga källor från perioden före 1300, 
vilket gör det svårt att fånga strukturer från tiden innan dess. Inte desto mindre 
skall här resultaten i artikeln sammanfattas och ett försök göras att knyta ihop de 
olika delarna av artikeln, och att dra ut några linjer för framtida forskning.

Det medeltida landskap som vi kan få kännedom genom det skriftliga mate
rialet i form av medeltida dokument, Vasatidens jordeböcker och de äldre lant
mäterikartorna är resultat av en process. Vi ser resultatet av denna process, men 
kan svårligen komma åt själva processen och vad som fanns innan. Det arkeolo
giska materialet kan ge en bild av landskapet under olika tidpunkter av processen 
genom olika typer av fornlämningar. Tolkningen av det sociala landskapet under 
yngre järnåldern genom fornlämningarna är inte okontroversiellt och okompli
cerat. Vi vet till exempel inte om de monumentala gravfälten eller de rika fynden 
i det här undersökta området av Östergötland är ett tecken på en aristokrati och 
agrar överklass. Vi saknar belägg för att yngre järnålderns centralplatser också var 
centra i godsliknande strukturer, motsvarande sådana som har påträffats i Väst
sverige och Norge. Vi tvingas därmed att arbeta med modeller och tolkningar 
som är mer eller mindre sannolika mot bakgrund av de källor vi har tillgängliga 
och vad som framkommit i andra områden.

Vad vet vi då om landskapet i västra Östergötland vid olika tidpunkter under 
perioden?

Under medeltiden dominerade det frälse jordägandet. Vid slutet av medelti
den ägde frälset nästan 90% av gårdarna i området. Enligt de medeltida dokument 
som har gåtts igenom för denna artikel var det frälse jordägandet starkt domine
rande även under äldre delar av medeltiden. Från tiden kring 1300-talets mitt 
och framåt är beläggen för det frälse jordägandet tämligen rikligt förekom
mande. När det gäller perioden innan är beläggen fåtaliga, men de belägg som 
finns från 1200-talets mitt fram till 1300-talets mitt visar på ett frälse eller aris
tokratiskt jordägande även då. Under denna äldre period finns mycket som tyder 
på att landskapet var organiserat genom huvudgårdar med en eller flera närlig
gande underlydande mindre enheter. Det finns belägg för denna organisation i 
området. Av beläggen från 1300-talets mitt och framåt att döma hade det senast 
vid denna tid skett en uppsplittring av de stora enheterna, där det i vissa fall fanns 
flera jordägare i byarna medan det i andra byar fortfarande fanns endast en jord
ägare.
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Ortnamnen och deras spridning ger en översiktlig bild av bebyggelsekrono
login inom området. I denna artikel gjordes en enkel uppdelning av ortnamnen 
i tre kategorier. En kategori ortnamn utgjordes av uppenbart sekundära ortnamn, 
av vilka -/ortnamnen utgjorde merparten. Den andra kategorin utgjordes av 
Vynamn, vilka antogs tillhöra ett kronologiskt äldre skede än de sekundära ort
namnen. Den tredje kategorin kallades övriga ortnamn, och utgjordes huvudsak
ligen av -stadnamn och -ingenamn, men även andra typer av ortnamn. Det som 
är av särskilt intresse i denna artikel är de sekundära ortnamnen. Det världsliga 
frälset och Vadstena kloster dominerade starkt som ägare i de sekundära enhe
terna under senare delen av medeltiden. I de fall det finns kännedom om Vad
stena klosters åtkomst av jord i de sekundära enheterna, liksom även i de andra 
ortnamnkategorierna, var det nästan uteslutande från det världsliga frälset. 
Innan klostret tillkom vid mitten av 1300-talet dominerade alltså det världsliga 
frälset starkt som ägare av de sekundära enheterna.

Den medeltida situationen, om vilken vi kan vara förhållandevis säkra, kan 
alltså ses som resultat av en process om vilken vi har mycket liten kunskap. I 
analogi med kända områden som Västsverige och södra och västra Norge finns 
anledning att anta att uppdelningen av de stora enheterna och kolonisation av 
små enheter i de stora enheternas utkanter kan ha pågått redan från senare delen 
av yngre järnålder och in i medeltiden, fram till åtminstone 1300-talets början. 
Det förhållandet att det världsliga frälset dominerade som jordägare i de sekun
dära enheterna före mitten av 1300-talet stärker antagandet att dessa sekundära 
enheter har tillkommit på aristokratiskt ägd jord i ett godssystem. Ingenting talar 
heller emot detta antagande. Det finns inga kända belägg från området att frälset 
skulle ha kommit över dessa sekundära enheter i ett andra skede, efter kolonisa
tionen. Det som skedde var att många av dessa enheter övergick från det världs
liga frälset till Vadstena kloster.

Även i enheter med Vyn am n dominerade frälset närmast totalt som jordägare 
vid slutet av medeltiden. Detta förhållande öppnade för möjligheten att även 
dessa enheter var tillkomna som resultat av en aristokratiskt kontrollerad kolonisa- 
tionsprocess, sannolikt något tidigare än de sekundära enheternas etablering. När 
det gäller de enheter som tillhörde kategorin med övriga ortnamn, är det svårare 
dra några slutsatser. Frälset dominerade även i dessa enheter vid slutet av medel
tiden, och det var slående att till exempel Linköpings domkyrkas gårdar i området 
nästan enbart förekom i enheter som tillhörde denna kategori. Även skattejorden 
var förhållandevis rikligt förekommande i enheter som tillhörde denna kategori. 
Eftersom ingen språklig analys av ortnamnen har gjorts, med avsikt att datera 
deras tillkomst, går det inte att dra några säkra slutsatser om dessa enheters rela-



tiva ålder. Flertalet ortnamnstyper inom kategorin tillhör dock ett äldre namn- 
givningsskede än både de sekundära ortnamnen och -fynamnen.

Jordägandet i de sekundära enheterna och enheter med -fynamn under medel
tiden talar alltså för att dessa enheter skall ges en social tolkning och att de hu
vudsakligen tillkom genom en styrd och kolonisation kontrollerad av en jordägande 
aristokrati i västra Östergötland.

Fornlämningarna i området bestod av olika kategorier. Gravfälten från yngre 
delen av järnåldern och deras spridning i området gav en bild av den kända ut
bredningen av bebyggelseenheter från tidsperioden före medeltiden. Dock hade 
endast ca 40% av de medeltida bebyggelseenheterna, och som inte var sekundära 
enheter, gravfält. Denna förhållandevis låga andel kan bero på bortodling. Beläggen 
för bortodling i området är dock få.

Förekomst av särskilt stora gravfält och rika fynd av guld eller vapen användes 
som kriterier för att komma åt centralplatser inom området under yngre delen av 
järnåldern. Dessa kriterier antogs vara ett tecken på en förhistorisk aristokrati och 
platserna för gravfälten eller fynden utgjorde centra för denna aristokrati. De 
runristade gravmonumenten (eskilstunakistor) och runstenar antogs vara ytter
ligare indikationer på en aristokrati respektive en jordägande klass. Dessa sist
nämnda kategorier fornlämningar tillhör den yngsta delen av yngre järnåldern. 
En av huvudfrågorna i artikeln var vad som hände med dessa platser fram tills 
dess att de medeltida dokumenten börjar förekomma.

I samtliga enheter med någon form av centralplatsindikation var frälset den 
dominerande jordägarkategorin under medeltiden. Detta är inte särskilt förvå
nande med tanke på att frälset över lag var den dominerande jordägarkategorin. 
I några av fallen, som tex Hulje och Östervarv, visade släktskapsutredningar kring 
jordägarna under medeltiden att det är möjligt att dessa enheter var delar av ti
digare större egendomar samlade under en jordägare under äldre delen av medel
tiden och att det hade skett en uppdelning av dessa stora enheter senast någon 
gång före sekelskiftet 1300.1 andra fall medgav det tillgängliga källmaterialet inte 
sådana slutsatser. Byn Hassia, med områdets största gravfält, hade under 1300-talet 
samma jordägare som de närliggande byarna Narvered och Götevi. Om dessa 
förhållanden också kunde föras tillbaka till äldre delar av medeltiden kunde inte 
klargöras. Fornlämningarna i kombination med det som är känt om den medel
tida ägosituationen gav dock vid handen att det är möjligt att de tre enheterna 
under yngre delen av järn åldern utgjordes av en stor enhet, som vid okänd tidpunkt 
före 1300 hade delats upp på tre enheter. Det stora gravfältet visar att platsen var 
en centralplats under yngre järnåldern, och fynd av guld på Narvereds marker visar 
att det sannolikt också var en plats under aristokratisk kontroll. I ytterligare sex av
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de 20 enheterna med centralplatsindikationer fanns det belagda huvudgårdar 
eller tydliga indikationer på huvudgårdar, som helägda byar, under medeltiden. I 
resterande tolv enheter saknas kända belägg för huvudgårdar eller helägda enheter 
under medeltiden.

När det gäller de runristade gravmonumenten fanns en relativt stor samstäm
mighet med förekomst av huvudgårdar under medeltiden. Fem av sju platser med 
runristade gravmonument framträder som huvudgårdar i det medeltida materialet, 
och för de resterande två enheterna med sådana monument saknas källmaterial 
för att komma åt äldre medeltiden. Denna relativt stora samstämmighet talar för 
att de runristade gravmonumenten representerar ett medeltida socialt landskap i 
större utsträckning än andra typer av fornlämningar. Detta är inte oväntat efter
som dessa monument tillhör den yngsta fornlämningstypen och att de förekom
mer vid medeltida kyrkplatser. Inga av platserna med runristade gravmonument 
kunde hänföras till kronojord, något som har framförts i tidigare forskning. I 
stället var det fråga om världslig och andlig frälsejord.

En annan fråga var hur fornlämningsmaterialet såg ut på de medeltida huvud
gårdarna i det undersökta området. En sammanställning över belagda och sanno
lika huvudgårdar under medeltiden visade, som tidigare nämnts, att sju av 24 en
heter också hade centralplastindikationer i det arkeologiska materialet. Övriga 17 
enheter saknade sådana indikationer, och hela elva av dessa enheter saknade 
kända gravfält från yngre järnåldern över huvud taget. Detta visar att det inte 
finns några enkla samband när det gäller huvudgårdar och gods under yngre 
järnåldern och medeltiden. Förhållandena under medeltiden är kända genom 
framförallt det skriftliga källmaterialet, medan yngre järnåldern förhållanden på 
lokal nivå endast är kända genom arkeologiskt material i form av synliga forn
lämningar. De olika typerna av källmaterial pekar i vissa fall i olika riktningar, 
som inte kan utredas närmare utan mer omfattande arkeologiska undersök
ningar. Vidare måste man vara öppen för att antalet huvudgårdar och vilka gårdar 
som har fungerat som huvudgårdar har växlat över tid.

Trots osäkerheten, som är vidhäftad de olika typerna av källmaterial, kan 
förhållandena i det undersökta området sammantaget tolkas så, att det sociala 
landskap som kan iakttagas under medeltiden var en fortsättning på strukturer 
som existerade under yngre delen av järnåldern. Yngre järnålderns centralplatser 
var samtliga ägda av aristokratin under medeltiden, vilket öppnar för möjligheten 
att så var fallet även under yngre järnåldern. I flera av fallen, särskilt när det gäller 
platser med runristade gravmonument, var dessa centralplatser huvudgårdar även 
under medeltiden. I andra fall kunde förhållandena tolkas som att dessa central
platser innan 1300-talet hade utgjorts av stora enheter som någon gång före 1300



hade delats upp på flera under medeltiden kända bebyggelseenheter. Kolonisa
tionen och etablerandet av nya bebyggelseenheter under perioden förefaller alltså 
ha skett inom ramen för yngre järnåldersaristokratins domäner. När det skriftliga 
källmaterialet börjar förekomma under andra halvan av 1200-talet och 1300-talet 
fanns det i många fall flera olika jordägare i dessa bebyggelseenheter, vilket talar 
för att domänerna i dessa fall hade delats upp på flera jordägare under äldre delen 
av medeltiden.

Vad talar då emot denna modell? En invändning kan vara att det vid sidan 
av frälsejord också fanns självägande bönder i området under medeltiden. Dessa 
redovisades som skattebönder vid mitten av 1500-talet. Det förhållandet att skatte
jorden förekom i samma byar som frälsejord öppnade dock för möjligheten att 
det inte finns någon kronologisk skillnad mellan de båda jordnaturerna. I stället 
för att se skattejorden, eller snarare de självägande bönderna, som det ursprungliga 
föreslogs tolkningen att de båda jordnaturerna tillkom samtidigt kring 1280. De 
jordägare som hade möjlighet gjorde rusttjänst, och kom därmed att omfattas av 
frälseprivilegierna, medan de som inte hade denna möjlighet blev skattebönder. 
I ett exempel fanns också möjligheten att förekomst av skattejord var resultatet 
av en emancipation, där en underlydande enhet under ett gods blev fritt och där 
innehavaren av gården blev självägande.

De här förslagna tolkningarna, att de aristokratiska godsen går tillbaka till 
yngre järnåldern och att de självägande bönderna är en relativt sent tillkommen 
grupp, kan fungera som hypoteser att pröva vid kommande arkeologiska under
sökningar i västra Östergötland. Det visar också på behovet att utreda begreppet 
”självägande bonde”, vilket under 1800-talets historieskrivning kom att likställas 
med skattebönder med familjejordbruk.
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Västra Östergötlands slättbygd, uppvisar en provkarta av lämningar som speglar kulturlandskapets 
användning, från äldsta tid fram till idag. Vy från Borringe, västerut mot Boberg.
FOTO RICHARD HOLMGREN, ARCDOC.
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Runsten (Ög 82) från Prästgårdsparken invid Högby gamla kyrkplats.
FOTO CECILIA LJUNG.
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Västra slättbygden under övergången mellan vikingatid och medeltid 

- en diskussion utifrån runstenar och tidigkristna gravmonument

Cecilia Ljung

Inledning
Tusentalet ramar in övergången mellan vikingatid och tidig medeltid. Århund
radet var både i politiskt och religiöst hänseende en omvälvande tidsperiod. Stora 
samhällsförändringar ägde rum i och med framväxten av en starkare centralmakt 
och institutionaliseringen av den kristna tron. De genomgripande förändringarna 
påverkade inte bara samhället på en strukturell nivå utan måste även ha gripit in 
i människors vardag på ett konkret sätt, vilket kom att påverka hur man förhöll 
sig till omvärlden och till döden. I denna artikel behandlas Östergötlands västra 
slättbygd under tusentalet, i fokus står områdets runstenar och tidigkristna grav
monument.1 Runstenarna och de tidigkristna gravmonumenten uppfördes just 
under denna övergångsperiod och bör ses i ljuset av de förändringar som ägde 
rum, eller kanske som ett resultat av dem. Intresset för det förflutna, vilket bland 
annat uttrycks i återbruk av gravplatser, samt i överlagring av äldre strukturer, 
betydelsen av minne och genealogier, är ett återkommande drag i nordisk vikinga
tid (se t ex Burström 1996; Artelius 2004; Hållans 2006a; 2006b; Arwill-Nord- 
bladh 2008). Man har genom olika handlingar aktivt försökt upprätthålla, eller 
möjligen återskapa, kontakten med det förflutna (jfr Hobsbawn 1983). Betydelsen 
av det förgångna under perioden ska troligen ses som ett utslag av de djupgående

1 Med tidigkristna gravmonument avses lockhällar, sidohällar och gavelhällar med runstensomamentik 
(i Ringerike- eller Urnesstil) och/eller runinskrifter som följer samma formel som inskrifterna på 
runstenarna. Dessa har sannolikt ingått i ovan jord stående kistor eller i enklare konstruktioner såsom 
liggande hällar med eller utan gavelhällar (se Neill 8c Lundberg 1994, s 148, fig 2). Benämningen kan 
ses som en synonym till det mer spridda begreppet Eskilstunakista/Eskilstunamonument 
(Lindqvist 1915, jfr även Neill 8c Lundberg 1994, s 146f; Ljung i tryck a).
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förändringar samhället genomgick, dessa genererade ett behov av att skapa legiti
mitet och historisk förankring (Burström 1996, s 25). En aspekt av runstensresan- 
det och uppförandet av tidigkristna gravmonument var att skapa ett minne över 
avlidna släktingar eller andra närstående personer. Monumenten refererar sålunda 
till det förflutna, samtidigt står nuet och de levande i centrum. Detta blir tydligt 
genom att bekostaren av monumentet nämns först i inskrifterna, utifrån de efter
levande definieras relationen till de döda. Runstenarna och de tidigkristna gravmo
numenten är sålunda minnen av både de döda och de efterlevande (B Sawyer 
2000, s 19). Att hugga budskapet i sten är att göra det beständigt, monumenten är 
varaktiga och de förmedlar därigenom ett budskap ämnat för framtiden (jfr Gren 
1994, s 92). På så vis kan runstenarna och de tidigkristna gravmonumenten sägas 
överbrygga skillnaden i tid och förena det förflutna med nuet och framtiden.

Att det finns drag som förenar runstenar och tidigkristna gravmonument är väl 
känt (se t ex Johansen 1997, s 159ff; Palm 1992, s 247,251; B Sawyer 2000, s lOf; 
Gräslund 2001, s 41; Kitzler Åhfeldt 2002, s 55), men påfallande ofta har de båda 
materialen studerats separat. Redan Sune Lindqvist noterade att de tidigkristna 
gravmonumenten knyter an till de senvikingatida runstenarna genom ornamen- 
tikens utformning (Lindqvist 1915). De två typerna av monument kan inte heller 
skiljas åt genom runografiska kriterier (Palm 1992, s 64,137f). Övergripande skill
nader mellan runstenar och tidigkristna gravmonument föreligger dock i placering, 
materialval, ristningsteknik och delvis i funktion. Runstenarna restes ute i land
skapet som minnesstenar över döda släktingar och vänner medan gravmonumenten 
uppfördes som gravvårdar på kristna begravningsplatser. Emellertid vidmakthölls 
minnesfunktionen men den kom att utövas i ett nytt sammanhang. Vidare är de 
östgötska runstenarna nästan uteslutande huggna i gnejs eller granit medan grav
monumenten tillverkades i kalksten. Ornamentiken på gravmonumenten är många 
gånger utförd i relief medan runstensornamentiken byggs upp av konturlinjer. 
Istället för att betrakta dessa förhållanden som fasta likheter och skillnader mellan 
två avgränsade kategorier av källmaterial menar jag att man bör se runstenar och 
tidigkristna gravmonument som uttryck för en och samma minnestradition där 
olika komponenter förändras under 1000-talet. Omvälvande tidsperioder, under 
vilka tingens former förändras, är viktiga då de tydliggör relationen mellan män
niskor och den materiella världen (Gosden 2005). I detta sammanhang är det viktigt 
att både beakta element som omvandlas och sådana som markerar kontinuitet.

Syftet med denna artikel är att genom runstenar och tidigkristna gravmonu
ment belysa förändringar som skedde inom den västra slättbygden under 1000-talet.2 
Inledningsvis skisseras en bakgrund till runstenarna och de tidigkristna gravmo
numenten liksom till undersökningsområdet. Den följande delen av artikeln tar



fasta på de övergripande dragen och diskuterar regionala och tidsmässiga skill
nader inom Östergötland. Fokus ligger genomgående på den västra slättbygden 
men jämförelser görs med landskapets centrala och östra delar för att utröna hur 
området förhåller sig till landskapet i stort. Artikeln avslutas med tre fallstudier 
där enskilda fyndplatser för tidigkristna gravmonument utforskas mer ingående 
och sätts i relation till andra källmaterial. Texten rör sig sålunda mellan ett mikro
perspektiv, analyser av enskilda platser, och ett makroperspektiv, de generella 
tendenserna. Ett genomgående tema är att runstenar och tidigkristna gravmonu
ment analyseras i ett sammanhang, där tonvikten läggs både på likheter och 
skillnader, kontinuitet och förändring. Att studera omdaningar i minnestraditionen 
och hur dessa uttrycks materiellt är ett sätt att närma sig sociala och religiösa för
hållanden under 1000-talet liksom människorna bakom monumenten.

Landskapet mittemellan
Det i särklass största fyndmaterialet med tidigkristna gravmonument kommer 
från Östergötland och ingen annanstans ligger fyndplatserna för denna typ av grav
vårdar så tätt som i den västra slättbygden. Därtill utgör den västra slätten tillsam
mans med Vikbolandet i öster landskapets runstensrikaste regioner (jfr Palm 
1992, s 116ff). Området söder och strax öster om Roxen har ett något lägre antal 
runstenar jämfört med landskapets västra och östra delar (fig 1).

Inom Östergötland finns 35 möjliga fyndplatser med tidigkristna gravmonu
ment fördelade på 32 orter, några får emellertid betraktas som osäkra.3 Det gäller 
exempelvis de förkomna stenarna från Kuddby (Og 17) och Alvestad (Og 41).

2 Som underlag till denna artikel ligger en databas vilken omfattar alla runstenar och tidigkristna grav- 
monument i Östergötland. För runstenarnas del ligger Östergötlands runinskrifter (Brate 1911—1918) till 
grund för genomgången, denna har kompletteras med nyfynd och omtolkningar i Arthur Nordens 
supplement till Östergötlands runinskrifter (opublicerat manuskript, förvaras på ATA), samt med nyfynd 
upptagna i Samnordisk runtextdatabas (se Källström 2005). Genomgången av de tidigkristna gravmonu
menten baseras på Hanna Menanders och Rikard Hedvalls inventering för Linköpings stift av Öster
götlands tidigkristna gravmonument, som de vänligen låtit mig ta del av. Denna har kompletterats med 
uppgifter om nu förkomna gravhällar i Östergötlands runinskrifter samt med nyfynd. I skrivande stund 
innehåller databasen 569 poster varav 220 runstenar, av vilka fyra är ristningar på fast häll, samt 349 
tidigkristna gravmonument, de flesta fragment av varierande storlek.

3 Tom Neill och Stig Lundberg tar i sin inventering med 26, möjligen 28 fyndplatser i Östergötland 
(1994, s 151). Skillnaden i antal fyndplatser beror dels på vad som bedöms vara ett tidigkristet gravmo
nument, ytterligare två möjliga platser upptas i föreliggande inventering (Skeda och Kuddby), dels på att 
Asby och Ledberg saknas i Neil och Lundbergs genomgång. En fyndplats, S:t Per i Vadstena har tillkommit 
(A Lundberg via e-post 2008-01-24). En korsristad rest sten i Viby (Ög 244) som Neill och Lundberg 
ser som ett möjligt gravmonument har ej medtagits i denna kategori i föreliggande sammanställning.
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Fig 1. Spridningskarta över runstenar och tidigkristna gravmonument i Östergötland. 
Runstenar = svarta trianglar. Ristning på fast häll = vita trianglar. Fyndplats med tidigkristna 
gravmonument = vit kvadrat (även osäkra fyndplatser är medtagna), grafik LARS ÖSTLIN.

Äldre avbildningar av stenarna visar att de haft zoomorf ornamentik med drag 
som överensstämmer med utformningen av lockhällar. Att bedöma ornamentik 
utifrån återgivningar är dock förenat med osäkerhet. De beröringspunkter som 
finns mellan Ornamentiken på runstenar och tidigkristna gravmonument gör även 
att det stundtals kan vara svårt att avgöra om det rör sig om resta stenar eller lig
gande hällar. Det har exempelvis diskuterats huruvida de två granitfragmenten 
från Söderköping (Ög FV1959;247 och Ög FV1959;248) kan betraktas som 
tidigkristna gravmonument (se t ex Neill 8c Lundberg 1994, s 89f). Gravmonu
menten i Östergötland är i regel utförda i kalksten, men den bevarade inskriften



på ett av fragmenten från Söderköping lyder ”lade över” vilket visar att det kommer 
från en liggande häll. Runstenarna och de tidigkristna gravmonumenten griper 
så tydligt in i varandra att det i enskilda fall inte går att avgöra vad som är en 
gravhäll och vad som är en rest sten. Det visar på svårigheterna att se på materialen 
som avskilda kategorier.

De naturgeografiska förhållandena varierar inom Östergötland, liksom kultur
landskapet. Den västra slätten utgörs av en utpräglad fullåkersbygd. Uppgifter i 
fornminnesregistret, äldre upplysningar i ATA liksom jämförelser med historiska 
kartor, tyder på att bortodlingen varit omfattande i detta område (Hyenstrand 
1984, s 173; Broberg 1990, s llff). Östergötlands östra delar karaktäriseras av ett 
kuperat sprickdalslandskap med berg i dagen, moränpartier och slättmark i dal
gångar. Kulturlandskapet och fornlämningsbilden på Vikbolandet bär stora lik
heter med Mälardalen (Hyenstrand 1984, s 175; Selinge 1986). Östergötland 
beskrivs ofta som ett overgangsområde mellan två kultursfärer. I regionala studier 
över runstensresandet ses landskapet som en gränszon där den sydvästskandina
viska och den östsvenska runstenstraditionen möts (Christiansson 1959, sl69ff; 
Palm 1990, s 92; 1992, s 24; Goldhahn 1993; B Sawyer 2000, s 41). Ulf Näsman 
menar att Götaland inte kan betraktas som ett eget kulturområde utan snarare 
bör ses som ett biandområde mellan Sydskandinavien och norra Östersjöområdet 
(Näsman 1998, s 6). Influenser, såväl väster som öster ifrån, kan skönjas under 
hela forntiden och landskapet intar i detta hänseende en mellanställning (Kalifi 
1999, s 27). Utifrån studier av fornlämningsfrekvens och fördelningen av lösfyiid 
av metall har det förhistoriska Östergötland delats in i tre, möjligen fyra, central
områden (Norden 1925; Hyenstrand 1984, s 173ff; N Nilsson 1992; Kalifi" 1999; 
KalifiScTagesson 2005, s 13). Framväxandet av avgränsade territorier kan skönjas 
från och med bronsåldern och framåt (Kalifi 1999, s 46). De tre tydligaste ur
skiljbara områdena omfattar ett västligt centrum i slättbygden kring sjön Tåkern, 
en centralt belägen bygd söder om sjön Roxen samt en östlig region vilken består 
av västra Vikbolandet och bygden mellan Norrköping och Söderköping (Kalifi 
1999, s 48; Kalifi ScTagesson 2005, s 13). Ett tredelat Östergötland framträder 
även i den äldsta prosteriindelningen där Skänninge, Linköping och Söderköping 
utgjorde administrativa centra (Schück 1959, s 223). Alf Ericsson påpekar att det 
finns flera uppgifter som tyder på att den förhistoriska tredelningen av Östergöt
land delvis dröjer sig kvar under medeltiden (A Ericsson 2005, s 195).

Linköpings prosteri klövs vid 1300-talets början och under historisk tid 
delades Östergötland i två delar, i Västanstång och Ostanstång, med Stångån som 
skiljelinje (Schück 1959, s 215). Denna tudelning av landskapet kan historiskt 
inte föras längre tillbaka än till medeltid, vilket i sig inte hindrar att den haft
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Fig 2. Runstenar och fyndplatser med tidigkristna gravmonument inom den västra slättbygden. 
Platser som omnämns i texten har markerats. Runstenar = svarta trianglar. Fyndplats med tidig
kristna gravmonument = vit kvadrat (även osäkra fyndplatser är medtagna). GRAFIK LARS östlin.



äldre ursprung (Kaliff 1999, s 51; A Ericsson 2005, s 195). De medeltida fiskala 
bestämmelserna skilj de sig åt inom Östergötland, troligen går detta tillbaka på 
äldre olikheter i landskapets inre organisation. I de östra delarna av Östergötland, 
liksom i Mälardalen, fanns en ledungsorganisation där beskattningen var kollek
tiv. Skatterna i de resterande delarna av landskapet var, liksom i Västergötland, 
individuella och utgick från de enskilda hushållen. Skattesystemet byggde här på 
kungamaktens fysiska närvaro i landskapet (Lindkvist 1988).

Benämningen ”den västra slättbygden” används i föreliggande arbete för att 
beteckna ett relativt stort område vilket omfattar slätten väster om en linje som 
dras i nord-sydlig riktning längs med Stångån, mellan Roxens västra strand och 
Linköping. Detta område överensstämmer således med Västanstång i den medel
tida indelningen av landskapet. Av Östergötlands 220 runstenar återfinns 114 
inom detta område. Av de 32 möjliga fyndorterna för tidigkristna gravmonument 
är 24 stycken, om Linköping inkluderas, belägna inom den västra slätten (fig 2). 
Frågan är dock om den västra slättbygden kan uppfattas som ett eget område 
under 1000-talet när mnstenarna och de tidigkristna gravmonumenten uppfördes. 
Få studier utgår från Östergötlands runstenar och tidigkristna gravmonument, 
de har främst kommit att beröras i övergripande arbeten där landskapets mellan
ställning betonats (Christiansson 1959; Palm 1990; B Sawyer 2000).4 Dessa 
studier fångar upp de generella tendenserna. Men om det östgötska materialet 
får stå i fokus, istället för att ses i relation till andra områden, kan man ana en 
större komplexitet. I synnerhet är det intressant att se på hur regionala särdrag 
förhåller sig till kronologiska skillnader samt hur de rumsliga och tidsmässiga 
aspekterna samverkar inom landskapet.

Spelplanen tar form
- runstenar, stormän och kungliga begravningsplatser?
Sune Lindqvist var den första som på allvar uppmärksammade de tidigkristna 
gravmonumenten och hans rekonstruktion av Eskilstunakistan innebar startskottet 
för forskningen kring denna typ av gravmonument. Lindqvist tolkade "Eskilstuna- 
kistorna” i ljuset av sockenbildningen och den kyrkliga organisationens framväxt 
(Lindqvist 1915). Senare har de främst diskuterats i ett maktpolitiskt sammanhang, 
ofta i samband med riksbildningsprocessen. Debatten har i mångt och mycket 
kretsat kring huruvida de tidigkristna gravmonumenten ska tillskrivas den fram-
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4 Östergötlands runstenar och tidigkristna gravmonument har dock behandlats i en rad uppsatser. Se t ex 
Claesson 1982; Goldhahn 1993; Andersson 1994; E Ericsson 1994; Nordanskog 1997; Peterson 2001.



växande kungamakten eller jordägande stormannaätter, vilka antingen var i op
position eller lierade med centralmakten (E Lundberg 1927, s 20; 1940, s 132fF; 
Curman 1932; Neil & Lundberg 1994; S Lundberg 1997; Wienberg 1997a).

154 Liten uppmärksamhet har riktats mot själva monumenten och deras utförande, 
de har tvärtom behandlats som ett enhetligt material. Risken är att de tidig- 
kristna gravmonumenten därmed reduceras till att bli prickar på en spridnings- 
karta som endast indikerat närvaron av någon av dessa aktörer. Vid en närmare 
anblick är materialet långt ifrån homogent och man kan ställa sig frågan om före
komsten av tidigkristna gravmonument alltid representerar samma sak eller om 
det är möjligt att identifiera gravplatser med olika historia och betydelse?

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 bakgrund som 
alltför stereotyp (se Hermanson 2000; 2003; 2004; Lihammer 2007). Lars Her- 
mansons arbeten om den politiska kulturen i 1100-talets Danmark visar att 
makten under denna period inte byggde på fasta institutioner utan utövades inom 
nätverk baserade på släkt- och vänskapsrelationer (Hermanson 2000; 2003; 2004). 
Vidare är det inte möjligt att urskilja separata maktelement i form av kungamakt 
och aristokrati då elitens medlemmar var intimt knutna till varandra genom per
sonliga band (Hermanson 2004, s 6ff)

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). Snarare än att verka inom en fas i en utvecklingsstege handlar 
aktörer utifrån maktstrategier inom ett socialt system (Hermanson 2004, s 78). 
Med detta som bakgrund kan man ställa sig frågande till om det är en givande 
utgångspunkt att diskutera de tidigkristna gravmonumentens sociala bakgrund i 
termer av kungamakt och stormän eller att identifiera grupper som varit invol
verade i riksbildningen (jfr Neill & Lundberg 1994, s 145). Vidare är termerna 
kung och storman problematiska i det avseende att de kvinnor som runinskrif
terna vittnar om försvinner bakom en till synes helt manlig maktstruktur (jfr 
Wienberg 1997a, s 197; 1997b).

Även om Hermansons arbeten behandlar 1100-talets Danmark skulle hans 
iakttagelser kunna fungera som en alternativ utgångspunkt för förståelsen av 
1000-talets Östergötland. Sannolikt har de former av maktutövning inom elitkol
lektivet som Hermanson beskriver varit gällande även under ett äldre skede 
(Ersgård 2006, s 57). Som alternativ till att placera de tidigkristna gravmonumen
ten i en modell för den historiska utvecklingen blir det angeläget att studera de 
enskilda fyndplatserna, hur sambanden ser ut dem emellan samt vilka förhållanden



dessa sammanhang går tillbaka på. Dessutom är det av vikt att se de tidigkristna 
gravmonumenten i relation till runstenarna och de förändringar av minnestradi- 
tionen som inträffade under 1000-talet.

Återanvända monument, kristna begravningsplatser och träkyrkor
De allra flesta fragmenten och delarna av tidigkristna gravmonument har hittats 
i anslutning till kyrkor och kristna institutioner, ofta inmurade i själva byggna
derna. Delar av gravmonumenten har även återanvänts i yngre medeltida grav
kistor. Inom Östergötland har tidigkristna gravmonument mig veterligen påträf
fats in situ, liggande ovan sina begravningar, vid två tillfällen. Det rör sig om två 
hällar från S:t Martins kyrka i Skänninge samt en grav som undersöktes under 
golvlagret i rundkyrkan i Klosterstad. Vid kortsidorna av den ena hällen i S:t 
Martin fanns bevarade fragment av gavelhällar (Wallenberg 1984). Gravmonu
mentet i Klosterstad hade skadats av en yngre begravning, men vid dess bevarade 
kortsida påträffades delar av en gavelhäll (Hedvall Sc Gustavson 2001, s 150; 
Hedvall 2001, s 223). De undersökta gravmonumenten har sålunda utgjorts av 
en enkel liggande lockhäll alternativt av en liggande häll med en eller två gavel
hällar. Om man ser till det bevarade materialet från Östergötland har den av 
Lindqvist (1915) rekonstruerade kistan, bestående av fem ornerade hällar, inte 
varit den dominerade gravformen. Av de fragment som kan funktionsbestämmas 
utgörs ungefär 50% av lockhällar, 30% av gavelhällar och 20% av sidohällar. Med 
tanke på att man måste räkna två gavel- respektive sidohällar per lockhäll i en 
kista torde enklare former av gravvårdar ha varit vanligare (jfr rekonstruktions
forslag Neill 5c Lundberg 1994, s 148, fig 2a). Dock skulle man kunna tänka sig 
att delar av kistor kan ha utgjorts av oornerade hällar eller hällar med målad orna
mentik som en av sidohällarna från Vreta kloster (jfr Ljung i tryck b; se även 
C urman 1931, s 148; Curman 5c Lundberg 1935, s 176).

Förekomst av tidigkristna gravmonument brukar vanligen ses som ett tecken 
på att det funnits en träkyrka på platsen. Vår kunskap om hur miljöerna där de 
tidigkristna gravmonumenten uppfördes en gång såg ut är i själva verket mycket 
begränsad. Lars Ersgård ställer sig kritisk till kopplingen mellan gravmonument 
och träkyrka och anser att man inte kan belägga ett träkyrkoskede. Istället menar 
han att 1000-talet kännetecknades av stora kristna begravningsplatser, gemen
samma för större geografiska områden (Ersgård 2006, s 79f, 94). Även om det är 
svårt att säkerställa samtidigheter mellan tidigkristna gravmonument och träkyr
kobyggnader finns ett par exempel som talar för samexistens. Dateringsunderla
get för den undersökta träkyrkan i Klosterstad är knapphändigt, men resultatet 
från en 14C-analys, liksom fynd av mynt och kammar tyder på en datering till
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1000-talets första hälft (Hedvall 2007, s 150). Ornamentiken på de tidigkristna 
gravmonumenten från Klosterstad talar för att de uppfördes under denna tidsrymd. 
Vid de nyligen avslutade utgrävningarna i Värnhem i Västergötland har tre faser 
av en tidig kyrka undersökts. Den äldsta träkyrkan uppfördes runt år 1000. Redan 
omkring 1030—1050 tycks denna ha ersatts av en större träkyrka med murad käl
lare (Vretemark 5c Axelsson 2008, s 211). Vid plöjning inom klosterområdet i 
Värnhem påträffades år 1884 en korsprydd lockhäll (Vg 79) (Svärdström 1958- 
1970, s 134). Inskriften vittnar om att den var lagd över en kvinna vid namn Kata. 
En av de nu undersökta gravarna norr om kyrkan, en kvinna begravd i en murad 
kista med huvudnisch, visade sig ha passning med lockhällen (Vretemark 8c 
Axelsson 2008, s 214f). Även i Värnhem finns således samtidighet mellan tidig
kristet gravmonument och kyrka.

Återanvänt virke liksom gravtomma områden kan ses som indirekta belägg 
för äldre träkyrkor vid platser där det förekommer tidigkristna gravmonument. 
De återanvända nockåsarna i Herrestad kyrka har dendrodaterats och bedöms ha 
tillhört en kyrka från 1000-talets mitt eller tidigare (Eriksson 2006, s 43). Ett 
område utan kistgravar under den romanska S:t Lars kyrkans västgavel och absid 
skulle kunna markera platsen för en mindre träkyrka (S Zachrisson 2007, s 23). 
Samtidigt måste frågan hållas öppen om kyrka och kyrkogård alltid var ett sam
manhållet koncept under denna tidsperiod. Begravningsplatser kan periodvis ha 
fungerat utan kyrka, likaså finns exempel på kyrkliknande byggnader utan gravplats 
(B Nilsson 1996, s 370ff; Anglert 2006a, s 169; 2006b, s 98f). Pä platser runt om 
i Skandinavien har man kunnat konstatera att de första begravningarna ägt rum 
innan kyrkan uppfördes, denna är således sekundär i förhållande till den kristna 
gravplatsen (se Nielsen 1991, s 256ff; Vibe Müller 1991; Vretemark 8c Axelsson 
2008). Ett gravmonument kanske var tillräckligt för att markera gravplatsen som 
kristen (Anglert 2006a, s 169). Möjligen kan de tidigkristna gravmonumenten 
stundtals ha haft en sådan funktion. Samtidigt finns belägg för att kyrkor byggdes 
under 1000-talet i Götalandskapen, troligen måste man räkna med variationer 
mellan platser och ett ganska brokigt kristet landskap under denna period.

De tidigkristna gravmonumenten anses vanligen ha varit uppförda i anslutning 
till den aktuella fyndplatsen. Lars Ersgård vänder sig emellertid mot detta och 
hävdar att spridningsbilden visar en sekundär distribution (Ersgård 2006, s 94). 
Det enda säkra belägget för en ursprunglig miljö för ”eskilstunamonumenten” är 
enligt Ersgård den stora begravningsplatsen vid Sverkersgården i Alvastra, dock 
ser han S:t Lars i Linköping som en tänkbar parallell (Ersgård 2006, s 96). Be
gravningsplatsen vid Sverkersgården dateras genom myntfynd och 14C-prover till 
i huvudsak 1000- och 1100-tal och utgrävningar på platsen påvisade en mycket



hög gravtäthet (Ersgård 2006, s 47f). Uppskattningsvis kan gravplatsen ha rymt 
flera tusen begravningar vilket tyder på att den har haft ett betydligt större upp
tagningsområde än en enskild gård eller by (Ersgård 2006, s 49ff). Gravplatsen i 
Alvastra representerar enligt Ersgård en ny kristen kultgemenskap vilken kom 
att ersätta gårdens rituella gemenskap där närheten till förfaderna på gårdsgrav- 
fältet var central. Men banden till förfäderna spelade fortfarande en viktig roll på 
den kristna begravningsplatsen och det är i detta sammanhang som han placerar 
de tidigkristna gravmonumenten, i ljuset av den äldre förfaderskulten (Ersgård 
2006, s 60). Gravmonumenten kan således ses som ett uttryck för behovet av att 
upprätthålla banden med det förflutna i en ny kristen kontext (Ersgård 2006, s 
97f). Återbruket av de tidigkristna gravmonumenten bör enligt Ersgård förstås 
utifrån samma perspektiv. Ersgård håller för troligt att gravmonumenten i Alvastra 
sönderdelades under 1100-talets början, i samband med att kryptkyrkan uppfördes 
och förändringar ägde rum på gravplatsen vid Sverkergården. Den äldre kultge- 
menskapen kom då att upphöra, men monumentens symboliska innebörd kvarstod. 
Ersgård tänker sig vidare att delar av monumenten forslades från Alvastra för att 
införlivas i de stenkyrkor som byggdes i landskapet vid denna tidpunkt. Det 
sönderslagna monumentet uppfattas av honom därigenom som ett sätt att integ
rera släktidentitet och förfaderskult i de nya kristna kultbyggnaderna (Ersgård 
2006, s 106ff). Sune Zachrisson argumenterar istället för att återbruket av grav
monument i de medeltida stenkyrkorna grundar sig i kristen teologi. Förfädernas 
gravmonument införlivades som byggstenar, spolia, i Guds hus och kom på så sätt 
att omfattas av kyrkans bönegemenskap (S Zachrisson 2007, s 38f).

Att betrakta de tidigkristna gravmonumenten som ett slags övergångsfenomen 
i en omvälvande tidsperiod, som knyter an till det förflutna men samtidigt inne
bär förändring, är en tilltalande tanke. Men att hävda att spridningsbilden är 
sekundär och att begravningsplatsen vid Sverkersgården i Alvastra utgör den enda 
ursprungliga kontexten är problematiskt.5 Ersgårds hypotes är på empiriska grun
der svår att verifiera och bygger på flera antaganden. Om man ser till det östgötska 
materialet som helhet och om Sverkersgården sätts i relation till övriga fyndplat
ser för tidigkristna gravmonument, förefaller hans resonemang mindre sannolikt.

5 Självfallet kan spridningsbilden diskuteras liksom materialets representativitet. Gemensamt for 
nyfynd av tidigkristna gravmonument är dock att de med ett undantag har framkommit på redan kända 
fyndplatser. År 2006 påträffades ett fragment av en lockhäll vid S:t Per i Vadstena. Inga tidigkristna 
gravmonument har tidigare framkommit i Vadstena (Lundberg e-post 2008-01-24). Detta tyder på att 
den rumsliga fördelningen av kyrkplatser med tidigkristna gravmonument inom landskapet i stort är 
representativ, däremot behöver inte antalet påträffade fragment inom de olika fyndplatserna vara det.
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Trots relativt omfattande utgrävningar är materialet från Sverkersgården inte spe
ciellt stort, dessutom har inga tidigkristna gravmonument med äldre ornamen- 
tala utföranden påträffats.6 Skulle den stora gravplatsen vid Sverkersgården utgöra 
den primära kontexten för de tidigkristna gravmonument i Östergötland borde 
rimligen även äldre ornamentala utföranden finnas representerade. Vidare är det 
svårt att förklara varför inte fler än ett drygt tiotal kistdelar har påträffats. Från 
Hovs kyrka på andra sidan Tåkern finns mer än hundra fragment av tidigkristna 
gravmonument (se Jansson 1962), skulle samtliga dessa ha fraktats hit från Al
vastra? De ovan omtalade gravmonumenten i S:t Martin och i Klosterstad, vilka 
vanligen anses ha påträffats in situ, strider mot Ersgårds hypotes och är svåra att 
bortförklara. Ersgård menar dock att de tidigkristna gravmonumenten från S:t 
Martin inte är ”äkta eskilstunamonument” då de utgörs av liggande hällar vilka 
saknar djurornamentik. Dessutom är han tveksam till om de ligger i ursprungligt 
läge då de fem individer som påträffades under hällarna inte gravlagts vid samma 
tillfällfälle samt att inskrifterna bara omnämner tre personer (Ersgård 2006, s 95). 
I detta sammanhang bör det noteras att de tidigkristna gravmonumentens utfö
rande inte uteslutande består av djurornamentik och att det bevarade materialet 
ingalunda tyder på att kistkonstruktioner dominerat (jfr ovan). Att antalet grav- 
lagda inte överensstämmer med de i inskrifterna omnämnda personerna är i sig 
ingen bekräftelse på att gravhällarna är återanvända, samtidigt går det aldrig att 
bevisa att de inte legat över en annan grav tidigare. Man får då fråga sig vad man 
anser vara rimligt. Att gravhällarna i S:t Martin ursprungligen ingick i kistkonst
ruktioner på den stora begravningsplatsen vid Sverkersgården? Att de transpor
terades därifrån till Skänninge för att återanvändas vid gravläggningar vid S:t 
Martin? Fyndomständigheterna för gravmonumentet från Klosterstad är väl doku
menterade 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 känns långsökt (se Ersgård 
2006, s 96). Till stöd för sin tolkning att Sverkersgården utgjort en ursprungs- 
kontext för tidigkristna gravmonument tar Ersgård två sidohällar, vilka enligt 
Otto Frödins uppgifter ska ha kommit i dagen vid plöjning i området (Frödin

6 Från Sverkersgården finns ett drygt tiotal delar eller fragment av tidigkristna gravmonument.
De fragment där Ornamentiken kan bedömas tillhör Pr 3 eller 4 (se Gräslund 1991; 1992) 
vilket tyder på att de tillkommit under mitten och andra hälften av 1000-talet.

7 Giltigheten för Gräslunds indelning utanför Mälarområdet har ifrågasatts eftersom den bygger på 
djurornamentik och detta utförande ingalunda dominerar i alla regioner (se P Larsson 2002, s 25 och 
Gräslunds replik 2002, s 146f).



1918, s 114ff). Det faktum att sidohällarna påträffades i plogfåran, relativt nära 
markytan, tolkar Ersgård som ett tecken på att de tillhört eskilstunakistor som 
stått ovanjord och inte varit återanvända i yngre gravkistor som grävts ner under 
jord (Ersgård 2006, s 88f). Det må förhålla sig så men fyndomständigheter i Alvastra 
kan näppeligen anses vara mindre osäkra än de i Klosterstad och S:t Martin. Sam
mantaget menar jag att det finns en rad svagheter i Ersgårds resonemang vilket 
gör att spridningsbilden för de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland inte 
kan avfärdas som en sekundär företeelse.

Ornamentik och kronologi
- runstenar och tidigkristna gravmonument i Östergötland
Runstenarnas och de tidigkristna gravmonumentens ornamentala utförande står 
i fokus i denna artikel. Studier av ornamentikens utformning ligger till grund 
både för den kronologiska skiktningen av materialet liksom för diskussionen om 
regionala skillnader och samband mellan platser i landskapet. Då stora delar av 
materialet saknar inskrifter kan en heltäckande studie inte göras utifrån texterna. 
Inskrifter på de tidigkristna gravmonumenten finns framförallt på lockhällarna 
medan sido- och gavelhällar vanligen endast har ornamental utformning. I ana
lysen av Ornamentiken på de östgötska runstenarna och tidigkristna gravmonu
menten har Anne-Sofie Gräslunds kronologi för runstensornamentik fungerat 
som en utgångspunkt (Gräslund 1992; 1992; 1994; 1998). Gräslund delar in 
Ornamentiken i följande stilgrupper: Rak (ristningar utan zoomorf ornamentik), 
Fp (ristningar där djurets huvud ses ovanifrån i fågelperspektiv) och Pr 1-5 (ut
föranden där djurets huvud ses från sidan, i profil) (fig 3). Gräslunds indelning 
utgår från de uppländska runstenarna med djurornamentik men jag anser att den 
även är tillämpbar på det östgötska materialet.7 För Östergötlands del utgör de

1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150

Unorn---------------

B-e-v ---------------------

Pri -----------

Pr 2 -----------------

Pr 3 -----------------

Pr 4 ----------------

Pr 5 ----------------

Fig 3. Den föreslagna 
kronologin för 
Gräslunds stilperioder. 
B-e-v (bird's-eye view) 
står för fågelperspektiv 
och Unorn betecknar 
ristningar utan zoomorf 
ornamentik (Rak).
Efter Gräslund 1994, 
si 26, fig 23.
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zoomorfa utförandena bara en dryg fjärdedel av runstenarna. Djurornamentik är 
däremot vanlig på de tidigkristna gravmonumenten. Man får dock räkna med 
kraftiga överlappningar mellan de olika stilgrupperna (Gräslund 1992, s 198; 1998, 
s 86; jfr även Källström 2007, s 64ff).

I ett annat sammanhang har jag behandlat Skänningebygdens runstenar och 
tidigkristna gravmonument (Ljung i tryck a). Då diskuterade jag dateringen av 
de östgötska runstenarna och tidigkristna gravmonumenten liksom tidsmässiga 
förhållanden dem emellan. Aven om gränserna mellan olika stilistiska utföranden 
är flytande menar jag att det genom studier av Ornamentiken är möjligt att skikta

Em«■Il

111 ^

Fig 4. Ög 77, Hovgården, Hovs socken. 
Exempel på ornamentala detaljer (Rak II) 
där inskriftsbandet avslutas i öglor.
Efter Brate 1911,PI XXV.



materialet tidsmässigt och närma sig en relativ kronologi. Följande genomgång 
bygger på den tidigare undersökningen men fungerar även som avstamp för fråge
ställningar i detta arbete (se Ljung i tryck a).

I Östergötland dominerar icke-zoomorfa runstenar (Rak). Inom denna grupp 
finns emellertid stora variationer i utförande. Förutom de helt oornerade runste
narna, vilka endast har inskrifter arrangerade i skriftband, förekommer utföranden 
där ornamentala detaljer lagts till skriftbandet. Runstenar med ornamentala detal
jer har delats in i en egen undergrupp vilken benämns Rak II. De ornamentala 
detaljerna utgörs främst av spiraler, utföranden där inskriftsbandet avslutas med 
snäckformade upprullningar, olika former av öglor och knutar, koppel samt pal
mett- eller kronliknande ornament med ett päronformat mittparti omgivet av två 
blad (se t ex Ög 89, Ög 77 och Ög 202-203) (fig 4). Denna typ av ornamentik 
återfinns främst inom Ringerikestilen (Fuglesang 1980, s 14, 98ff; se även Gräs
lund 2002, s 149f).8 Ringerikestil dateras i huvudsak till 1000-talets första hälft 
vilket ger en tidsmässig hållpunkt för runstenar med ornamentala detaljer (Fugle
sang 1980, s 26f; 1981, s 89, 96; 2001, s 172; Wilson 1995, s 183). Till gruppen 
Rak II har också förts runstenar med ”zoomorfa drag” (fig 5) (se t ex Ög 29 och 
Ög 62/0g N283). På dessa binds inskriftbandets böjda avslut samman av ett 
koppel i stenens nedre kant. Samma övergripande utformning är vanlig på de 
tidigaste zoomorfa runstenarna, skillnaden är att inskriftsbandet här omvandlats 
till ett rundjur (Gräslund 2002, s 148). Birgit Sawyer noterar att andelen runstenar 
med ”övergångsdesign”, ett mellanting mellan skriftband och rundjur, alternativt 
där skriftbandet ges ornamentalt avslut (Rak II enligt min indelning) är ovanligt 
stor i Östergötland (B Sawyer 2000, s 26).

Andelen zoomorfa runstenar uppgår inom Östergötland till ca 28%, huvud
delen av dessa är utförda i fågelperspektiv (75%). De profilsedda stilarna utgörs 
främst av Pr 1 (fig 6) och Pr 2, två runstenar har drag av både Pr 2 och 3 (Ög 113 
och 156) och en tillhör Pr 3 (Ög 9).9 Dateringsunderlaget för de tidiga zoo
morfa runstenarna (Pr 1—2 och Fp) är tunt, de bedöms vara ungefar samtidiga 
och hör hemma inom Ringerikestil, således 1000-talets första hälft (Gräslund 
1992, s 194ff).10 Följaktligen torde de vara i stort samtida med undergruppen 
Rak II. Ornamentiken på runsten från Stratomta i Törnevalla socken (Ög 224),

8 Runstensornamentik med i huvudsak icke-zoomorf karaktär är typisk för ”Sydskandinavisk stil” 
(Christiansson 1959, s 66ff, 85).

9 Ett undantag finns dock, en rest sten i granit från Östra Eneby kyrka som har reliefhuggen ornamentik 
i Pr 4 (Ög Fvl959;234).
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10 Tidfästningen av Fp-runstenarna är dock omdiskuterad (se Fuglesang 1998,2001 och Gräslund 1998).



Fig 5. Ög 29, Skjorstad, Tåby socken. Exempel på "zoomorfa drag" 
(Rak II) där inskriftsbandets böjda avslut binds samman av ett 
koppel i stenens nedre kant. Efter Brate 1911, PI X.

som är ristad på två sidor, ger stöd åt denna iaktta
gelse. Runtextens början är författad på ett inskrifts- 
band som knyts samman i en ögla/knut på stenens 

ena sida och fortsätter på en orm sedd i fågelpers
pektiv på dess andra sida. Således kombineras 
ornamentala detaljer och fågelperspektiv på samma 
runsten.

Runstensresandet i Östergötland bär, med 
något undantag, inga spår av Urnesstil som vanli
gen dateras från 1000-talets mitt till en bit in i 
1100-talet (Fuglesang 1980, s 24f; Gräslund 1992, 

s 195; Wilson 1995, s 217f). Utifrån genom
gången av Ornamentiken kan man sluta 
sig till att runstensresandet ebbat ut vid 
1000-talets mitt. De oornerade runste
narna (Rak) betraktas i allmänhet vara 
de äldsta och tidfästs vanligen till sent 
900-tal och tidigt 1000-tal (von Friesen 
1913; Gräslund 1992, s 195). De har 

förmodligen en något tidigare kronolo
gisk tyngdpunkt än runstenar där ornamen- 

tala detaljer lagts till inskriftsbandet (Rak II).11 Stilarnas fördelning, med en stor 
andel oornerade och en liten andel zoomorfa runstenar, visar att en minskning i 
runstensresandet i Östergötland sannolikt sker före mitten av århundradet och 
att tyngdpunkten ligger i 1000-talets första decennier.

Enligt gängse datering tidfästs de tidigkristna gravmonumenten till 1000-talet, 
vanligen anses de höra hemma i århundradets mitt eller andra hälft (se t ex Lind
qvist 1915, s 100; Curman 1932, s 151; Wideen 1955, s 179; Neill & Lundberg 
1994; Wilson 1995, s 202; Bonnier 1996a, s 204; S Lundberg 1997, s 31; Wien
berg 1997a, s 198 f; Gräslund 2002, s 153; Bergengren 2007). Elisabeth Svärdström 
ger dock ett något senare dateringsforslag och placerar dem i slutet av 1000-talet 11

11 Det har dock påpekats att det inom gruppen Rak finns runstenar som tillkommit relativt sent 
(Palm 1992, s 32; Källström 1998, s 11; 1999 s 13; 2007, s 65; P. Larsson 2002, s 25).



Fig 6. Ög 81, Högby gamla kyrka. Nu rest på ödekyrkogården. Zoomorf ornamentik i Pr 1.
FOTO FÖRFATTAREN.
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och i 1100-talets början (Svärdström 1958-70, s LV). För de tidigkristna grav
monumenten är utföranden med drag av både Ringerikestil och Urnesstil samt 
ornamentik i ren Urnesstil vanligast och man kan skönja en övervikt för stilgrup- 

164 perna Pr 3 och Pr 4, men materialet är långt ifrån homogent. Stilbedömning av 
Ornamentiken på de tidigkristna gravmonumenten försvåras av det bitvis mycket 
fragmentariska materialet. Många fragment kan inte med säkerhet tillskrivas en 
viss stilgrupp, men man kan ofta genom detaljer i Ornamentiken utesluta andra 
stilar och på så sätt ändå se en tendens i materialet.Till exempel hör vissa utform
ningar av rundjurens svans eller fötter ihop med en speciell huvudform (Gräslund 
2002, s 142), vilket ökar möjligheten att bedöma fragmentariska ristningar. Även 
om stora delar av de tidigkristna gravmonumenten är utförda i yngre djurorna- 
mentik förekommer även äldre zoomorfa stilar (Pr 2) liksom ornamentik i Ringe
rikestil (fig 7).

Intressant är att det inom Östergötland finns en liten grupp tidigkristna grav
monument som har vad man skulle kunna kalla runstensliknande drag. De runstens- 
lika gravmonumenten har stilistiskt mer gemensamt med runstenarna då deras 
utförande hör hemma inom stilgrupperna Rak, Rak II eller Fp (fig 8) (se t ex Ög 
Fvl943; 317A, Ög Fvl943;317B, Ög 239). Vidare förekommer även gravhälls-

Fig 7. Ornamentiken på lockhällen Ög 240 = Ög 241 från Hovs kyrka har sina närmaste paralleller 
i Ringerikestil. foto författaren.
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Fig 8. Exempel på runstenslika tidigkristna gravmonument. De liggande hällarna från S:t Martins 
kyrka påträffades in situ ovan de gravlaga individerna. Överst ses den korsprydda Ög Fv1943;317A 
och nederst Ög Fv1943;217B. FOTO FÖRFATTAREN.

lika runstenar där den övergripande kompositionen har sina närmaste paralleller 
bland lockhällarna (se Ög 9 och Ög 113). Runstenar där Ornamentiken tydligt 
påverkats av utförandena på lockhällarna tillhör stilistiskt sett den sista fasen av 
det östgötska runstensresandet. Dessa exempel visar på att det inte föreligger 
något brott mellan runstenstraditionen och uppförandet av tidigkristna gravmo
nument. Snarare tyder överensstämmelser i Ornamentiken på en stark kontinuitet 
och en period av samexistens (Ljung i tryck a).

Värt att notera är att den yngsta runstensstilen, enligt Gräslunds indelning 
Pr 5 (1991; 1992), vilken stäcker sig in i 1100-talet, saknas i Östergötland. 
Detta antyder att man kring sekelskiftet 1100 slutat uppföra tidigkristna grav
monument, en datering som väl sammanfaller med det tidiga östgötska stenkyrko- 
bygget där de äldsta dendrodateringarna ligger i 1110-talet (Bonnier 1996b; 
Eriksson 2006). När de första romanska stenkyrkorna börjar byggas tycks tradi
tionen att uppföra tidigkristna gravmonument gå ur bruk.
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Runstensresandet i Östergötland - regionala särdrag
Som nämndes inledningsvis betraktas Östergötland som ett overgangsområde 
där den sydvästskandinaviska och östsvenska runstenstraditionen möts. Men 
frågan är hur förhållandena ser ut inom landskapet? Utifrån Ornamentiken på 
runstenarna kan man identifiera regionala skillnader i Östergötland. De tydli
gaste skillnaderna rör fördelningen av runstenar med dj urornamentik. Runstens
resandet inom den västra slättbygden domineras av icke-zoomorfa runstenar, 
drygt hälften av områdets runstenar tillhör gruppen Rak medan knappt 30% har 
utföranden med ornamentala detaljer (Rak II) (fig 9). Mindre än 20% av runste
narna har djurornamentik. Om man ser till det östgötska runstensresandet i stort 
kan man notera att andelen runstenar med djurornamentik inom den västra slätten 
är något lägre än medeltalet (27,7%) och att icke-zoomorfa runstenar är högre 
än genomsnittet (72,3%).12

Jämför man istället den västra slättbygden med landskapets östra delar fram
träder skillnaderna tydligare. Sydväst om Norrköping ligger det fornlämningsfat- 
tiga skogsbältet Aspveden som saknar runstenar. I området öster om Aspveden, 
det vill säga Vikbolandet och bygderna kring Söderköping och Norrköping, utgör 
runstenar med zoomorfa utföranden drygt 40% av materialet medan Rak och 
Rak II uppgår till ca 40% respektive ca 20%. Runstensbeståndet i den östra delen 
av Östergötland har sålunda en högre andel zoomorfa och en lägre andel oorne- 
rade utformningar jämfört med medeltalet för Östergötland. Den västra slättbyg
den (i detta sammanhang området väster om Stångån) och Vikbolandet tramstår 
som de områden där de ornamentala utförandena skiljer sig mest sinsemellan. De 
centrala delarna av landskapet, slätten söder och öster om sjön Roxen intar en

Utförande Västra Östergötland Centrala Östergötland Östra Östergötland Medeltal

Rak 52,1 % 40,9 % 38,9 % 47,9 %

Rak II 28,7 % 22,7 % 20,4 % 24,9 %

Icke-zoomorfa 80,8 % 63,6 % 59,3 % 72,3 %

Fp 13,8% 31,8% 29,6 % 20,8 %
Pr 5,4 % 4,6 % 11,1 % 6,9 %

Zoomorfa 19,2% 36,4 % 40,7 % 27,7 %

Fig 9. Fördelning av ornamentala utföranden mellan olika delar av Östergötland.

12 Beräkningarna utgår från de senvikingatida runstenarna vars ornamentik kan bestämmas.
Dessa uppgår till 94 av 114 runstenar inom den västra slätten, 22 av 28 från centrala Östergötland 
och 54 av 72 av runstenarna i det östra området.



mellanställning. Dock ligger fördelningen av de olika utförandena något när
mare siffrorna för östra än för västra Östergötland. Det finns inget i Ornamentiken 
som tydligt särskiljer de centrala delarna, snarare handlar det om gradvisa över
gångar. Det är svårt att dra någon tydlig gräns mellan den västra slättbygden och 
”biandområdet” söder om Roxen. Om en hypotetisk gräns mellan de västra och 
centrala delarna av Östergötland skulle flyttas österut ökar andelen zoomorfa 
runstenar på bekostnad av de oornerade, flyttas gränsen västerut blir förhållandet 
det motsatta. Norrköpingsbygden och Vikbolandet i öst utgör ett mer väldefinierat 
geografiskt område då det avgränsas av skogsbältet Aspveden, detta avspeglas 
även i särdrag i runstensornamentiken.

Olikheterna i runstenarnas utförande inom Östergötland speglar sannolikt 
både tidsmässiga skillnader och regionala variationer som inte primärt grundar 
sig på kronologi. Den högre andelen oornerade runstenar (Rak) inom den västra 
slättbygden och det relativt stora antalet zoomorfa utföranden på Vikbolandet 
tyder på en viss kronologisk skillnad där tyngdpunkten i runstensresandet tycks 
ligga tidigare i landskapets västra delar än i de östra. Inom den västra slättbygden 
är runstenar där ornamentala detaljer lagts till inskriftbandet (Rak II) vanligare 
än i de centrala och östra delarna av Östergötland där andelen Fp-runstenar är 
märkbart högre. Som framgått ovan finns samtidighet mellan runstenar med 
rundjur sedda i fågelperspektiv och icke-zoomorfa runstenar med ornamentala 
detaljer (Rak II). Att Fp-runstenar och Rak II har olika geografisk tyngdpunkt 
inom Östergötland tyder på att man inom skilda delar av landskapet under 
samma tidsperiod valt olika utformning.

Inom Östergötland förekommer även språkliga skillnader i inskrifterna. Rune 
Palm noterar exempelvis att skrivningen -sj>- överväger i landskapets västra delar 
medan skrivningen -st- dominerar i nordost, i området däremellan konkurrerar 
de båda varianterna. Östergötland intar i detta avseende en mellanställning mel
lan de båda ytterligheterna Danmark och Uppland (Palm 1990, s 91f). Således 
framträder samma mönster som i Ornamentiken, där skillnaderna är störst mellan 
ett västligt och ett nordostligt område. Runstenarna i västra Östergötland anknyter 
i sitt utförande till Västergötland. Även i Västergötland förekommer, förutom 
oornerade runstenar, utformningar där ornamentala detaljer lagts till inskrifts- 
bandet samt utföranden med zoomorfa drag (Rak II). Motsvarigheter till Orna
mentiken på Vikbolandets runstenar ska kanske snarare sökas i Mälardalen, i 
synnerhet i Södermanland, än i de västra delarna av Östergötland. Zoomorfa 
utföranden och Fp-runstenar är vanliga i Södermanland (jfr Christiansson 1959, 
s 59ff, 104ff), dock är andelen runstenar med profilsedda rundjur betydligt högre 
än i östra Östergötland.
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Regionala skillnader föreligger således både i Ornamentiken och i inskrifternas 
utformning. Men även utifrån runtexternas innehåll kan man finna olikheter i 
fråga om resarmönster. Joakim Goldhahn har i syfte att belysa sociopolitiska 
förhållanden i Östergötland bland annat undersökt utlandsfararstenar och om
nämnandet av titlar samt hur dessa runstenar fördelar sig rumsligt i landskapet 
(Goldhahn 1993). Titlarna drængr och thægn förekommer endast i västra Öster
götland, aldrig öster om Linköping (Goldhahn 1993, s 47; se även Nordanskog 
1997, s 27). Betydelsen av dessa titlar är omtvistad, enligt Snorre förknippas drængr 
med unga män, thægn har därför ofta associeras med gifta män (Snorres Edda, 
översättning Johansson 8c Malm 1997, s 213; se t ex Strid 1985; P Sawyer 1990, 
s 53ff; Olausson 2000, s 135f). Därför har den förstnämnda titeln knutits till 
utlandsfar are och unga män som ingått i en hövdings krigarfölje medan thægn 
möjligen kan ha betecknat en man i tjänst hos en kung eller hövding (M G Lars
son 1990, s 192). Utifrån utlandsfararstenarna kan Goldhahn urskilja tre grupper. 
På Vikbolandet berättar runstenarna om färder i österled, i Roxenbygden före
kommer endast referenser till färder i västerled medan det i den västra slättbygden 
finns runstenar som vittnar om resor i båda väderstrecken. Runstenar som är resta 
av far över son eller bror över bror, det vill säga över personer som gått en för 
tidig död till mötes fördelas över två områden, dels den västra slätten, dels Vik
bolandet (Goldhahn 1993, s 44; se även Nordanskog 1997, s 24f). Goldhahn 
menar att skillnaderna i resarmönster inom Östergötland visar på att det funnits 
två olika upptagningsområden för utlandsexpeditioner, ett västligt/centralt och 
ett östligt. Han menar att dessa områden eventuellt har utgjort lokala centra 
vilka orienterat sig mot varsin region, Vikbolandet mot Mälardalen och den 
västra slätten mot den danska kultursfären (Goldhahn 1993, s 36,47ff). En aspekt 
som sannolikt har haft betydelse för hur utlandsfärder organiserades, varifrån man 
utgick och i vilket vädersträck man färdades torde vara de äldre vattenvägarna 
inom slättbygden (jfr Strid denna volym). Samtidigt behöver inte regionala skill
nader betyda att Östergötland ska uppfattas som ett lydområde, kanske handlar 
det snarare om maktsfärer inom landskapet med olika kontaktytor.

13 Som framgått tidigare är det är emellertid osäkert om den forkomna stenen från Kuddby (Ög 17) 
varit en runsten eller en lockhäll. 14

14 Fragmenten från Tingstad (Ög Fvl959;979), Västra Stenby (Ög 7), Skeda (Ög 114) och Älvestad 
(Ög 41) kan inte bestämmas. Avbildningar av den forkomna stenen från Älvestad, som antingen utgjort 
ett gravmonument eller en runsten, tyder dock på att den skulle kunna tillskrivas grupp 2 eller 3.
Dessa platser finns ej utmärkta på kartorna i ńg 11—13.



Östergötlands tidigkristna gravmonument 
-fyndplatsernas inbördes kronologi
Fyndplatserna med tidigkristna gravmonument är ojämnt fördelade i Östergötland, 
de allra flesta återfinns inom den västra slättbygden (fig 1). I landskapets östra 
del, i det runstensrika området öster om skogsbältet Aspveden, finns endast fyra 
möjliga fyndplatser: Tingstad, Dagsberg, Söderköping och Kuddby.13 Men det 
föreligger inte bara skillnader inom landskapet utan även mellan de enskilda 
platserna och deras kronologi. Tidigkristna gravmonument från ett fåtal fynd
platser, såsom Hov och Vreta, har undersökts mer ingående (se Curman 1932; 
Jansson 1962). I övrigt har den inbördes fyndsammansättningen på de olika 
platserna, liksom relationen platserna emellan, knappt diskuterats alls. Detta har 
lett till att de tidigkristna gravmonumenten behandlats som ett relativt enhetligt 
material och tolkningarna tenderar därmed att bli generella.

Om man ser till ornamentikens utförande finns det skillnader mellan de olika 
fyndplatserna. Det förekommer både enhetliga och varierade material. Ornamen
tiken kan sålunda fungera som ett sätt att problematisera bilden av de tidig
kristna gravmonumenten. Variationsrikedom i Ornamentiken, där både ålderdom
liga utföranden och sena zoomorfa stilar finns representerade, tyder enligt mig 
på lång kontinuitet i uppförandet av tidigkristna gravmonument. Enhetliga ma
terial bör i linje med detta resonemang spegla att de tillkommit under en kortare 
tidsrymd.

Om man ser till fördelningen av gravplatser med tidigkristna gravmonument 
över tid finns det skillnader inom Östergötland. För att illustrera detta har jag 
gjort en grov indelning av Ornamentiken i tre grupper. Bestämningen av Orna
mentiken har utförts enligt följande principer:

I första hand har ornamentik analyserats på hela hällar eller större fragment 
för att utröna vilka typer av utföranden som finns representerade inom respek
tive fyndplats. Därefter har de mindre fragmenten tagits i beaktande för att se 
om de bekräftar eller motsäger de bestämningar som gjorts utifrån de bättre 
bevarade delarna. Från fyndplatser med små, fragmentariska material blir bedöm
ningarna av Ornamentiken självfallet mindre tillförlitliga. I vissa fall är bestäm
ningar inte möjliga.14

Det är viktigt att påpeka att det bevarade antalet fragment av tidigkristna 
gravmonument på en plats ingalunda behöver vara representativt för vad som en 
gång funnits på platsen. Trots dessa källkritiska betänkligheter menar jag att man 
utifrån det bevarade materialet kan skönja tydliga tendenser.

De tidigkristna gravmonumenten i Östergötland har delats in i följande 
grupper:
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Den första gruppen utgör en samling av äldre ornamentala utföranden vilken 
omfattar gravmonument med runstensliknande drag, ornamentik som kan till
skrivas Ringerikestil samt zoomorfa utföranden i fågelperspektiv eller Pr 2. 
Denna grupp representerar ornamentala utföranden som har sin tyngdpunkt i 
det tidiga 1000-talet.

Grupp 2
Den andra gruppen omfattar tidigkristna gravmonument utförda i djurornamentik 
i Pr 3 eller växtornamentik med nära paralleller till detta utförande. Denna grupp 
har sin kronologiska tyngdpunkt kring mitten av 1000-talet.

Grupp 3
Den sista gruppen utgörs av gravmonument med Pr 4-ornamentik alternativt 
växtornamentik med liknande utförande. Tidsmässigt är detta den yngsta gruppen 
och Ornamentiken är utförd i Urnesstil och kan därför dateras till 1000-talets 
senare del.

Fig 10. Lockhäll, Ög Hovi5:22, från Hovs 
kyrka med zoomorf ornamentik i Pr 3.
FOTO FÖRFATTAREN.



Det bör betonas att det i samtliga fall handlar om gradvisa övergångar och 
att man får räkna med överlappning mellan grupperna. Om man ser till de tre 
grupperna kan man lägga märke till några generella olikheter dem emellan. De 
tidigkristna gravmonumenten i den första gruppen har ett mer heterogent utfö
rande och djurornamentiken har inte en lika framskjuten position som i de efter
följande grupperna. Det är nästan som om man under det äldsta skedet saknar 
en klar uppfattning, eller en ”mall”, för hur gravmonumenten ska vara utfor
made. I och med den andra och tredje gruppen, med ornamentik i Pr 3 och 4, får 
gravmonumenten ett mer homogent utförande. Lockhällarna är utformade i 
djurornamentik i olika kompositioner där inskrifterna vanligtvis är författade på 
kropparna av två kantföljande rundjur (fig 10). Gavelhällarna är ofta utformade 
med ”propellerkors” där de diagonala korsarmarna förlängts ut till hällens sida 
som sedan konturhuggits så att den fått fasonerade kanter. Detta är ett stildrag 
som är utmärkande för Östergötland och Småland (Neill Sc Lundberg 1994, s 
165). Inslagen av stiliserad växtornamentik ökar i den tredje gruppen men före
kommer även tidigare. Växtornamentik, ofta bestående av en symmetriskt utformad 
bladranka med upprullade utskott, återfinns främst på sidohällarna.

De äldsta ornamentala utförandena, grupp 1, återfinns på ett fåtal platser, med 
undantag av S:t Lars i Linköping, endast i landskapets västra del (fig 11). Tre av 
dessa fyndplatser utmärker sig genom ett ovanligt rikt och varierat material, näm
ligen Hov, S:t Martin i Skänninge samt S:t Lars i Linköping. Arkeologiska under
sökningar har utförts på dessa platser vilket åtminstone delvis förklarar det 
större antalet fragment, men inte nödvändigtvis variationsrikedomen. Från dessa 
orter finns hela spektrumet av ornamentala utföranden representerade, såväl 
runstenslika gravmonument med ålderdomliga utseenden, ornamentik i Ringe- 
rikestil, som zoomorfa framställningar i Urnesstil. Detta tyder på att det i Hov, 
S:t Martin och S:t Lars funnits begravningsplatser där tidigkristna gravmonument 
uppförts under en längre period, troligen under två eller möjligen tre generationers 
tid. Även i Väversunda har det påträffats gravmonument med ornamentala utfö
randen som ryms inom den första gruppen. Ett fragment av en gavelhäll med 
latinsk inskrift från Domkyrkan i Linköping bär ett ristat kors i Ringerikestil. 
Möjligen ska även Rogslösa och Klosterstad tillföras denna tidiga grupp, dessa 
bedömningar är emellertid mer osäkra.

Ornamentik i Pr 3, det vill säga grupp 2, finns på betydligt fler platser och 
detta utförande är representerat över hela den västra slätten (fig 12). Fyndplat
serna i östra Östergötland är svåra att bestämma närmare på grund av de få frag
menten och de små ytorna med bevarad ornamentik. Eventuellt skulle fragmenten 
från Dagsberg och Söderköping kunna tillskrivas grupp 2, men det är osäkert.

171
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Rogslösa? ■ 

Väversunda ■ "C Takem
S:t Lars 
Domkyrkan

S:t Martin

Fig 11. Grupp 1. Fyndplatser med tidigkristna gravmonument med ornamentik som tillhör 
1000-talets första hälft. GRAFIK LARS ÖSTLIN.
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Fig 12. Grupp 2. Fyndplatser med tidigkristna gravmonument med ornamentik som tillhör 
1000-talets mitt. GRAFIK LARS ÖSTLIN.

Vid de gravplatser som utkristalliserade sig i det äldsta skedet fortsätter man att 
gravlägga under tidigkristna gravmonument men ett stort antal platser tillkommer 
vid mitten av 1000-talet, däribland Sverkersgården i Alvastra, Allhelgonakyrkan 
i Skänninge, Orlunda, S:t Per i Vadstena, Västerlösa och Örberga. Vidare tyder 
Ornamentiken på fragmenten från Fivelstad, Fornåsa, Herrestad, Ledberg, Norm
lösa och Vårdsberg på att de tillhör utföranden vilka kan tillföras grupp 2. De 
förkomna fragmenten från Högby och Väster Tollstad ska troligen också tillskrivas 
grupp 2, dessa bedömningar är dock förenade med större osäkerhet då de bygger



■ Kuddby?KimstadVättern
J Vreta

Östra Skrukeby

Bjälbo

Fig 13. Grupp 3. Fyndplatser med tidigkristna gravmonument med ornamentik som tillhör 
1000-talets andra hälft, grafik lars ÖSTLIN.

på avbildningar av gravmonumenten. De små fragmenten från Asby i södra 
Östergötland bör tillföras grupp 2 eller 3. Den kronologiska tyngdpunkten för 
landskapets tidigkristna gravmonument och det skede då majoriteten av grav
platser tillkommer tycks alltså ligga i 1000-talets mitt.

Ser man till gravmonument med Pr 4-ornamentik ändras spridningsbilden 
återigen (fig 13). Inga nya platser, möjligen med undantag från Bjälbo, tycks 
tillkomma i den västra delen av landskapet, snarare tyder Ornamentiken på att 
man slutat uppföra tidigkristna gravmonument på några platser. I Östergötlands 
centrala delar finns däremot fyra platser som endast har gravmonument med



Ornamentik i Urnesstil vilka kan tillföras grupp 3, nämligen Vreta, Kaga, Kimstad 
och Östra Skrukeby. Detta förhållande antyder att de tillkommit i ett relativt sent 
skede. Teckningen av den numera förkomna Ög 17 från Kuddby kyrka visar orna
mentik som har stora likheter med lockhällarna från Vreta (Ög SKL1;174 och 
Ög 247), Kaga (Ög 102), Kimstad (Ög 162) och Östra Skrukeby (Ög 220). Då 
denna typ av övergripande utformning endast förekommer med Pr 4 ornamentik 
tyder det på att även stenen från Kuddby kan ha tillhört ett gravmonument som 
har tillverkats i slutet av 1000-talet.

Genom en studie av de tidigkristna gravmonumentens ornamentik kan man 
på detta vis skikta materialet kronologiskt och ana både samband och skillnader 
mellan de olika fyndplatserna. Naturligtvis kan förhållandena inom enskilda platser 
komma att förändras i framtiden då nya fynd av tidigkristna gravmonument görs, 
men trots allt framträder ett mönster. De äldre ornamentikstilarna finns, med 
undantag av S:t Lars, endast representerade i landskapets västra delar. I och med 
utföranden i Pr 3 når gravmonumenten en större spridning och förekommer vid 
1000-talets mitt på platser över hela den västra slättbygden. Tidigkristna grav
monument med Pr 4-ornamentik påträffas i landskapets västra del men det är 
iögonfallande att flera platser kring sjön Roxen domineras av dessa utföranden 
och således tycks tillkomma mot slutet av århundradet. Hur de bakomliggande 
orsakerna till detta händelseförlopp ska tolkas kan diskuteras, möjligen flyttas 
fokus i landskapet under det sena 1000-talet från den västra slättbygden in mot 
de centrala delarna. Grundandet av biskopssätet i Linköping liksom klosterdo
nationen i Vreta skulle kunna tyda på detta (jfr t ex Ahnlund 1945; Tagesson 
2002, s 66 och där anf litt).

Regionala skillnader och frågan om tre östgötska centralområden
För både runstenar och tidigkristna gravmonument kan man genom Ornamentiken 
identifiera en kronologisk skiktning av materialet där tyngdpunkten för båda 
typerna av monument ligger något tidigare i landskapets västra del än i den 
östra. En större andel oornerade runstenar (Rak) finns inom den västra slättbygden 
och det är även i detta område som platser med tidigkristna gravmonument med 
äldre ornamentala utförandena förekommer. De kronologiska skillnaderna kanske 
delvis kan uppfattas som regionala skillnader. Att runstensresandet i den västra 
slättbygden skiljer sig från det på Vikbolandet och i Norrköpingsbygden visas 
genom delvis olika val av ornamentala utföranden, men avspeglas även i språk
liga skillnader samt i spridningen av titlar och referenser till utlandsfärder. När 
det gäller de tidigkristna gravmonumenten är den tydligaste skillnaden själva för
delningen av fyndplatser inom Östergötland. Den stora majoriteten är belägen i
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den västra slättbygden. Något färre fyndplatser, som till stor del tycks tillhöra slut
skedet för denna gravläggningstradition, finns i Roxenbygden. I landskapets 
östra del finns emellertid endast fyra möjliga fyndorter. Även om skillnaderna tar 
sig olika uttryck över tid så är det intressant att notera att de går tillbaka på 
samma områden. Både utifrån runstensresandet och de tidigkristna gravmonu
menten kan man ana att det funnits en västlig och en östlig sfär i landskapet. 
Rimligen har dessa olikheter sitt ursprung i någon form av kulturella skillnader. 
Sådana strukturer tycks vara mycket sega och de uttrycks ofta på skilda vis genom 
långa tidsperioder (jfr T Zachrisson 1998a, s 35; Browall 2003).

När det gäller den västra slättbygden och landskapets centrala delar är det ut
ifrån runstenarna och de tidigkristna gravmonumenten svårt att tala om avskilda 
områden, snarare rör det sig om glidande övergångar. Den tydligaste gränsen 
inom landskapet går längre österut, i linje med skogsbältet Aspveden (A Ericsson 
2005, s 194). Aspveden utgör en naturlig barriär i landskapet som även tycks 
bilda en kulturell gräns med betydelse för såväl runstenarnas utförande som för 
förekomsten av gravplatser med tidigkristna gravmonument. Götavirke, den 3,5 
kilometer långa jordvallen som löper mellan Lillsjön och sjön Asplången i Västra 
Husby socken, är viktig i detta sammanhang. Enligt Michael Olausson tycks 
Götavirke vara uppförd i ett sammanhang, dateringar av kol från ett lerlager inne 
i vallen tyder på att detta skedde under 800-talet e Kr (Olausson 2000, s 144). 
Invid Götavirke ligger ett Husby, idag Västra Husby, och inom en begränsad 
sträcka mellan Slätbaken och vallen finns sammanlagt tre Husbyar och en Bosgård. 
Vidare tyder dateringar av pålspärrar vid Stegeborg i Slätbaken på att de har 
anlagts under samma tid som vallen uppfördes. Samtliga dessa anläggningar bör 
ses i relation till varandra (Olausson 2000, s 144f). Alf Ericsson menar att detta 
sammantaget tyder på att kungamakten hade stora intressen av att bebygga om
rådet som anslöt till Aspveden vilket markerar dess roll som en naturlig forsvars
linje (A Ericsson 2005, s 195f). Sannolikt ligger ett flertal orsaker bakom konst
ruktionen av Götavirke. Olausson anser att huvudfunktionen var att markera ett 
territorium gentemot omvärlden samt att kontrollera kommunikationen i öst
västlig riktning. De rent militära aspekterna ser han som sekundära om än inte 
oväsentliga (Olausson 2000, s 144ff). Anders Kaliff föreslår däremot att Göta
virke skulle kunna ha utgjort den yttre forsvarslinjen för ett maktomräde med 
säte i Roxenbygden (Kaliff 1999, s 124). Bengt Elfstrand är inne på samma linje 
och menar att vallen uppfördes för att skydda de inre slättbygderna från angrepp 
österifrån. Götavirke skulle i så fall uppfattas som gränsen mellan de östgötska 
slättbygderna och Vikbolandet som var ett sveainfluerat land och ett omdiskuterat 
område (Elfstrand 1998, s 61; se även Schnittger 1908; Norden 1943-48, s 113f).



Enligt Olof Sundqvist var svearna under yngre järnåldern tidvis enade i stamfe
derationer. Sveahärskare hade sannolikt periodvis överherradöme över områden 
utanför de egentliga kärnlanden och de utövade makt längs med Östersjökusten 
(Sundqvist 2002, s 366). I Götavirkes närområde finns ett stort antal fornborgar, 
i synnerhet ute på Vikbolandet. Dessa avviker från fornborgarna i de västra delarna 
av Östergötland genom att de till stor del utgörs av boplatsborgar (Olausson 2000, 
s 146; se även Schnittger 1908). Kaliff tolkar Vikbolandets fornborgar som be
fästa gårdar vilka varit säten för lokala magnater i ett område som möjligen stod 
utanför centralmaktens kontroll (Kaliff 1999, s 124). Som redan nämnts har 
kulturlandskapet och fornlämningarna på Vikbolandet likheter med Mälardals- 
området (Hyenstrand 1984, s 175; Selinge 1986, s 79f). På Vikbolandet finns 
inslag av Mälardalens höggravfält, vidare är överensstämmelserna stora med Söder
manlands yngre järnåldersgravfält (Heinerud 1990; Elfstrand 1998, s 61). Det är 
inte orimligt att tänka sig att Vikbolandet kan ha stått under inflytande från såväl 
västra Östergötland som Mälarområdet.

Västra Östergötland kan däremot ha ingått i ett lokalt maktområde kring 
Vättern under järnåldern. Enligt Elfstrand tyder fornborgarnas placering på att 
Vättern varit orienterad mot en intressesfär bestående av Östergötland och byg
derna i Småland och Närke. Fynd och fornlämningar i västra Östergötland indi
kerat även starka förbindelser västerut och Elfstrand menar att ett område med 
gemensamma intressen bör ha etablerats kring Vättern redan under romersk järn
ålder. Av de arkeologiska lämningarna att döma lever denna kontaktsfär kvar fram 
till tidig medeltid (Elfstrand 2004). Alvastra klosters godsinnehav indikerar att 
banden mellan Vätterns västra och östra strand även var viktiga under medeltid. 
Efter en donation från medlemmar av erikska ätten, senast vid 1200-talets ingång, 
etablerades nyodlingar i ett tidigare okoloniserat område i Kr åk i Västergötland 
vilket tyder på att västra Östergötland ingick i en intressesfär kring Vättern (Elf- 
strand 2004, s 35; se även Holmström & Toliin 1990, s 318 f; Toliin 2002, s 236). 
Under tidig medeltid kan Kåkinds härad vid Vätterns västra strand troligen kny
tas mer till Östergötland än till Västergötland. I så fall torde Billingen snarare än 
Vättern utgöra en barriär mellan maktområden i de båda landskapen (Bergström 
1999, s 49).

De regionala skillnader som kan iakttas i runstensresandet och i fördelningen 
av fyndplatser för tidigkristna gravmonument under övergången mellan vikinga
tid och tidig medeltid skulle mycket väl kunna ha sina rötter i förhållanden i 
landskapet under yngre järnålder. Skillnaderna mellan landskapets västra och 
östra delar lever kvar under medeltid och speglas bland annat i kyrkobyggnadernas 
utformning och de fiskala bestämmelserna. Som nämndes inledningsvis var beskatt
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ningen i västra Östergötland, liksom i Västergötland troligen individuell och 
utgick från de enskilda hushållen. I de kustnära områdena i öst fanns en ledungs- 
organisation där uttagning av skatt var kollektiv på samma vis som i Mälardalen 
(Lindkvist 1988, s 23ff).Troligen går detta tillbaka på äldre olikheter i landskapets 
organisation. I västra Östergötland dominerar de romanska absidkyrkorna men 
även kyrkor med rakslutet kor förekommer. I området mellan Stångån och Asp- 
veden finns endast kyrkor med absid medan det i området öster om Aspveden 
enkom finns belägg för kyrkor med rakslutet kor (Hasselmo 1983, s 47; Kenner- 
stedt 1990, s 127; Bonnier 2004, s 38, fig 16; Runer 2006, s 198). Gränsen mellan 
de båda korformerna sammanfaller med gränsskogen Aspveden som under medel
tiden skilde de sex östligaste häraderna från det östgötska inlandet (Hasselmo 
1983, s 47).

Utifrån regionala skillnader i ornamentik, språk och inskrifternas innehåll 
när det gäller runstensresandet i Östergötland samt utifrån fördelningen av och 
kronologin för fyndplatser med tidigkristna gravmonument är det under 1000-talet 
svårt att belägga den förhistoriska tredelningen av landskapet (jfr Norden 1925; 
Hyenstrand 1984, s 173ff; N Nilsson 1992; Kaliff 1999; Kaliff ScTagesson 2005, 
s 13f). Snarare framträder bilden av två kulturella sfärer, den västra slättbygden 
och Vikbolandet. Området söder om Roxen förefaller vara ett biandområde, tro
ligen var det under denna period starkare knutet till landskapets västra del. Alf 
Ericsson menar att tredelningen av landskapet torde ha ersatts av den historiskt 
kända häradsindelningen under vikingatid eller tidig medeltid (A Ericsson 2005, 
s 190). De regionala skillnaderna i runstensresandet tyder på att det skett en 
förändring i landskapets organisation senast vid ingången till 1000-talet. Det 
medeltida Östergötland var tudelat i ett Västanstång och ett Östanstång. Troligen 
var det inte Stångån utan skogsbältet Aspveden som utgjorde den viktigaste 
gränslinjen under övergången mellan vikingatid och medeltid.

Runstenar och tidigkristna gravmonument i den västra slättbygden 
- en tradition i förändring
Ser man till den västra slättbygden uppvisar runstenarna och de tidigkristna 
gravmonumenten en delvis olikartad spridningsbild. Generellt har runstenarna 
en sydligare utbredning än de tidigkristna gravmonumenten. Detta blir tydligast 
kring Tåkern, få runstenar har rests i socknarna norr om sjön där många fynd
platser för tidigkristna gravmonument är belägna. Området direkt söder om 
Tåkern är däremot runstensrikt men saknar fyndplatser med tidigkristna grav
monument (fig 2). Clas Toliin har utifrån de medeltida sockengränserna rekonst
ruerat det tidiga 1100-talets ägodomäner i Omberg-Täkern området. Han kons-



taterar att ägoenheterna söder om Tåkern överlag var mindre och låg tätare än i 
området norr om sjön. Detta tolkar han som att ägokoncentrationen omkring 
1100 var mindre i det södra området medan större huvudgårdar existerade norr 
om Täkern (Toliin i tryck). Dessa förhållanden är intressanta i relation till run
stenarna och de tidigkristna gravmonumenten. Om jordägandet i området norr 
om Tåkern utgjordes av huvudgårdar med underlydande enheter med icke
självägande bönder skulle det delvis kunna förklara det ringa antalet runstenar. 
Få och stora jordägare bör ha lett till att färre runstenar restes. En mer splittrad 
ägostruktur söder om Tåkern, med mindre enheter under fler individer, gjorde 
det sannolikt möjligt för ett större antal personer att resa runsten. Att höggravfält 
förekommer mer sällan i Östergötland än i Mälarområdet har givits en liknande 
förklaring. Både runstenar och högar har tolkats som manifestationer av odalrätten 
(T Zachrisson 1994). Även om bortodling och ett tidigare kristnande i Öster
götland beaktas skulle det mindre antalet höggravfält även kunna bero på att fler 
fastigheter än i Mälardalen brukades av andra än dem som ägde jorden (A Erics
son 2005, s 198). Att gravplatser med tidigkristna gravmonument finns i det 
runstensfattiga området norr och nordväst om Tåkern kanske här delvis får en 
förklaring. Förmodligen var det de stora jordägarna som anlade de första kristna 
begravningsplatserna på sina domäner. På dessa valde de att gravlägga sina an
höriga under runristade och ornerade gravmonument.

Skillnaderna i spridningsbild mellan runstenar och tidigkristna gravmonument 
inom vissa delar av den västra slättbygden kan sannolikt även förklaras med att 
runstenarna restes ute i landskapet medan gravmonumenten hör till de tidiga 
begravningsplatserna. Bengt Cnattingius har visat på runstenarnas starka koppling 
till vägnätet i Östergötland (Cnattingius 1929). En av de viktigaste landsvägarna 
passerade just söder om Tåkern vilket troligen är en bidragande orsak till att 
trakten hyser ett stort antal runstenar.

I andra delar av den västra slättbygden sammanfaller förekomsten av runstenar 
och tidigkristna gravmonument inom samma område, exempelvis i och kring 
Skänninge (se Ljung i tryck a). Att det sker förändringar i minnestraditionen 
under 1000-talet är viktigt att ha i åtanke när man talar om regionala skillnader 
inom Östergötland. Den tidsmässiga aspekten är betydelsefull för att förstå hur 
förändringarna tar sig uttryck dels inom samma område, dels mellan olika delar av 
landskapet. Som nämnts ovan kan man genom analyser av Ornamentiken belägga 
en tidsmässig överlappning mellan runstenar och tidigkristna gravmonument i 
Östergötland. Likheterna i inskrifternas utformning binder vidare samman de båda 
formerna av monument. Att det inte var någon motsättning mellan att resa runsten 
och uppföra ett gravmonument vittnar några runstenstexter om. Det handlar
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snarare om glidande övergångar och parallella uttryck inom minnestraditionen. 
Här kan nämnas inskriften på runstenen från Nävelsjö i Småland (Sm 101) som 
lyder: "Gunkel satte denna sten efter Gunnar sin fader, Rodes son. Helge lade honom, 
sin broder, i stenkista i England i Bath". Gunnar har således både blivit begravd i 
stenkista, dock inte nödvändigtvis av inhemsk typ, och fått en runsten till sitt 
minne.15 Som redan framgått fanns det under den inledande delen av 1000-talet 
ett fåtal platser inom den västra slättbygden där tidigkristna gravmonument 
uppförs, däribland Skänninge, Hov och Linköping. Samtidigt som dessa grav
platser etablerades fortsatte runstensresandet under en period i det omkringlig
gande landskapet. Först under ett senare skede tillkom det stora flertalet av be
gravningsplatserna med tidigkristna gravmonument. Det tycks också vara vid 
denna tid som runstensresandet i området går ur bruk (se även Ljung i tryck a). 
Förhållandena i östra Östergötland ser annorlunda ut, förutom att det endast 
finns fyra möjliga fyndplatser för tidigkristna gravmonument verkar ingen av 
dessa tillhöra det tidiga tusentalet. Det är även svårt att belägga samtidighet mellan 
gravplats och runstensresande, detta kan dock lika gärna vara ett utslag av det 
fragmentariska materialet som av reella omständigheter.

Den kristna utopin i Bibeln, som talar om ett framtida gudomligt kunga
döme i det himmelska Jerusalem, hade en central betydelse i formandet av en 
kristen kosmologi. Denna omfattade inte bara själva kyrkobyggnaden utan hela 
landskapet kom att genomsyras av den kristna världsbilden. Anders Andrén 
menar att uppförandet av romanska kyrkorna i detta sammanhang kan ses som 
ett medvetet sätt att omforma hedniska föreställningar knutna till landskapet 
(Andrén 1999). Den tidiga kyrkliga etableringen var en strategi för att definiera 
nya betydelsefulla platser och innebar således en medveten omdaning av land
skapet (Anglert 2006a, s 169). Denna rumsliga och mentala förändring av land
skapet måste emellertid ha tagit sin början i ett tidigare skede, redan när kristna 
begravningsplatser med eller utan träkyrka etablerades. När dessa gravplatser 
anlades flyttades fokus i landskapet och det blev i denna miljö som man valde att 
manifestera minnet över de avlidna. Troligen var det vid de tidiga kristna grav
platserna, i bland annat Hov, Skänninge och Linköping, som minnestraditionen 
omformades under början av 1000-talet. Som redan framgått anserjag att run
stenar och tidigkristna gravmonument bör ses som komponenter inom samma 
tradition, en sedvänja som omformas då nya noder i landskapet skapas genom

15 Att liknande gravmonument förekommit på de brittiska öarna tyder dock fynd av gravhällsfragment 
från exempelvis London på (se Fuglesang 1980, s 188ff, nr 87-89).



anläggandet av de kristna begravningsplatserna. Grav och minnesmonument kom 
härigenom att förenas på en och samma plats. Vissa aspekter av monumenten 
förändrades i och med förflyttningen i landskapet, medan andra bestod. Genom 
att upprepa inskrifternas och ornamentikens utformning refererade de tidig- 
kristna gravmonumenten aktivt tillbaka till de resta runstenarna i omgivningen. 
På så vis markerades kontinuitet och en förbindelse i landskapet skapades mellan 
de nya gravplatserna och äldre generationer, mellan samtid och det förflutna. 
Däremot förlorade gravmonumenten funktioner som runstenarna haft i landskapet, 
såsom markörer av gränser. Möjligen blev arvs- och egendomsanspråk mindre 
framträdande (jfr B Sawyer 1988; 2000; Zachrisson 1994; 1998b).

Fallstudier - tre platser tre historier?
Efter artikelns första del, som sökt skissera de stora dragen, vänder vi nu blickarna 
mot den västra slättbygden och tre specifika platser nämligen Hov vid Tåkerns 
östra strand, Vreta kloster invid Roxen och Högby mitt i den västra slättbygden 
(fig 2). Platserna diskuteras i relation till sin omgivning och i förhållande till andra 
källmaterial såsom fornlämningar, kyrkobyggnader, ortnamn och skriftliga ur
kunder. Vreta och Hov är kanske de mest kända fyndplatserna för tidigkristna 
gravmonument i Östergötland (se C urman 1932; Jansson 1962) och från Högby 
kommer den största släktkretsen i landskapet som kan rekonstrueras utifrån 
runinskrifterna (se Brate 1911, s 87f; Wessen 1966; Selinge 1987).

Vreta
Trots att Vreta klosters socken är kraftigt uppodlad är den enligt 1980 års fornmin
nesinventering den fornlämningstätaste fullåkersbygden i Östergötland (Fernholm 
8c Steen 1982, s 6). Ortnamn, gravfalt, lösfynd och utgrävningar visar att trakten 
varit en rik bygd under förhistorien (Tagesson 1997, s 559). I Vretas närhet ligger 
Gullbergshögen, enligt traditionen en tingshög, vilken har fått ge namn åt hela 
häradet. Flera manifesta lämningar finns i området väster om Roxen, bland annat 
storhögarna i Ledberg, Sättuna och Allguvi samt Odensforsborgen i Ledberg. 
Ser man till placering av gårdsbebyggelse, strategiska platser samt orter med 
förmodade kultiska namn, finns ett antal kandidater till storgårdar från järnåldern 
i området. Dessa kan ha fungerat på olika samhällsnivåer och bebyggelsens be
tydelse kan också ha varierat över tid (Kaliff 8c Tagesson 2005, s 24).

Vreta ligger centralt placerat och hade goda kommunikationer genom Roxen 
och Motala ström i norr och Svartån i söder. I Molltorp vid Svartån har det 
troligtvis legat tidiga kvarnar och på Bros ägor längre norr ut i socknen fanns ett 
kalkbrott vars nyttjande går tillbaka till medeltiden (Tagesson 1997; s 562f; 2004,
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s 199). Det finns uppgifter om en sedan länge förkommen ransten i Vreta socken 
som påträffades i Bro (Og N264), dessutom ligger en runsten (Ög N263) inmurad 
i golvet i Magnus Nilssons gravkor i klosterkyrkan.

Vid restaureringen av Vreta klosters kyrka och utgrävningarna av klosterom
rådet 1914—1923 påträffades ett flertal delar och fragment av tidigkristna grav
monument. På två platser hade de återanvänts i medeltida gravkistor, dels i den 
äldsta kyrkans norra tvärskepp, dels i klostrets kapitelsal. Delar av gravmonument 
framkom även infogade i murar samt påträffades spridda i jordfyllningen både 
inom och utanför kyrkobyggnaden (Curman 1932, s 143; Curman 6c Lundberg 
1935, s 171f). Idag finns delar av som mest 19 hällar bevarade i Vreta, antalet 
fragment är i själva verket större då enskilda hällar består av flera fragment. Ma
terialet från Vreta uppgår sammantaget, om befintliga hällar läggs samman med 
uppgifter om fragment som idag inte står att finna, till som mest 25 hällar (se 
Ljung i tryck b). Även om antalet fragment frän Vreta är relativt stort behöver 
det inte representera speciellt många monument. Med tanke på att Ornamentiken 
är likartad kan flera av delarna ha tillhört samma gravmonument. Sigurd Curman 
uppskattar att delarna kommer från minst tre gravmonument eftersom fragmenten 
går tillbaka på åtminstone tre skilda lockhällar (Curman 1932, s 148; Curman 6c 
Lundberg 1935, s 176).

Flera av fragmenten från Vretas är av mycket hög kvalitet. De är både 
huggna och slipade och Ornamentiken har åstadkommits genom att bottenytan 
försänkts så att motiven står upp i relief (Curman 1932, s 147). Den eleganta Orna
mentiken liksom monumentens fina utförande gjorde att Curman argumenterade 
för att Vretamonumenten fungerade som prototyper för Östergötlands övriga 
tidigkristna gravmonument (Curman 1932, s 150).Tanken att Vreta skulle ha varit 
ett slags centrum för landskapets gravmonument har slagit rot och återkommer då 
och då i litteraturen. Bland annat anser Stig Lundberg att det finns likheter mellan 
Husaby i Västergötland och Vreta. Han ser dessa platser som varandras motsva
righeter och tecknar bilden av två tidiga kristna centra varifrån seden att utföra 
gravmonument spritts i respektive landskap (S Lundberg 1997, s 53, 76). Om 
man ser gravmonumenten i Vreta i ett kronologiskt sammanhang förefaller varken 
Curmans eller Stig Lundbergs teser vara sannolika.

Ornamentiken på gravmonumenten i Vreta ger i stort ett mycket enhetligt 
intryck. De tre större delarna av lockhällar (Ög 247, Ög SKL1;174 och Ög 
SKL3;175) förefaller alla följa samma grundkomposition med tvä kantföljande 
rundjur på vilkas kroppar själva inskriften är författad (fig 14). Uppbyggnaden är 
symmetrisk och skriftbandsdjurens bakkroppar är lagda i vida öglor på lockhällens 
ena kortsida. Mittemot, på den andra sidan, är huvuden och halsar utformade på



Fig 14. Lockhällar 
från Vreta kloster 
(Ög SKL1 ;174 till vänster 
och Ög 247 till höger). 
Efter Curman 1932, 
s 143, fig 2.
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samma vis. Rundjuren binds samman av smala koppel på hällens kortsidor. I 
mitten på den bäst bevarade lockhällen finns ett tredje rundjur. Djurets huvud 
med ett långsmalt mandelformat öga och lågt ansatt öra, de graciösa slingorna, 
spelet mellan smala och tjockare kroppar liksom att djurkroppen avslutas i en 
upprullning med stor rundel är utmärkande för Pr 4 (se Gräslund 1992, s 184f). 
Tre av sidohällarna har löpande bladornamentik, medan en fjärde sidohäll har 
zoomorf ornamentik bestående av två mot varandra spegelvända rundjur (fig 15). 
Liksom lockhällens rundjur kan dessa placeras i Pr 4. Växtornamentiken på sido
hällarna i Vreta har stilistiska detaljer som sammanfaller med den zoomorfa Orna
mentiken, däribland utskottens och kopplens utformning och slingornas utfö
rande. Från Vreta finns även en slipad sidohäll med målad ornering. Bemål- 
ningen är idag inte synlig för blotta ögat men Curman uppger att motivet utgjordes 
av symmetriska växtrankor (Curman 1932, s 148; Curman 8c Lundberg 1935, s 
176). Den bäst bevarade gavelhällen har en spetsig form och Ornamentiken består 
av ett stramt kors vilket växer upp ur en stam (Fig 16). Ett mindre fragment har 
till synes liknande utformning. Tre mindre fragment ger ett något grövre intryck 
än övriga hällar och Ornamentiken följer ett delvis annorlunda mönster (se vi
dare Ljung i tryck b). Frånsett dessa utgör de tidigkristna gravmonumenten från 
Vreta en väl sammanhållen grupp där Ornamentiken är utförd i Urnesstil och hör 
hemma inom Pr 4 vilket således tyder på att de tillverkats under 1000-talets se
nare del. I stället för ursprung och spridningscentrum menar jag att Vreta tillhör 
slutfasen för de östgötska tidigkristna gravmonumenten.



Sigurd Curmans datering skiljer sig något från denna slutsats. Han menar 
att de tidigkristna gravmonumenten i Vreta hör till tiden omkring eller inte allt 
för långt efter mitten av 1000-talet, sannolikt före 1070-1080. Han bygger sitt 

184 resonemang på det faktum att en av gavelhällarna påträffades inmurad i det så 
kallade Ragvald Knaphövdes gravkor, en av kyrkans äldsta delar. Curman anser 
att det måste ha förflutit en så pass lång tid mellan uppförandet och förstörelsen 
av gravmonumenten att vördnaden for den generation, som reste dem ej längre 
existerade (Curman 1932, s 149). Att konstruktionen och destruktionen av mo
numenten skulle ha varit åtskilda av en längre tidsrymd bygger på ett antagande. 
På flera platser tyder mycket istället på att en relativt kort tid har förflutit mellan 
det att gravmonumenten uppfördes tills dess att de kom att återanvändas i nya 
kontexter.

En konsekvens av att se de tidigkristna gravmonumenten i Vreta som relativt 
sent tillkomna blir att tidsrymden till klostergrundandet och det äldsta skriftliga 
källmaterialet krymper, eller kanske försvinner helt? Vretas historia under det 
tidiga 1100-talet är omdiskuterad, troligen har någon form av klosterkommunitet 
funnits på platsen redan under denna period (se t ex Nyberg 2000, s 83; 2004, 
s 200; Karlsson 2006; B Nilsson 2008).En i avskrift bevarad donatorslängd utgör 
det äldsta belägget för Vreta klosters tillkomst och tidiga historia. Denna har 
rekonstruerats och tolkats av Nils Ahnlund som argumenterar för att ett bene- 
diktinskt nunnekloster grundades redan vid ingången till 1100-talet (Ahnlund 
1945; jfr dock Kraft 1945). Enligt donatorslängden går ursprungsdonationen, 
vilken omfattade 15 eller 20 attungar främst koncentrerade till byarna runt 
Vreta, tillbaka pä kung Inge den äldre och drottning Helena. Karl Sverkerssons 
och hans syster Ingegärds donation till Vreta år 1162 var storleksmässigt likvärdig 
med Inge den äldres och Helenas donation, men marken koncentrerades till

Fig 15. Sidohällar från Vreta kloster med växtornamentik (ovan) och zoomorf ornamentik 
i form av två mot varandra spegelvända rundjur (nedan), foto författaren.



Siaka socken vilket tyder på att det inte rör sig om grundläggningen av klostret. 
Ahnlund menar istället att denna gåva markerar en nyorientering av verksamheten 
(Ahnlund 1945, s 35ff).Fynd av syllstensrader norr om den äldsta stenkyrkan, 
som påträffades under utgrävningar på 1920-talet samt 1988, tyder på att en 
äldre anläggning funnits. Detaljer i murverket i den äldsta kyrkans norra tvärskepp 
pekar mot samma slutsats (Tagesson 1997, s 561; 2004, s 198). Under det så kal
lade parlatoriet i klostrets östra länga finns en konstruktion med dubbeltrappa, 
vattenledning och bassäng som tillkommit före själva klosteranläggningen, dock 
är den som äldst samtidig med stenkyrkan. Göran Tagesson 
har föreslagit att konstruktionen fungerat som ett baptis- é, '• 
terium vilket varit i bruk under början av 1100-talet 
(Tagesson 2007a).

Utifrån donatorslängden ser det ut som om den 
Stenkilska ätten haft ett koncentrerat jordinnehav 
i Vreta socken, förmodligen kring en huvudgård.
Göran Tagesson menar att det tidiga klostret 
kan ha placerats på huvudgården och inled
ningsvis fungerat som en integrerad del i 
storgårdens hushåll. Storgården har sanno
likt legat i närheten av kyrkan, möjligen 
väster om denna vilket arkeologiska läm
ningar tyder på (Tagesson 1997, s 56Iff;
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2004, s 198f). C F Nordenskjöld skriver 
i ”Östergötlands minnesmärken” från 
1880 att ”de i närheten av kyrkan be
lägna kullarna hava fått ge vika för 
den nivellerade odlingen”. I söder, på 
prostgårdens ägor, fanns ännu två av 
sten och jord uppfyllda kullar vid 
Nordenskjölds besök. På ett närlig
gande gärde låg ytterligare sex kullar, 
den största hade en omkrets av 40 
meter (Nordenskjöld 1880). Före-

Fig 16. Gavelhäll från Vreta kloster 
med ett kors som växer upp ur en stam.
FOTO FÖRFATTAREN.
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komsten av ett höggravfält, troligen ett gårdsgravfält, i närheten av kyrkan talar 
för kontinuitet bakåt i tiden för en eventuell storgård.

Kyrkan i Vreta är belägen på den högsta punkten i området och den uppfördes 
sannolikt som patronatskyrka. Den första stenkyrkan, som anses vara en av land
skapets äldsta, byggdes troligen under tidigt 1100-tal och bestod av ett brett 
långhus med korsarmar, tre absider i öster och ett kraftigt västtorn (E Lundberg 
1927, s 2ff; Curman 8c Lundberg 1935, s 22ff; Tagesson 1997, s 561; 2004, s 198; 
se även Redelius 1972, s 6ff; Kennerstedt 1990, s 112f). Vid södra korsarmen 
ligger det s k Ragvald Knaphövdes gravkor som tillhör de äldsta byggnadsde
larna, dock anser Curman och Lundberg det vara uppfört sekundärt till kyrkan 
(Curman 8c Lundberg 1935, s 32ff; för en diskussion kring gravkoret se Ljung i 
tryck b). Vid utgrävningar i gravkoret påträffades fyra murade gravar under golvet. 
Dessa innehöll nio individer. Det verkar som den äldsta graven möjligen tillkom
mit redan innan koret uppfördes (Curman 8c Lundberg 1935, s 171; Lindberg 
2004, s 65, 77). Det kanoniskrättsliga idealet var att familjen hölls samman i 
döden och gravsattes ihop (B Nilsson 1989, s 170). Markus Lindberg anser där
för att det är troligt att gravkoret bör ha vara reserverat för medlemmar av en 
släkt. Dess exklusiva utförande visar att de gravlagda måste ha tillhört samhällets 
absoluta toppskikt (Lindberg 2004, s 77). I ett försök att identifiera begravningarna 
följer Markus Lindberg Nils Ahnlunds tolkning av donatorslängden. Han argu
menterar för att koret byggdes för att husera Inge d ä och Helena och deras efter
kommande. Ordningen på de jordade i de tre äldsta gravarna, liksom kön, längd 
och ålder stämmer överens med Ragnvald Ingesson (son till Inge d ä), Inge d ä 
och drottning Helena (Lindberg 2004, s 77ff).

De tidigkristna gravmonumenten i Vreta är av hög kvalitet och utgör en 
stilistiskt väl sammanhållen grupp utförd i Urnesstil, vilket placerar dem i 1000-ta- 
lets senare del. Med tanke på den enhetliga Ornamentiken har de sannolikt till
verkats under en kortare tidsrymd och antalet bevarade fragment och delar behöver 
inte gå tillbaka på speciellt många monument, dock minst tre stycken. Frågan är 
om de tidigkristna gravmonumenten i Vreta, i likhet med begravningarna i grav
koret, är uppförda över en begränsad grupp människor, möjligen en släkt? Tyvärr 
är runinskrifterna mycket fragmentariska och avslöjar endast två namn varför 
möjligheten att knyta dem till kända historiska personer är små.16 Att de tidig
kristna gravmonumenten i Vreta och ursprungsdonation ligger så nära varandra 
i tid öppnar dock för möjligheten att se ett samband mellan personerna som grav
lagts under monumenten och dem som vi senare möter i donatorslängden och 
måhända under gravkorets golv. Kontinuiteten för exklusiva begravningar på platsen 
går åtminstone inte att bortse ifrån.



Fig 17. Delar och fragment av tidigkristna gravmonument i kyrktornet i Hov. FOTO författaren.

Hov
Hov utgör det enskilt största fyndmaterialet av tidigkristna gravmonument. Vid en 
genomgående restaurering av kyrkan år 1950 påträffades 151 större och mindre 
fragment av ristade stenar. Enligt en uppskattning bör ytterligare runt 100 frag
ment av gravmonument ligga kvar i murarna. Fragment av gravmonument som 
hör ihop har sammanfogats och idag förvaras ett hundratal stenar i kyrkan (fig 
17) (Jansson 1962, s 6ff).16 17 Gravmonumenten från Hov uppvisar stor variations
rikedom i ornamentik och utförande och platsen utkristalliserar sig redan i ett 
tidigt skede av 1000-talet. Hov ligger centralt placerat i landskapet invid Tåkern. 
Genom Mjölnaån, som rinner ut till Vättern, och landsvägen vilken leder österut 
mot Bjälbo och Skänninge hade platsen goda kommunikationer (Elfstrand 2004, 
s 34). Järnåldernsbygden är i dagsläget relativt outforskad då Hov är beläget i den 
västra fullåkersbygden där bortodlingen av fornlämningar sannolikt varit omfat
tande. Antalet registrerade fornlämningar i FMIS som kan dateras till järnåldern

16 En av lockhällarna är lagd över Ola (Ög SKL1;174) av hans hustru och ytterligare minst en person.
På en av de andra lockhällarna förekommer eventuellt mansnamnet [Hal]fdan( (Ög SKL4;175)
(Curman 8c Lundberg 1935, s 174f; Samnordisk runtextdatabas).

17 I databasen som ligger till grund för detta arbete finns 106 delar och fragment upptagna.



är begränsat och området har i ringa omfattning varit föremål för arkeologiska 
undersökningar. Vid Klosterorlunda äng, invid vägen mellan Hov och Vadstena, 
finns dock ett gravfält med ett 60-tal högar (Magnell 1943, s 246). Själva ort- 

188 namnet Hov tyder på att platsen haft central karaktär under förhistorisk tid. Det 
kan indikera förekomsten av förhistorisk kult, men ortnamnselementets betydelse 
är omdiskuterat (Brink 1990, s 45; Vikstrand 2001, s 253ff). I Götaland är ort
namnet Hov emellertid många gånger knutet till centrala platser, högstatusbebyg
gelser och kyrkor (Vikstrand 2001, s 261, 269f). I april 2008 undersöktes ett 
område inom en radie på 200 meter från Hovs kyrka med metallsökare. Två tyska 
silvermynt med datering till 1002-1014 respektive 1056-1106, liksom en bit av 
ett silverspänne i Urnesstil samt två viktlod visar på samtida verksamhet med de 
tidigkristna gravmonumenten (Rundkvist opublicerad rapport 2008).

I Hov finns en mindre grupp tidigkristna gravmonument vars ornamentik 
har sina närmaste paralleller i Ringerikestil. Ett exempel är lockhällen Ög 240=Ög 
241 (fig 7) med ett symmetriskt uppbyggt mönster bestående av två korsande 
huvudstammar med utskott vilka växer upp och övergår i ett kors. Själva kompo
sitionen bär vissa likheter med Vangstenen i Norge som Signe Horn Fuglesang 
menar hör hemma i klassisk Ringerikestil (1980, s 181, pi 36B). Lockhällens 
fragmentariska inskrift lyder:

X keitil: l(a)g|ri: hualf: |r.......... si- : kuj): hia(l)__- : [t]una : salu x
Ketill -lade detta valv (över) ...sin. Gud hjälpe Tunnes (?) själ.

Valv (hvalj) är en novation som monumentsmarkör och har enligt Rune Palm 
troligen införts med de nya gravtyperna (Palm 1992, s 235). Skrivningen hvalf 
förekommer på ytterligare ett lockhällsfragment i Hov (Ög Hovl2;21 som tro
ligen hör samman med Ög Hov 32;27). Korsformen på dessa lockhällsfragment 
är mycket lik korset på en ristad sandstenshäll från London, vilken av Fuglesang 
bedöms tillhöra Ringerikestil (Fuglesang 1980, s 199 f, PI 52B). Vanligen före
kommer hvalf på monument med sena dateringar, i huvudsak från 1100-talets 
slut eller senare. De två exemplen från Hov skulle kunna vara de äldsta beläggen 18 19 20 21

18 För en datering av Ringerikestil se Fuglesang 1980, s 26f; 1982, s 89,96; 2001, s 172; Wilson 1995, s 183.

19 Ög Hov8;19 och Ög Hov37;28 visar en kantföljande inskrift medan det på Ög Hov90;32 och 
Og Hov97;35 förutom en kantföljande inskrift även syns rester av en korsarm.

20 Se t ex Ög Hov20;24, Ög Hov38;29, Ög Hovl;14.

21 Två små korsprydda hällar, en från Väversunda (utan signum) och en från S:t Martin (Ög N281), 
skulle möjligen kunna tillhöra barngravar.



för att valv används som monumentmarkör (Palm 1992, s 235). Sven B F Jansson 
tidfäster dessa lockhällar till 1000-talets slut, på vilka grunder är dock mer oklart 
(Jansson 1962, s 16). De stilistiska överensstämmelserna med Ringerikestil talar 
snarast för en datering till 1000-talets första del.18 Några fragment från Hov tycks 
sakna ornamentik, förutom möjligen ett kors.19 På grund av fragmentens ringa 
storlek är bedömningen dock osäker. Dessa fragment påminner om de två ”run- 
stenslika”lockhällarna från S:t Martin (Ög Fvl943;317A och Ög Fvl943;317B), 
men jämförelser bör ändå göras med viss försiktighet.

Ser man till den zoomorfa Ornamentiken finns en lockhäll som kan tillskrivas 
Pr 2, den tidigaste profilsedda runstensstilen som går att belägga för gravmonu
menten i Östergötland (Ög Hov 4; 18). Ytterligare några lockhällar har drag som 
överensstämmer med både Pr 2 och 3, zoomorfa utformningar i Pr 3 är emeller
tid vanligare (fig 10). Från Hov finns även delar av gravmonument med djuror- 
namentik i Pr 4 liksom med växtornamentik i Urnesstil. Växtornamentik är vanli
gast på sidohällar och är i de flesta fall utformad som en bladranka vilken antingen 
löper från hällens ovansida eller är symmetriskt utformad från hällens mitt.20

Den stora spännvidden i Ornamentiken tyder på att de tidigkristna gravmo
numenten i Hov har uppförts under större delen av 1000-talet, troligen med start 
redan tidigt under århundradet. Sett utifrån de delar som med större säkerhet 
kan stilbedömas har de olika utförandena en relativt jämn spridning över denna 
tidsperiod. Möjligen finns en tyngdpunkt kring århundradets mitt och andra hälft 
vilket tyder på att antalet uppförda monument ökar något med tiden. Frågan är 
hur många tidigkristna gravmonument det rikhaltiga fyndmaterialet från Hov 
egentligen representerar. Sven B F Jansson föreslår att det åtminstone bör röra 
sig om ett par tiotal olika monument (Jansson 1962, s 37). Materialet är till stor 
del fragmentariskt, men variationen i ornamentik och utförande mellan de olika 
fragmenten tyder enligt mig på att de kommer från ett större antal gravvårdar. 
De bevarade lockhällsfragmenten kommer från maximalt 32 lockhällar. Aven om 
det faktiska antalet i själva verket skulle vara lägre bör man samtidigt beakta att 
delar av gravmonument fortfarande finns inmurade i kyrkväggarna. Ett hypotetiskt 
räkneexempel kan vara åskådliggörande. Om man utifrån Ornamentiken gör ett 
överslag och räknar med en tillblivelsetid på runt 70 år, det vill säga att gravmo
numenten i Hov uppfördes under två, kanske tre generationer, betyder det att en 
ny gravvård av denna typ tillkom ungefär vartannat år. Inskrifterna på lockhäl
larna från Östergötland vittnar om att 32% av de tidigkristna gravmonumenten 
var uppförda över kvinnor och 66% över män, i något fall har en man och en 
kvinna gravlagts tillsamman Av lockhällarnas storlek att döma verkar få av grav
monumenten ha uppförts över barn.21 Med tanke på den sneda könsfördelningen
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och de få beläggen för barngravar tycks inte alla medlemmar inom en familj eller 
släkt ha fått denna form av gravvård. Frågan är om de tidigkristna gravmonu
menten i Hov representerar en enda familj eller om det är rimligt att tänka sig 

190 att en vidare krets valde att förlägga sina begravningar till denna plats?
Från Hovs socken finns en runsten Ög 77 (fig 4), numera rest vid Hovgården. 

Inskriften, vilken är huggen på ett inskriftband som avslutas med kringelformade 
knutar (Rak II), lyder:

: tuna : sati: stin : ]d-... — tR : sin : uar : jaurfast: uas han : man : mist: unijaik * 
Tonna/Tunna satte denna sten efter sin man Torfast. Han var av människor minst 
niding.

Tonna/Tunna är sannolikt ett kortnamn bildat av Porny (Jansson 1962, s 16; 
Nordiskt runnamnslexikon). På lockhällen Og 240=Ög 241 återfinns mansnamnet 
Tunni/Tuni, eventuellt en kortform av Porniutr (Nordiskt runnamnslexikon). 
Namn med Pór- i förleden finnes på ytterligare tre lockhällar i Hov. Namnen 
Torsten (Porstæinn) ochTjudsten {Piudstæinn), möjligen ett brödrapar, förekommer 
på två lockhällsfragment (Ög Hovl4;22 och Ög Hovl5;22), detta torde åsyfta 
samma personer (Jansson 1962, s 22f). Namnet Torsten förekommer även på ett 
mindre fragment (Og Hov 26;25). Under vikingatid var de sammansatta person
namnen vanliga och i enlighet med tidens namngivningsprinciper uppkallades 
for- eller efterleden i ett barns namn efter en familjemedlem eller känd person 
(Modéer 1964, s 17f). Detta gör att vissa namn återkommer inom en släktgrupp. 
Namn bildade till Tor- utgör en stor del av de bevarade namnformerna på in
skrifterna från Hov, kanske kan detta ses som ett tecken på samband mellan de 
omnämnda personerna (jfr T Zachrissons 2002, s 36ff). Om så är fallet skulle 
samma släktgrupp både rest runsten och uppfört gravmonument vid Hov. Namn 
med förleden Tor- var dock mycket populära under denna tidsperiod (Modéer 
1964, s 23) varför detta får ses som en hypotes.

Omkring 1400 blev Hov kronans förvaltningsgods för västra Östergötland 
och vid medeltidens slut bestod Hov av 15 hemman. Därtill ska räknas sju hem
man i den intilliggande Hovgården, som aldrig delats upp på landbobruk. Detta 
ska jämföras med att bebyggelseenheterna i Östergötlands centralbygder vanligen 
bestod av tre till sju kamerala hemman. Hov med Hovgården var under medel
tidens slut Östergötlands största kamerala enhet som till sin helhet bestod av 
kronojord (Toliin 2002, s 224 och där anf litt). Clas Toliin poängterar att likhe
terna mellan Hov och Gamla Uppsala i detta hänseende är slående (Toliin 2002, 
s 224). Under 1600-talet låg bebyggelsen vid Tåkern men en äldre föregångare 
till storgården har sannolikt legat uppe vid kyrkan. På den geometriska kartan



från 1700-talets början omtalas nämligen ett område söder om kyrkan som 
"Kungalycka” och det finns uppgifter om att det funnits rester efter en murad 
stenkällare (Toliin 2002, s 224; se även Lovén 1996, s 484).

Hovs kyrka ligger manifest placerad på en höjd med utblick överTåkern och 
det omkringliggande landskapet. Hovs kyrkas byggnadshistoria är komplicerad 
och den nuvarande salskyrkan har föregåtts av en äldre stenkyrka bestående av 
ett långhus och ett smalare rakslutet kor. Den första stenkyrkan är svårdaterad, 
förmodligen tillhör den Östergötlands äldsta stenkyrkor. Christian Lovén föreslår 
att den äldsta stenkyrkan bör ha uppförts före 1150 (Lovén 1990). Denna kyrko- 
byggnad revs emellertid efter en kort brukningstid och ersattes av en tillsynes lika 
stor kyrka, vilket är svårförklarligt. Lovén tänker sig att den nya kyrkan i Hov 
ursprungligen planerades som en treskeppig kyrka av ansenliga dimensioner. 
Romanska kyrkor av den storlek som tycks ha planlagts i Hov byggdes vanligen 
i städer, vid biskops- och prostsäten, kloster, vallfärdsorter och kungsgårdar. Lo
vén anser att den troligaste förklaringen är att Hov fungerade som kungsgårds- 
kyrka. Han skisserar en möjlig bakgrund till kyrkobygget och menar att ombygg
naden kan ha initierats av Karl Sverkersson. 1143 hade Alvastra donerats till cis- 
tercienserna och 1162 skedde den stora donationen till cisterciensernunnorna i 
Vreta, möjligen skänkte Karl Sverkersson även kungsgårdskyrkan i Askeby till 
samma orden. Lovén föreslår att LIov planerades som en ersättare för dessa kyrkor. 
När Karl Sverkersson mördades på Näs 1167 stannade bygget av (Lovén 1990:91f). 
Även Clas Toliin menar att det är troligt att Hov var ett maktcentrum inom 
Sverkerssläkten och att kronojorden i så fall hade sitt ursprung i Sverkersättens 
patrimonium (Toliin 2002, s 225).

Att Hov blev kronans forvaltningsgods för västra Östergötland, de kamerala 
förhållandena med det stora kronogodset samt den speciella kyrkobyggnaden 
vittnar om Hovs betydande ställning under medeltiden. Det stora antalet tidig- 
kristna gravmonument, den långa kontinuiteten samt de tidiga dateringarna för 
denna gravform visar att Hov intog en central ställning i landskapet redan under 
1000-talet. Själva ortnamnet antyder en kontinuitet längre tillbaka i tiden för 
centrala funktioner, kanske i samband med den förkristna kulten.

Högby
Högby socken är, till skillnad från Vreta och Hov socknar, en av de runstensri- 
kaste i Östergötland. Inte mindre än åtta runstenar finns registrerade inom 
socknens gränser (Ög 81-85, Ög 88-90). Två är idag förkomna (Ög 84-85).22 
Från Högby finns endast en fasonerad gavelhäll bevarad. Denna påträffades vid 
rivningen av den romanska kyrkan (fig 18) (Ög 87). Fler tidigkristna gravmonument



har dock existerat. Det finns uppgifter om ytterligare kalkstenfragment från 
gravmonument, dessa slogs tyvärr sönder eller brändes till kalk i samband med 
rivningen av den gamla romanska kyrkan (Og 76,78—80,86) (Nordenskjöld 1875, 

192 s 101; Brate 1911, s 79). Det är vanskligt att uttala sig om Ornamentiken på de for
komna hällarna. Utifrån de avbildningar som finns tycks åtminstone de större 
fragmenten ha zoomorf utformning av en sådan karaktär att de bör tillskrivas Pr 3 
eller 4. De tidigkristna gravmonumenten från Högby tycks därmed inte tillhöra 
det äldsta skedet. Sannolik är Högby en av de gravplatser med som tillkommer 
kring 1000-talets mitt (grupp 2).

Högby ligger invid landsvägen som leder upp mot Skänninge. Trakten är 
fornlämningsrik och i byns närområde finns flera kända fornlämningar. Dessutom 
har ett antal arkeologiska undersökningar utförts i närområdet vilket hjälper till 
att belysa bygdens förhistoria (se t ex Skjöldebrand 1997; Helander 8c Zetterlund 
1998). Vid Högby ödegård, som är belägen ca 400 meter nordväst om kyrkogården, 
undersöktes år 1949 ett antal överplöjda gravar (RAA 54). Sannolikt var detta 
resterna efter Högby gårds yngre järnåldersgravfält (Selinge 1987, s 266 och där 
anf litt). Vid en förundersökning i samma område år 2001 påträffades en bo
platsyta vilken daterades till vikingatid samt ett gravfält i anslutning till denna. 
Gravarna bör ha ingått i det gravfält som delvis grävdes ut 1949 (Molin 2004). 
Cirka hundra meter norr om Högby ödegård ligger en domarring, RAA 9, ytter
ligare två domarringar har funnits men togs bort under 1800-talet (Nordenskjöld 
1875, s 67; Ridderstad 1918, s 504).

Själva ortnamnet Högby anses ha innebörden ”gården vid högen/högarna”.23 
Klas Göran Selinge har framkastat hypotesen att högen som åsyftas i ortnamnet 
i själva verket är den höjd som kyrkan senare byggdes på. En mindre utgrävning 
har utförts för att undersöka om höjden utgör resterna efter en gravhög. Detta 
kunde inte bekräftas, däremot påträffades gravar som föreföll vara äldre än den 
romanska kyrkan. Dessa kommer sannolikt från en äldre begravningsplats, troligen 
från samma tid som de tidigkristna gravmonumenten (Selinge 1987, s 267ff).

22 Fyra av runstenarna är oornerade (Rak) (Ög 82, Ög 84, Ög 85, Ög 88), två har ornamentala detaljer 
(Rak II) i form av koppel och palmett (Ög 90) eller av ett inskriftband som avslutas med små spiraler 
(Ög 89). Två av runstenarna har zoomorf utformning med profilsedda rundjur i Pr 1 (Ög 81, Ög 83).

23 Utifrån sin hypotes om storhögarnas samband med huvudgårdar under järnålder förlägger 
Åke Hyenstrand ett hypotetiskt ”proto-gods” till Högby. ”Högbygodset” skulle ha fungerat for 
Östergötlands västra centralområde (Hyenstrand 1989, s 165f). Hyenstrand utvecklar varken var detta 
gods skulle ha legat eller hur det förhållit sig till det omgivande landskapet varför hans resonemang bör 
betraktas med försiktighet.
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Fig 18. Gavelhäll, Ög 87, från Högby gamla kyrka. FOTO FÖRFATTAREN.



Flera av runstenarna i Högby socken har rests av medlemmar inom samma 
familj, fem eller möjligen sex runstenar kan knytas till ”Högbysläkten” (Og 81-84, 
Ög 85? och Ög 165; se även Williams 1990, s 185). Förutom Ög 165, vilken låg 

194 som tröskelsten i Vårfrukyrkan i Skänninge, påträffades alla inmurade i Högby 
gamla kyrka. Inskrifterna berättar om släktens öden i flera generationer. Exakt 
hur släktskapsbanden mellan de omnämnda personerna skall knytas ihop är 
osäkert och flera tolkningsalternativ finns (Brate 1911, s 8Off; Wessen 1966; 
Selinge 1987). Den mäktiga, över tre meter höga runstenen Og 81, på Högby 
gamla kyrkogård är ristad på båda sidor och den bär en av landskapets längsta 
inskrifter (fig 6). På den ena sidan berättas att Torgärd reste stenen efter sin 
morbror Assur som dött österut i Grekland. På den andra sidan följer en vers 
(översättning från Wessen 1966, s 7):

kujir * karl * kuli * kat * fim * syni * feal * o * furi * frukn * treks * asmutr * a i ta [ds 
* asur * austr * i krikum * uarja * o hulmi * halftan * tribin * kari * uarj) * at uti * 
auk * taujar * bui * Jaurkil * rist * runaR *

”Gode bonden Guilefick fem söner.
Föll på Föret djärve kämpen Asmund.
Ändade Assur livet österut i Grekland.
Blev på Holm Halvdan dräpt.
Kåre omkom ej ute. Också Boe är död.
Torkel ristade runorna”

Genom versen får vi veta att samtliga Guiles söner avlidit, tre av dem mötte 
döden långt från hemmet, vart Kåre dog är omtvistat, Boe avled sannolikt 
hemma på gården. Vanligen anses bröder i runinskrifterna vara omtalade i älders- 
ordning (Selingel987; Sawyer 1988, s 22; Andrén 2000, s 15). En intressant, 
alternativ förklaring till den ordningsföljd som bröderna på Högbystenen om
nämns har nyligen givits av Susanne Thedéen. Hon argumenterar för att inskriften 
på Högbystenen ger uttryck för en hierarkisk relation mellan dödsorsak och 
dödsplats i konstruerandet av ett manligt eftermäle. Det mest ärorika, att falla i 
strid, nämns först och döden hemma på gården, det minst hedrande, sist (Thedéen 
i tryck). Bröderna måste ha haft en syster, nämligen den runstensresandeTorgärds 
mor. Assur var förmodligen den av sönerna som avled sist, eftersom det är efter 
honom stenen är rest. Troligen kommer Torgärd genom sin mor i arv efter Assur 
och således även efter Gulle (se Brate 1911, s 80ff; Wessen 1966; Selinge 1987). 
En central person inom Högbysläkten är Torkel som ristat runversen på Og 81 
(Selinge 1987, s 277).Torkel har också ristat Ög 165 som är rest efter Toste av hans



söner och Torun, som troligen var hans maka.24 Vidare har han bekostat två 
runstenar (Og 82 och Ög 86), en av dem rest över Övind, en av Tostes söner (Ög 
82). Om Övind berättas att han ägde Högby. Flera omständigheter som möter 
oss i Högbysläktens runstensresande ses vanligen som tecken på hög social status 
(jfr B Sawyer 2000, s 92ff). Här kan nämnas referenser till utlandsfarder och 
jordägande, titeln dräng och epitetet god liksom kvinnlig medverkan i runstens- 
resandet. I det tidiga runstensresandet, vilket Högbygruppen tillhör, är det kvinn
liga deltagandet generellt sett lågt (Gräslund 1995, s 459ff;T Zachrisson 1998b, 
s 159). Troligen var det endast kvinnor i centrala positioner eller med stort socialt 
kapital som deltog i runstensresandet (B Sawyer 1988, s 32f; 2000, s 69). I Hög- 
bysläkten möter oss inte mindre än tre runstensresande kvinnor, Torgärd, Torun 
och Tora. De senare två kvinnorna skulle emellertid kunna vara samma person 
om namnet Tora är en kortform för Torun (Brate 1911, s 87f). Runinskrifterna 
och genealogin visar att det under ingången till 1000-talet funnits två jordägande 
grupper i Högby, dessa var sannolikt förenade genom släktskap eller äktenskap 
(Wessen 1966; Selinge 1987). De första tidigkristna gravmonumenten på grav
platsen i Högby uppfördes troligen under generationen som följde efter att den 
jordägande släktgrupperingen rest sina runstenar. Fornlämningsbilden i området, 
med järnåldersgravfält, boplatsindikationer från vikingatid, ortnamnet Högby, 
den runstensresande släkten, de tidigkristna gravmonumenten och den romanska 
kyrkan visar på en platskontinuitet från järnålder till äldre medeltid i Högby (jfr 
Selinge 1987, s 276). Att det i Högbys fall även skulle kunna vara fråga om social 
kontinuitet är kanske inte ett alltför vågat förslag med tanke på hur runstensre
sandet, uppförandet av gravmonument och kyrka tycks följa på varandra (se även 
Ljung i tryck a).

Slutdiskussion
Förändringar i minnestraditionen, det vill säga hur de dödas eftermäle skapas och 
uttrycks genom runstenarna och de tidigkristna gravmonumenten, sker successivt 
under hela 1000-talet. Vissa aspekter omdanas medan andra uttryck vidmakthålls 
och markerar kontinuitet. Under en period förekommer runstenar och tidig
kristna gravmonument sida vid sida inom den västra slättbygden. Det tycks inte 
finnas någon motsättning i dessa parallella uttryck, snarare bör detta ses som ett

24 Toruns förhållande till Toste är osäkert, hon bör antingen ha varit han hustru eller dotter.
Elias Wessen anser att det första alternativet är mer troligt eftersom Torun nämns först i inskriften, 
som dotter borde hon fått stå tillbaka för sina bröder (Wessen 1966, s 2). Mot detta kan ställas 
Judith Jeschs kritik mot antagna genusförhållanden på runstenarna. Hon pekar på att döttrar kan 
föregå söner i inskrifterna (Jesch 1994).
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argument för att runstenar och tidigkristna gravmonument utgör olika bestånds
delar inom samma minnestradition. Med tanke på det stora antalet fyndplatser 
med tidigkristna gravmonument inom den västra slättbygden förefaller det enligt 
min mening orimligt att de alla skulle kunna förstås med hjälp av en tolknings- 
modell där de ges samma betydelse. Analysen av de enskilda fyndplatserna visar 
tvärtom på att det finns en större komplexitet då variationer i gravmonumentens 
utförande och kronologiska tyngdpunkt kan iakttas. Detta blir tydligt vid en jäm
förelse mellan fallstudierna. Det finns beröringspunkter mellan Vreta, Hov och 
Högby men samtidigt förekommer olikheter och tre platser med delvis skild 
bakgrund och historia kan urskiljas.

Arkeologiska och skriftliga källor visar att både Vreta och Hov var platser av 
central betydelse under vikingatidens slut och inte minst under medeltiden. Vreta 
hyste ett cisterciensiskt nunnekloster och Hov, som utgjorde landskapets största 
kamerala enhet, fungerade senast vid medeltidens slut som kronans förvaltnings- 
gods för västra Östergötland (Toliin 2002, s 224). Under tidig medeltid byggdes 
stenkyrkor med speciell arkitektur, belägna på manifesta platser i landskapet, både 
i Hov och i Vreta. Förbindelser med släkter som i de medeltida källorna framträder 
som kungaätter kan skönjas för båda orterna. Den Stenkilska släktens närvaro i 
Vreta markeras genom Inge den äldres och Helenas donation vid 1100-talets ingång. 
Den Stenkilska ätten blevunder 1100-talet utmanövrerad av den Sverkerska ätten 
och det är inte omöjligt att denna övertog delar av den Stenkilska familjens jord
innehav. Den Sverkerska ätten utövade inflytande över Vreta under andra halvan 
av 1100-talet vilket bland annat visas genom Karl Sverkersson och hans syster 
Ingegärds donationer till klostret på 1160-talet (Ahnlund 1945;Tagesson 2004, 
s 198). Ägoförhållandena i Hov under tidig medeltid är höljda i dunkel, Chris
tian Lovén argumenterar dock för att Hov var ett av den Sverkerska släktens 
maktcentra under 1100-talet, något även Clas Toliin håller för troligt (Lovén 
1990, s 92; Toliin 2002, s 224f).

Ser man till de tidigkristna gravmonumenten är skillnaderna däremot mar
kanta, Hov och Vreta framstår i det närmaste som varandras motsatser. De va
rierade utförandena av gravmonumenten i Hov står i kontrast till den stilistiskt 
väl sammanhållna gruppen från Vreta. De stora variationer som finns i gravmo
numentens ornamentala utförande i Hov speglar som redan framgått en längre 
kontinuitet för denna typ av aristokratiska gravar. Stilistiskt sett finns större delen 
av 1000-talet representerat. Variationsrikedomen skulle även kunna ses som ett 
indicium på att flera personer eller grupper, vilka haft skilda önskemål om gravens 
utformning, förlagt sina gravläggningar till Hov. Alternativt skulle de olika ut
förandena kunna tolkas som ett utslag av att flera hantverksgrupper varit verk-



samma här. De bevarade fragmenten från Hov bör representera ett relativt stort 
antal gravmonument, sannolikt £er än att de kan ha uppförts av medlemmarna 
från en enskild familj.Troligtvis är det så att man bakom det rikhaltiga gravhälls- 
materialet kan ana flera olika släktgruppers närvaro. Hov skulle i så fall kunna ha 
fungerat som en gemensam begravningsplats under 1000-talet. Ersgård argumen
terar för att stora kristna begravningsplatser spelade en viktig roll under kyrkans 
etableringsfas, det är i detta sammanhang han placerar begravningsplatsen vid 
Sverkersgården i Alvastra (Ersgård 2006, s 47ff). Sune Zachrisson föreslår att S:t 
Lars i Linköping kan ha fungerat som en sådan tidig kristen kultgemenskap för 
de centrala delarna av Östergötland (S Zachrisson 2007:18f). Att det förekommit 
flera stora tidigkristna begravningsplatser under 1000-talet, men även tidigare, 
vittnar utgrävningarna i Värnhem om. Det höga antalet gravlagda i Värnhem tyder, 
liksom i Alvastra, på att människor från ett större geografiskt område förlagt sina 
begravningar hit (se Vretemark & Axelsson 2008, s 216). Spår av äldre gravar 
under kyrkans grundmurar har påträffats i Hov (Lovén 1990, s 88). Avsaknaden 
av mer omfattande arkeologiska undersökningar kring kyrkan gör dock att det är 
en öppen fråga hur stor 1000-talets begravningsplats varit. Det rikhaltiga mate
rialet med tidigkristna gravmonument är emellertid ett starkt argument för att 
Hov var en mycket speciell plats under 1000-talet. Själva ortnamnet Hov tyder 
på att platsen hade centrala funktioner och hyste en elitär bebyggelse, möjligen 
skulle man även kunna ana ett band bakåt i tiden till den förkristna kulten (Brink 
1990, s 45; Vikstrand 2001, s 269f). Det är därför inte osannolikt att begravnings
platsen var av betydelse för ett större område. Samtidigt kan man fråga sig vem 
som valde att, eller hade rätt att gravläggas, i Hov. Tillhörde de jordfasta en be
gränsad elit eller fanns ett bredare socialt stratum representerat?

Den enhetliga gruppen av tidigkristna gravmonument i Vreta uppfördes, till 
skillnad från de i Hov, under en kortare tidsrymd. Om man följer ovanstående 
resonemang skulle det homogena utförandet av gravmonumenten i Vreta tyda på 
att de tillverkats av en och samma grupp hantverkare, möjligen på uppdrag av en 
enskild familj vid en huvudgård. Omfattande arkeologiska undersökningar har 
utförts i Vreta vilket gör att representativiteten bör vara relativt god när det gäller 
det tillvaratagna materialet. De bevarade delarna och fragmenten kommer sanno
likt från ett begränsat antal gravmonument som uppfördes under 1000-talets 
senare del. Markus Lindbergs resonemang om att Ragvald Knaphövdes gravkor 
var reserverat för medlemmar ur en släkt, liksom att det uppfördes som vilorum 
för Inge d ä och Helena och deras efterkommande, är intressant i detta samman
hang (Lindberg 2004). Den enhetliga gruppen av tidigkristna gravmonument 
skulle kunna tyda på att Vreta redan i ett tidigare skede fungerat som begravnings-
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plats för en släkt. Då gravmonumenten, ursprungsdonationen och begravningarna 
i Ragvald Knaphövdes gravkor ligger så nära varandra i tid är det frestande att 
utläsa ett samband mellan de gravlagda under de tidigkristna gravmonumenten 

198 och deras eventuella ättlingar i gravkoret. Kontinuitet för exklusiva begravningar 
föreligger i vilket fall som helst.

Hov tillhör en av de begravningsplatser med tidigkristna gravmonument som 
etableras redan tidigt under 1000-talet, Vreta däremot speglar slutfasen för grav
monumenten i Östergötland, det sena 1000-talet. Vid mitten av århundradet 
tycks man börja resa tidigkristna gravmonument på ett större antal begravnings
platser över hela den västra slättbygden. Troligen är det i detta sammanhang man 
bör se platser som Högby. (Viss osäkerhet föreligger dock då bedömningen av 
Ornamentiken på gravmonumenten från Högby, med undantag av en gavelhäll, 
bygger på avbildningar.) Om Högby sätts i relation till Vreta och Hov framträder 
en plats med delvis annan karaktär. Kanske är det en fråga om olika skalnivåer 
och gravplatser av skilda digniteter, platser med relevans för medlemmar av olika 
delar av den sociala eliten (jfr Berg 2000, s 152f). Vissa lokaler, såsom Hov, var 
viktiga redan i ett tidigt skede och hade eventuellt betydelse för ett större om
råde eller fler människor, medan andra fungerade som begravningsplatser for 
enskilda släkter. I Vreta kan man ana ett samband mellan de tidigkristna grav
monumenten och begravningarna i Ragvald Knaphövdes gravkor liksom förbin
delser till medlemmar av samhällets yppersta elit. Högby kanske snarare ska 
uppfattas som en aristokratisk miljö på lokal nivå. Från Högby stammar den 
största släktkrets som kan rekonstrueras utifrån de östgötska runstenarna och 
inskrifterna vittnar om att det vid ingången till 1000-talet funnits två jordägande 
släktgrupper i området. Frågan om det föreligger social kontinuitet mellan det 
medeltida frälset och en vikingatida aristokrati har diskuterats länge. Endast 
undantagsvis kan personell kontinuitet anas (jfr Ambrosiani 1964, s 140). Ett 
annat sätt att närma sig detta problem är att undersöka rumsliga samband och 
strukturella sammanhang i landskapet (se t ex Anglert 1989, s 220ff; 1995, s 105f; 
Hansson 2001, s 34,143ff). Platskontinuitet mellan järnålder och medeltid kan 
påvisas i Högby, möjligen skulle det även kunna vara frågan om social kontinuitet 
- att samma släktgruppering som står bakom runstensresandet vid mitten av 
1000-talet uppför gravmonument över sina anhöriga vid den egna kristna grav
platsen eller gårdskyrkan. Att runstensresande, uppförande av tidigkristna grav
monument och senare stenkyrkobygge följer så väl i tid efter varandra talar för det.

Genom de tidigkristna gravmonumenten i Östergötland finns möjligheten 
att närma sig den tidiga kristna organisationen som föregår stenkyrkobygget. I 
en analys av kyrkorna i de centrala delarna av Östergötland finner Göran Tagesson



att de elitära kyrkplatserna under 1000-talet (det vill säga fyndplatser för tidig- 
kristna gravmonument) var relativt få. Fler kyrkplatser med hög status tillkom 
under 1100-talet samtidigt som de äldre platserna stärkte sin ställning (Tagesson 
2007b, s 256). Dessa iakttagelser ligger i linje med resultaten i föreliggande arbete. 
Det tycks som om tidigkristna gravmonument i ett inledningsskede, under 1000- 
talets första del, endast uppfördes på ett begränsat antal platser i västra Östergöt
land. I likhet med Hov utgör dessa begravningsplatser speciella miljöer, där i syn
nerhet Skänninge och Linköping utmärker sig. De tidiga dubbelkyrkomiljöerna 
Linköping och Skänninge är de enda orterna där det troligen funnits två begrav
ningsplatser med tidigkristna gravmonument. I Linköping har tidigkristna grav
monument främst påträffats vid S:t Lars kyrka men två fragment har även fram
kommit i anslutning till Domkyrkan.25 I Skänninge har tidigkristna gravmonu
ment funnits både vid platserna för S:t Martins kyrka och Allhelgonakyrkan. 
Fragment av gravmonument har även påträffats i den yngre Vårfrukyrkan. Möj
ligheten finns således att ytterligare en begravningsplats existerat, detta får dock 
ses som en spekulation (Ljung i tryck a). Liksom Hov innehade Skänninge och 
Linköping centrala funktioner under medeltiden. För att tolka fyndplatserna med 
tidigkristna gravmonument har Neill och Lundberg använt sig av en analogi med 
de kyrkoorganisatoriska förhållandena i England under 700- till 900-talet (Neill 
Sc Lundberg 1994, s 157). I den tidiga kyrkliga etableringen i England fanns 
huvudkyrkor (minsters) vilka var kungliga centrum med både världsliga och reli
giösa funktioner. Dessa fungerade som moderkyrkor för större områden. Hit 
förläde lokala magnater sina begravningar innan de började uppföra egna privat
kyrkor (Blair 1988; Bonnier 1996a, s 209ff). Ann Cathrine Bonnier menar att en 
liknande utveckling, men med ett snabbare förlopp, är tänkbar i Sverige, då fram
förallt i Götalandskapen (Bonnierl996a, s 211).

Genom den differentiering som kan iakttas mellan fyndplatserna med tidig
kristna gravmonument i Östergötland kan man närma sig detta händelseförlopp 
mer i detalj. Ett fåtal tidiga kristna miljöer, däribland Hov, avtecknar sig i käll
materialet genom varierade material av tidigkristna gravmonument med lång 
kontinuitet där äldre ornamentala stilar finns representerande. Ornamentiken på 
gravmonumenten från dessa gravplatser tyder på en samtidighet med runstens- 
resandet. Först under ett senare skede, mot århundradets mitt, tillkommer det 
stora flertalet gravplatser med tidigkristna gravmonument i västra Östergötland.

25 Göran Tagesson, som menar att Domkyrkan saknar äldre föregångare, ställer sig dock tveksam 
till om de två fragmenten verkligen härstammar från platsen (Tagesson 2002, s 148; Tagesson 8c 
Arcini 2005, s 293ff).
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Det är troligen vid denna tidpunkt som ett kristet landskap med lokala begrav
ningsplatser etableras. Sannolikt är det i detta sammanhang som platser som 
Högby bör förstås. Möjligen sker en förflyttning av tyngdpunken i landskapet 
mot 1000-talets slut. Ornamentiken på gravmonumenten från några platser kring 
sjön Roxen i centrala Östergötland, däribland Vreta, tyder på att de etablerats 
först under senare delen av århundradet. Få fyndplatser med tidigkristna grav
monument finns öster om skogsbältet Aspveden och utvecklingen i de östra delarna 
av landskapet tycks gå i en delvis annan riktning under 1000-talet. Genom att 
analysera de enskilda lokalerna med tidigkristna gravmonument och sätta dem i 
relation till varandra kan man ana ett nätverk av kristna begravningsplatser som 
växer fram under 1000-talet, platser med skilda betydelser vilka etableras vid 
olika tidpunkter och som sannolikt fungerade för medlemmar ur olika delar av 
den sociala eliten.
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Mats Anglert

Inledning 

Något om källäget
En betydande och omfattande arkeologisk forskning har under de senare åren 
bedrivits i Östergötland. Detta har skett mot bakgrund av en expansiv samhälls
utveckling. Men, som Hans Andersson påpekat, saknas det ett samlat grepp på 
den medeltida perioden (Andersson 2006). Synteser som inlemmar de nya resul
taten och de nya perspektiven på landskapets utveckling har inte formulerats, 
varför bilden av det medeltida Östergötland framstår som tämligen fragmenterad. 
Synteser är viktiga för att utvärdera gjorda undersökningars möjligheter och för 
att utveckla frågeställningar och metodik.

Någon sammanhållande bild av den kyrkliga utvecklingen i Östergötland 
finns inte heller (fig 1). Visserligen har landskapets kyrkor presenterats i en rap
port från forskningsprojektet Sockenkyrkorna Kulturarv och bebyggelsehistoria och 
faktauppgifter kring kyrkorna har lagts in i kulturmiljövårdens bebyggelseregister, 
men detta ger endast en mycket grov beskrivning (Sjöström & Ullén 2004). 
Olika typer av kunskapssammanställningar och analyser har gjorts, men har varit 
begränsade till vissa områden eller härader, exempelvis Dals härad och området 
kring Linköping (Bonnier 1996;Tagesson 2007). Andra studier har försökt grup
pera kyrkorna utifrån gestaltning och bakomliggande initiativ (Lundberg 1928; 
Redelius 1972).

För att studera kristianiseringen och kyrkornas tidiga utveckling kan även 
andra källmaterial användas. Av betydelse har exempelvis upptäckten av äldre 
kulthus från järnåldern varit och här väckte undersökningen av kulthuset i Borg 
utanför Norrköping stor uppmärksamhet (Lindeblad & Nielsen 1997b). Runstenar
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Fig 1. Kyrkorna i det medeltida Östergötland. Efter Sjöström & Ullén 2004.

är ett ofta använt källmaterial och här finns tidigt gjorda rikstäckande samman
ställningar och regionala analyser av materialet, och så även för Östergötland 
(Brate 1911-18; Ljung denna volym). För Östergötlands del betraktas de tidig- 
kristna gravmonumenten som ett speciellt källmaterial för att belysa den tidiga 
kyrkliga utvecklingen (Hedvall 8c Menander 2003; Ljung denna volym). Stor 
fokus har legat på elitens roll i kyrkbyggandet, vilket kommer till uttryck i några 
sammanställningar (exempelvis Lindeblad ScNielsen 1997a;Tagesson 2007). De 
tidigaste kyrkorna tycks i hög grad kunna knytas till den yngre järnålderns elitära 
uttryck i landskapet. Presentationer av den yngre järnålderns arkeologi och sam
hälle blir härmed en viktig del (exempelvis Kaliff 1999, samt denna volym).



Aven om kunskapen kring själva kyrkobyggnaderna är av högst varierande 
omfattning kan det vara viktigt att föra en ständig diskussion där nya resultat och 
teorier infogas och skapar nya sammanhang. Min ambition med denna artikel är 
att peka på några alternativa och kompletterande förhållningssätt som kan bidra 
till en ökad förståelse för kristianiseringen och kyrkans utveckling. Och inled
ningsvis vill jag bara konstatera att denna utveckling var en del av en större och 
kontinuerlig samhällsförändring.

Ett nytt forskningsläge
Kristianiseringen i Sverige har varit en lång och utdragen process (se projektet 
Sveriges kristnande och Nilsson 1996). Genom kontakter med omvärlden fick 
folket tidigt kännedom om den kristna religionen och kyrkans uttrycksformer. 
Utvecklingen har påverkats av influenser från flera håll och mötet mellan den 
äldre religionsutövningen och den tidiga kristenheten har därmed kunnat ta sig 
många olika uttryck. Den senare forskningen har visat på att den förhistoriska 
religionen och kulten har varit komplex och varierad (Andrén m fl 2006:13f). 
Det har inte funnits en enda tradition med ett gemensamt ursprung. Religionen 
har förändrats och tagit sig olika uttryck genom att nya element och motiv utifrån 
har inkorporerats. Även företeelser med lång varaktighet har ändrat betydelseinne
håll och mening i relation till olika kontexter. Utvecklingen kan därmed beskrivas 
som en ständig ”hybridisering”.

Den tidiga kristenheten anses alltså inte ha varit ett resultat av ett dramatiskt 
skede med ett hastigt förlopp. En anpassning till den äldre kultens gestaltning 
har förmodligen skett. De tidigaste kyrkorna har i hög grad lokaliserats inom den 
yngre järnålderns rituella och aristokratiska landskap. Detta kan ses som ett 
kontinuerligt nyttjande av ett gemensamt landskap. Landskapets rituella innehåll 
har varit mångfacetterat och utgjort en kontext som kyrkornas lokalisering har 
relaterats till.

Kristianiseringen måste därmed studeras i ett långt tidsperspektiv och visa 
på de förändringar som skett. Den tidiga kristenheten hade ännu inte hittat sin 
form utan präglades av en komplexitet och en mängd olika uttryck (Anglert 2006). 
En variation som även karakteriserade den äldre religionen. Mötet mellan kris
tenheten och den äldre religionen har därmed tagit sig många uttryck och bety
delsen har varierat beroende av perspektiv. I vissa sammanhang har skiftet spelat 
en stor roll, medan det på andra plan knappast avsatt några spår alls.

Kristianiseringen har varit en del av den stora, genomgripande samhällsom
vandlingen som ledde fram till det medeltida samhället. Den tidiga kyrkliga 
etableringen kan därmed ses som en strategi i en medveten omvandling av land-



skapet. Under loppet av medeltiden växte den formaliserade kyrkan fram (Ang- 
lert 2006). På ett övergripande plan har etablerandet av biskopssäten tidigt skapat 
tydliga referenspunkter i landskapet, medan sockenbildningen var en utdragen 

218 process som först senare skapade ett territoriellt sockennät. Sockenbildningen 
bidrog även till att menigheten fick ett ökat inflytande över de kyrkliga angelägen
heterna.

Kristianiseringen i ett landskapssammanhang 

Allmänt
Inom slättbygden i västra delen av Östergötland måste stenkyrkorna från och med 
ca 1100 och framåt ses som uttryck för en lokal aristokrati. Kristianiseringen av 
Östergötland började dock tidigare, men eventuella kyrkor från 1000-talet bygger 
i första hand på förekomsten av gravkistor och gravhällar. Några säkert belagda 
kyrkobyggnader från 1000-talet har ännu inte framkommit, och detta är ett 
generellt problem inom den kyrkoarkeologiska forskningen. Äldre träkyrkor kan 
vara svåra att spåra och datera, och i de flesta fall är det ett kontextuellt samband 
med gravar, kyrkogårdar, strukturer och återanvända skulpturer och element som 
existensen av äldre kyrkor vilar på (Morris 1989, s 151ff). I många fall är den 
äldsta belagda kyrkobyggnaden från ett yngre skede. Avsaknaden av arkeologiska 
undersökningar är i detta sammanhang ett problem.

En dominerande uppfattning avseende kyrkolandskapets framväxt och ut
veckling är att det inledningsvis har funnits ett begränsat antal kyrkor som efter
hand har utökats för att så småningom utgöra ett heltäckande nät. I stora delar 
av det tidigt kristna Europa har det inledningsvis funnits få, men betydelsefulla 
kyrkor, av en mer regional karaktär (ex Morris 1989, s 166f). De lokala kyrkorna 
anses ha haft en dramatisk tillväxt under ett andra skede under 900- och 1000-talet. 
Ett samband med kristianiseringens förlopp som en del av en allmän samhälls
förändring ligger nära till hands.

Utvecklingen i Skandinavien har haft ett senare förlopp. Missionen under 
800-talet kan ha medfört att kyrkor uppförts på några få betydelsefulla platser 
(Vita Anskarii; Nilsson 1998). Biskopar omtalas från mitten av 900-talet (Adam 
11:3, 4), men de äldsta arkeologiskt belagda kyrkobyggnaderna är från slutet av 
900-talet. Det stora flertalet kyrkor, och då inte minst de lokala, anses dock ha 
tillkommit med en början under 1000-talet. Under 1100- och 1200-talet har 
byggnadsaktiviteten varit mycket stor för att minska kraftigt efter 1200-talet.

Sambandet mellan den kyrkliga utvecklingen och religionsskiftet har inte 
ägnats något större utrymme inom forskningen. Till viss del beror detta sannolikt



på att religionsskiftet har studerats utifrån en stor mängd olika källmaterial hem
mahörande i olika discipliner. Den senaste forskningen har emellertid visat på att 
mötet mellan äldre religionsuppfattningar och kristendomen har överlappat 
varandra under en längre tid och därmed varit en utdragen historia. En hybridi- 
sering har även skett där olika element har inkorporerats åt båda håll. Samtidigt 
kan inte ett linjärt förlopp förutsättas utan olika strategier har påverkat utveck
lingen i olika riktningar.

Den förändring av ideologin som ett religionsskifte innebar kan sägas ha två 
sidor, dels en förändring av innehållet, och dels en förändring av uttrycket (Schjødt 
1989, s 187ff). Av betydelse är i vilket sammanhang som religionsskiftet äger rum. 
Har det skett under tryck utifrån eller har det grundats på ett inre ställningsta
gande? Har det handlat om en samhällelig kristianisering eller ett personligt 
kristnande, dvs. individens förhållande till religionen? I det första fallet behöver 
långt ifrån alla människorna i det aktuella samhället ha varit kristna, trots att den 
religiösa normen, vilken oftast är lika med maktens, var kristen. Religionens ut
tryck var kristna, åtminstone de som var av betydelse. Resonemanget ovan har 
tydliga beröringspunkter med de olika nivåer som kristenheten kan analyseras 
utifrån, enligt Jan Arvid Hellström (Hellström 1996, s 163ff; se även Andersson 
2005, s 32f). Han skiljer mellan den individuella, den kollektiva och den kyrko- 
rättsliga nivån.

Gravfälten
I Östergötland finns en rumslig överensstämmelse mellan den yngre järnålderns 
gårdsgravfält och de kända bytomterna, vilket talar för att de historiska byarnas 
lägen etableras redan under ingången av yngre järnålder (Kaliff 1999, s 104). 
Arkeologiskt har även en omorganisation och nylokalisering av bebyggelsen 
konstaterats under folkvandringstid (Hedvall 1995). Flera av den äldre järnålderns 
bebyggelser, ofta med rötter i bronsåldern, upphör under loppet av 400- och 
500-talet. Andelen bebyggelser från vendel- och vikingatid är färre än från äldre 
järnålder, vilket inte bara kan uppfattas som ett utslag av undersökningarnas loka
lisering, utan visar även på en koncentration av bebyggelsen. Samma tendens kan 
ses i stora delar av östra Sverige, exempelvis i Möre (Ericsson 2001).

I gravskicket under äldre järnålder kan man spåra regionala skillnader mellan 
västra och östra Östergötland. Skelettbegravningar är vanligare i landskapets 
västra del, men även i brandgravskicket finns antydningar till lokala särdrag (Kaliff 
1999, s 88). Skelettgravskicket i den västra delen antyder ett kristet inflytande

Östergötlands kända gravfält och gravar har framför allt en spridning i de 
centrala och östra delarna av landskapet. Det ringa antalet registrerade gravfält i
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den västra delen av slättbygden är anmärkningsvärt, men kan förmodligen till stor 
del förklaras utifrån bortodling och annan markexploatering. Detta är en allmänt 
utbredd förklaring i odlingsbygder. Dessutom förefaller skelettdelar från män
niskor inte vara något man identifierat och i någon större utsträckning registrerat 
vid jordbruk (jfr skattfynd och mynt).

Avsaknaden av gravar kan naturligtvis bero på att få undersökningar är 
gjorda, men även på begränsningar i att arkeologiskt identifiera dessa strukturer. 
Möjligheten att platserna för gravfälten från yngre järnålder han ha sammanfallit 
med de senare kyrkogårdarna har inte ägnats något större intresse inom forsk
ningen. Kristnandet har tidigare utgjort en alltför distinkt gräns och en tydlig 
polarisering mellan kristet och icke-kristet. På en kyrkogård kan därmed bara 
kristna gravar finnas och inga funderingar görs kring att platsen tidigare kan ha 
haft en annan funktion. Av samma skäl har det hittills varit omöjligt att tids- 
fästa gravfältens upphörande. Det handlar även om de materiella uttryckens 
förändringsbenägenhet eller inte i mötet mellan olika religiösa ritualer. Flera 
forskare har hävdat att gravfälten i Östergötland inte har brukats in på 1000-talet 
(Nilsson 1987, s 93). Gravfältens övergivande skulle därmed kronologiskt tämligen 
väl överensstämma med resandet av runstenar.

Nyligen har det även hävdats att man i stort sett upphört att bruka gravfalten i 
Västergötland under 900-talet, och då redan vid mitten av århundradet (Theliander 
2005, s 329). Analysen bygger på 14C-analyser, fynddateringar och stratigrafiska 
observationer av samtliga arkeologiskt undersökta gravar i Västergötland. Run- 
stensresandet antas här ha pågått från slutet av 900-talet och några årtionden in 
i 1000-talet. Ett relativt tidigt övergivande av gravfälten har även skett i Skåne. 
Fredrik Svanberg menar att inga kristna begravningar förekommit på gravfälten 
under vikingatid, även om kristna influenser i form av ett utbrett skelettgravskick 
har förekommit (Svanberg 2003, s 147ff). Ett tydligt brott har skett omkring 
1000 då man har övergått till att begrava på stora kyrkogårdar.

I Uppland har en tidig kristenhet vuxit fram kring Sigtuna under 1000-talet. 
Parallellt med de tidigaste kyrkogårdarna har de äldre gravfälten fortsatt att brukas 
fram i 1100-talet, och i vissa gravar finns även inslag av en kristen symbolik 
(Andersson 2005). Här framträder inte någon skarp gräns mellan vad som kan 
betraktas icke-kristet och kristet (fig 2). Förändringen verkar inte heller ha varit 
alltför problematisk att hantera i en samhällskontext.

Ovanstående översiktliga genomgång av gravskickets förändring i relation till 
en ökad kristianisering visar på olika förlopp i de olika områdena. Den kristna 
influensen på begravningsritualen i de olika områdena har också tagit sig tämligen 
skiftande uttryck. Jämförelsen försvåras av att det är olika forskare utifrån varierade
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Fig 2. En av gravarna på gravfältet i Valsta, Uppland, har bytt religiös identitet omkring 1100. 
Efter Andersson 1997, fig 4. FOTO GUNNAR ANDERSSON, RAÄ uv mitt.

teoretiska infallsvinklar som gjort de olika analyserna. Men övergången till ett 
kristet gravskick tycks ha kunnat vara allt ifrån en snabb förändring till en utdragen 
process. Likaså tycks betydelsen av platsen för de olika begravningarna varierat. 
I de flesta fall förutsätts att kristna och icke-kristna begravningar har skett på 
olika platser, vilket inte alltid har varit fallet, med Uppland som ett tydligt exempel. 
En fördjupad studie över sydöstra Skandinavien har visat på flera kristianiserings- 
förlopp utifrån begravningsritualerna och att denna variation kan knytas till den 
kulturella kontexten inom de avgränsade bygderna (Svanberg 2003, s 142ff).
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Problematiken med att identifiera en grav som kristen eller inte gör det vansk
ligt att uttala sig om graden av ett områdes kristianisering. Förekomsten av kristet 
symbolladdade gravar på de äldre gravfälten visar på ett starkare individuellt 
ställningstagande än betydelsen av ett kontextuellt, samhälleligt sammanhang. 
Detta handlingsmönster tycks framför allt ha varit utbrett i Uppland och på 
Oland. På Gotland förefaller det omvända förhållandet varit accepterat, då ett 
inte kristet gravskick har kunnat beläggas på de kristna kyrkogårdarna fram till 
den senare halvan av 1100-talet (Thunmark-Nylén 1989). I andra områden, som 
Västergötland och Skåne, anses förändringen ha gått avsevärt fortare. Här fram
träder inte överlappningen mellan den ”hedniska” och den kristna gravritualen. 
Möjligen har situationen varit likartad i Östergötland där kända överlappningar 
är få. Detta understryks av den stora kristna begravningsplatsen vid Ombergs 
sydsluttning, den så kallade Sverkersgården, som var i bruk under 1000- och 1100- 
talet (Ersgård 2006). Samtliga undersökta gravar har här bedömts vara kristna.

Runstenar
En utbredd kristenhet i Östergötland signaleras tydligt av den stora förekomsten 
av runstenar med kristen symbolik (fig 3). Hur denna kristenhet ska uppfattas 
har den intensiva forskningen kring förståelsen av dessa monument inte kunnat 
klargöra. På ett övergripande skandinaviskt plan framträder två olika resarmönster 
enligt Birgit Sawyer (Sawyer 2000:28). Grovt sett handlar det om ett sydvästligt 
område och ett östligt, där en mellanliggande gränszon löper genom Västergötland, 
Småland och Östergötland. På det regionala planet har Cecilia Ljung även kunnat 
visa på en skillnad med en tydlig gräns i linje med skogsbältet Aspveden i den 
östra delen av Östergötland (Ljung denna volym). Skillnaden bygger framför allt 
på kronologin och representationen av kvinnliga resare. I den östra delen är Orna
mentiken yngre och andelen kvinnor större.

Skillnaderna framstår alltså både som kronologiska och kulturella. Bakom 
den kronologiska skillnaden framskymtar dock ett tydligt linjärt betraktelsesätt 
mot bakgrund av en successivt tilltagande kristenhet. Att så inte alltid varit fallet 
framgår exempelvis av utvecklingen i Uppland. Här har kristianiseringen varit 
ett utdraget förlopp där ett tydligt motstånd eller ointresse mot denna nyordning 
kan skönjas. Olika strategier har tillämpats och det är först med 1100-talet som 
den formaliserade kristenheten får ett entydigt genomslag. Kristianiseringen och 
kristnandet har följt mänga olika vägar där flera utav dem har säkerligen varit 
återvändsgränder. En av anledningarna till detta kan vara den varierade, äldre 
rituella praxisen, som bl a kommer till uttryck i skiftande begravningsritualer (Svan
berg 2003).
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Fig 3. Runstenen i Högby är en minnessten över Assur. Efter Brate 1911.
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En första bild av en utbredd kristenhet i Östergötland ger de många runstenar 
som är kända (Brate 1911-18; Nordanskog 1997). Ett stort antal av runstenarna 
har varit försedda med kors eller inskriptioner av kristna böner. De finns spridda 
över hela slättbygden, från Vättern till Vikbolandet vid Östersjön. Hur ska man 
då betrakta denna kristenhet? Finns det någon övrig kristen kontext som runste
narna kan knytas till? Runstenarna anses vara resta under slutet av 900-talet och 
första halvan av 1000-talet (Nordanskog 1997, s 21). Runstenarna i den sydvästra 
delen anses vara något äldre än de som är lokaliserade till den nordöstra delen 
(Lager 2002, s 88ff; Ljung denna volym). Några samtidiga kyrkor eller kyrkogårdar 
finns dock inte belagda.

Runstensresandet i Västergötland antas ha pågått från slutet av 900-talet och 
några årtionden in i 1000-talet. Seden att resa runstenar i Skåne anses ha upphört 
senast omkring 1025 (Randsborg 1980, s 35ff). Det har hävdats att runstensresan
det i Danmark och Götaland huvudsakligen har varit politiskt betingat (Sawyer 
1990). Detta motsägs dock av de många kristna inslagen på de östgötska runste
narna. I Skåne kan emellertid endast en fjärdedel av runstenarna kategoriseras 
som kristna utifrån förekomsten av kors och kristna böner.

I samtliga dessa områden förekommer det runstenar med inskriptioner som 
omtalar personer med titeln tegn eller dreng. Dessa personer har i allmänhet be
traktats som högt rankade krigare i hirden. I Östergötland har de en lokalisering 
till den västra slättbygden. Av de nio runstenar som omnämner en dreng har fem 
ingen kristen symbolik, dvs i Bjälbo, Herrestad (?), Kaga, Kärna och Siaka 
(Brate 1911-18; Nordanskog 1997:tabell 2). Ä andra sidan finns det ytterligare 
runstenar i dessa socknar som är kristna. Detta är i hög grad ett genomgående 
mönster i de socknar där det finns fler än en runsten. Till undantagen hör Kul
lerstad och Veta med bara kristna runstenar, medan Tingstads fem runstenar inte 
har någon kristen symbolik. Ann-Sofi Gräslund har dock menat att samtliga 
runstenar ska ses i samband med kristnandet (Gräslund 2001, s 41), men möjlig
heten att de representerar olika traditioner hos befolkningen inom socknen kan 
inte uteslutas. I Högby socken finns fem runstenar med en kristen symbolik 
knutna till kyrkan, vilka Erik Brate anser vara monument knutna till en släkt 
(Brate 1911—18, s 87f).Till denna grupp vill han även föra en runsten i Skänninge. 
Inom den medeltida socknen finns ytterligare en runsten i Axstad som står i 
kontrast till de övriga genom avsaknad av en kristen symbolik och ingen person
anknytning till stenarna i Högby.

Uppland är det runstenstätaste området med mer än 1300 kända stenar. 
Runstenarna har dessutom rests under en avsevärt längre period än i övriga om
råden, dvs fram i 1100-talet (Gräslund 1991, 1992; Lager 2002). Den kristna



symboliken på runstenarna är omfattande och korssymbolen förekommer på hälf
ten av stenarna. Parallellt har de äldre gravfälten fortsatt brukas fram i 1100-talet, 
och i vissa gravar finns även inslag av en kristen symbolik (Andersson 2005). Ett 
tidigt kristet centrum förefaller ha funnits i Sigtuna och en begynnande kristenhet 
representeras av de gravgårdar som funnits i en krans kring platsen under slutet 
av 900-talet (Tesch 2008). Vid mitten av 1000-talet börjar privata gårdskyrkor 
uppföras med tillhörande kyrkogårdar. På Oland förefaller simationen vara lik
artad med möjliga tidiga kyrkor/gravgårdar och ett sent brukande av gravfälten. 
På en runsten från Bjärby, Öland lyder inskriptionen (Öl 36): Härfrid och Vidbjörn 
lät resa stenen efter Fastulf sin fader. Sig/aug lät resa efter sin man. Han är begravd i 
kyrkan. Runstenen dateras till mitten av 1000-talet eller dess senare hälft. En 
liknande inskription finns även på en runsten från Uppland (U 170) rest av för
äldrarna till Ond, deras son. Han dog på Ekerö. Han är begravd på kyrkogården.

Någon enhetlig tolkning av runstenarna har forskningen inte kommit fram 
till. Runstenarna framstår som mångtydiga med rumsliga och kronologiska skill
nader (se exempelvis Sawyer 1990,1991). Kopplingen till kristnandet har redan 
nämnts för de senvikingatida och tidigmedeltida runstenarna, men även anknyt
ningen till en maktpolitisk situation anses ha spelat en framträdande roll. Deras 
betydelse som statusmarkörer har betonats. Ett tydligt gemensamt drag är att i 
stort sett samtliga runstenar var minnesmärken över personer, men lika viktigt är 
vem som ihågkommer dem. Runstenarna kan beskrivas som dokument där per
soner och händelser fixeras i tid och rum. Resandet och utsmyckningen av den 
enskilda runstenen har en tydlig personlig koppling. Samtidigt kan resandet av 
runstenarna i vissa områden ses som en allmänt utbredd företeelse med ett till 
stora delar gemensamt formspråk.

De tidigaste kyrkobyggnaderna och begravningsplatserna 

Lämningar och spår efter tidiga kyrkor
De fysiska spåren efter tidiga träkyrkor är få i Östergötland. Endast två träkyrkor 
i Klåstad och Bjälbo har kunnat beläggas genom arkeologiska undersökningar 
(Eriksson 1983; Hedvall 2003; 2007). I båda fallen har yngre stenkyrkor lokali
serats i omedelbar närhet till träkyrkorna, i Klåstad bara några meter från träkyrkan 
och i Bjälbo troligtvis alldeles utanför den äldre kyrkogården. Till kyrkornas 
äldre kontext anses runristade gravmonument kunna knytas. Båda kyrkornas 
datering bygger framför allt på dessa indirekta samband. I Klåstad har en rund
kyrka i sten byggts omkring 1200, medan stenkyrkan i Bjälbo anses byggd under 
första halvan av 1100-talet.
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Mot bakgrund av den stora mängden runstenar med en kristen symbolik kan 
antalet belagda tidiga träkyrkor tyckas vara mycket litet. Detta måste ställas i rela
tion till antalet arkeologiska undersökningar som gjorts på, ur denna aspekt, tänk
bara platser. Dessutom förefaller det vara mycket svårt att identifiera strukturer 
efter dessa eventuella byggnader. Anförda belägg på tidiga kyrkor är ofta av indirekt 
karaktär. Det kan röra sig om återanvänt byggnadsmaterial, som i Herrestad där 
nockåsen, med en dendrokronologisk datering till efter 966, anses ha kommit från 
en äldre träkyrka (Eriksson 2006:43f). Det kan dock inte uteslutas att nockåsen 
kommer från en annan byggnad, exempelvis ett kulthus eller en hallbyggnad från 
sen vikingatid. För Östergötlands del är dock sambandet med tidigmedeltida grav
kistor det vanligaste sättet att indirekt identifiera tidiga träkyrkor. Även i andra 
områden används gravar som indikationer på äldre kyrkobyggnader. De tydligaste 
exemplen är när gravar hittas under murarna till de medeltida stenkyrkorna.

Även i andra områden har det varit svårt att säkerställa en tidig träkyrkofas. 
I Skåne har endast ett fåtal tidiga träkyrkor kunnat beläggas vid arkeologiska 
undersökningar (Anglert 1995). I en samtidsskildring från omkring 1070 skrev 
Adam av Bremen att det funnits 300 kyrkor i Skåne vid denna tid. De flesta tidiga 
träkyrkorna har dessutom påträffats vid undersökningar i Lund.

Det är framför allt i städerna som tidiga kyrkor har kunnat beläggas. Detta 
kan knytas till städernas och urbaniseringens karaktär. Som centrala platser med 
en koncentrerad bebyggelse är förutsättningarna för att påträffa kyrkor och kyrko
gårdar stora, inte minst genom senare tiders markarbeten och förnyelse av bebyg
gelse. Detta gäller även de östgötska städerna (se nedan).

Tidigkristna gravmonument
De tidigmedeltida gravkistorna, de s.k. eskilstunakistorna, har flera gemensamma 
drag med runstenarnas ornamentik och inskriptioner. Formmässigt avviker de 
liggande kistorna eller hällarna från de resta runstenarna. De har även en mera 
begränsad spridning i landskapet och det kända antalet är avsevärt färre. Öster
götland är det landskap som har flest kända gravmonument av denna typ och ett 
kärnområde är den västra delen av slättbygden. För en utförlig beskrivning av 
dessa gravmonument och deras lokalisering i landskapet hänvisas till Cecilia Ljungs 
artikel i denna volym.

En allmänt vedertagen uppfattning är att de tidigkristna gravmonumenten, 
även kallade Eskilstunakistor, har ingått i ett sammanhang med kyrka och kyrko
gård. De tidigkristna gravmonumenten förekommer framfor allt i den västra delen 
av slättbygden i Östergötland. I relation till runstenarna är alltså spridningsområdet 
avsevärt mindre och mer begränsat. Men även inom gravmonumentens spridnings-



område förefaller de ha haft en olikartad lokalisering. Ett tydligt exempel är om
rådet nord och väst om Tåkern med mycket få kända runstenar men med många 
tidigkristna gravmonument (Lindeblad & Nielsen 1997a; Ljung denna volym). 
Den formella likheten i Ornamentiken på de båda monumentgrupperna tyder 
emellertid på en samtidighet, men med en viss förskjutning från runstenar till 
tidigkristna gravmonument. Denna skillnad, menar Cecilia Ljung, beror på att 
de tidiga gravmonumenten har placerats på tidiga kyrkogårdar medan runstenar 
i högre grad har fått en landskapsrelaterad placering längs färdvägar och kom- 
munikationsstråk.

De tidigaste kristna kulthusen
Östergötlands runstenar visar att den tidiga kristenheten hade satt tydliga avtryck 
inom den jordägande aristokratin. Detta bör även ha återverkat på folket i all
mänhet, vilket styrks av att begravningar på gravfälten tycks ha upphört. Några 
kyrkor med kyrkogårdar från runstenstid har emellertid ännu inte konstaterats, 
varför man måste överväga om inte de äldsta kristna ritualerna har ägt rum i andra 
sammanhang. Som ett alternativ framstår de vikingatida storgårdskomplexen med 
sina hallbyggnader (Anglert 2006). En eventuell anpassning till de äldre rituella 
strukturerna måste övervägas. Några storgårdar av denna karaktär har ännu inte 
kunnat beläggas arkeologiskt i Östergötland.

Övergången till ett kristet gravskick är svår att fastlägga oavsett om det varit 
en kort eller utdragen process. Eorskningen har ofta inte kunnat överbrygga den 
lakun som uppstått mellan gravfältens upphörande och de tidiga kristna kyrko
gårdarna. Möjligen kan de få tidiga kristna ”storkyrkogårdarna” vara en överbryg
gande länk. En generell dateringsproblematik vad gäller gravar föreligger dock, 
speciellt då man har att förlita sig till 14C-dateringar av skelett. Det har visat sig 
att 14C-dateringar från den aktuella perioden har en tendens att ge en något för 
hög ålder (Anglert & Jansson 2003). För att beskriva ett förändringsskede är även 
de vida dateringsramarna ett alltför trubbigt instrument.

Storkyrkogårdar
I Östergötland har två tidiga kristna storkyrkogårdar konstaterats, dels Sverkers- 
gården vid Alvastra, och dels S:t Lars i Linköping. Båda anses ha tagits i bruk 
under 1000-talet (Ersgård 2006, s 48; Zachrisson 2007). De arkeologiska under
sökningarna av platserna har varit begränsade och flera oklarheter återstår att reda 
ut. Detta gäller främst relationen mellan de äldsta begravningarna, avgränsade 
kyrkogårdar och eventuella kyrkor. Vid Sverkersgården har en kryptkyrka av 
kalksten uppförts omkring 1100, men några spår efter en äldre träkyrka har ännu
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inte framkommit. Några samtida kyrkor har ännu inte lokaliserats och någon 
fysisk avgränsning av gravplatserna har inte konstaterats, varken i Alvastra eller 
i Linköping. Sambandet med de kristna runstenarna framstår inte heller med 

228 tydlighet. Kronologiskt förefaller gravplatserna vara något yngre och de förefaller 
ligga utanför de runstenstätaste områdena. I området kring Sverkersgården i 
Västra Tollstads socken finns inga kända runstenar (Lindeblad & Nielsen 1997a). 
I grannsocknen Heda finns två runstenar, men väster och norr om Tåkern finns 
bara någon enstaka runsten. Två runstenar har påträffats i närheten av Stångebro 
utanför Linköping, men i övrigt saknas runstenar i stadens närområde.

Det bästa jämförelsematerialet kommer från Skåne där två större tidig- 
kristna ”kyrkogårdar” har undersökts arkeologiskt. I Lund har kyrkogården till 
den förmodade äldsta Trinitatiskyrkan daterats mellan omkring 990 och 1050/60 
(Kriig 1987). Detta medför att gravplatsen har varit i bruk parallellt med runstens- 
resandet i området. Den andra kyrkogården i Löddeköpinge framstår som något 
yngre än den i Lund, men den äldsta delen har daterats till 1000-talet. Åsikterna 
går isär om när under århundradet gravplatsen togs i bruk (se Anglert 1995, s 67; 
Anglert Scjansson 2003).Tolkningen av platsen innebär att det redan från början 
funnits ett utvecklat kyrkligt koncept med en avgränsad kyrkogård och kyrka. När 
kyrkogården senare har utökats har en ny kyrka byggts på den nya delen och när 
sedan sockenkyrkan i sten uppförs lokaliseras den några hundra meter därifrån, 
mera centralt i byn. Möjligen har så även varit fallet i Lund, men här fanns ingen 
tydlig avgränsningen av kyrkogården. Gravområdet har bitvis varit avgränsat med 
rännor, men formen på kyrkogården har varit tämligen oregelbunden. De äldsta 
kyrkobyggnaderna har inte heller lämnat några tydliga spår efter sig. I Löddeköp
inge består de av ett gravfritt område på kyrkogården och i Lund har en nio meter 
bred, rektangulär resvirkeskonstruktion med jordgrävda stolpar knutits till grav
platsen, men det var först i ett något senare skede som den försågs med ett kor i 
annan byggnadsteknik (Cinthio 1996).

Stenkyrkorna

De äldsta stenkyrkorna
De äldsta daterade stenkyrkorna i Östergötland är från början av 1100-talet. En 
av dessa tidiga kyrkor är Herrestad där virke till det ursprungliga taklaget har 
fällts 1112±5 (Eriksson 2006, s 43). Den profilerade nockåsen i långhuset var 
emellertid återanvänd från en trolig äldre stavkyrka som utifrån dateringen rim
ligtvis har byggts vid mitten av 1000-talet eller något tidigare. Gravhällar från 
1000-talets senare del tillhör även kontexten i Herrestad (se Ljung denna volym).



Herrestad kan på ett tydligt sätt exemplifiera forskningen och diskussionen 
kring den kyrkliga framväxten i Östergötland. Förekomsten av delar till gravmonu
ment och -kistor från 1000-talets andra hälft har betraktats som ett tydligt indi
cium på en (trä)kyrka från samma tid. Detta förutsätter ett tydligt enskilt initiativ 
från en lokal elit, som i Herrestad eventuellt har förstärkts framåt i tiden genom 
att ett sekundärt västtorn har byggts till kyrkan (jfr Tagesson 2007). Exempel på 
andra tidiga kyrkor utifrån dendrodateringar är Hagebyhöga, Kaga och Örberga 
(Eriksson 2006). Samtliga är lokaliserade till slättbygden, vilket i stort sett samt
liga kyrkor byggda på 1100-talet tycks vara (Nordanskog 1997, s 35). Arkitekto
niskt visar de på en stor mångfald, där varje kyrka framstår som tämligen unik.

Under 1100- och 1200-talet skedde ett omfattande stenkyrkobygge i Öster
götland. Merparten av de medeltida kyrkorna har uppförts under denna tid. Sam
tidigt har en sockenbildningsprocess pågått som ledde fram till dagens kända 
sockennät (se fig 1). Socknarnas storlek har varierat stort. Storleksmässigt utmärker 
sig slättbygden med mycket små socknar och kontrasten mot skogsbygden är 
markant. På ett övergripande plan överensstämmer den högsta kyrktätheten med 
utbredningen av den yngre järnålderns gravar och gravfält samt runstenar.

Stenkyrkorna i Östergötland är på intet sätt ett homogent material med 
undantag av deras funktion som kultbyggnad. Planform och gestaltning har va
rierat liksom storlek. De tidigmedeltida torntyperna har också en variation utöver 
det vanliga. Merparten är byggda av den brytbara kalkstenen i västra delen av 
landskapet, och endast någon enstaka har tegel som byggnadsmaterial.

Från gårdskyrka till sockenkyrka
Den mest avgörande förändringen i kyrkans historia var förmodligen kyrkobygg
nadernas övergång från en ”privat” gårdskyrka till en ”offentlig” sockenkyrka (Blair 
1991, s 134). Menighetens inflytande över kyrkobyggnaden ökade samtidigt som 
kyrkan tog ett stadigare grepp om de kyrkliga angelägenheterna. Kyrkan ville 
stävja simonin, dvs det världsliga inflytandet och handeln med kyrkliga ämbeten. 
Ett viktigt led var att införa patronatsrätten, som begränsade den tidigare ”kyrk- 
ägarens” rättigheter (Smedberg 1973). Efter att tidigare ha haft inflytande över 
prästtillsättning och kyrkans inkomster inskränktes ”kyrkägarens” eller patronus 
rätt till att föreslå präst vid nytillsättning.

Förutom prästen (kyrkan) och patronus framträder nu också menigheten som 
en viktig intressent kring förvaltningen av kyrkobyggnaden. Under 1200-talet 
börjar kyrkvärdsinstitutionen så smått framträda i källorna (Nyborg 1979). Genom 
kyrkvärdarna fick menigheten insyn och möjlighet att påverka hur kyrkans 
medel användes.
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Förändringar av kyrkans roll i samhället har lett fram till olikartade lösningar 
i gestaltning och rumsuppfattning. Kyrkornas rumsindelning förändrades i takt 
med att styrkeförhållandena kring kyrkorna förändrades. Var det endast en domi
nerande intressent eller ”ägare” fanns det ingen anledning att framhäva någon 
speciell del av kyrkobyggnaden. Kyrkan i sig var dock förknippad med status och 
för enskilda kyrkbyggare kunde den vara ett mått på makt och prestige. Med 
byggnadernas utseende kunde kyrkbyggarna tävla sinsemellan som man tidigare 
även gjort med gårdens hallbyggnader.

I flera av de bevarade stenkyrkorna kan ”kyrkägarens” inflytande eller en 
uppdelning av inflytandet över byggnaderna fortfarande ses. Tillkomsten av tidiga 
västtorn kan vara ett uttryck för makt eller inflytande. Inte minst om tornen är 
försedda med empor- eller herrskapsvåningar, vilket har gett tornen en privat 
karaktär. Koren har däremot varit förbehållna kyrkans folk. På olika sätt har koret 
med altaret avskärmats från långhuset med ett shrank eller någon annan anordning. 
I samband med detta har lekmansaltaren placerats i långhusens östra del.

Menigheten har i första hand varit hänvisad till långhusen. För att bli upp
tagen i församlingen var dopet nödvändigt och detta betonas även av dopfuntens 
placering i långhuset. Detta måste ses som början till en mer offentlig och öpp
nare kyrka. Tillkomsten av vapenhus och kryssvalv i långhuset under framför allt 
senmedeltid pekar på en ökad betydelse av långhuset och därmed även menighe
tens roll i de sakrala angelägenheterna. Valvslagningen omöjliggjorde herrskaps- 
läktarnas användning och koren öppnades upp. Ofta byggdes koret helt om i 
samma bredd som långhuset och kyrkorna omgestaltades till salkyrkor, vilket 
flera av Upplands kyrkor är exempel på.

För kyrkorna runt Linköping har Göran Tagesson pekat på förändringar i 
kyrkobyggnader under högmedeltid, som han dock kopplar till domkapitlets 
medlemmar och deras prebenden (Tagesson 2007 s 256ff). Från och med den 
senare delen av 1300-talet fick många utav Östergötlands kyrkor tegelvalv (Bon
nier 2004 s 49ff). Detta kan ses som en starkare betoning av sockenmenighetens 
rum i kyrkan och ett ökat inflytande från denna grupp.

Kristenheten och centrala platser 

Kyrkor och centralitet
Inom Kyrkan har en tydligt strukturerad hierarki utvecklats. Detta gäller såväl 
kyrkor som ämbeten, som av naturliga skäl är intimt förknippade med varandra. 
En biskop utövar sin tjänst vid biskopskyrkan eller biskopssätet, som är centrum 
i biskopsdömet eller stiftet. Både personen, byggnaden och platsen var intimt



förknippade med varandra. På samma sätt, om än i mindre skala, kan socknen 
med sin kyrka och präst betraktas. I båda fallen har platsen med sin kyrka utgjort 
ett centrum i sitt område, stiftet eller socknen.

Från början har emellertid inte detta tydliga samband funnits. Vilket kom 
först, biskopen, kyrkan eller stiftet? Att besvara denna fråga är inte helt enkelt. 
Under 1000-talet framstår organisationen kring biskoparna som under utveckling 
och det är först från omkring 1100 som en fastare kyrklig organisation kan skönjas 
(Nilsson 1998, s 70ff). Sambandet med bildandet av en nordisk kyrkoprovins är 
tydlig. Äldre biskopsdömen delades eller lades ned och ett antal nya tillkom, bl a 
Linköping (”Liunga. Kaupinga”). Linköpings stift förmodas ha tillkommit genom 
en delning av Skara stift.

Denna övergripande organisation har förutsatt att det funnits ett större antal 
kristna. Kristendomen får antas ha varit tämligen utbredd och förutsättningar för 
många kyrkor har funnits. Antalet lokala kyrkor före 1100 är inte möjligt att ange. 
Stora skillnader har dock förekommit både mellan och inom bygderna. Till
gången på präster med en viss skolning måste ha varit begränsad under den 
äldsta kristna tiden. En teologisk kunskap har visserligen kommit med de tidiga 
klostren eller annan inflyttning från kontinenten och de brittiska öarna, men kan 
knappast ha tryggat försörjningen av präster under 1000-talet. Socknarna förefaller 
tidigast ha skapats under 1100-talet och sockenbildningen har pågått under de 
följande århundradena. De var en del av territorialiseringen av landskapet. Terri - 
torialiseringen innebar att maktrelationer som tidigare i hög grad varit personella 
i stället blev relaterade till jordägandet.

Städerna
De för kristendomen centrala platserna har ofta sammanfallit med platser av 
central betydelse i övrigt. När de tidiga städerna skapades var Kyrkan en av de 
viktiga centrala funktionerna. Ofta fanns det flera kyrkor eller kyrkliga institu
tioner på dessa platser. Detta gäller städer skapade före 1200-talet. Under detta 
århundrade sker en förändring i samband med att städerna förses med privilegier, 
som även bidrog till formerandet av de privilegierade stadsinvånarna som grupp, 
borgare (civis) (Andrén 1985, s 94f). Dessa stadsinvånare kom att manifestera sig 
som grupp genom byggandet av stadens kyrka. Från slutet av 1200-talet och 
framåt skapades städer med bara en stadskyrka, eller så kunde äldre städer omge
staltas kring en ny stadskyrka, trots äldre kyrkor. Stad med stadskyrka framstod 
som en avgränsad enhet gentemot landsbygden.

I flera av de östgötska städerna har tidiga kyrkor kunnat lokaliseras, oftast två 
till antalet, till ett skede som föregår det formella stadsbildandet. I Skänninge har



det funnits två tidiga kyrkor med kyrkogårdar med rötter som troligtvis sträcker 
sig tillbaka i 1000-talet (Hasselmo 1983). På ömse sidor om Skenaån har Allhel- 
gonakyrkan och S:t Martins kyrka legat. Även här handlade det om tidiga be- 

232 gravningsplatser med fynd av runristade gravmonument. Under detta skede har 
tämligen omfattande bebyggelser och aktiviteter nyligen kunnat beläggas inom 
ett område som sträckte sig utanför den senare staden, framför allt i norr längs 
Skenaån.

Linköping anses även ha haft två tidiga kyrkor. Under 1000-talet har det 
funnits en begravningsplats vid S:t Lars. Runristade gravhällar och träkistor har 
påträffats under kyrkan och i området väster om denna (Zachrisson 2007;Tagesson 
2002, s lOOff). Några spår efter en samtida kyrkobyggnad har inte framkommit 
vid undersökningarna, men kan därmed inte uteslutas. Den äldsta stenkyrkan 
med långhus, kor och absid har daterats till den senare delen av 1100-talet och 
det bevarade västtornet har tillkommit strax senare. Den andra kyrkan har varit 
föregångaren till domkyrkan, vilken dateras till början av 1100-talet (Tagesson 
2002, s 104). Kyrkan har haft ett treskeppigt långhus med tvärskepp och ett 
kraftigt västverk. Någon äldre kyrka eller kyrkogård har inte kunnat beläggas även 
om en runristad gravhäll med latinsk inskrift har hittats i kyrkans murverk.

I Söderköping och Norrköping är källäget kring kyrkorna sämre och därmed 
svårtolkat. I Söderköping hade varken stadskyrkorna S:t Lars och S:t Ilian eller 
landsförsamlingskyrkan Drothem någon tydligt central lokalisering i förhållande 
till bebyggelsen (Broberg & Hasselmo 1978). Patrociniet S:t Trinitatis (Drothem/ 
Drotten) för landsförsamlingen kan antyda en kyrka av speciell ålder och status 
(Cinthio 1969). De äldsta kulturlagren från 1100-talet har framför allt lokaliserats 
till området kring Lillans tillflöde till Storån. Ur detta perspektiv har S:t Ilian 
haft ett mera centralt läge. Norrköping har haft två medeltida kyrkor, landsförsam
lingskyrkan S: t Johannes och stadskyrkan S:t Olai (Broberg 1984). Varken staden 
eller kyrkorna kan föras tillbaka till den tidiga medeltiden. Grundplanen till S:t 
Johannes uppvisar dock tydliga romanska stildrag, varför den troligtvis kan föras 
tillbaka till äldre medeltid.

Klostren
De tidiga klostren i Östergötland tycks ha spelat en central roll, åtminstone i 
historieskrivningen. Vreta kloster räknas som det tidigaste klostret utifrån en 
donation till klostret av kung Inge d ä och hans hustru Helena. De äldsta delarna 
av kyrkan har också dateras till denna tid, dvs omkring 1100. Troligtvis har det 
varit ett kloster av benediktinerorden, som 1162 utifrån en reformrörelse inom 
denna orden omvandlas till ett cistercienserkloster för nunnor. Förekomsten av



flera tidigkristna gravmonument antyder att det funnits en äldre kyrka, förmod
ligen av trä, på platsen. Alvastra cistercienserkloster invigdes 1143 och tillhör 
därmed inte det tidigaste kyrkliga skedet. Inte långt från klostret ligger emeller
tid en äldre kryptkyrka (Sverkersgården) i kanten av en mycket stor kristen 
begravningsplats (Ersgård 2006). Flera gravhällar har framkommit i kyrkan och 
på kyrkogården. Ett tredje cistercienserkloster etablerades under perioden 
1160-80 i Askeby (Eriksson 2006, s 19f). Själva kyrkan är äldre och anses ha 
byggts omkring 1150 i anslutning till en kungsgård.

Myntfynd
De vikingatida fynden av mynt och ädelmetall har en spridning inom slättbygden 
från Vättern i väster och ut till Vikbolandet i öster. Flera fynd har även gjorts 
längs Stångån (Malmer ScWiséhn 1982; Nordanskog 1997). Under äldre medel
tid koncentreras fynden helt till slätten, med en tyngdpunkt kring Skänninge. 
Om skattfynden representerar en ekonomisk fördelning förefaller resurserna ha 
begränsats till mindre områden inom jordbruksslätten och till färre människor 
och familjer. Ett av de största fynden i antalet mynt kommer från Brunnsgården 
i Styra som har bestått av minst 24 300 mynt, troligtvis avsevärt flera. Skatten 
som hittades 1786 har deponerats omkring 1250-1275.

Myntfynden från perioden ca 1290-1400 har en tydlig koppling till de äldre 
städerna i Östergötland (Malmer & Wiséhn 1982). I och kring Skänninge har 
flest fynd gjorts och området fortlever som ett rikedomscentrum, men med en 
tydligare koppling till själva staden. Flera fynd av mynt har även gjorts i Söder
köping med omnejd under perioden. Här finns även äldre deponeringar som 
sträcker sig bakåt till vikingatid. I Linköping förefaller mynt tappats eller depo
nerats tidigast från och med den senare delen av 1200-talet. Några större skattfynd 
har inte gjorts i Linköping från perioden till skillnad från i första hand Skänninge 
och i viss mån Söderköping. Fynden med mynt från 1400-talet kommer främst 
från städerna på slättbygden Västanstångs.

Flera av fynden har framkommit i de kyrkliga miljöerna både i städerna och 
på landsbygden. I Skänninge har myntfynd gjorts i den äldre Allhelgonakyrkan 
och i stadskyrkan, helgad åt Vår Fru (Maria), samt i tiggarmunkskonventen. 
Myntfynden i Söderköping kommer främst från tomtmark, men även från S:t 
Laurentiekyrkan. Undersökningar i domkyrkan och S:t Lars i Linköping har 
resulterat i något hundratal mynt frän respektive kyrka. Ett större antal mynt har 
även framkommit vid de arkeologiska undersökningarna av klostret i Vadstena. 
Från Alvastra kloster kommer knappt 1500 mynt med en datering från senare 
delen av 1100-talet och fram till reformationen. Mynten från Vreta kloster är inte
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riktigt lika många, men spänner över ungefär samma tidsperiod. Från Östergöt
lands landsbygd har myntfynd gjorts i tolv av sockenkyrkorna (Klackenberg 1993). 
Antalet mynt liksom undersökningarnas omfattning har varierat stort och i 

234 några kyrkor rör det sig bara om något enstaka mynt.
De flesta av dessa myntfynd har framkommit vid arkeologiska undersök

ningar och får därmed betraktas som hopade fynd. De samlade mynten från en 
undersökningsyta är inte en deponering, utan resultatet av en längre tids aktiviteter. 
På grund av den höga förändringstakten i och kring städerna har flera större 
arkeologiska undersökningar gjorts här. Detta kan vara en förklaring till varför 
antalet funna mynt är stort på dessa centrala platser. De arkeologiska undersök
ningarna i byarna har ännu inte haft samma omfattning och det stora skattfyndet 
från Styra tyder på att stora rikedomar även hanterats på landsbygden.

Före mitten av 1300-talet myntades det bara penningar som dock hade lite 
olika vikt i de olika landsdelarna (Klackenberg 1993, s 39; Jonsson 2000). De 
utländska mynten som cirkulerade i Sverige var både större och tyngre, samt hade 
högre silverhalt. Det är framför allt de inhemska, mindre lödiga mynten som 
hittats vid de arkeologiska undersökningarna i kyrkorna. De utländska mynten 
förekommer framför allt i skattfynden och i speciella miljöer som kloster och 
städer. Troligen speglar det även olika gruppers relation till den varierade mynt
massan. Den sociala eliten, både världslig och andlig, samt borgare och köpmän 
kan tänkas ha hanterat de värdefullare utländska mynten, medan de inhemska 
mynten i högre grad var allmänhetens valuta.

Diskussion och nya frågeställningar 

Kristianiseringen
Kristnandet av och den följande kyrkliga utvecklingen i Östergötland kan studeras 
på olika plan. På ett övergripande plan handlar det om hur kristendomen fick 
fotfäste och blev den dominerande religionen i de norra delarna av Europa. Den 
var också en del av kristnandet i det som senare blev Sverige. På ett regionalt plan 
kan förloppet studeras inom landskapet Östergötland och visa på likheter eller 
variationer bakom utvecklingen. Studier av en socken eller en by kan visa på 
vilken roll lokala aktörer spelat. För att skapa en förståelse av kristnandet och den 
kyrkliga utvecklingen under medeltiden i Östergötland är det viktigt att söka ett 
samspel mellan dessa större och mindre berättelser. Var för sig ger de mycket 
kunskap, men det är framför allt när de relateras till varandra som trovärdigheten 
ökar. Relateras dessutom de avläsbara strukturerna till ett rumsligt landskapssam- 
manhang ökar förståelsen ytterligare (Larsson 8c Saunders 1996).



Den mesta forskningen om Östergötlands medeltid har framför allt gjorts på 
den lokala och regionala nivån. De senaste arkeologiska resultaten är till sin ka
raktär i första hand lokala. Ur ett landskapsperspektiv blir de också ofta bara 
spridda nedslag i den östgötska historien. Undantag finns och här är den senare 
tidens expansion i och kring Linköping ett tydligt exempel (se Kaliff ScTagesson 
2005). Förhållandet är likartat för kyrkorna med Dals härad som ett undantag 
(Bonnier 1996).

De senaste årens forskning har visat att religionsskiftet har varit en utdragen 
process och att det inte handlat om en linjär utveckling. Detta medför att kris- 
tianiseringen har tagit olika förlopp i olika områden. Vid en jämförelse mellan 
olika områden framgår att det även skett vid olika tidpunkter. Variationen har 
naturligtvis varit avhängig regionala och lokala omständigheter. Förändring och 
motstånd till förändring har varit relaterade till olika strategier.

Hur kristnandet gått till i Östergötland är svårt att säga. Runstenarnas 
kristna symboler talar fór en tidigt utbredd kristenhet. Några kyrkobyggnader 
från denna tid är inte kända. De tidigkristna gravmonumenten anses dock vara 
tillkomna under, i varje fall, den senare delen av runstensperioden. Ungefär vid 
samma tid tycks även gravfälten ha övergivits. Tillsammans pekar detta på att 
Östergötland har kristnats under en tämligen kort period kring år 1000. Samtidigt 
antyder samma källmaterial att det förekommit variationer inom regionen, inte 
minst mellan den västra och östra delen, vilket bör ha lett till en större dynamik.

Här står vi inför ett klassiskt problem. Kristianiseringen har varit en process 
som fört fram till ett kristnande, vilken pågått sedan långt tillbaka i järnåldern 
och fram i medeltid. Processen har varit komplex och kan förmodligen inte belysas 
utifrån ett enda källmaterial eller en enda synvinkel. Ofta görs projiceringar 
bakåt i tiden av senare kända förhållanden. Med en kyrkplats avser vi vanligen en 
kyrkobyggnad omgiven av en kyrkogård som har en tydlig avgränsning. Frågan 
är när detta koncept utvecklades och om det funnits andra sätt att till en början 
utöva den nya religionen. Måste det ha funnits ett samband mellan det ”kristna” 
kulthuset och den ”kristna” gravplatsen? Kulten karvarit tydligt närvarande i den 
yngre järnålderns storgårdskomplex och troligtvis var det även där som de tidiga 
kristna inslagen dök upp (Anglert 2006). Det finns stora likheter mellan den sena 
järnålderns hallbyggnader och den tidiga medeltidens kyrkobyggnader, varför 
hallen och anslutande byggnader även kan ha fungerat i en tidig kristen fas.

I ett sådant sammanhang måste man tänka att de äldre gravfälten fortsatt att 
användas. Gunnar Andersson menar utifrån gravfältsundersökningar i Valsta och 
Skälby i södra Uppland att det inte existerat någon enhetlig form av förkristen 
respektive kristen religion under vikingatid och tidig medeltid (Andersson 2005,
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s 147ff). Kristna begravningar förekommer på gravfälten omkring 1100. På de 
uppländska gravfälten har det kristna gravspråket formulerats mot bakgrund av 
det förkristna. Gravspråken smälter samman och kristna begravningar har exem
pelvis ägt rum under högar och välvda stensättningar. Kulthusens och gravarnas 
formspråk kan alltså till delar ha varit oförändrade trots att ett ”religionsskifte” 
ägt rum. Kontexten förefaller även i hög grad ha varit densamma dvs storgårdar 
och elitära miljöer, vilket ansluter till kultens och ideologins hierarkiska struktur.

I Östergötland har inte motsvarande tendens kunnat skönjas. Gravfälten har 
inte använts in på 1000-talet och de få kristna gravarna som kommer från samma 
tid har ofta haft en placering utanför gravfältkontexten (Kaliff 1999, s 104ff). 
Brandgravskick med gravgåvor tycks ha dominerat under gravfältens använd
ningstid. Att döma av detta har inget utbrett inflytande från ett kristet gravskick 
gjort sig gällande före mitten av 900-talet. Presentationen av källmaterialet pekar 
istället på ett snabbt och utbrett religionsskifte. Samtidigt menar forskningen att 
det funnits en elitär kontinuitet (Lindeblad & Nielsen 1997a; Kaliff 1999;Tages- 
son 2007). Det har till och med föreslagits att Östergötland har varit en egen 
provins redan under yngre järnålder (Kaliff 1999, s 131). I vissa sammanhang ses 
Götalandskapen som ett område mellan en sydskandinavisk och en mälardalsk 
kultursfär under den yngre järnåldern (Näsman 1998, s 6; Sawyer 2000) I de 
centrala kärnbygderna tycks eliten ha varit en drivande faktor i kristianiseringen, 
även om en drivkraft underifrån har hävdats vara starkare i exempelvis Väster
götland.

Skillnaderna framstår alltså både som kronologiska och kulturella. Bakom 
den kronologiska skillnaden framskymtar dock ett tydligt linjärt betraktelsesätt 
mot bakgrund av en successivt tilltagande kristenhet. Att så inte alltid varit fallet 
framgår exempelvis av utvecklingen i Uppland. Här har kristianiseringen varit 
ett utdraget förlopp där ett tydligt motstånd mot denna nyordning kan skönjas. 
Olika strategier har tillämpats och det är först med 1100-talet som den formali- 
serade kristenheten får ett entydigt genomslag. Kristianiseringen och kristnandet 
har följt många olika vägar där flera utav dem har varit återvändsgränder. En av 
anledningarna till detta kan vara en varierad, äldre rituell praxis, som bl a kommer 
till uttryck i skiftande begravningsritualer (Svanberg 2003).

Kronologin för kristianiseringen i Östergötland framstår till vissa delar som 
problematisk. De äldre gravfälten anses ha övergivits vid mitten av 900-talet och 
det enda kända hedniska kulthuset har övergivits under 1000-talet. De kristna 
runstenarna förefaller samtliga vara ristade och resta i slutet av 900-talet och 
början av 1000-talet. Frågan är om det omedvetet har skett en anpassning av 
dateringarna av källmaterialen till varandra eller om det speglar ett faktiskt, men



kort, förändringsskede? Varför har folket i Östergötland bytt religion, om så var 
fallet, just då? Ett religionsskifte måste ses som ett strategiskt handlande. Fanns 
det speciella förutsättningar i området vid denna tid?

Ett svårgripbart övergångsskede
Det dröjde tämligen länge innan den kristna kyrkan i Östergötiand formaliserades.
I början av 1100-talet etablerades två stora cistercienserkloster i Alvastra och 
Vreta, det senare har möjligen ursprungligen varit ett benediktinerkloster. Sam
tidigt framstår Linköping som ett biskopssäte med domkyrka. Varken i Alvastra 
eller i Linköping tycks de kyrkliga institutionerna uppvisat någon framskjuten 
position. Alvastra klosters tidiga funktion framstår i källmaterialet som diffus och 
Linköpings roll som biskopssäte blir först tydlig ett århundrade senare (Regner 
2005:226f; Tagesson 2002). Någon tydlig kyrklig centralort under 1000- och 
1100-talet framträder därmed inte i Östergötland. De tidiga stadsbildningarna 
har visserligen haft tidiga kyrkor, men detta understryker främst en decentrali
serad bild av kyrkans lokalisering i landskapet. Detta kan jämföras med exempelvis 
Uppland och Skåne där Sigtuna och Lund framstår som tydliga kyrkliga central
orter. Å andra sidan är den svaga representationen av tidiga kloster i Uppland 
anmärkningsvärd (Ersgård 2006, s 120f).

Av speciellt intresse i detta sammanhang är de stora kristna gravplatserna och 
de tidigkristna gravmonumenten som är kända från Östergötland. Gravplatserna 
vid Alvastra och i Linköping kan närmast jämföras med dem i Lund och Löd- 
deköpinge i Skåne. Gemensamt för dessa är ett tydligt kristet gravskick, som 
redan finns under slutet av 900-talet i Lund. Det är inte heller klarlagt om det 
ursprungligen funnits kyrkobyggnader på samtliga gravplatser. De tidigkristna 
gravmonumenten har inte heller på ett tydligt sätt kunnat knytas till tidiga trä
kyrkor eller till tidiga kristna gravplatser. Däremot knyter de på ett tydligt sätt an 
till de äldsta stenkyrkorna. Med utgångspunkt i de gängse dateringarna föreligger 
emellertid ingen överensstämmelse mellan stenkyrkorna och gravmonumenten.

Både runstenarna och gravmonumenten i Östergötland anses kunna dateras 
till 1000-talet, med en överlappande och glidande skala från bara runstenar vid 
århundradets början till bara gravmonument vid dess slut (se Ljung denna volym).
En viktig skillnad mellan de båda monumentgrupperna är valet av stenmaterial.
Till runstenarna har i stort sett bara granit valts, medan bruten kalksten har använts 
till gravmonumenten. Proveniensen för kalkstenen finns i ett område mellan Vät
tern i väster och Roxen i öster, där stenbrott anses ha tagits i bruk redan under 
1000-talet (Gardelin 2006, s 48). Samma stenbrott, eller i varje fall sten från 
samma område, har använts både till de tidigkristna gravmonumenten och till de
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tidigaste kyrkorna. Då flera delar av gravmonumenten är påträffade i kyrkornas 
murverk är den relativa kronologin till kyrkobyggnaden en viktig aspekt. Har 
delarna infogats i den ursprungliga kyrkan eller har det skett vid ombyggnader 
eller förändringar. I det senare fallet kan gravmonumenten ha fungerat tillsam
mans med de tidiga stenkyrkorna. En annan aspekt, som hänger samman med 
den förra, rör gravmonumentens sekundära fragmentering och funktion. Har det 
handlat om ett brott eller förmedlar den sekundära användningen en kontinuitet?

Under det tidiga 1100-talet fanns det nära relationer mellan de skandina
viska, dynastiska släktkretsarna. Detta kan exemplifieras av Margareta Fredkulla, 
som var dotter till Inge (I) d ä. Hon spelade en betydande roll i både Sverige, 
Danmark och Norge (Hermanson 2000, s 99ff; se även Anglert 2001b, s 506ff). 
I sitt första äktenskap var hon gift med Norges kung Magnus Barfot (d 1103) 
och därefter med den danske kungen Niels Svensen till sin död omkring 1130. 
När den manliga sidan av stenkilska ätten dog ut blev döttrarna till Inge d ä 
arvtagerskor. Hon blev därmed en av arvtagerskorna till det svenska kungariket 
och sonen Magnus Nielsen titulerades kung av Götaland 1128-29. En annan 
intressant kvinna i sammanhanget var Ulvhild av Norge, som i nämnd ordning 
var gift med Inge (II) d y, Niels Svensen och Sverker (I) d ä. Dessa kvinnors in
flytande på kungakronan och andra ämbeten har varit stort och i Östergötland 
har de suttit på stora jordegendomar. Detta var under en period när den kyrkliga 
organisationen började formaliseras i Östergötland.

En formaliserad kyrka
Som redan nämnts har Linköping blivit biskopssäte i början av 1100-talet. Upp
gifter hos Adam av Bremen kan tolkas som om Skara var biskopssäte för både 
Västergötland och Östergötland innan delningen skedde vid denna tid (Nilsson 
1998, s 80f). Det nya stiftet kom att inbegripa Östergötland, smalanden söder 
därom samt Öland och Gotland. Den kyrkliga administrationen i Östergötland 
vilade på tre prosterier med centrum i Skänninge, Linköping och Söderköping. 
En tredelad indelning anses ha existerat redan under förhistorisk tid. Sockenbild
ningen kan med utgångspunkt i stenkyrkobyggandet förmodas ha skett under 1100- 
och 1200-talet (Nordanskog 1997, s 32f). Detta gällde i första hand slättbygden. 
Utanför denna har flera kyrkor byggts senare och pågått långt fram i tiden.

Trots denna territoralisering av den kyrkliga administrationen tycks forma
liseringen ha varit svag. Linköping som biskopssäte utvecklades sakta och ut
gjorde inget tydligt kyrkligt centrum. Som tidigare påpekats karakteriserades den 
tidiga kyrkliga etableringen snarare av en utspridd lokalisering av betydande 
kloster och en kyrklig dualitet i städerna än av ett enda centrum.
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Fig 4. Källstads kyrka med tornet placerat över långhusets östra del. Sektioner efter Nils Månsson 
Mandelgren 1847. Efter Sjöström & Ullén 2004, fig 23.
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De östgötska sockenkyrkorna förefaller under äldre medeltid ha varit mer 
eller mindre unika skapelser, eller rättare sagt, variationen i planform och gestalt
ning har varit stor (se exempelvis Bonnier 2004, s 47) (fig 4). Det enskilda infly
tandet över kyrkobyggnadernas gestaltning tycks ha varit stort och har så varit 
långt fram i medeltiden. Samtidigt har byggnadsmaterialet till de flesta tidiga 
kyrkorna hämtats från området väster om Roxen. Den brytbara kalkstenen från 
detta område har dessutom varit exklusiv för Östergötland och inte exporterats 
utanför landskapet (Sundnér & Friberg 1996).

Omvandlingen till sockenkyrka innebar att kyrkobyggnaden fick en ökad 
offentlighet. Den skulle vara tillgänglig för hela menigheten i socknen. Detta 
innebar även att menigheten fick ett inflytande över kyrkans förvaltning, vilket i 
många områden tog sig uttryck i en ändrad gestaltning. Äldre, mer ”privata” ut
tryck undanröjdes eller tonades ned (Anglert 1995; för Östergötland Nordanskog 
2006, s 203ff). I Östergötland framstår denna omvandling inte med tydlighet, 
vilket kan tolkas som ett fortsatt inflytande ovanifrån över kyrkorna. Möjligen 
var det först i samband med den utbredda valvslagningen i kyrkorna under sen
medeltiden som sockenmenigheten fick ett inflytande över kyrkobyggnaden 
(Wienberg 1993).
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Murarna på kyrktornet i Vinnerstad kröns av en rundbågsfris. Om tornet är ursprungligt 
eller ej har inte kunnat klargöras. Kyrkan anses vara uppförd i slutet av 11 OO-talet.
FOTO RIKARD HEDVALL.

247

Kyrklig etablering och expansion 

i Västra Östergötland

Rikard Hedvall

Inledning och bakgrund
I Östergötland har man åtminstone sedan 1000-talet byggt kyrkor. Tidigkristna 
gravmonument har påträffats vid drygt 30 kyrkplatser. Gravmonumenten är till
verkade i kalksten och dekorerade med djur- eller växtornamentik. Utifrån de
koren kan de dateras till 1000-talet och kanske främst perioden 1050-1080. Vid 
en av dessa platser, Klåstad, har ett gravmonument påträffats i ursprungligt läge 
intill spåren av den samtida träkyrkan (Hedvall 2004). Lämningar efter ytterligare 
en tidig träkyrka har påträffats i Bjälbo (Eriksson 2006:25, Gustin 2006). Ett 
fåtal indikationer på andra tidiga träkyrkor finns i form av byggnadsmaterial och 
byggnadsspår (Eriksson 2006:61).

Kunskapen om de medeltida stenkyrkorna är betydligt rikligare än vad som 
gäller för träkyrkorna. Liksom de tidigkristna gravmonumenten är de medeltida 
kyrkorna vanligast förekommande i den bördiga jordbruksbygden i det mellersta 
landskapet, från Vättern och ut mot skärgården i öster (fig 1). Från landskapets 
ungefär 150 socknar finns det belägg för att det funnits ett femtiotal romanska 
stenkyrkor (Bonnier 2004:32,36). Flest och bäst bevarade är kyrkorna i den västra 
landskapsdelen. I detta område finns det flera stenkyrkor som är daterade till 1100- 
talets första årtionden (Eriksson 2006). Flertalet av de tidiga kyrkorna har san
nolikt uppförts på privat initiativ, vilket tornen kan indikera. Förebilden anses 
komma från det karolingiska riket. Den här typen av västverk var förbehållen de 
kejserligt grundade kyrkorna. Tornen kunde innehålla en förhall i bottenvåningen, 
ett helgonkapell och en furstlig loge med öppning ut mot en läktare (Anglert 
1995:78ff). Romanska torn är rikligt företrädda i Östergötland. En tredjedel av 
kyrkorna hade torn under medeltiden (Bonnier 2004:36, 42).
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Fig 1. Östergötland med de romanska kyrkorna markerade. Det ljusa öst-västliga stråket tvärs 
igenom landskapets mitt visar det bördiga odlingslandskapet. Underlagsmaterialet är hämtat 
från Medeltidsstaden nr 40, Skänninge, sid 46. grafik lars östlin.

Kyrkorna kan därmed sägas spegla närvaron av dåtidens aristokrati. Det var 
framför allt i den rika jordbruksbygden vid den egna gården, som de första kyr
korna byggdes. Ett komplement till denna bild kan historiska kartor och skriftligt 
material ge. I några fall har dessa egendomar ansetts ha inbegripit domäner som 
senare kom att motsvara en hel socken (ex Toliin 2008). Sockenstrukturen för 
västra Östergötlands fullåkersbygd visar på små socknar medan skogsbygdernas 
är betydligt större. Aven i en jämförelse mellan länets olika centrala jordbruks
bygder utmärker sig den västra delen med mindre socknar i förhållande till mel-



lersta och östra Östergötland där socknarna är större. I flera fall har man utifrån 
äldre kartmaterial föreslagit hypotetiska lägen för dessa storgårdar i anslutning 
till kyrkorna oöfriTIagfäfainiar dessa även bekräftats genom arkeologiska under
sökningar (Lindeblad & Nielsen 1997, Hedvall 2004). 249

Syfte, frågeställning och material
Huvudsyftet med den här artikeln är att försöka belysa det äldre kyrkolandskapet 
från Mjölby till Östergötlands bergslag, norr om Motala. Sammantaget berörs 
14 kyrkor från Göstrings, Aska, Bobergs och Finspånga läns härader. När och var 
byggdes de äldsta trä- respektive stenkyrkorna? Kan man kronologiskt följa en 
kyrklig expansion utifrån stenkyrkorna och hur förhåller sig i så fall denna ex
pansion till indikationerna på de äldre träkyrkorna?

Nedan ska jag försöka ge en bild av de utvalda kyrkplatserna och deras äldre 
historia utifrån kyrkobyggnaderna. Bilden kompletteras med andra kulturhisto
riska upplysningar som bebyggelsen vid kyrkan, fornlämningar i kyrkans närhet, 
eventuella kända ägoförhållanden med mera. Finns det indikationer på att det rör 
sig om privata kyrkor till exempel i form av torn och västverk? Har kyrkan exklu
siva drag i form av tidigt slagna valv eller stenskulpturer. Var kan man i så fall 
tänka sig läget för de eventuella storgårdarnas bebyggelse? Finns det någon möjlig
het att föra dessa eventuella gårdar bakåt i tid, före kristendomens etablering?
Mats Anglert har vid flera tillfallen belyst en rumslig överensstämmelse mellan 
runstenar, skattfynd, medeltida huvudgårdar och kyrkor med västmarkeringar.
Han har därmed ansett att det var en senvikingatida stormannaklass som låg 
bakom stenkyrkobyggandet (Anglert 1995). För att belysa detta kommer jag att 
lyfta fram närvaron av runstenar, tidigkristna gravmonument, yngre järnålders - 
gravar eller -boplatsspår och skattfynd i anslutning till dessa platser.

Mer än tre fj ärdedelar av de aktuella kyrkorna har helt, eller i stor utsträckning, 
rivits och ersatts med nya kyrkor under 1700- och 1800-talen. Detta medför att 
kunskapen om de äldre kyrkorna är begränsad, men även för flera av de bevarade 
kyrkorna saknas till och med en enkel kyrkobeskrivning. Inom detta begränsade 
arbete har det inte varit möjligt att fördjupa sig i arkivstudier eller fältarbeten i 
någon större skala.Tanken har också varit att försöka jämföra detta kyrkolandskap 
med det betydligt bättre kända området söder om Vadstena och väster om Bjälbo 
— Dals härad.

Nedan följer först en presentation av kyrkorna och kyrkplatsen utifrån äldre 
litteratur, arkeologiska undersökningsrapporter, Riksantikvarieämbetets fornmin
nesregister (FMIS), Lantmäteriets äldre geometriska kartor och Riksarkivet 
svenskt diplomatarium. Ytterligare en viktig kunskapskälla har varit den inventering
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Fig 2. Karta över det aktuella området i västra Östergötland. På kartan har namnen på de 
i artikeln berörda kyrkplatserna skrivits ut. Förutom undersökningsområdets kyrkplatser har även 
kyrkplatserna i Dals härad samt den omnämnda kyrkplatsen Klåstad markerats. De kyrkor som 
numera är rivna eller till största delen rivna är markerade med en cirkel. Kyrkor som till största 
delen är bevarade är markerade med en trekant. Kyrkor där endast det medeltida tornet har 
bevarats är markerade med en fyrkant. I några fall har socknar slagits samman som Varv och Styra, 
Kälvesten och Sten samt Strå och Broby. Förutom de två sistnämnda socknarna har de ursprungliga 
socknarna rekonstruerats i figuren utifrån äldre kartmaterial. Undersökningsområdet utgörs av 
delar av Finspånga län, Aska härad, Göstrings härad och Bobergs härad. Häradsgränserna är 
markerade med en tjock streckad linje. GRAFIK LARS östlin.



Samuel Hedlund gjorde under 1900-talets förra hälft för Riksantikvarieämbetet, 
Sveriges Kyrkors publiceringsarbete av landets kyrkor. Endast ett fåtal av de 
östgötska kyrkorna publicerades men Hedlunds anteckningar finns arkiverade på 
Riksantikvarieämbetet. För några av de rivna kyrkorna har Elias Brenners och 
Fredrik Kocks avbildningar, på 1600- respektive 1800-talet, varit värdefulla för 
att få en bild av dessa (Rörby 1982). Uppgifter om socknarnas storlek är häm
tade från Ridderstads ”Östergötlands beskrivning”. Förhoppningen är att genom
gången ska ge en viss inblick i kyrkolandskapet utan att för den skull gör anspråk 
på att ge en helhetsbild. Platserna presenteras för enkelhet skull från norr till 
söder. Efter denna genomgång görs en kronologisk sammanfattning för hela 
undersökningsområdet. Därefter följer en kort presentation av kyrkorna i Dals 
härad utifrån en artikel skriven av Ann Catherine Bonnier (Bonnier 1996:67ff). 
Anledningen till detta är att kunna göra en jämförelse med det undersökta kyrko
landskapet och Dals härads kyrkolandskap för att se om de uppvisar en likartad 
bild. Eftersom inga andra områden analyserats på detta sätt ges inga alternativ. 
Avslutningsvis görs en sammanfattning där jag försöker besvara de uppsatta 
frågeställningarna.

Tidigare forskning
Det är främst de västligaste delarna av Östergötland som diskuterats tidigare 
beträffande det äldre kyrkolandskapet. Det beror framför allt på att stenkyrkorna 
i stor utsträckning är bevarade men sannolikt också på att de äldsta kyrkorna 
byggdes här vilket tilldragit ett större intresse. Med följande artikel har jag tänkt 
belysa ett anonymt kyrkolandskap norr om Mjölby och vidare upp till Godegård 
i landskapets norra del. Som framgår nedan är det framför allt området väster om 
detta område som varit i fokus i tidigare forskning. Större forskningsprojekt som 
har berört västra Östergötlands kyrkolandskap är Staffan Helmfrids avhandlings
arbete om agrarlandskapet i västra Östergötland (Helmfrid 1962) och projektet 
Östgöta-Dal som drivits av Sveriges Kyrkor på Riksantikvarieämbetet. Här har 
kyrkorna i Dals härad dokumenterats (Bonnier 1996:67ff).

Stockholms och Uppsala universitet anordnade en tvärvetenskaplig dokto
randkurs i medeltidsforskning med området söder om Vadstena och runt sjön 
Tåkern i fokus. Resultaten publicerades i en bok där bland annat kyrkorna på 
olika sätt fick belysa detta område (Dahlbäck red. 1990). I ett pågående forsk
ningsprojekt på SLU i Uppsala berörs bland annat storgårdar och kyrkor i ett 
område som avgränsas av Vättern i väster, Vadstena i norr, Hov och Bjälbo i öster 
och Ödeshög och Holaveden i söder (Toliin 2008 i manus). Ett annat forsknings
projekt är det långsiktiga arbetet med att dendrokronologiskt datera kyrkorna i
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Linköpings stift. Hittills har provtagningar i 30 kyrkor utförts företrädesvis i västra 
Östergötland (Eriksson 2006). I en av artiklarna, från den ovan nämnda tvärveten
skapliga doktorandkursen, försökte Lars Kennerstedt dela in kyrkorna i grupper 
med utgångspunkt i arkitektoniska drag, ägoförhållanden och förekomst av torn. 
Redan år 1927 gjordes ett försök till en gruppering av ”Östergötlands romanska 
landskyrkor”. Målet var att försöka inordna byggnaderna i stilistiska grupper med 
kopplingar till olika byggherrar (Lundberg 1927). Ett tredje försök till gruppering 
av kyrkorna med delvis nya kriterier ges i artikeln ”Kyrkobygge och kungamakt 
i Östergötland” (Redelius 1972). En sammanfattande översikt av kyrkorna i 
Östergötland har publicerats av forskningsprojektet Sockenkyrkorna (red Sjö
ström, I. och Ulien, M. 2004). Medeltidens kyrkor behandlas av Ann Catherine 
Bonnier i en artikel i denna publikation.

Undersökningsområdets kyrkor 

Godegård
Området norr om Motala utgörs av bergig skogsbygd med en bergslag som hade 
tillgång på järnfyndigheter fram till 1600-talet. Stora delar koloniserades under 
medeltiden i samband med bergsbrukets etablering. Det äldsta kartmaterialet, 
från 1600-talet, visar att bebyggelsen i huvudsak bestod av ensamgårdar (Arrhe
nius 1955).

Socknen, som är mycket stor, omnämns från år 1295 och skrevs åkguthagartom 
(Norden 1943:152). Gårdsnamnet, som skrevs Godhagardhum år 1345, tolkas 
bestå av mansnamnet Godhe, bildat till adjektivet god, och gård som betyder in- 

diängnad plats, gårdsplats (Franzén 1982:23). I en annan tolkning anses förleden 
ha en koppling till gudi eller godi som tros ha varit den som förestod offer och 
ting under förkristen tid (Norden 1943:152).

Endast få fornlämningar var tidigare kända i kyrkans närområde, men vid en 
nyligen utförd arkeologisk undersökning påträffades lämningar 100 meter väster 
om kyrkan. Det rörde sig om ugnsrester och föremål från smide eller järnfram
ställning daterat till 1200- och 1300-talen (Lindeblad & Stålbom 1997:10ff). 
Vid fastigheten Lugnet 400 meter sydväst om kyrkan har det tidigare funnits 
kullar, stensättningar och bautastenar (Nordenskjöld 1874).

Ar 1359 donerade Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) och hans hustru 
Bengta Abrahamsdotter mark och gårdar, däribland Godegårds gård i Godegårds 
socken till S:t Andreas altare i Linköpings domkyrka (DS 6039). Var denna gård 
har legat är okänt. Dagens Godegård är ett säteri som ligger två kilometer norr 
om kyrkan. På en karta över Godegårds säteri år 1777 anges att denna plats tidi-
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Fig 3. Detalj ur 1638 års geometriska avmätning av Godegårds socken Klockaretäppan nr 1:8,
9 och 10 Hälla gård, 12 Godegårds kyrka, 13 Klockaregården och 14 Söderby. I åkermarken 9 
och 10 påträffades, vid en arkeologisk undersökning, lämningar efter järnhantering 
(Lantmäteriet akt nr D27-66:D3:248).

gare kallades Torshyttan (Lantmäteriet akt nr D27-72:l). I närheten av kyrkan 
fanns däremot flera enheter men med andra namn, Sörby, By och Hälla. På den 
geometriska kartan från år 1638 (Lantmäteriet akt nr D27-66:D3:248) ligger 
Hälla gård väster om kyrkan och däremellan ligger Hällas åkrar. Norr om kyrkan 
ligger klockaregården som har sina marker norr, öster och söder om kyrkan. 
Utifrån ägogränserna kan man tolka det som att egendomen Klockaregården men 
även kyrkogården är avstyckade från Hälla. Även resultaten från den arkeologiska 
undersökningen på Hällas marker visar att platsen kan tolkas som den ursprung
liga storgården Godegård och att kyrkan legat på dess mark.

Kyrkan ligger i socknens södra del. En del av den medeltida kyrkans norra 
del är riven i samband med att kyrkan utvidgades. Det finns endast enstaka upp
gifter om den ursprungliga byggnaden. Kyrkans planform var romansk. Långhu
set var knappt elva meter långt invändigt och koret som var rakt avslutat mot 
öster var sex meter långt. Broocman nämner att kyrkan enligt traditionen var upp
förd för bergsmännen och att den invigdes år 1251 av biskop Laurentius (Brocc- 
man 1760:398).
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Motala
Aven denna socken är mycket stor i jämförelse med de övriga i undersökningen 
och kyrkan ligger i socknens södra del. Ortnamnet Motala har föreslagits betyda 
helgedomen vid vägmötet eller det förnäma huset vid vägmötet (Lindeblad 
2008:70 och där anf litt). Förutom landvägarna finns också Motala Ström som 
haft stor betydelse inte bara för kommunikationer utan också för kvarnar och 
fisken som finns omnämnda här under medeltiden. En förmodad fiskeanläggning 
är daterad till 1080-talet (Lindeblad 2008:88). Andra indikationer på att Motala 
var en centralort under yngre järnålder och medeltid är lämningar från en brons- 
gjuteriverkstad från yngre järnålder liksom lösfynd av en samtida spjutspets, två 
runstenar samt en guldbrakteat. I området finns såväl ett äldre som ett yngre 
järnåldersgravfält, dessutom finns uppgifter på att det ska ha funnits en domarring 
(Lindeblad 2008:77).

Det äldsta omnämnandet är från år 1288 då Magnus Ladulås förlänade en 
tomt till riksrådet Knut Mattson. Andra ägare i Motala var bland annat Linkö- 
pingsbiskopen, östgötaklostren och Bo Jonsson (Grip) som uppgavs äga 20 tomter. 
I slutet av 1300-talet flyttades Aska härads tingsplats till Motala från Sjökumla, 
Kälvestens socken (Lindeblad 2008:81 och där anf litt).

I det äldre kartmaterialet ligger kyrkan i anslutning till en enda gård, Skatte
gården, i utkanten av Bispmotalas mark. Det är troligt att Bispmotala tidigare 
utgjort en storgård med tillhörande kyrka. Byarna Bispmotala, Motala norra och 
Motala södra ligger flera hundra meter från kyrkan. Ursprungligen kan möjligen 
alla dessa enheter ha utgjort en större egendom, Motala. En kilometer uppströms 
låg Hårstorp, en huvudgård som är känd från slutet av 1200-talet. Den ägdes då 
av Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta). Det är inte omöjligt att gården har sitt 
ursprung i Motala och att den under högmedeltiden 
flyttades ut från Motala till ett försvarsmässigt bättre 
läge (Lindeblad 2008:84f).

Vid en byggnadsarkeologisk undersökning 
åren 1952-53 frilädes kyrkans murverk. I kyr
kans sydmur konstaterades att det finns 
murpartier från två äldre kyrkor som har 
återanvänts i den nuvarande 1700-tals 
kyrkan. Det rör sig dels om murar 
till en kyrka frän 1670-talet och

Fig 4. Motala kyrka avbildad på 
1600-talet av Brenner (Rörby 1982).



Fig 5. Detalj ur en geometrisk ägo- 
avmätning över Vinnerstad by från 
år 1704. Byn, som består av fyra 
gårdar, ligger söder om kyrkan. 
Mellan kyrkan och byn finns på 
kartan flera tomter markerade 
med "T"och "V". Dessa ligger dikt 
an mot den södra kyrkogårdsmuren 
och gränsar mot vägen i söder.
Byn ligger på den andra sidan vägen. 
En möjlighet är att storgårdsbe
byggelsen låg på dessa obebyggda 
tomter som på 1700-talet tillföll de 
bebyggda enheterna söder om 
vägen. AD markerar klockaregården 
(Lantmäteriet akt nr Dl 28-13:1).
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dels om murar till en kyrka som antas vara uppförd på 1200-talet. Gunnar Lind
qvist menar att murverkets tämligen stora kalkstenar indikerar en datering till 
1200-talets förra del. Vid undersökningen kom också delar av de äldre kyrkornas 
murar att grävas fram i samband med renoveringsarbeten i den befintliga kyrkan. 
Den äldsta kyrkan hade en romansk planform med ett långhus som invändigt 
mätte drygt tio meter på längden och knappt sju meter på bredden. Koret, som 
hade varit lägre och smalare, hade i öster varit försett med en absid med nästan 
samma bredd som koret (Cnattingius 1955, Lindqvist 1997).

Kyrkan verkar inte ha varit utmärkande i sig utan har snarare varit relativt 
enkel, utan torn och kända utsmyckningar. Däremot utmärker sig platsen på flera 
sätt. Däribland de tre tätt liggande Motalabyarna. De kan ses som spåren av en 
ursprunglig storgård med tillhörande kyrka.

Vinnerstad
Gården Windestadhum omnämndes år 1348 då den donerades av Ulf Abjörnsson 
Sparre av Tofta (DS 4335). Drygt 600 meter sydväst om kyrkan finns ett stort 
gravfält där åtminstone delar av det verkar härröra från yngre järnåldern (RAA 
Vinnerstad 7:1). Det är sannolikt Vinnerstads gravfält eftersom det inte finns 
några andra äldre namnformer i närheten. Det bör betyda att det fanns en bebyg
gelse här redan under yngre järnålder.
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SSHi
Fig 6. Vinnerstads sydportal. Öppningen flankeras av halv
kolonner som bär upp kapital i form av människohuvuden 
i djurs käftar. Halvkolonnerna vilar på djurformade baser, 
som sannolikt ska föreställa lejon. En enkel rundbåge kröner 
öppningen. På fotot visas den ursprungliga sydportalens ena 
kapital, foto rikard hedvall.

Runslingan på ett tidigkristet gravmonument i 
kyrkan lyder ...”lät resa denna sten efter sin moder Åsa”
(Brate 1911:8). Monumentet visar att det med stor 
sannolikhet fanns en kyrka här redan under 1000-talets 
andra hälft.

Kyrkan anses vara uppförd i slutet av 1100-talet.
Om det ursprungliga koret avslutades med en absid är okänt.
Koret utvidgades och valvslogs enligt Hedlund sannolikt redan på 
1200-talet (Hedlund i manus). Långhuset är invändigt tio meter långt p 
och 5,7 meter brett. Tornet är eventuellt senare tillkommet och i sam
band med dess uppförande revs långhusets västra gavelröste, enligt Lindqvist 
skedde även detta på 1200-talet (Lindqvist 1997:3). Uppgången till tornet börjar 
i långhusets västvägg. På nord och sydsidan är tornet bredare nertill med ”höfter”. 
Tornet är därmed lika brett som långhuset. Utmed tornets takfot finns en rund- 
bågsfris. Byggnadsmaterialet i kor och långhus är delvis av röd sandsten men i 
övrigt av kalksten. I långhuset är stenarna mycket omsorgsfullt huggna och skiften 
är höga, hörnkedjorna består av korta men höga stenar (Hedlund i manus).

Kyrkan är nog mest känd för sin utsmyckade sydportal. Den anses vara ett 
verk av någon av de två anonyma stenmästarna ”Bestiarius” eller ”Arcadius” 
(Lundberg 1927:42,46, Ullén 2003:28, Lindqvist 1997:3). Bestiarius dopfunts- 
arbeten i Östergötland dateras till slutet av 1100-talet eher omkring 1200 medan 
Arcadius dopfuntsproduktion i Östergötland anses ha börjat i början av 1200-talet 
(Ullén 2003:16,28).

Liksom de två föregående kyrkorna kan även denna räknas som en privat 
gårdskyrka. De äldsta kända ägarna av Godegård och Vinnerstad kom från samma 
släkt, Sparre av Tofta.

Kälvesten
Tornet är den enda bevarade byggnadsdelen av kyrkan som var placerad i den 
södra delen av socknen. På den geometriska ägoavmätningen från år 1635 bestod 
socknen av flera byar men vid kyrkplatsen fanns enbart gården Kiälfüesten (Lant- 
mäteriet akt nr D142-14:D15:18—19). Denna gårds ägor sträckte sig runt kyrko-



gården. Är 1325 omnämns Kæluesten och 1334 nämns Köluestens kyrka och 
kyrkoherde (Franzén 1982:19, Ridderstad 1917:93). Namnet kan sättas i samband 
med den sjö vid namn Kaalf eller Kälven som låg norr om kyrkan (Broocman 
1760:660ff) medan -sten kan syfta på ett hus eller fornborg byggt i sten. Även 
söder om kyrkan vid nuvarande Tranberga mosse fanns förr en sjö. Kyrkan byggdes 
på näset mellan dessa båda sjöar. Häradets tingsplats låg i Sjökumla fram till 
1370-talet då den flyttades till Motala (Lindeblad 2008:81 och där anf litt). Sjö
kumla ligger knappt två kilometer nordost om kyrkan. I början av 1800-talet slog 
man samman de båda socknarna Västra-Sten och Kälvesten varvid de båda socken
kyrkorna revs förutom Kälvestens torn. Tornet byggdes samman med den nya 
gemensamma kyrkan som fick namnet Västra Stenby (Ridderstad 1917:93).

I kyrkans närområde finns några lämningar från yngre järnåldern. Vid byn 
Orevad 500 meter nordväst om kyrkplatsen har en hög funnits tidigare (FMIS 
Västra Stenby 33:1). Även 400 meter sydväst om kyrkan har det tidigare funnits en 
gravhög (FMIS Västra Stenby 47:1). På kyrkogården står en runsten som tidigare

Fig 7. Avbildning av Kävestens kyrka år 1669 av Elias Brenner. Stenkyrkan bestod ursprungligen av 
ett långhus, ett smalare kor med absid. Kanske hade också ett tornbygge påbörjats men avbrutits. 
Långhusets innermått var knappt tio meter på längden och drygt sex meter på bredden.
Absiden var utvändigt dekorerad med en rundbågsfris och lisener (Rörby 1982:78).
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var inmurad i sakristian (Broocman 1760:661). Stenen är en av få äldre runstenar 
som är kända i landskapet. I kyrktornets bottenvåning finns en lockhäll till ett 
tidigkristet gravmonument. Hällens fyndplats är okänd men det är troligt att den 

258 härstammar från Kälvesten. Därmed är det också högst troligt att det fanns en 
träkyrka här på 1000-talet.

Tornet visar släktskap med tornet i Svinstad, nuvarande B anke kind, om än 
av något enklare slag och med andra proportioner (Lundberg 1927:43). Såväl 
Bankekinds som Askebys torn, vilka är mycket lika, har en mycket utpräglad 
aristokratisk karaktär med kapell och galleri. I Kälvestens torn finns en portal 
mot långhuset en våning upp, varigenom man förmodligen kunde komma ut på 
en läktare av privat karaktär.

En annan likhet med Bankekind är tornets höfter, dvs att tornet är bredare 
nedtill mot norr och söder. Från tornets övre delar har trävirke dendrokronologiskt 
daterats till år 1212 dvs ett par årtionden efter färdigställandet av Bankekind 
kyrka och ungefär samtidigt med tornet i Bjälbo (Eriksson 2006:76). Arkitekto
niska egenheter ovan andra våningsplanet kan tala för att den nedre delen av tornet 
är äldre och att tornet byggts på i början av 1200-talet.

Såväl gravar, kartmaterial, tornet, det tidigkristna gravmonumentet och run
stenen talar for att det funnits en storgård här under yngre järnålder och medeltid.

Sten eller Västra Sten
Stena omnämns som egen socken år 1301 och som by år 1383 (Ridderstad 
1917:93). I kartmaterial från 1600-talet är byns fyra gårdar placerade på ömse 
sidor om bygatan. Kyrkan ligger ytterst i den ena gårdsraden och tvärs över gatan 
ligger prästgården (Lantmäteriet akt nr D142-25:D5:1). Vid prästgårdens 
gamla ladugård har en silverskatt på ett och ett halvt kilo påträffats. Ett flertal 
föremål bland annat torshammare, arabiska och tyska mynt, det yngsta från år 991, 
fanns i skatten. På platsen för några äldre logar på Stens rusthålls tomt, som ligger 
två tomter norr om kyrkan, har en guldskatt på ett kvarts kilo med fyra vikinga
tida armringar påträffats (Rosenlund 2003:2, Ridderstad 1917:95, Historiska 
Museets inventarienummer 9476, 9838, 9534 och 9760). På Stens Västergårds 
ägor har flera gravhögar grävts bort (Historiska Museets inventarienummer 4613 
och 4766). På byns marker ungefar 700 meter söder om kyrkan finns gravfältet 
Högrabacken med ett sjuttiotal synliga lämningar bland annat högar (FMIS 
Västra Stenby 21:1).

Kyrkan, som nu är riven, bestod av torn, långhus och ett smalare kor med absid 
och var knappt 15 meter lång och drygt fem meter bred (Broocman 1760:658). 
Upp i tornet kom man utifrån genom en trappa i sydmuren. Om tornet var sam-
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Fig 8. Kyrkan i Sten avbildad av Brenner 
på 1600-talet (Rörby 1982)

Fig 9. Varvs kyrka avbildad på 1600-talet av 
Brenner (Rörby 1982).

tida med resten av kyrkan är okänt. Absiden var dekorerad med en rundbågsfris 
under takfoten. Utifrån gravar och skattfynd råder det knappast någon tvekan om 
att det fanns en storgård här under vikingatid.

Varv
Ar 1861 slogs Varv och Styra församlingar samman och en ny kyrka uppfördes 
mellan de äldre kyrkplatserna (Ridderstad 1917:71). Av de äldre kyrkorna återstår 
inget idag. Huarf omnämns år 1293 i samband med att Elofsätten donerar mark 
därifrån (DS 1095). En dryg kilometer norr om kyrkplatsen förekommer plats
namn, som kan ha koppling till den Stenkilska ätten, Stenkilsvarv, Kungsbacken 
och Drottningbacken. En stenkällare i Stenkilsvarv ska enligt sägner ha en kopp
ling till en prins Stenkil (Ridderstad 1917:72). Inga fornlämningar är kända i den 
närmaste omgivningen. Kyrkbyns samtliga sex gårdar låg norr om kyrkan år 1635 
när den äldsta kartan upprättades (Lantmäteriet akt nr D124-15:D5:125-6). Präst
gården gränsade till stor del mot kyrkogården i norr.

Kyrkan, som var uppförd av huggen kalksten, var 17 meter lång och drygt sex 
meter bred (Broocman 1760:678). Den bestod av torn, långhus och kor med 
absid. Det är okänt om tornet var uppfört samtidigt med de övriga byggnadsde
larna. Absiden var dekorerad med en rundbågsfris och lisener. Koret var även det 
försett med en rundbågsfris. På Mandelgrens avbildning har kyrkan en kraftig 
skråkantssockel (Rörby 1982). Sockelprofilen indikerar att kyrkan inte var äldre 
än 1100-talets mitt. Det är inte mycket som talar för att det under yngre järnålder 
eller tidig medeltid funnits en storgård i Varv. Det skulle i så fall vara de påkostade 
exteriöra utsmyckningarna på kor och absid.
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Fig 10. Varv, detalj ur en geometrisk ägoavmätning från år 1706 (Lantmäteriet akt nr 0124-15:1).

Fig 11. Det finns ingen bebyggelse i anslutning till kyrkan i det äldre kartmaterialet.
Styra kyrkby låg 600 meter norr om kyrkan. En tomtfigur söder om kyrkan som kringgärdas 
av flera vägar skulle kunna tänkas ha utgjort bebyggelseläget för själva huvudbebyggelsen 
på en storgård. Ett annat möjligt läge för storgården är norr om kyrkan där också myntskatten 
påträffades (storskifteskarta från år 1768, Lantmäteriet akt nr 0105-7:3).
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Fig 12. Styra kyrka avbildad av Brenner på 1600-talet (Rörby 1982).

Styra
Socknen som är mycket liten omnämns år 1379. Namnet anses vara mycket gam
malt men dess betydelse är okänt (Franzén 1982:25). Styra omnämns annars 
redan år 1361 (Ridderstad 1917:70).

Drygt 300 meter söder om kyrkan finns ett gravfält från järnåldern (RAA 
Styra 23:1). Endast 100 meter norr om kyrkan har en myntskatt på minst 5314 
mynt och brakteatrar hittats (andra källor nämner 24000 mynt, i vilket fall ska 
det ha varit 14-16 skålpund). Skatten är enligt numismatikern Kenneth Jonsson 
deponerad i slutet av 1270-talet (muntlig uppgift). De påträffades i åkermark, 
intill en stor sten, och hade varit nergrävda i en trälåda. Då fyndet gjordes på 
1700-talet tillhörde marken Brunnsgården i kyrkbyn (Ridderstad 1917:70, RAA 
Styra 21:1, Historiska Museet inventarienummer 374 C).

Kyrkan, som var uppförd i huggen kalksten, var 17 meter lång och sex meter 
bred (Broocman 1760:680). Långhuset hade två sekundära valv (Ridderstad 
1917:70). Den har inte haft något torn utan klockorna hängde i en stapel. På 
Brenners avbildning från 1660-talet syns också att kyrkan inte var dekorerad med 
friser eller lisener men hade eventuellt en skråkantssockel (Rörby 1982).Det finns 
inga indikationer på att det skulle ha funnits en storgård här under yngre järnålder.
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Fig 13. På teckningen av Vallerstad kyrka, av Bertil Sandahl från 1870-talet, hade tornet 
försetts med ett annat arkitektoniskt utseende än det hade vid rivningen år 1832.
Detta vet vi idag eftersom tornet avbildades innan det revs av Nyström (teckningen förvaras 
i kyrkan). Frågan är vilket underlag Sandahl hade för sin avbildning och om de övriga avbildade 
byggnadsdelarna överensstämmer med verkligheten? Teckningen har i denna figur modifierats 
genom att Nyströms avbildning av tornet har överförts på Sandahls teckning.
Rekonstruktionen är gjord av Ingemar Liljegren, Vallerstad.

Vallerstad
Walderstadha omnämns år 1352 (Franzén 1982:18). Uppgifter om två numera 
förkomna runstenar från medeltidskyrkan förekommer (RAA 61:1, Ridderstad 
1917:244ff, Broocman 1760:142). Inga andra kända fornlämningar finns i Valler
stads närhet. Lunds backe, som är ett av Östergötlands största gravfält, ligger en 
och en halv kilometer nordost om kyrkan på byn Hasslas marker (RAA Vallerstad 
11:1). Byn bestod av sju gårdar varav prästgården låg ett långt stycke från kyrkan.

Mycket lite är känt om Vallerstads kyrka som revs på 1830-talet. Den var 
enligt Broocman knappt 24 meter lång och drygt fem meter bred (Broocman 
1760:142). Kyrkan bestod av torn, långhus och kor med en absid. Om tornet var 
ursprungligt är okänt. Hela grunden verkar ha vilat på en sockel. Kyrkan var byggd 
av kalksten och gråsten (Hedlund i manus) Tornet är den enda byggnadsdelen 
som finns kvar från den medeltida kyrkan (Rörby 1982). Inte heller denna kyrk- 
plats uppvisar indikationer på en storgård från yngre järnålder eller tidig medeltid.



Järstad
Socknen är mycket liten. Ortnamnet omnämns år 1331 som ”Jærpstada” (DS2859). 
På storskifteskartan från år 1779 ligger samtliga av kyrkbyns gårdar öster om 
kyrkan (Lantmäteriet akt nr D44-5:l).

En runsten är känd från socknen. På 1700-talet angav Broocman att den 
fanns på kyrkogården och sedan år 1895 står den intill vapenhuset (Brate 1911:90). 
Få fornlämningar är kända i socknen. Vid Bäckegården har det funnits ett grav
fält förmodligen från äldre järnålder (Järstad 3:1) och intill detta fanns en boplats 
som förmodligen var samtida (Järstad 16:1) (Elfstrand 1996:10). Vid byn Ullevi 
finns en hög (Järstad 5:1) och inte långt därifrån har en grav innehållande skelett 
från en man, en häst och en hund påträffats (Järstad 14:1). Klackeborg, en vall- 
gravsavgärdad storgård, låg på en udde där Skenaån och Svartån rinner samman 
(Järstad 1:1). Vid de arkeologiska undersökningar som genomförts på platsen har 
enstaka anläggningar, kulturlager och föremål från bland annat 700-tal och tidig 
medeltid påträffats (Feldt 1992). Någon egentlig koppling mellan denna befästa 
gård eller borganläggning och kyrkan, som ligger tre kilometer bort, finns inte 
förrän på 1400-talet. Vid medeltidens slut var hela socknen frälsejord. Samtliga 
gårdar i Järstads socken förutom Ullevi by ägdes då av Arvid Trolle. Tidigare var 
folkungaätten jordägare i socknen (Berg i denna pubi.).

Kyrkan i Järstad är unik bland de östgötska landsortskyrkorna och får dess
utom anses som mycket exklusiv vid dess tillkomsttid under 1200-talets första hälft. 
Den är nämligen byggd i romansk stil men med gotiskt byggnadsmaterial, tegel 
(Bonnier 2004:45).Teglet förekommer vid denna tid i Östergötland främst i stads
kyrkor men folkungapalatset i Vadstena är ett annat exempel (se Konsmar i manus). 
Ett exklusivt och ovanligt drag är de ursprungliga valven i både kor och långhus. 
Även det tidiga och ursprungligen valvslagna vapenhuset utmärker byggnaden.

Kyrkan bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus, invändigt cirka nio 
meter långt och knappt sju meter brett och ett smalare och lägre, rakt avslutat 
kor, allt byggt i tegel i vendiskt förband. Båda byggnadsdelarna är dekorerade med 
en rundbågsfris under takfoten på den södra sidan. Över rundbågsfrisen finns ett 
strömskift. Den norra sidan av långhuset indelas av tre enkla lisener samman
bundna av en taklist. Korets norra fasad är dekorerad med ett strömskift och 
under det ett dubbelt fiskbensmönster (Hedlund i manus, Peterson 1993). Lång
huset är tillbyggt åt väster med en travé. Den ursprungliga kyrkobyggnaden be
stående av kor och ett långhus med två travéer var avtäckta med kryssvalv, upp
lagrade i kyrkmurarna på vulster. Vid de konserveringsarbeten som pågick i slutet 
av 1980-talet och början av 1990-talet konstaterades vidare att de nuvarande 
valven sannolikt är den tredje generationen valv (Peterson 1993).
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Fig 14. Järstad kyrka sedd från sydost. FOTO RIKARD HEDVALL.

Även exteriört menar Peterson sig kunna se förändringar i byggnaden. Det 
övre partiet av kyrkans södra murar menar han är utbytt i slutet av 1200-talet 
utifrån stilistiska jämförelser med sakristian på Strängnäs domkyrka. Därmed 
skulle inte rundbågsfrisen vara ursprunglig utan istället dekoren på den norra 
sidan med lisener, sågskift och fiskbensmönster.

Bland målningarna i kyrkan finns folkungaättens vapen, en hjälm med hjälm
täcke och flaggprydda horn och aspanäsättens vapen, familjen blå, med en gul 
lejonörn på röd botten. Hjälmens krönande horn är det enda som finns kvar. 
Ytterligare ett vapen har funnits. En träskulptur föreställande madonnan med 
barnet, har stilistiskt daterats till slutet av 1100-talet (Peterson 1993). Madonnan 
kan ses som en vag indikation på att det funnits en äldre kyrka medan det i övrigt 
inte finns något som talar för att det här funnits en äldre enhet före 1200-talet då 
den exklusiva tegelkyrkan uppfördes.



Skänninge
S känninge utmärker sig gentemot övriga orter i undersökningen bland annat 
genom att det fanns flera kyrkor under medeltiden. Två av dessa bör ha uppförts 
senast under 1000-talet. Vid två kyrkogårdar på var sin sida om Skenaån har näm
ligen ett stort antal tidigkristna gravmonument påträffats, Allhelgona och S:t 
Martin. Under de senaste åren har en storgårdsbebyggelse från sen vikingatid och 
tidig medeltid undersökts vid S:t Martins kyrkplats. Även vid Allhelgona fanns 
tidigmedeltida bebyggelse, som är något mer svårtolkad (Bergqvist i manus). I 
Skänninge finns också runstenar vars ursprung är osäkra. Det finns inga kända 
yngre järnåldersgravar i närområdet. I slutet av 1100- eller början av 1200-talet 
anlades vid denna centralort staden Skänninge. Efter reformationen revs samt
liga kyrkor i staden förutom stadskyrkan Vårfru, som är uppförd omkring år 1300. 
Nedan följer en presentation av de två äldsta kyrkplatserna, S:t Martin och All
helgona, utifrån artikeln Kyrkorna i Skänninge (Hedvall i manus).

Allhelgonakyrkan
Skänninge omnämns som prosteri år 1232. Utifrån Allhelgonakyrkans väl till
tagna dimensioner är det sannolikt att det var just Allhelgona som var prosteri- 
kyrka. Möjligen var det därmed redan vid dess uppförande planerat att den 
skulle inneha en överordnad betydelse i den kyrkliga organisationen. Förekomsten 
av ett mynthus eller växlingskontor i staden på 1200-talet, ett senare omnämnt 
kungligt patronat för Vårfrukyrkan och en bosgård kan indikera att Allhelgona
kyrkan ursprungligen var en kungsgårdskyrka. Kyrkan kom också att bli S kän
ninges sockenkyrka från 1100- eller 1200-talet. I ett diplom från 1270- eller 
1280-talet omnämns ”parochia skæningiensi” och dess tillhörande sockenbor, som 
var bönder respektive svenska och tyska köpmän (DS 901). Under 1200-talet har 
kyrkan alltså även fungerat som stadens kyrka. I samband med Vårfrukyrkans 
tillkomst, omkring år 1300, som stadsförsamlingens kyrka, kom Allhelgona 
återigen att bli landsförsamlingens kyrka.

Långhusets tunna kalkstensskift liksom avsaknaden av en egentlig sockel har 
sina paralleller i de östgötska kyrkor som uppfördes under 1100-talets första hälft. 
Vid de undersökningar som gjorts har man inte kunnat konstatera om tornet var 
uppfört samtidigt med långhuset. Utifrån en tidigare utförd undersökning, då 
tornets nordvästra hörn frilädes, har tornets längd kunnat uppmätas till drygt tio 
meter och bredden motsvaras av långhusets bredd, planformen var med andra ord 
kvadratisk (Lindqvist 1970: 128,130).

Förutom tornets enorma dimensioner var även långhuset mycket stort. Med 
de inre måtten 16,7x8 meter fanns få paralleller i Östergötland vid denna tid.
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Koret hade byggts om i början av 1300-talet så dess ursprungliga utseende är 
oklart. Det här var den bild av byggnaden som framkom efter friläggandet av dess 
murar vid undersökningarna år 1957, 1959 och 1961 (Ljungstedt 1959a, Lindqvist 
1961a, 1970). De äldsta mynten som påträffades och som kan kopplas till den 
äldre stenkyrkan är präglade i slutet av 1100-talet (Lagerqvist 1970:137). Ett 
mynt från 1000-talet liksom flera tidigkristna gravmonument indikerat att det 
funnits en kyrka tidigare på platsen. Liksom vid S:t Martin bör det ha funnits en 
storgård här vid denna tid.

S:t Martin
På samma åsrygg som Allhelgonakyrkan låg, men på den andra sidan Skenaån, 
låg S:t Martin. Avståndet dem emellan var bara 250 meter. I ett brev, som utfär
dades på 1270-talet, omnämns S:t Martin i Skänninge för första gången (DS 
885). Det kan tolkas som att S:t Martins kyrka då ägdes av någon i Elofsätten. 
Kyrkan kom att ingå i det dominikankonvent som grundades här på 1270-talet 
och som kungen utfärdade ett skyddsbrev för år 1282 (DS 754). Kyrkplatsen hade 
då redan varit i bruk i 200-250 år vilket flera tidigkristna gravmonument visar. 
Med stor sannolikhet byggdes även här en träkyrka på 1000-talet som senare kom 
att ersättas med en stenkyrka.

Liksom Allhelgonakyrkan har S:t Martins kyrka uppförts som privatkyrka i 
anslutning till en storgård. Stora delar av gården har under senare år undersökts 
(Bergqvist i manus). Gravmonument från kyrkogården kan på stilistiska grunder 
dateras till 1000-talets förra hälft och en kyrka bör ha funnits samtidigt.

Vid en undersökning år 1929 frilädes murarna till en gotisk salkyrka. Utifrån 
planformen bör kyrkan inte vara äldre än från 1200-talets senare hälft. De äldsta 
mynten som påträffades vid de arkeologiska undersökningarna är från början av 
1300-talet (Lagerqvist 1970:137). De undersökta murarna kan därmed sannolikt 
sägas härröra från en kyrka uppförd av dominikansystrarna (Cnattingius 1929). 
Några spår av äldre kyrkor har inte påträffats.

Bjälbo
Bjälbo var folkungaättens sätesgård åtminstone från och med 1200-talet. Magnus 
Minnesköld och hans bror Birger Brosa är de första kända folkungarna på gården. 
Kung Magnus Eriksson skänkte Bjälbo i mitten av 1300-talet till Skänninge 
kloster (DS4944). Kyrkan är uppförd långt söderut i socknen. Bjälbo, som var den 
största byn i området, hade tretton gårdar enligt det äldsta kartmaterialet.

Väster om kyrkplatsen har ett flertal arkeologiska undersökningar genomförts. 
Det är främst Bjälbo Trädgård som har berörts. Ett gravfält från romersk järnålder
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Fig 15. Brenners avbildning av Bjälbo kyrka från år 1669 (Rörby 1982).

och boplatslämningar från vendeltid har undersökts. Däremot verkar kulturlager 
i den norra delen av fastigheten ha grävts bort under åren. Enstaka medeltida 
anläggningar och föremål har påträffats på tomten liksom en vikingatida härd. 
På fastigheten väster om Bjälbo Trädgård har boplatslämningar från övergången 
vendel- och vikingatid undersökts (Moström 1997:9ff). Det ska också ha funnits 
ett gravfält 150 meter norr om kyrkan (Gustin 2006:4).

Två runstenar varav en omnämner drängar och gillesbroder har påträffats i 
sockenstugan och i kyrkans sakristia (Brate 1911). Detta är en av ett fåtal kända 
”gillesstenar” från Sverige. Några fragment av tidigkristna gravmonument har 
också påträffats vid kyrkplatsen bl a över en grav som var täckt av en återanvänd 
lockhäll (Eriksson 1983). Graven som hittades 100 meter norr om den befintliga 
kyrkan hade anlagts i en äldre träkyrka. Den äldre kyrkan var byggd i trä och 
uppförd på en stensyll. Långhuset har varit sex meter långt och fem och en halv 
meter brett. Utifrån kalkbruksgolvet i koret kunde dess storlek bedömas ha varit 
tre gånger tre meter (Gustin 2006:2,11). Utifrån byggnadsteknik med syllstenar 
och kalkbruksgolv samt avsaknad av stolpar nedsatta i grävda gropar kan kyrkans 
uppförande uppskattas till omkring år 1100.



Fig 16. Detalj från geometrisk ägoavmätning i Bjälbo från år 1638.1 kyrkbyn låg kyrkan centralt 
med gårdar väster, söder och öster om kyrkogården. Väster om kyrkplatsen fanns också en mycket 
stor obebyggd tomt, nummer 8 "byggningstomt åker". I den norra delen av den mycket stora 
kyrkogården påträffades spåren av en träkyrka (Lantmäteriet akt nr D7-2:D7:205-10).

Den numera rivna stenkyrkan, som får anses som ersättare till den förra, var 
uppförd under 1100-talet, sannolikt redan under dess förra hälft (Eriksson 
2006:25, Bonnier 2008:192). Den bestod av ett långhus med ett smalare och 
lägre absidförsett kor. Den utvändiga bredden på långhuset var 7,7 meter medan 
längden av absid, kor och långhus har varit 22 meter (Broocman 1760). Därmed 
var kyrkan en av de större landsortskyrkorna i Östergötland.

Omkring 1220 byggdes det mäktiga tornet, 38 meter högt med en i det när
maste kvadratisk planform med tio meters sidor. Ursprungligen var det sex vånings
plan varav de tre nedersta är indelade med två rum var. De två undre våningsplanen 
är tunnvälvda. Tornet anses bland annat ha fungerat som bostad vilket en rökugn 
indikerar. Tre våningsplan tolkas ha fungerat som magasin. Entrén till tornet var 
placerad ett stycke upp på sydmuren. Sedan rivningen av stenkyrkan på 1780-talet 
är det endast tornet som är bevarat (Eriksson 1983:32ff, 2006:25). År 1353 do
nerade kung Magnus folkungaättens patronatsrätt över kyrkan till nunnekonventet 
i Skänninge enligt hans moders önskan (Ridderstad 1918:467).

Jan Eriksson har föreslagit att den tidigare nämnda ”Bjälbo Trädgård” skulle 
vara platsen för storgården. Kyrkorna låg också klart förskjutna åt detta häll på 
kyrkogården. Det är i sammanhanget intressant att poängtera att såväl trä- som 
stenkyrkan haft en västportal. Det är knappast troligt att kartbildens kyrkogård



motsvarar den ursprungliga, utan den har troligen utvidgats åt söder på 1100-talet 
i samband med uppförandet av stenkyrkan. Det sammanslagna kyrkogårdsom- 
rådet kan uppskattas till 180x70 meter. Utifrån runstenar, tidigkristna gravmo
nument och den tidiga kyrkan råder det ingen tvekan om att det funnits en 
storgård här åtminstone från och med den senare delen av vikingatiden

Högby
Högby omnämns redan på 1000-talet i en runinskrift "Torkel ristade denna sten 
efter Övind,Tostes son, som ägde Högby" (Brate 1911:83). Socknen omnämns 
år 1283 och byn år 1331 (SD 1). Namnet anses härröra från gården vid högen, 
troligen en gravhög (Franzén 1982:19). En diskussion om vilka eller vilken hög 
det rört sig om har sysselsatt flera forskare. En idé har varit att kyrkan byggdes 
på en gravhög, något som senare avfärdats efter en arkeologisk undersökning på 
denna plats (se exempelvis Selinge K-G 1985). Ett annat förslag har varit en 
kulle, sannolikt en naturformation, belägen några hundra meter öster om kyrk- 
platsen (Carlsson 1980). Ett mer troligt förslag är att namnet kommer av de grav
högar som låg på ett gravfält knappt 500 meter norr om kyrkplatsen, RAA 54. 
På 1800-talet angavs att det fanns ett 20-tal gravhögar på platsen och att andra 
gravar var bortgrävda och sönderodlade (Nordenskjöld 1870-71). I samband med 
en kyrkoinventering den 15 september 1829 angavs att det ett litet stycke från 
kyrkan fanns ättehögar. Förmodligen är det samma högar som Nordenskjöld 
beskrev. År 1949 gjordes en arkeologisk undersökning av en del av gravfältet varvid

Fig 17. Direkt öster om Högby kyrka 
ligger prästgården på 1638 års 
geometrisk ägoavmätning liksom 
idag. Utifrån kartmaterialet ser det 
ut som att kyrka och kyrkogård 
tidigare utgjort en äldre enhet.
Vid en mindre arkeologisk under
sökning mellan kyrkogården och 
prästgården konstaterades att det 
finns odaterade kulturlager inne
hållande skärvsten, obrända 
ben, sot, tegelflis och en risbädd 
(Elfstrand 1998:45f). Söder och 
väster om kyrkan låg flera tomter, 
sammanlagt rörde det sig om sex 
enheter (Lantmäteriet akt nr 
D42-11:D7:100-1).
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mer eller mindre skadade gravar dokumen
terades. Det rörde sig om trekantiga, runda 
och oregelbundna stensättningar samt brand
lager (Lindahl 1950). Ett av gravfynden, ett 
hänge, var dekorerat med djurornamentik 
som kan dateras till cirka år 800 (Cnattingius 
och Lindahl 1970:17).

Fem runstenar påträffades vid rivningen 
av kyrkan på 1870-talet. Samtidigt påträf
fades fyra fragment av tidigkristna gravmo
nument i kyrkan på olika platser (Brate 
1911:79ff). Åtminstone fyra av runstenarna 
har ansetts vara tillverkade av samma mäs
tare och är alltså ungefär samtida, detsamma 
gäller sten RAA 165 som är rest vid Vårfru
kyrkan i Skänninge (Brate). Ytterligare en 
tolkning som gjorts är att de behandlar två 
familjer som mycket väl kan ha tillhört sam
ma släkt. Förutom omnämnandet av ägandet 
av Högby, förekommer också utlandsfärder 
och titeln dräng.

Kyrkan, som numera är riven, bestod ur
sprungligen av ett långhus och ett lägre och 
smalare kor med absid. Utifrån en planrit
ning som upprättades av Nyström då kyrkan skulle rivas kan storleken på kyrkan 
fastställas till 21,5x7,5 meter inklusive tornet. Den var byggd av huggen kalksten 
och verkar inte ha haft någon sockel. Enligt Gunnar Lindqvist var den byggd av 
finhuggen kalksten (Lindqvist 1991:3). Hnare stenarbeten fanns i kyrkan. En 
enkelt utförd djurhuvudskulptur, eventuellt en vädur på hörnet av en kalkstenskva
der, förvaras i den nya kyrkan. Långhusportalen är liksom i Vinnerstad tillverkad 
i sandsten (Ljungstedt 2003:92, 74). Lundberg sammankopplar stenarbetena i 
Högby kyrka med Bestiariusgruppen (Lundberg 1927). Om detta stämmer bör 
kyrkan kunna dateras till slutet av 1100-talet eller omkring år 1200 vilket enligt 
Ullén är hans verksamhetsperiod (Ullén 2003:16,28).

Senare tillbyggdes ett torn i väster. Av Nyströms plan framgår att tornet var 
sekundärt och att det var bredare mot norr och söder som utskjutande ”höfter”. 
Tornets övervåning var försedd med lisenartade hörnpilastrar och en rundbågsfris. 
Torngluggarna delades av mittkolonner med tärningskapitäl.

Fig 18. Högby och Hogstads kyrkor 
avbildad av Brenner på 1600-talet. 
Högbys kyrka är den övre (Rörby 1982).



Utifrån gravhögar, runstenar och de tidigkristna gravmonumenten kan vi vara 
säkra på att det funnits en storgård här från åtminstone vikingatid och upp i tidig 
medeltid. Ett läge för denna kan ha varit direkt öster om kyrkan där också kultur
lager och konstruktioner har påträffats.

Hogstad
Namnet Hogstad skrevs år 1282 Hukstadum (Franzén 1982:17). I socknen finns 
ett stort antal fornlämningar, främst i dess södra del. Runt byn finns några en
staka registrerade gravar vilka samtliga är o daterade (Hogstad 7:1,19:1 FMIS). 
Ett flertal av fornlämningarna i kyrkans närhet är bortodlade. Enligt Nordenskjöld 
fanns det på 1870-talet runda stensättningar och gravkullar väster och sydväst om 
kyrkan (Nordenskjöld 1870-71). Vid ett från byn utbrutet hemman ska det ha 
funnits stora ättehögar. Någon speciell plats för dessa anges inte av Nordenskjöld.

Broccman omnämner en runsten från Hogstad (Broccman 1760:724). 
Nordenskjöld anger att man vid renoveringen av kyrkan har putsat över runstenen 
som är inmurad i kyrkans östra stenfot (Nordenskjöld 1881).

Häradets äldsta kända tingsplats låg i Hogstad fram till 1894 då den flyttade 
till Skänninge (Franzén 1982:13). Gisingsvall eller Gysingsvall heter enheten 
direkt söder om kyrkan där såväl klockaregården som tingshuset är belägna på 
1638 års geometriska ägoavmätning (Lantmäteriet akt nr D34-ll:D7:128-30). 
Här var också galgbacken och spöpålens plats (Nordenskjöld 1881). Platsnamnet 
kan kopplas ihop med häradets som tidigare skrevs Gilstring eller Gising (Wildte 
1926:211). Gilstrings härad nämns i ett brev år 1384 (SD brev 12629). I Svenskt 
diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven finns flera brev som är ut
färdade på Hogstad ting i Göstrings härad, från år 1383 och framåt (SD brev 
12325). Birger Jarls dotter, Kristina, var gift med Sigge Guttormsson till Ljuna i 
Hogstads socken (DS 608). Denna gård testamenterade Sigge till Alvastra kloster 
år 1276 och några år senare skänkte han sin gård i Hogstad, Hogstad socken till 
Linköpings biskopssäte (DS 750). Samtidigt frigav han alla sina trälar (DS 762). 
Gården Ljuna låg sannolikt vid dagens Stora Ljuna 2,5 kilometer söder om kyrkan. 
Den bör ha varit Sigges sätesgård. Gården i Hogstad kan ha varit en ursprunglig 
storgård till vilken kyrkan hörde. Det är möjligt att storgården var i drift fram till 
donationstillfället och att frigivandet av trälarna markerar dess omläggning till 
landbodrift.

Kyrkan, som byggdes i kalksten, bestod ursprungligen av ett långhus och ett 
smalare samt lägre kor med absid. Det ursprungliga långhusets invändiga mått 
var 10,4x7,6 meter. Långhuset är daterat till 1170-talet men förlängdes i väster 
redan omkring år 1340 (Eriksson 2006:46). Långhusförlängningens murar skiljer
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Fig 19. Hogstads kyrka sedd från öster med den rundbågs- och lisenförsedda absiden.
FOTO RIKARD HEDVALL.



sig i materialval och är dessutom betydligt tjockare än de äldre murarna. En 
anledning till detta är troligen att de var ägnade för ett torn. Detta kom dock inte 
att fullbordas (Hedlund i manus). Absiden är smyckad med en rundbågsfris och 
lisener. Dopfunten tillhör arcadiusgruppen och dateras till 1200-talet början, 
(Ullén 2003:24) 1175-90 (enl Hedlund i manus). Enligt Aron Borelius härrör de 
romanska målningarna från 1200-talets förra hälft (Odenbring 1993:4). Det 
nuvarande tornet uppfördes år 1787 väster om långhuset (Odenbring 1993:3).

Flera faktorer talar för att detta var en viktig plats och att här troligen fanns 
en storgård från yngre j ärnålder. Tingsplatsen, gravarna, runstenen och de romanska 
målningar visar detta.

Sammanfattning av det undersökta kyrkolandskapet
Nedan sammanfattas resultaten från genomgången av de undersökta kyrkorna. 
För att ge en översiktlig bild av kyrkolandskapet presenteras de faktorer som jag 
fokuserat på vid varje kyrkplats i tabellform (s 274-275). Vidare presenteras re
sultaten kronologiskt i en sammanfattande text.

Yngre järnålder
I Skänninge har tydliga lämningar från en senvikingatida storgård undersökts. I 
anslutning till denna anlades en kyrkogård senast under 1000-talets förra hälft. 
Det är det tydligaste exemplet på en storgård från yngre järnålder, där det under 
tidig medeltid etablerades en kyrka och kyrkogård. Flera av de andra platserna 
har med stor sannolikhet en likartad historia, även om det inte framträder lika 
tydligt på grund av begränsade arkeologiska insatser. Ett par skattfynd i Sten och 
runstenen i Kälvesten är tydliga indikationer på att det också funnits storgårdar 
där under yngre järnåldern men även gravar och boplatslämningar vid andra 
kyrkplatser kan indikera fenomenet.

Järstad, Varv och Vallerstad utgör undantagen bland de utvalda kyrkplatserna 
när det gäller förekomst av gravar eller boplatslämningar från yngre järnåldern i 
dess närhet. Lämningar från denna period förekommer i socknarna men närmare 
andra byar i socknen. Det kan betyda att dessa kyrkplatser inte föregåtts av någon 
äldre bebyggelse. En annan förklaring kan vara att eventuella lämningar förstörts 
i samband med odling.

En tredjedel av de undersökta kyrkplatsernas ortnamn utgörs av stadnamn. 
Allmänt anses namnformen ha tillkommit under de första århundradena efter 
Kristus, men har fortsatt att användas in i vikingatid. För bland annat Östergöt
lands del verkar namntypen ha försvunnit före vikingatid (Pamp 1988:38). Det 
skulle därmed kunna innebära att de berörda ortnamnen tillkommit långt tidigare
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Kyrka Y jäå-gravar Runsten Gravmonument Skattfynd Kyrkans status Dendro datering

Godegård Eventuellt - - - I stort riven -

Motala Ja Ja - Guldbrakteat I stort riven -

Vinnerstad Ja - Ja - Delvis ombyggd -

Sten Ja - - Vik tid Ag+Au Riven -

Kälvesten Eventuellt Ja Ja - Tornet bevarat Torn före 1220

Styra Eventuellt - - Mynt före 1270-tal Riven -

Varv - ■ - - - Riven -

Vallerstad - Ja - - Tornet bevarat -

Bjälbo Boplats Ja Ja - Tornet bevarat Torn 1220-talet

S:t Martin Boplats Ja Ja - Riven -

Allhelgona Ev boplats - Ja - Riven -

Järstad - Ja - - Tillbyggd i V -

Högby Ja Ja Ja - Riven -

Hogstad Ja? Ja - - Tillbyggd i V 1170-tal

än vad jag försökt belägga. Flera av de andra förekommande namnformerna verkar 
också ha en historia genom stora delar av järnåldern. Inga av de berörda orterna 
har däremot yngre namnformer.

Tusentalets kyrkolandskap
Vid ett trettiotal kyrkplatser i Östergötland har tidigkristna gravmonument på
träffats. De indikerar att det funnits kyrkor på dessa platser under 1000-talet. Läm
ningar av träkyrkor från denna tid har endast undersökts på två platser i Öster
götland, Bjälbo och Klåstad (numera Klosterstad) (Eriksson 1982, Hedvall 2004).

Fyndplatserna för de tidigkristna gravmonumenten ligger nästan uteslutande 
i landskapets bördiga jordbruksbygd, från Vättern i väster och vidare ut på Vikbo
landet i öster. Fynden har en klar dominans i landskapets västligaste del, fram till 
undersökningsområdets västra del. Närmast öster om undersökningsområdet före
kommer några kyrkplatser med tidigkristna gravmonument (Hedvall ScMenander 
2003). Vid de 14 undersökta kyrkplatserna har gravmonument påträffats vid fem 
platser, Skänninge, Vinnerstad, Kälvesten, Bjälbo och Högby. Skänninge utmärker



Annan datering Mt torn Torn Rundbågsfris/lisen Trolig storgård Övrigt

Invigd 1251? Nej - - 1200-tal -

1200-tal? Nej - - Från y jäå Tingsplats från 1370-tal 
i närheten

Torn sl 1100-böl 200-tal Ja Sekundärt? Tornet Från yjäå Skulpterad portal

1100-talets 2:a del? Ja - Absid Från yjäå -

1100-talets 2:a del? Ja Emporievåning Absid Från yjäå Tingsplats till 1370-tal

1100-talets 2:a del? Nej - - 1200-tal -

1100-talets2:adel? Ja - Kor och absid ? -

1100-talets 2:a del? Ja - - ? -

1100-talets 1:a del? Ja Komplext, sek - Från yjäå Äldre träkyrka från 1000-talet

Nämns ca 1270-talet - - - Från sen 
vikingatid

Sannolikt träkyrka under 
1000-talets början

1100-talets 1:a del? Ja Ursprungligt? - Senast tidig 
medeltid

Sannolikt träkyrka under 
1000-talets mitt

1200-talets 1:a del? Nej - Långhus och kor 1200-tal Helt i tegel, ursprungliga 
valv i Ih och kor

1100-talets 2:a del? Ja Sekundärt Tornet Från yjäå Skulpterad portal

Tillbyggd ca 1340 Planerat Uppfördes inte Absid Ev yjäå Tingsplats, romanskt måleri

sig genom sina två kyrkogårdar med tidigkristna gravmonument. Om det hade 
funnits gravmonument i Godegård, Motala, Vallerstad, Sten, Styra och Varv borde 
rester av dessa ha påträffats i samband med att kyrkorna revs eller byggdes om. Det 
är nämligen vid dessarffillfällen som den största andelen av gravmonument har 
påträffats. Sammanfattningsvis kan man säga att undersökningsområdet ligger i en 
gränszon mellan två områden med rikligare förekomst av tidigkristna gravmonu
ment.

Elvahundratalets kyrkolandskap
Ingen av de utvalda stenkyrkorna har med säkerhet kunnat dateras till 1100-talets 
förra hälft men såväl Allhelgonakyrkan i Skänninge som stenkyrkan i Bjälbo 
härstammar sannolikt från denna tid. Allhelgona har tidigt, förutom att ha varit 
gårdskyrka, även fungerat som prosterikyrka, vilket skiljer den från de övriga. 
Även storleksmässigt skiljer sig Allhelgona från de övriga, men även Bjälbo var 
en stor kyrka. De båda kyrkornas torn var dessutom de största i Östergötland. 
Båda dessa kyrkors patronatsrätt kom på 1300-talet att doneras till S:t Martins
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Fig 20. Västra Östergötland med fyndplatserna för de tidigkristna gravmonumenten markerade 
med en stjärna, grafik lars östlin.



konvent i Skänninge. Det är mycket möjligt att dessa kopplingar hänger samman 
med att de båda kyrkorna ägdes av en och samma familj/släkt. De övriga kyr
korna verkar ha uppförts under 1100-talets senare hälft eller senare, även om det 
bara är Hogstad kyrka som är dendrokronologiskt daterad.

Flera av kyrkorna har stora likheter. En exteriör utsmyckning i form av rund- 
bågsfriser och ibland även lisener, förekommer på flera av kyrkorna.

Fem eller sex kyrkor har saknat torn medan de övriga tornen troligen tillkom
mit i slutet av 1100-talet eller senare. Det är alltså osäkert om någon kyrka ur
sprungligen varit försett med torn. Allhelgonas stora kyrktorn har med stor 
sannolikhet inrymt utrymmen av privat karaktär, men inga tydliga emporanlägg- 
ningar, tornkapell eller liknande kan beläggas i någon av kyrkorna under detta 
århundrade. Man ska då ha i minnet att en stor andel av kyrkorna är rivna.

Tolvhundratalets kyrkolandskap
I Godegårds socken, som är en av de största i Östergötland, uppfördes en kyrka 
i dess södra del under 1200-talets mitt. Enligt traditionen var det Birger jarl som 
bekostade byggnationen. Den bör ses som en privatkyrka i anslutning till den 
gård som ursprungligen hette Godegård. Gården har äldre traditioner men för
modligen fick den ett ekonomiskt uppsving under 1200-talet i samband med 
bergsbruket i trakten. På 1300-talet ägdes Godegård av Nils Abjörnsson och hans 
fru Bengta Abrahamsdotter.

I området för Järstad socken, som är den minsta av de här presenterade sock
narna, har det funnits åtminstone tre platser med centrala funktioner. Ullevi bör 
under förkristen tid ha haft en kultisk funktion medan Klackeborg, i den andra 
änden av socknen, varit en befäst gård eller borganläggning i slutet av järnåldern 
och en bit in i medeltiden. Järstad, mitt i socknen, är den tredje platsen, men dess 
historia verkar inte gå att föra längre bakåt i tid än till 1200-talet dä kyrkan upp
fördes. En teori kan vara att kyrkan placerades där i samband med sockenorga
nisationen eller att en jordägare av socknen eller stora delar av den velat placera 
sin gård och därmed också sin kyrka centralt på sina ägor. Förutom Ullevi ägdes 
hela socknen av Arvid Trolle i slutet av medeltiden. Tidigare hade bland andra 
folkungaätten varit jordägare. Folkungaätten är också representerad i kyrkan 
tillsammans med aspanäsätten. Kyrkan är inte bara unik här utan för hela Öster
götland. Det är den enda romanska sockenkyrkan som byggdes i tegel. Materialet, 
liksom urspmnglig valvslagning var exklusivt då kyrkan uppfördes under 1200-talets 
första hälft. Troligen fanns en koppling till S:t Olofs konvent i Skänninge och 
folkungaättens palats i Vadstena, som också byggdes i tegel. Var möjligtvis folk
ungaätten involverade i samtliga dessa byggprojekt?
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Samtidigt som Järstad kyrka uppfördes utan torn byggdes ett enormt torn i 
Bjälbo, folkungaättens huvudgård, knappt en mil därifrån. Förmodligen uppfördes 
även Motala och Godegårds tornlösa kyrkor liksom tornet i Kälvesten ungefär 
samtidigt, dvs under 1200-talets förra hälft.

Tornen har olika utseende och delvis sannolikt olika funktion beroende på 
när de uppfördes. Entrén till bjälbotornet var placerad ett stycke upp på muren. 
I Bjälbo fanns ingen öppning från tornets övre våningar in till långhuset som 
annars var vanligt i slättbygdens 1100-tals kyrkor. Det sex våningar höga tornet, 
varv de två understa har vardera två tunnvälvda rum, kan snarast betecknas som 
en mindre palatsbyggnad. Bjälbotornet kan antas vara påverkat av de profana bo
stadstornen som uppfördes under 1100- och 1200-talen i Italien.

Kälvestens torn som uppfördes fem - tio år före bjälbotornet har fått en annan 
utformning. Detsamma gäller Vinnerstads torn som dock möjligen är något 
äldre. Entrén till tornet fanns i långhusets västvägg och vidare genom tornmuren. 
En annan öppning förband långhus och torn en våning upp. Den kan tolkas som 
utgången till en herrskapsläktare. Möjligen visar de två torntyperna på en föränd
ring av tornens funktion vid denna tid mot en mer profan karaktär som i Bjälbo.

Samtidigt blev det vanligt med plana innertak i långhuset vilket i många fall 
måste ha omöjliggjort all kontakt från tornet via öppningen en våning upp och 
människorna i kyrkan. Varför det inte byggdes något torn i samband med upp
förandet av Järstads exklusiva kyrka kan kanske förklaras med att de privata 
handlingar som brukade utföras i tornen nu fick en ny lokalisering i en profan 
byggnad, kanske av palatskaraktär. En annan teori kan vara att västverket inrymdes 
i långhusets västligaste del, där ett uppbyggt podium kan ha utgjort en avskild del 
för kyrkans patronus. Motsvarande tolkning har gjorts för rundkyrkan i Klåstad, 
som uppfördes kring år 1200 (Hedvall 2004).

Kyrkorna i Dals härad
Det bäst belysta kyrkolandskapet i Östergötland är Dals härad. Såväl genom 
Kennerstedts undersökning som i projektet Östgöta-Dal har kyrkorna analyserats. 
Detta är därmed ett lättillgängligt och intressant jämförelsematerial till kyrkorna 
från denna undersökning. Dals härad gränsar i öster till Aska och Göstrings 
härader som utgör en stor del av undersökningsområdet. En stor del av sock
narna i Dals härad är mycket små, runt 1000 ha.

I en första redovisning av resultaten från projektet Östgöta-Dal framställs 
häradets kyrkor som exceptionella. Samtliga kyrkor är uppförda i kalksten under 
1100-talet och två så pass tidigt att de tillhör de äldsta daterade kyrkorna i landet. 
Arkitektoniskt är de också mycket skiftande till skillnad från de senare kyrkorna.



Byggnadsbeskrivningarna nedan är till största delen hämtade från Ann Catherine 
Bonniers artikel om projektet (Bonnier 1996:67ff). Tolkningsresultaten av de 
dendrokronologiska analyserna är hämtade från publikationen ”Dendrokronolo- 
giska undersökningar” (Eriksson 2006).

I hälften av häradets socknar, Örberga, Herrestad, Rogslösa och Väversunda 
har tidigkristna gravmonument påträffats, medan de saknas i Broby, Strå, Källstad 
och Nässja. Spår av äldre träkyrkor har påträffats i Rogslösa (se nedan) och i 
Herrestad. I sistnämnda fall rör det sig om nockåsen i den befintliga kyrkan som 
antas komma från en äldre träkyrka på platsen. Utifrån den dendrokronologiska 
analysen av stocken har tidpunkten för uppförandet av träkyrkan uppskattats till 
mitten av 960-talet.

Örberga kyrka, som uppfördes i slutet av 1110-talet, bestod ursprungligen av 
långhus och kor som sannolikt haft en absid. Kyrkan var också ursprungligen 
försedd med ett torn som idag bara har en parallell, Husaby i Västergötland. I 
Örberga finns en öppning ut mot långhuset en våning upp som kan ha haft någon 
funktion för kyrkans patronus. I tornets bottenvåning har också gravar, tolkade 
som patronatsgravar, undersökts. Sydportalen är sparsamt dekorerad men innehåller 
ornerade stenar. Under 1200-talet skedde en stor förändring då koret revs och 
ersattes med ett av de tre tidiga korsformade koren som byggdes i Östergötland 
(Bonnier 1996). Förutom det befintliga romanska stenhuset vid den södra kyrko
gårdsmuren har det även funnits en stenbyggnad på kyrkogården väster om tornet. 
Byggnaden har troligen varit sammanbyggd med den stenkällare som fortfa
rande ligger upp mot den västra kyrkogårdsmuren. Troligen har dessa byggnader 
haft en profan funktion och bör ha ingått i den storgård som Jan Eriksson anser 
ha legat väster om kyrkogården (Hedvall i manus).

En gravkalk från 1100-talet har hittats i kyrkan. Den här typen av gravgåvor 
är sällsynta och förekommer främst i biskops eller höga prelaters gravar (Ullén 
1996:229ff). Ett resealtare (sepucralsten) sannolikt från samma tid påträffades i 
högaltaret vid de nu pågående renoveringsarbetena.

I mitten av 1110-talet byggdes en stenkyrka i Herrestad som bestod av lång
hus och ett smalare och lägre kor med absid. Tornet, som är dekorerat med 
skråkantsockel, en rundbågsfris och lisener, bör på stilistiska grunder ha uppförts 
under senare delen av 1100-talet. Tornets två nedre våningsplan var tunnvälvda 
och en trappa i tornmuren sammanband de två våningarna (Bonnier 1996). Herre
stad är ett av de biskopsgods som omnämns i slutet av 1100-talet (DS 74). 
Mycket i biskopens tidiga bord var donationer från de kungliga ätterna (Lundberg 
1927:19). En biskopsstol från 1100-talet är bevarad från kyrkan (Boström och 
Eriksson 1992).

279



280

I Rogslösa är endast tornet bevarat från en tidig kyrka som i övrigt anses ha 
varit byggd i trä. Återanvänt virke i kyrkan har daterats till efter år 1050. Det kan 
tolkas som att detta ursprungligen ingått i den äldre träkyrkan. I tornets andra 
våning finns som i Orberga en öppning ut mot långhuset. I bottenvåningen, som 
har ett ursprungligt tunnvalv, har man undersökt en grav vilken tolkats vara en 
patronatsgrav. Ett långhus i sten ersatte träbyggnaden strax före mitten av 1100-ta- 
let men redan i mitten av 1290-talet ersattes detta av ett större långhus (genom 
den dendrokronologiskt daterade dörren i sydportalen Nordanskog 2006:168). 
Den järnbeslagna dörren är ett mästerverk i smideskonst. Det nuvarande kors- 
formiga koret kan dateras till 1260-talet. Hela kyrkan har valvslagits i etapper 
under 1200-talet. Från 1200-talet finns också en för Östergötlands vidkom
mande unik portalomfattning placerad i den södra korsarmen. Förutom den 
gemensamma arkitekturens cisterciensiska formspråk har Örberga och Rogslösa 
också romanska stenhus på kyrkogårdarna (Bonnier 1996, Eriksson 2006).

Av Källstads östtornskyrka är det endast tornet som bevarats. Den var en av 
de tre östtornskyrkorna i Östergötland. Tornet är ytterligare ett exempel på mag
nifik arkitektur i detta härad. Ovan tornets bottenvåning, som utgör en del av 
långhuset, finns ett tunnvälvt tornkapell. I den östra muren finns en absidformad 
nisch, flankerad av smäckra kolonner på baser och kapital som bär upp en gavel- 
liknande överbyggnad. I nischen fanns en glugg ut mot långhuset. Kolonnförsedd 
var även den ovanliga rundbågiga sydportalen. Kyrkan anses ha uppförts under 
1100-talets andra hälft (Bonnier 1996).

I häradets södra del ligger Väversunda kyrka. Den bestod ursprungligen av 
ett litet långhus och ett smalare och lägre kor med absid, men är senare tillbyggd 
i väster. Ovan valven i koret finns romanska målningar. Kyrkan är daterad till 
1160-talet (Bonnier 1996, Eriksson 2006).

På en udde ut i Vättern, ligger Nässja. Kyrkan består av ett litet långhus och 
ett smalare och lägre kor med absid. Denna, liksom andra kyrkor med skråkant- 
sockel, dateras till tidigast mitten av 1100-talet. Likheter med Väversunda gör att 
Ann Catherine Bonnier vill förlägga byggnationen till 1100-talets senare hälft 
(Bonnier 1996). Ett dendrokronologisk prov gav resultatet att trädet hade fällts 
vintern 1186-87 (Eriksson 2006).

Aven kyrkan i Strå är försedd med en skråkantsockel. Byggnaden bestod 
ursprungligen av ett långhus och ett smalare och lägre kor med absid. I ett senare 
skede har ett torn tillfogats. Det har en mycket enkel karaktär. Bottenvåningen 
utgörs av ett lågt tunnvälvt rum. Det finns inte någon trappa i murarna för att 
komma vidare upp i tornet och inte heller någon öppning från ovanvåningen ut 
mot långhuset (Bonnier 1996).



Ytterligare en kyrka har funnits i häradet, Broby. Kyrkan, som bestod av ett 
långhus och ett smalare kor med absid, revs redan under 1600-talet. Kyrkan 
anses ha haft en praktfull portal av samma typ som sydportalen i Rogslösa. En 
grav med en kvinna i en stenkista, centralt placerad i triumfbågen, tolkas som en 
patronatsgrav (Bonnier 1996, Hedvall 2007).

Ann Catherine Bonnier anser att de romanska kyrkorna har uppförts av 
mäktiga ätter, som gårdskyrkor vid sina gods. De ligger i ett område mellan två 
mäktiga kungadynastiers stamgods, sverkerättens Alvastra och folkungaättens 
Bjälbo. Sannolikt har medlemmar från dessa ätter byggt flera kyrkor men det har 
säkert också varit andra välbärgade släkter.

De korsformade koren och möjligen också stenhusen på kyrkogårdarna i 
Rogslösa och Örberga är kanske en följd av Alvastra klosters stora jordägande i 
häradet. Korsarmarnas funktion som kapell kan ha varit en nödvändighet för 
medlemmar i klostret vid sina vistelser där (Bonnier 1996).

Slutsats
Vid några av kyrkplatserna har tidigkristna gravmonument från 1000-talet påträf
fats. De indikerar att det åtminstone har funnits en handfull träkyrkor i under
sökningsområdet. Tre av dessa platser ligger i det sydvästra undersökningsområdet 
och frånsett Vinnerstad så rör det sig om områdets västligaste del. En blick utan
för undersökningsområdet förstärker också detta genom att gravmonumenten är 
rikligt företrädda i väster medan de saknas i öster. Vid hälften av kyrkorna i Dals 
härad har tidigkristna gravmonument påträffats. I Herrestad, i Dals hd, har den 
sekundäranvända nockåsen dendrokronologiskt daterats till mitten av 900-talet 
(Eriksson 2006). Det kan betyda att det fanns träkyrkor i landskapet redan vid 
denna tid, om nockåsen kommer från en kyrka. Utifrån boplatslämningar, gravar, 
skattfynd och runstenar kan vi vid flera kyrkplatser utgå ifrån att det tidigare 
funnits en betydande gård på platsen.

Elvahundratalet är det klart dominerande århundradet för byggande av sten
kyrkor i västra Östergötland. Vid Allhelgona i Skänninge och i Bjälbo ersattes 
sannolikt träkyrkor av kyrkor i sten redan under 1100-talets förra hälft. På de 
andra kyrkplatserna, även där tidigkristna gravmonument förekommer, verkar 
inte stenkyrkorna ha uppförts förrän under 1100-talets senare del eller vidare in 
i 1200-talets första hälft. Av undersökningen framgår att de äldsta stenkyrkorna 
uppträder i den sydvästra delen, medan de yngsta återfinns i norr. Bilden förstärks 
också av de tidigkristna gravmonumenten som företrädesvis förekommer i sydväst. 
I Dals härad uppfördes stenkyrkorna generellt tidigare. Två av dem tillhör de 
äldsta i landet. Med stor sannolikhet rör det sig om privata gårdskyrkor uppförda
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på den egna storgården. Indikationer på detta utgör förekomst av runstenar, tidig- 
kristna gravmonument, skattfynd, torn, kart- och skriftligt material.

Ett flertal av kyrkorna i undersökningsområdet har haft ett likartat arkitek
toniskt utseende vilket kan tala för att de har byggts under en relativt kort period. 
Detta gäller inte Allhelgona i Skänninge som tillsammans med kyrkan i Bjälbo 
avviker på flera sätt De är dessutom troligen äldre än de övriga i undersöknings
området. I norr skiljer sig också Godegård från de övriga genom att denna kyrka 
verkar ha uppförts relativt sent.

Kyrkoarkitekturen är mycket individuell bland Dals härads kyrkor. I under
sökningsområdet har ett flertal kyrkor utvändiga dekorelement som saknas på 
kyrkorna i Dals härad, frånsett det sekundära tornet i Herrestad. Några av de 
undersökta kyrkorna har eller har haft någon byggnadsdel dekorerad med rund- 
bågsfris och lisener. I sin mest utvecklade form i Östergötland kan detta ses i 
Askeby och troligen även tidigare på Vårdsbergs kyrka. Dekoren anses, för Skan
dinaviskt vidkommande, ha sina rötter i Lunds domkyrka (Lundberg 1927:24). 
Partier av Lunds domkyrkomurar var indelade av rundbågar, lisener eller kolonetter 
som kunde ha skulpterade kapital eller konsoler. Dessa partier bör ha stått klara 
senast på 1140-talet (Lindgren 1995:68). Bland de undersökta kyrkorna fram
träder Hogstad, Kälvesten och Varv med lisen- och rundbågsfrisdekorerade ab
sider, som de närmaste parallellerna i undersökningsområdet. Skulpterade kon
soler saknas dock. Fler till antalet är kyrkorna, i undersökningsområdet, vars 
murverk krönts med enbart en rundbågsfris.

För de kyrkor som avbildades i äldre tid, har tecknaren inte alltid noterat före
komst av till exempel rundbågsfris eller sockel. Exempel på detta är Järstad kyrka 
och Vinnerstads kyrktorn, som avbildades av Brenner på 1600-talet. Det finns 
alltså en möjlighet att fler av de nu rivna kyrkorna i undersökningsområdet varit 
dekorerade med rundbågsfriser eller lisener.

Bjälbotornet, som uppfördes av folkungaätten, visar tydligt att privata kyrk
liga investeringar fortgick in på 1200-talet liksom tegelkyrkan i Järstad. Öpp
ningarna mellan torn och långhus i Vinnerstad och Kälvesten kan också ses som 
en indikation på att de ursprungligen var privatkyrkor, liksom de tidigt slagna 
valven i Järstad eller kalkmålningarna i Hogstad. Även de påkostade portalerna i 
Vinnerstad och Högby kan vara en indikation på att det rör sig om privata kyrkor. 
Runstenen som omnämner en person som ägde hela Högby kan också ses som 
bevis för att kyrkan, sannolikt en träkyrka under 1000-talet, uppfördes som gårds- 
kyrka. Släktnamn som återkommer vid flera av kyrkorna är folkungaätten och 
Sparre av Tofta. Det är rimligt att tro att medlemmar i dessa ätter låtit uppföra 
åtminstone några av dessa kyrkor. Redan under 1200-talets andra hälft donerade



privatpersoner kyrkor, som till exempel S:t Martin i Skänninge, som förmodligen 
ägdes av Elovsätten. För Bjälbos del donerades såväl gård som kyrkans patronats- 
rätt av folkungaätten i mitten av 1300-talet.

Kalksten, det väl beprövade byggnadsmaterialet på östgötaslätten, fick kon
kurrens av tegel under tolvhundratalet (Konsmar i manus). Ett viktigt centrum 
för teglet blev inledningsvis Skänninge där uppförandet av två konvent påbörjades 
under 1230- respektive 1270-talet (Menander i manus). Under 1200-talets se
nare del byggdes också stadskyrkan Vårfru. Dessutom, under samma tid, verkar 
biskopen ha anlagt en gård i Skänninge som åtminstone delvis varit byggd i tegel 
(Stibéus i manus). Möjligen avspeglar detta en ekonomisk förändring, där tyngd
punkten försköts från det västligaste slättlandskapet mot undersökningsområdet 
under 1100-talets senare del och hela 1200-talet. I en redovisning av agrarland
skapet omkring år 1640 utgjordes en betydande del av undersökningsområdet av 
utmarker medan områdena norr och söder om Tåkern till största delen bestod av 
åkermark (Helmfrid 1960). Det är inte omöjligt att en ökad boskapsinriktad pro
duktion medförde att utmarkerna i undersökningsområdet plötsligt kunde gene
rera ett överskott som kunde avsättas i bland annat byggande av kyrkor.

Kyrkans placering pä kyrkogården kan indikera var huvudgården har legat. I 
exempelvis Örberga är kyrkan kraftigt förskjuten åt väster, endast fem - sex meter 
från kyrkogårdsmuren. Ett par, tre meter väster om tornet har resterna efter en 
byggnad undersökts. Denna har alltså legat på kyrkogården och har varit samman
byggd med den befintliga stenkällaren, utanför kyrkogården. Byggnaderna kan 
med stor sannolikhet sägas ha tillhört den gård som kyrkan uppfördes vid (Hed
vall i manus). Vid en annan kyrkplats i västra Östergötland, Klåstad, har storgår
den legat 40-50 meter väster om kyrkogården. Även vid denna plats var de båda 
kyrkorna placerade på den västra delen av kyrkogården (Hedvall 2004). För Bjäl
bos del kan man förmoda att denna gård varit placerad väster om kyrkorna, bland 
annat på grund av att kyrkorna ligger nära den västra kyrkogårdsbegränsningen 
men också utifrån äldre kartmaterial.

Några säkra belägg för att en hel socken ursprungligen skulle ha utgjort en 
egendom har inte kunnat beläggas. Järstad, eller i alla fall en stor del av denna 
socken, skulle dock utifrån senmedeltida förhållanden kunna ha ägts av en person. 
Flertalet av undersökningsområdets kyrkor låg i kyrkbyar vid upprättandet av de 
äldsta kartorna, men inte alla. Vid Styra till exempel fanns ingen bebyggelse i 
närheten av kyrkan under 1600- och 1700-talen. Ursprungligen bör det ha funnits 
en gård vid kyrkan.

Områdets kyrkor har berörts mycket begränsat i tidigare forskning. Eftersom 
mer än tre fjärdedelar av kyrkorna är rivna och byggnadsbeskrivningar saknas är
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kunskapen om kyrkorna mycket begränsad. I denna artikel har jag gjort ett försök 
till att belysa områdets anonyma kyrkomiljöer. Några få fyndplatser med tidig- 
kristna gravmonument finns, framför allt i områdets sydvästra del. Vad gäller 
stenkyrkorna så utmärker sig även här det sydvästra området med de sannolikt 
äldsta byggnaderna. I den övriga delen finns flera indikationer på att kyrkorna 
inte uppfördes förrän under 1100-talets senare del och en bit in på 1200-talet. 
De har till stor del ett likartat utseende vilket kan tolkas som att de har tillkommit 
under en kort period. Därmed skiljer sig detta kyrkolandskap i förhållande till 
Dals härad. Kyrkorna i detta härad är äldre, har ett mer varierat utseende och de 
tidigkristna gravmonumenten förekommer rikligare och mer spritt i häradet. En 
fortsatt studie av till exempel kyrkor på Vikbolandet eller från de södra skogs
bygderna hade varit intressant som jämförelse. Hur ser den kyrkliga etableringen 
och expansionen ut där i jämförelse med de presenterade resultaten?
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Östgötaslätten präglad av sjöar och vattenleder 
är en främmande bild, men verklig ännu för ett 
halvt årtusende sedan. Där några av Sveriges 
bästa jordbruksmarker breder ut sig, fanns under 
vikingatid vattenvägar och hamnar, från vilka 
slättens innevånare kunde idka handel och utbyte 
med i] ärran områden. Under tidig medeltid, då det 
kristna kungariket Sverige skapas, hade några av de 
inflytelserika släkter som tävlade om makten sina 
gods här, i västra Östergötland. De arkeologiska 
lämningarna, liksom ortnamn och ägoförhållanden 
speglar ett ekonomiskt välstånd, men även social 
hierarki och maktkamp.

Som ett tvärsnitt genom landskapet går järnvägen 
mellan Mjölby och Motala, med förlängning 
norrut mot Hallsberg. Banan byggdes 
ursprungligen på 1870-talet, i en tid innan 
uppdragsarkeologiska undersökningar företogs. 
Under den senaste 10-årsperioden har Banverkets 
förberedelser för en dubbelspårig bana pågått. 
Arkeologiska undersökningar har skett som en 
integrerad del i arbetet, under projektnamnet 
Slättbygdsprojektet — västra Östergötland i ett 
långtidsperspektiv. Inom projektet gavs möjlighet 
att studera landskapet ur ett brett kulturhistoriskt 
perspektiv. Forskare från olika discipliner kunde 
bidra med sina kunskaper, vilket avspeglas i 
föreliggande volym.
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