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FÖRORD

F
ölj med på en resa i tid och rum och fånga 
upp glimtar av den svenska historien! Riks
antikvarieämbetet förvaltar drygt sjuttio 
kulturmiljöer från Ales stenar på Skånes sydkust 

till Sanne gravfält norr om Östersund. Samman
taget ger de en inblick i hur människor har levt i 
det vi idag kallar Sverige från stenåldern in i våra 
dagar.

Men de kulturmiljöer som skildras här är bara 
en bråkdel av allt som finns bevarat. Runt om
kring oss i skog och mark och i tätorter finns det 
spår av förfädernas odlingsmödor, byggande och 
gravar. Somligt är monumentalt och lätt att förstå, 
annat finns bara kvar som diffusa lämningar som 
man måste ta sig tid att urskilja och tolka. Det 
gäller att vara observant och stanna upp en stund 
för att titta och lyssna.

Vad viskar vinden vid Visingsborg? Hur tänkte 
målaren, som arbetade med bilderna i Risinge 
kyrka? Kan man ana en röklukt från de stora 
gravbålen i Gamla Uppsala? Vad kallt och mörkt 
det måste ha varit på vintern i Glimmingehus trots 
flammande brasor! Hörs det inte ett svagt buller 
från slaget mellan svenskar och norrmän vid Eda 
skans? Tänk att sitta bakom murarna på Eketorp 
och höra fienden nalkas!
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Med Värt en omväg vill vi visa på vägar in i his
torien. Skildringen är tematiskt upplagd och bör
jar med ”maktens boningar”. Varje temakapitel 
startar längst i söder och går mot norr. Det finns 
hänvisningar mellan kapitlen för att underlätta 
för den som vill koncentrera sig på att utforska 
olika typer av kulturmiljöer i en trakt.

En av Riksantikvarieämbetets viktigaste upp
gifter är att verka för att kulturmiljöer vårdas och 
bevaras för framtiden. Vår förhoppning är att 
denna bok ska bidra till att skapa förståelse och 
ansvarstagande för kulturmiljöerna som histo
riska minnesplatser. De är fragment från gångna 
tider som kan hjälpa oss att vidga perspektiven 
och få oss att förstå vår samtid bättre.

Monika Minnh agen- Alv sten
INFORMATIONSCHEF
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Maktens boningar

Redan under järnåldern utvecklades vissa bosättningar till 

viktiga knutpunkter för större områden, det kunde röra sig 

om handelsplatser, kultplatser och kungsgårdar.

Mälardalsområdet och de bägge Götalandskapen har 

av tradition varit viktiga maktcentra. Det mytomspunna 

Sveariket styrdes till exempel från Gamla Uppsala som 

också var ett viktigt religiöst centrum.

Flera århundraden senare kom Visingsö i Västra Göta

land att spela huvudrollen som kungasäte under kristen

domens genombrott på 1100-talet, då Sverige successivt 

tog formen av ett enat rike.
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GAMLA UPPSALA

G
amla Uppsala förknippas framför allt med 
de monumentala kungshögarna som syns 
långväga på den bördiga Uppsalaslätten 
och bär vittnesbörd om den betydelse som om

rådet en gång hade som maktcentrum. Enligt en 
allmänt utbredd uppfattning associeras Gamla 
Uppsala till vikingar, men faktum är att platsens 
storhetstid inföll under järnåldern, på 400-/500- 
talen e.Kr. och långt före den tid som går under 
namnet vikingatiden.

Under slutet av järnåldern, eller folkvandrings- 
tiden som perioden också kallas, var de skandina
viska länderna förhållandevis utvecklade samhäl
len, väl integrerade med Europa. Konsthantverket 
stod på en mycket hög nivå och ekonomin byggde 
framför allt på djurhållning, jordbruk och handel. 
Uppsalakungarna tillhörde en aristokratisk elit 
med långtgående internationella kontakter. Om 
detta vittnar dyrbara gravgåvor som guld, glas 
och kostbart silke. Samhället var tämligen vålds- 
benäget och hierarkiskt uppbyggt med tydliga 
klassgränser och könsroller. Sverige var indelat 
i löst organiserade ”riken” där småkungar styrde 
med oinskränkt makt. Med sina arméer av ed
svurna män plundrade och härjade dessa kungar 
hos varandra och blodshämnd var en vanlig före
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teelse. Släkten, ätten, utgjorde samhällsstrukturens 
kärna och var ett livsvillkor för den frie mannens 
existens. Utanför ättens gemenskap stod - för
utom trälarna som var rättslösa - de fredlösa. En
dast som en länk i släktens kedja kunde den en
skilde vinna en position i samhället, som en isole
rad individ var han dömd att gå under.

Ur detta ättesamhälle växte en härskarklass fram. 
En av de mest sägenomspunna och inflytelserika 
släkterna under järnåldern var Ynglingaätten som 
enligt flera skriftliga källor skapade Sveariket och 
härstammade från de hedniska gudarna i rakt 
nedstigande led. Släktens historia återberättas 
bland annat i Ynglingatal, som inleder Snorre 
Sturlassons Heimskringla från 1230-talet. I den 
skildras hur Oden upprättade ett välde bland 
svearna i Sigtuna och hur Guden Frej, benämnd 
Yngve Frej, blev ynglingarnas stamfader. Yngve 
Frej utsåg Gamla Uppsala till kungasäte och hans 
son Fjolner räknas som ättens förste kung. Denne 
och hans närmste efterföljare är mytiska figurer, 
men i krönikans senare skede omtalas kungar som 
kan ha historiska förebilder, däribland Agne, 
Jorund, Aun, Egil, Ottar (Vendelkråka), Adils, 
Östen, Yngvar, Anund, Ingjald Illråde och Olof 
Trätälja.

Det allra äldsta skriftliga belägget för Yng
lingaätten möter vi i Beowulfkvädet. I detta forn- 
engelska diktverk från cirka år 1000 är hand
lingen förlagd till Danmark och till det land som 
bebos av ”geatas” som av många tolkats som 
götar eller möjligtvis jutar. I dikten skildras bland
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Olaus Magnus föreställning om svearnas hednatempel i Uppsala som bland 
annat var utsmyckat med guldkedjor runt taket. I brunnen till höger en offrad 
människa. Ur Historia om de nordiska folken 1555.

annat strider mellan geatas och svear, i vilka svea
kungarna Ottar och Adils figurerar.

Vilka av dessa Ynglingar är det då som ligger 
begravda i de tre kungshögarna? Att det skulle 
vara kungarna Aun, Egil och Adils, som enligt 
Ynglingatal kremerades och höglades i Uppsala, 
kan inte bevisas men är tidsmässigt rimligt. Den 
8 meter höga Östhögen undersöktes 1846-1847 
och den 11 meter höga Västhögen 1874. I Öst
högen fann man benfragment efter en vuxen 
kvinna och en yngre person i tolvårsåldern, möj
ligen en pojke av kunglig ätt. Vilka av de två som 
varit huvudpersonen är omöjligt att avgöra men 
på grund av gravgåvornas maskulina karaktär 
kan man tolka det som att högen i första hand 
rests till minne av en furstlig yngling. Bland de 
svårt förbrända gravgåvorna i Västhögen fanns 
rester av en typiskt manlig utrustning och ben
fragment av åtminstone en man och en kvinna.

GAMLA UPPSALA 15



De fyra karméerna som grävts fram ur Västhögen är av österländskt ursprung. 
Kanske har de prytt ett skrin eller liknande. (Historiska museet, Stockholm.)

Mitthögens gravgömmor är inte utgrävda, men de 
tre kungshögarna kan dateras till 475-550 e.Kr. 
Mycket tyder på att den fjärde så kallade Tings
högen, nordost om de övriga tre, också är en grav
hög men om dess innehåll vet forskarna ingenting. 
Högarna ligger i ett j ärnåldersgravfält som till 
stora delar är förstört genom grustäkt. Idag finns 
här cirka 250 gravar kvar.

Många av de religiösa ceremonierna utövades 
i någon av de stora hallarna i Kungsgården, be
lägen på platåerna norr om kyrkan. Idag syns 
dock inga spår av byggnaderna.

Eftersom sveakungarna i Uppsala ansågs här
stamma från fruktbarhetsguden Frej represente
rade de gudens väsen och var följaktligen utrus
tade med gudomliga kvaliteter. Kungens över
mänskliga egenskaper visade sig framför allt 
genom hans makt över årsväxten. Folkets förvänt
ningar på en god härskare var glasklara: han 
skulle vara ”årsäll och fredsäll”, det vill säga, vara 
en levande garant för årsväxten och fredens
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Den förkristna världsbilden finns återgiven i de isländska 

källorna. Enligt Snorre Sturlasson bor människorna i 

Midgård. Mitt i Midgärd finns borgen Asgård som är 

gudarnas hemvist. Gudarna möts dagligen till rådslag vid 

Urds brunn under den evigt grönskande asken Yggdrasil, 

världsträdet. Här lever också nornorna, ödesgudinnorna. 

I den isländska mytologin finns två gudafamiljer; asarna 

och vanerna. Till asarna, som var krigiska och aristokra

tiska, räknas Oden tillsammans med Tor, Tyr, Balder och 

Heimdal. Vid sidan av dem lever vanerna (Frej, Freja, 

Njord) som främjar fred, fruktbarhet och handel. Lägst i 

hierarkin står jättarna som är illasinnade, trollkunniga 

och vill förgöra människorna och gudarnas värld.

Oden är i Snorres Edda asarnas fader och den mäkti

gaste av gudarna. Han är dödens, krigets och vishetens 

gud men uppträder i många skepnader. I sin boning Val

hall samlar Oden sina skaror av fallna krigare och furstar. 

Odens följeslagare är korparna Hugin och Munin som 

betyder "tanke" och "minne". Varje morgon flyger de ut i 

världen och vid middagstid vänder de åter och rapporte

rar allt de sett och hört. Föreställningen om Oden som 

asarnas härskare var inte allmänt utbredd. Enligt Adam 

av Bremen var det Tor och inte Oden som intog första 

platsen i Sveariket. Oden hade sin starkaste ställning i 

Västergötland där han dyrkades som "götarnas gud".

Tor är en åsk- och krigsgud och den mest entydiga av 

asarna. Han är en muskulös, rödhårig slagskämpe och 

har sin motsvarighet i romarnas Herkules. Hans attribut 

är hammaren Mjölner som han slungar mot jättarna, 

hans viktigaste motståndare. Mjölner träffar alltid sitt mål 

och återvänder efteråt till sin ägare som en bumerang. 

Som böndernas och de fria männens gud var Tor en av de

O
m gudarna
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populäraste gudarna i Norden. Den rika ortnamnsflora i 

vilken Torsnamnet ingår (Torsåker, Torshälla, Torsberg) 

visar också att Tor var livligt dyrkad som fruktbarhetsgud.

Frej är, enligt Snorre, Njords son och Frejas bror. Han 

var fruktbarhetens, njutningens och fredens gud och 

hans bild var försedd med en väldig, stående manslem. 

Särskilt hyllad var han i Mälardalen och i Uppsala intog 

han en särställning som Ynglingarnas stamfader. Frejs 

kvinnliga motsvarighet, fruktbarhetsgudinnan Freja, 

kallas ibland Vanadis och tillhör en grupp kvinnliga guda- 

väsen som var föremål för en omfattande dyrkan. I Upp

sala firades disablot och som en rest av Disakulten hölls 

långt in på medeltiden en marknad som kallas just 

distingsmarknad.



bestand. Som en tredje egenskap nämndes hans 
duglighet i krigsföring - segersällhet. Under goda 
skördeår fick kungen åtnjuta folkets hyllningar, 
liksom han fick skulden om det blev missväxt i 
landet. Om Ynglingakungen Olov Trätälja be
rättar Snorre att det under hans tid rådde svår 
hungersnöd till följd av missväxt. Detta miss
hagade undersåtarna som brände honom inne och 
offrade honom för att få bättre skördar. Tron på 
kungens makt över skördelyckan satt i långt efter 
Sveriges kristnande och det berättas att Gustaf Vasa 
klagade bittert på denna ”ovana” hos allmogen.

En av härskarens viktigaste uppgifter var att 
leda de rituella bloten och förrätta de viktigaste 
offren. Under slutet av hednatiden var det inte 
ovanligt att kungar påverkades av kristendomen 
och försökte slippa undan denna plikt. Kungens 
ovilja att förrätta blot kunde leda till våldsamma 
konflikter med folket som fordrade att härskaren 
skulle ”blota efter föregående konungars sedvana 
och sålunda fullgöra den gamla lagen till god års
växt och fred”. Den tyske historieskrivaren Adam 
av Bremen gav på iooo-talet sin bild av kulten i 
Uppsala och genom honom har vi skriftliga källor 
om den förkristna religionen. Enligt Adams krö
nika fanns i Uppsala ett berömt tempel där folket 
dyrkade bilder av tre gudar. Tor, som var den mäk
tigaste, satt i mitten och på vardera sidan om ho
nom satt Oden och Frej. Vart nionde år firades en

S. 20-21. Gamla Uppsala kyrka med de tre kungshögarna som de avbildas 
av den franske konstnären A. Mayer i det ståtliga bokverket Atlas historique 

et pitoresque 1843-48.
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stor fest och folk kom resande från Svearikets alla 
delar för att delta i ceremonierna. ”Av allt levande 
som är av mankön, berättar Adam, offras nio 
stycken och med deras blod brukar man blidka 
gudarna”. Kropparna hängdes sedan i en helig 
lund i närheten av templet.

Där hänger också hundar och hästar jämte män
niskor, och en kristen har berättat för mig, att han 
har sett 72 sådana kroppar hängande om varand
ra. De sånger som brukar sjungas, då ett sådant 
offer förrättas, är av flera slag men oanständiga, 
varför det är bäst att förtiga dem.

Det finns delade meningar om Adam av Bremens 
text är tillförlitlig eller ej. Vissa menar att Adams 
huvudsyfte med skildringen av Uppsalakulten var 
att visa att svearna var barbariska och behövde 
kristnas. För att sprida dåliga rykten om hed
ningarna svartmålade han riterna och överdrev 
antalet människooffer. Hednatemplet Adam be
skrev har också varit föremål för forskarnas 
diskussioner. Kanske var det i själva verket en hall 
där kungen höll sina ceremoniella gästabud. Ingen 
kan med säkerhet säga om det har funnits ett 
tempel i Uppsala, eller var det skulle ha legat men 
att platsen var ett viktigt kultcentrum fram till 
andra hälften av 1 ooo-talet råder det inget tvivel 
om. Under vikingatiden hade dock Gamla Upp
sala förlorat mycket i betydelse och handelsstaden 
Birka på Björkö i Mälaren övertog successivt 
Gamla Uppsalas ställning som svearnas maktcent
rum. (Läs om Birka i kapitlet Byggt i ofredstid.)
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färdväg: Från E4 följer 

man skyltningen mot 

Gamla Uppsala. Fornläm- 

ningsområdet ligger vid 

Gamla Uppsala kyrka, nära 

järnvägsövergången.

öppettider: Utställnings-

hallen är öppen dagligen under sommaren. Viss öppethållning 

andra tider. För mer information om öppettider, program och 

gruppbokningar, ring 018-23 93 00 eller besök www.raa.se/ 

gamlauppsala.

övrig information: Utställningshallen Gamla Uppsala - 

Historiskt Centrum öppnade i maj 2000. Likt ett öga blickar 

arkitekten Carl Nyréns vackra museibyggnad mot kungs

högarna. Utställningarna skildrar Gamla Uppsala från förhisto

risk tid cirka 500 e.Kr., genom vikingatiden, kristendomens in

tåg och fram till 1200-talet. Här visas också fynd, bland annat 

från utgrävningarna i kungshögarna. Museet arrangerar 

guidade visningar och vandringar i fornlämningsområdet.

Strax norr om Östhögen ligger Gamla Uppsala kyrka, 

byggd på 1100-talet som domkyrka för den förste svenske 

ärkebiskopen. Kyrkan är öppen alla dagar. Nära högarna ligger 

friluftsmuseet Disagården som visar den svenska bonde

kulturen under 1800-talet och restaurangen Odinsborg, 

byggd 1899 i nationalromantisk stil.

P & ill SOI

G
am

la U
ppsala





HOVGÅRDEN

P
å Adelsö i Mälaren, 3 kilometer norr om 
Björkö, ligger ett fornlämningsområde som 
kallas Hovgården. Platsen är framför allt 
förknippad med Alsnöhus, det medeltida palats 

som Birger Jarls söner Valdemar och Magnus 
Ladulås byggde på 1270-talet. Men Hovgården 
spelade en roll som maktcentrum långt tidigare 
och har ett starkt historiskt samband med an
läggandet av handelsstaden Birka. Under och 
kring ruinerna av Alsnöhus har man funnit spåren 
av en gård med kulturlager från 700-talet. Detta 
är förmodligen det säte varifrån de gamla svea
kungarna styrde Birka, som ingick i den tidiga 
kungsgårdens ägo.

Sedan 1993 finns Birka och Hovgården på 
Unescos lista över världens kulturarv. (Läs om 
Birka i kapitlet Byggt i ofredstid.)

I området finns också ett stort gravfält och fyra 
storhögar, de så kallade kungshögarna. Hamnen 
och gravhögarna är placerade så att man blickar 
rakt in i Birka, och från borgens högsta punkt på 
Björkö kan man tänka sig hur den vakthavande 
soldaten signalerade till sin kollega på Adelsö.

De stora gravhögarna på Hovgården har länge 
intresserat arkeologerna. Det finns många likheter 
med högarna i Gamla Uppsala och det var säkert

HOVGÅRDEN



Fynd från gravhögen Skopintull. Ett bronskärl som innehöll smycken och 
hårlänkar från en kvinna. Del av en kam tillverkad av ben.

en gravplats där bara medlemmar av kungasläkter 
fick sin sista vila. En av storhögarna med det 
märkliga namnet Skopintull, undersöktes på 19 io
talet av Hanna Rydh som var den första kvinnliga 
arkeologen i Sverige. I högen hittade hon 50 liter 
brända ben av en medelålders man och resterna av 
det skepp han brändes i. Ett stort antal husdjur 
följde honom i graven, bland annat hundar, och 
hästar med dyrbara betselbeslag. I ett litet brons
kärl fann man också smycken och hårlänkar, tro
ligen från en mörkhårig kvinna, som möjligen er
sätter de människooffer som är vanliga vid stor- 
mansgravar från vikingatiden.

Vem var mannen i Skopintull? Kunganamn i 
Birkadynastin som har nämnts är Erik, Olof, Björn, 
Anund och Emund. Fynden daterar graven till 
omkring 900. Mannen var mycket rik, kanske 
kung eller kungason, och han hade burit en dyrbar 
guldstickad dräkt med ett bälte med hjärtformade 
beslag.

Från kungsgården på Adelsö kontrollerade 
kungen och hans hov handeln på Birka. Han ga
ranterade köpmännen säkerhet på deras handels-
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resor på Mälaren och möjligen betalade köpmän
nen ett slags tull till kungen i form av en andel i 
lasten. Dyrbara gåvor ökade kungens prestige och 
stärkte hans maktställning.

Kungen hade hirdmän placerade på Birka, 
några av dem tjänstgjorde som officerare i rytte
riet och hade kontakt med härskaren i Kievriket i 
Ryssland. Vikingarna drev en intensiv verksamhet 
utefter de ryska floderna och i Baltikum och enligt 
Nestorskrönikan var Kievrikets kungasläkt av 
svensk härkomst. Kontakterna österut avspeglade 
sig bland annat i hirdmannens praktfulla kläde-

Birka övergavs vid slutet av 900-talet - kungsgården levde vidare, styrd av en 
fogde. En av dessa hette Tolir och hans hustru Gylla. Deras namn, liksom 
kunganamnet Håkon, står inristade i runstenen vid den forna inre hamnen.
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dräkt som visade att de hade tjänstgjort hos 
furstarna i Kiev. De bar tunikor och kaftaner i 
färgrikt siden med bronsknappar och snörmake- 
rier av guld- och silvertrådar. Huvudbonader med 
äggformade tofsar av silvertråd, pälsbrämade 
mantlar, vida byxor och stövlar av mjukt skinn 
hörde också till utstyrseln.

Med Birkas ödeläggelse avtog aktiviteterna på 
kungsgården. I stället övertog Sigtuna rollen som 
handelsstad och kungasäte.

Under den äldre medeltiden tycks kungsgården 
ha spelat en mer tillbakadragen roll. Men Adelsö 
levde upp på nytt i slutet av 1200-talet då Birger 
Jarls söner Valdemar och Magnus Ladulås be
stämde sig för att uppföra det magnifika palatset 
Alsnöhus här.

Alsnöhus byggdes i två våningar efter kontinen
tala förebilder och stod färdigt år 1279. Palatset 
imponerade stort på samtiden och enligt skriftliga 
källor saknade byggnaden motsvarighet i Mälar- 
dalslandskapen. Som byggnadsmaterial användes 
tegel, som var mycket exklusivt och med några 
få undantag endast utnyttjades till kyrko- och 
klosterbyggen. Alsnöhus fungerade som ceremo
niell representationslokal och många av landets 
viktiga politiska möten förlädes hit. Bland de vik
tigaste var Alsnö möte år 1279/1280 som var en 
milstolpe i Magnus Ladulås strävan att omforma 
det svenska riket efter ett feodalt mönster. Beslutet 
på Alsnö möte innebar att de män som knöt
Adelsö med fomminnesområdet i förgrunden. På andra sidan vattnet 
skymtar man Björkö.
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trohetsband med kungen och tjänade honom med 
stridshäst lovades skattefrihet. I praktiken be
tydde det att en ny samhällsklass uppstod, nämli
gen riddarståndet (adeln).

Skälen till att just Alsnöhus blev ett makt
centrum i slutet av 1200-talet är till stor del poli
tiska. Läget i riket var instabilt och Valdemar och 
Magnus som tillhörde den östgötska Bjälboätten, 
hade en svag maktställning i Sveariket. Dessutom 
var brödernas arvsrätt till kungatiteln starkt 
ifrågasatt och det fanns gott om tronpretendenter. 
Att uppträda på den traditionstyngda Hovgården 
var en strategi för Birger Jarls söner att befästa sin 
position och stärka de historiska banden till de 
gamla sveakungarna.

Från sitt upphöjda läge syntes Alsnöhus på 
långt håll och tillsammans med de monumentala 
gravhögarna utgjorde kungsgården en perfekt 
kuliss för kungens utspel. Omkring palatset fanns 
gott om öppna ytor, idealiska för tornerspel och 
andra ridderliga aktiviteter som lämpade sig för 
en furste. I 25 år utnyttjades Alsnöhus flitigt som 
mötesplats av Bjälboättens kungar men redan i 
början av 1300-talet hade den politiska situatio
nen stabiliserats och Alsnöhus förlorat sin sym
boliska betydelse. Kungarnas intresse för platsen 
avtog och palatset lämnades att sakta förfalla. I 
slutet av samma sekel totalförstördes byggnaden, 
förmodligen i samband med de våldsamma stri
derna mellan Magnus Eriksson och Albert av 
Mecklenburg. Därmed var Hovgårdens andra guld
ålder definitivt till ända.
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färdväg: Hovgårdens fom- 

lämningsområde ligger på 

Adelsö i Mälaren, strax 

norr om Björkö/Birka. Från 

Munsö, några mil väster 

om Stockholm, avgår färja 

varje halvtimme året runt. 

Till Munsö kommer man med bil eller buss över Ekerö.

övrig information: Historiska vandringar i fornlämnings- 

området kan bokas genom Kalle Dahlberg, telefon 08-560 

51111 eller Ekerö Turism, telefon 08-560 233 95.

Besök också Adelsö kyrka som uppfördes vid slutet av 

1100-talet, förmodligen på initiativ av kungen, som för

samlingskyrka och gårdskyrka för den intilliggande kungs

gården. Kyrkan är öppen vardagar kl. 9.00-18.00, lördagar 

och söndagar kl. 10.00-18.00.

P éx

H
ovgården





NÄS

K
ungaborg är kanske inte det första man 
tänker på när man står framför ruinerna av 
den gamla stenbyggnaden som hukar intill 
klippkanten på Visingsös sydspets. Men faktum är 

att Visingsö borg eller Näs slottsruin som den 
numera kallas, är resterna av den äldsta, kända 
borg som byggts och använts av kungamakten. I 
dag återstår endast några anspråkslösa murar 
bestående av ett runt och ett fyrkantigt torn med 
en sammanbindande sträckmur. Flera hundra år 
av sjöerodering har långsamt brutit ned borgen i 
Vättern och endast en tredjedel av den ursprung
liga anläggningen återstår idag. Visingsö var un
der den tidiga medeltiden den framväxande kunga
maktens starkaste fäste i landet och borgen blev 
scenen för många av de blodiga tronstriderna mel
lan de sverkerska och erikska ätterna som båda 
hade sina rötter i Götalandskapen, noo-talet var 
en orolig tid; landet hade sedan forntiden styrts av 
mäktiga hövdingar med ett begränsat herravälde. 
Nu började det enade riket Sverige att formas och 
de kungliga familjerna stred om makten i ständiga 
inbördeskrig. Av åtta svenska kungar under noo- 
talet dog endast tre en naturlig död, resten blev 
mördade av konkurrerande tronpretendenter. 

Vem som byggde borgen är ovisst, men likheter
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Under hela medeltiden var Sverige ett valrike, vilket inne

bar att tronföljden aldrig var självklar. Tiden från cirka 

1130 till början av 1200-talet kännetecknades av stän

diga strider mellan de sverkerska och erikska ätterna. Vid 

sidan av kungarna fanns jarlarna, som var kungens högs

ta ämbetsmän. Den siste med den titeln var Birger Jarl, 

som kom att spela en betydelsefull roll i kampen om 

kungatiteln.

Den sverkerska ätten härstammar från den svenska 

kungen Sverker d.ä. (död 1156). Sverker var en östgötsk 

storman som bland annat medverkade till att det första 

cistercienserklostret grundades i Alvastra. Enligt källorna 

mördades han av sin "hästesven" på väg till julottan i 

Omberg. Den erikska ättens stamfader sägs vara Erik den 

helige. Han mördades 1160 i Uppsala och blev senare 

Uppsala domkyrkas, Stockholms och hela Sveriges 

skyddshelgon. Representanter från de bägge ätterna 

stred om makten i det spirande svenska riket under flera 

årtionden och styrde omväxlande landet.

Efter Johan Sverkerssons död 1222, endast 21 år 

gammal, dog den sverkerska ätten ut på manssidan och 

en ättling av den erikska ätten valdes till konung; Erik 

Eriksson, kallad Erik läspe och halte. Den tystlåtne och 

halte Erik Eriksson hade svårt att befästa sin makt och 

landet styrdes i praktiken av Birger Jarl, gift med Eriks 

syster Ingeborg. Kung Erik var barnlös och efter hans död 

1250 valdes Birger Jarls son Valdemar till kung. Med ho

nom kom en ny svensk kungaätt till makten, kallad Bjälbo- 

ätten. Valdemar kom i konflikt med sin bror Magnus, som 

senare fick tilltalsnamnet Ladulås. Genom ett väpnat 

uppror besegrade Magnus Valdemars män i slaget vid 

Hova i Västergötland och Valdemar fick avsäga sig kronan.



i byggnadstekniken med de tidiga östgötska sten
kyrkorna tyder på att den troligen började byggas 
i mitten av noo-talet. I jämförelse med liknande 
anläggningar som uppfördes i Europa vid samma 
tidpunkt var kungens slott på Visingsö relativt 
litet och oansenligt. Men ön erbjöd goda jakt
marker och det är troligt att det till kungaborgen

Näs slottsruin. Av Sveriges första kungaborg återstår endast murrester. 
För nära tusen år sedan samlades kungar och stormän här för att smida 
planer för det nya riket.

35



hörde en jaktpark enligt de kontinentala och 
danska förebilderna på medeltiden. Visingsö var 
mycket centralt belägen i det spirande svenska 
riket och härifrån kunde kungen snabbt förflytta 
sig mellan de båda Götalandskapen.

Ett flertal skriftiga källor antyder att Visingsö 
varit det kungliga huvudresidenset i Sverige, från 
noo-talet till 1200-talets senare del. Inte mindre 
än fyra kungar uppges ha avlidit på ön. I Västgöta- 
lagens kungalängd nämns hur kung Karl Sverkers- 
son mördades på Visingsö år 1167 av Knut Eriks
son. Likaså nämns att kungarna Erik Knutsson och 
Johan Sverkersson dog sotdöden i borgen år 1216 
respektive 1222. Under den senare delen av 1200- 
talet tycks Visingsö minska i betydelse som kung
ligt slott och Magnus Ladulås besökte endast bor
gen vid ett fåtal tillfällen. Elan var den siste i raden 
av kungar som dog på Visingsö (1290) och till 
minne av honom reste Per Brahe en minnessten som 
står alldeles intill det forna kungapalatset.

Visingsö förlorade alltmer sin rikspolitiska ställ
ning och borgen torde ha övergivits helt någon 
gång under 1300-talets första decennier. Enligt 
skriftliga senmedeltida källor erövrades och brän
des borgen år 1318. Borgruinen undersöktes 1907 
och fyndrester som textilier och träfragment visar 
att borgen mycket riktigt har brandhärjats. Man 
fann också ett trettiotal pilspetsar såväl innanför 
som utanför borgen.
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färdväg: Näs slottsruin 

ligger på Visingsö i Vättern, 

några kilometer söder om 

färjeläget. Från Gränna går 

färjetrafik till och från Vi

singsö. Färjan Ebba Brahe 

går varje halvtimme och

resan tar 15-20 minuter. Bilen lämnas med fördel på fastlan

det. Tag hellre med cykel eller hyr en sådan vid turistbyrån i 

hamnen, ön är mycket cykelvänlig. Är du tvungen att ta bilen 

är förbokning på färjan ett måste, speciellt under sommaren 

då färjan snabbt blir full. Telefon till färjan: 0390-410 25.

övrig information: Visingsö kallas ofta Vätterns pärla och 

den vackra ön gör verkligen skäl för namnet. Landskapet är 

omväxlande med skog och öppna betes- och åkermarker. Ön 

är mycket rik på fornlämningar som avslöjar att ön var en cen

tralort under yngre järnålder och äldre medeltid. Missa inte 

Visingsborgs slott vid hamnen. Besök också Brahekyrka och 

örtagården norr om ruinen.

Restauranger och kaféer i hamnen är öppna sommartid.

Q):
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Slott och herresäten

Historien Har satt sin prägel på de välbornas bostäder. På 

medeltiden var försvarsfunktionen viktig, vilket resulterade 

i borgliknande stenhus som ter sig kalla och ogästvänliga 

med moderna mått mätt. Bevarade slott och gårdar från 

medeltiden är ovanliga, de flesta anpassades efter tidens 

krav eller föll i ruiner.

Under 1600-talet blev Sverige en stormakt som mani

festerades i ett byggande utan like. Adeln uppförde stor

slagna stenslott med slösande rika utsmyckningar och 

Nicodemus Tessin blev tidens kanske främste arkitekt.
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GLIMMINGEHUS

I
 sydöstra Skåne inte långt från havet ligger en 

gammal borg, som kallas Glimmingehus. Den 
består av ett enda högt, stort och starkt sten

hus, som syns milsvitt över slätten. Det är inte mer 
än fyra våningar högt, men det är så väldigt, att ett 
vanligt boningshus, som står på samma gård, tar 
sig ut som en liten barnlekstuga.

Det stora stenhuset har så tjocka ytterväggar 
och mellanväggar och takvälvningar, att det i dess 
inre knappt finns plats för något annat än de tjocka 
murarna. Trapporna äro trånga, förstugorna små 
och rummen fåtaliga. För att väggarna skall få 
behålla sin styrka, är endast ett ringa antal fönster 
upptaget i de övre våningarna, och i den nedersta 
finns inga alls, bara smala ljusöppningar. Under de 
gamla krigstiderna var människorna lika så glada 
att få stänga in sig i ett sådant där starkt och väldigt 
hus, som man nu är att få krypa in i en päls i smäll
kall vinter, men när den goda fredstiden kom, ville 
de inte längre bo i den gamla borgens mörka och 
kalla stensalar. De har för längesedan övergivit det 
stora Glimmingehus och flyttat in i bostäder, som 
är sådana, att ljus och luft kan tränga in i dem.

Så börjar kapitlet om Glimmingehus i Selma 
Lagerlöfs välkända Nils Holgerssons underbara
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resa genom Sverige. Under sin resa på vildgåsen 
Akkas rygg kommer den lille parveln Nils Hol
gersson till den medeltida borgen som är de 
utrotningshotade svartråttornas sista utpost. De 
mäktiga gråråttorna har tagit herraväldet över 
Skåne och nu är de på väg att erövra borgen, 
lockade av de åtråvärda sädesmagasinen som döl
jer sig bakom de tjocka murarna. Men djuren och 
Nils Holgersson bestämmer sig för att hjälpa 
svartråttorna. Blåsande i en magisk pipa lockar 
pojken gråråttorna ut ur borgen och till tonerna 
av flöjten följer de honom längre och längre bort 
från Glimmingehus.

För 500 år sedan, långt innan råttfolket tog 
över den väldiga stenborgen, började en mäktig, 
dansk man att bygga ett så kallat fast hus (en torn
byggnad) till skydd för sig själv och sina egen
domar. Han levde i en orolig, krigisk tid då Skåne 
fortfarande var en del av Danmark. Information 
om byggherren och hans familj får vi på inskrip- 
tionstavlan som kröner den storslagna ingångs
portalen till Glimmingehus. På den finns tre ge
stalter avbildade i relief. I mitten, iklädd rust
ning och vapensköld, står byggherren Jens Hol- 
gersen Ulfstand själv som presenterar sitt verk med 
följande ord ”Den 2 maj 1499 lade jag Jens 
Holgersen den första stenen till grund i detta hus”. 
Till vänster står hans första hustru, Holgerd Axels- 
datter Brahe, död 1495, och till höger Margrete 
Arvidsdatter Trolle som blev Jens Holgersens 
andra hustru 1498.

Sjökrigaren, ämbetsmannen och storgodsägaren
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Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltidsborg och är än idag 
närmast intakt i sin konstruktion. Uppmätningsritning av Sten Anjou 1925.

Jens Holgersen stod i centrum för Danmarks ak
tiva Östersjöpolitik vid 1400-talets slut och 15oo
talets början. Från 1487 fram till 1509 verkade 
han som länsherre över Gotland där han blev allt 
annat än älskad av folket. Med kungens tillstånd 
beslagtog han mängder av material, bland annat 
gotländsk kalksten som skeppades till borgbygget 
i Glimminge. Den färdiga borgen blev något av 
en hörnsten i Skånes försvar. Det yttre försvars
systemet utgjordes av vidsträckta sankmarker och 
vallgravar som omgav det bunkerliknande huset. 
Från de små fönstergluggarna hade invånarna full 
kontroll över omgivningarna, endast en väg kunde 
leda besökare till och från Glimmingehus. Den 
kärva exteriören och de upptill två och en halv 
meter tjocka väggarna måste ha haft en avskräck
ande effekt på ovälkomna gäster. Borgen har följ
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aktligen aldrig blivit utsatt för någon belägring och 
är efter 500 år närmast intakt.

Till de inre försvarsanordningarna hörde en rad 
raffinerade ”dödsfällor” inbyggda i trapphallar, 
vilplan och tak. Vid en eventuell attack möttes 
fienden av flera obehagliga överraskningar. Från 
skyttegluggar i murarna kunde han bli beskjuten 
från olika positioner samtidigt som han riskerade 
att få kokande och frätande vätskor över sig, 
nedhällda från hål i trappor och tak! Fällorna är 
idag fullt synliga, och var så troligen även för den 
medeltida besökaren. Den synliga placeringen av 
dödsfällorna kan ha gjorts i ett medvetet syfte att 
skrämmas och därigenom kom de att spela en 
symbolisk roll. Den som gjorde audiens hos Jens 
Holgersen skulle känna sig övervakad och påmin
nas om borgherrens samhällsposition och makt.

Innanför murarna. Som bostad betraktad är Glim- 
mingehus byggd som en stor traditionell parstuga. 
En tvärgång delar huset i en större och en mindre 
hälft. Bostadsdelen mot väster har uppvärmda 
boningsrum och kammare i de två övervåningarna. 
Omedelbart till vänster om ingången till borgen 
leder en trång trappa ned till källaren och Folk
stugan där tjänstefolket höll till. Här fanns också 
köket med sina jätteugnar där man bakade och 
stekte. Mitt på golvet fanns en härdpall för den 
öppna elden. I den mörka muröppningen bakom 
härden eldade man för att i en så kallad hypocaust 
skapa varmluft som leddes upp till de övre våning
arna genom kanaler i väggarna. Så länge elden hölls
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vid liv spreds värmen i hela huset via hypocaust- 
kanalerna och murstocken, husets hjärta.

Första våningen rymmer Borgstugan som haft 
flera funktioner som samlingsrum. I förrummet 
utanför borgstugan står ”vildmannen” eller ”jät
ten” som han också kallas, med sin klubba och 
en fångad hare i handen. Med sin medelmåttiga 
längd av 170 cm gör han knappast skäl för sitt 
namn men enligt folksägnen var det jätten som 
byggde ”jättehuset” Glimmingehus, begåvad som 
han var med övernaturliga krafter. Han står idag 
på vakt utanför den dörr som leder in till borg
herrens bostad som döpts till Dagligstugan. I rum
mets fasta inredning ingick lösningar som vask i 
fönsternischen och en inbyggd vilobänk invid 
spisen. Från kammaren innanför Dagligstugan 
kom man genom yttermuren ut i en av Glimminge
hus så kallade priveter, medeltida toaletter som 
hängde likt fågelholkar utanpå borgmuren.

Säkerligen gav 1500-talets uppvärmda Glim
mingehus inte alls ett lika ogästvänligt intryck på 
besökaren som dagens råkalla, mörka stensalar. 
Väggarna var förmodligen putsade och kanske 
klädda med textilier. Möbler och annan komfort 
bidrog ytterligare till trivseln.

Glimmingehus var ju också i allra högsta grad 
ämnat för social representation. Riddarsalen 
på andra våningen var platsen för de praktfulla

S. 46-47. I Borgstugan, som ligger på första våningen, samlades husets 
invånare till olika aktiviteter. Glimmingehus har kvar sin ursprungliga 
rumsindelning med kök, borgstuga, riddarsal och sovrum. I de tjocka 
väggarna fanns varmluftskanaler som spred värme i den kalla borgen.
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festerna. Som byggmästare till sitt hus anlitade 
Jens Holgersen Adam van Düren från Westfalen 
nära Köln. Adam van Düren var en skicklig sten- 
mästare men också en betydande konstnär. På 
Glimmingehus utförde han sex skulpturarbeten, 
däribland den ovan nämnde jätten. Ett annat verk 
är den öppna spisen i Riddarsalen vars fotstycke 
är utsmyckat med en sill och en salamander, tro
ligen hänvisningar till två av de fyra elementen, 
vattnet och elden. Symboler för jord och luft har 
förmodligen funnits, men är nu förstörda.

Mycket av de skulpturala utsmyckningarna 
samlades i Frustugan, som var fru Holgersens 
privata boningsrum i borgen. Rummet, som också 
har kallats Kyrkan och Praktvåningen, fick karak
tären av ett konstgalleri med stenreliefer av Adam 
van Düren inmurade i väggarna. Ett undantag är 
den märkliga ”Kämpestenen”, en åttkantig kalk- 
stenshäll med dateringen 1487, tolv år innan hus
bygget startade, och alltså inte ett av van Dürens 
verk. Den visar en bild av en riddare i rustning 
som i höger hand håller ett Ulfstandvapen och i 
vänster en Brahesköld. Runt kanten på stenen kan 
man läsa följande text: ”Jag är en kämpe stark och 
stor, från Gotland jag till Skåne for 1487”. Det lig
ger nära till hands att tro att ”kämpen” föreställer 
självaste Jens Holgersen men riddaren ska inte ses 
som ett porträtt utan är snarare en symbolisk före
trädare för Jens Holgersen och hans första hustru 
Holgerd Axelsdatter Brahe.

En trätrappa från Riddarsalen leder upp till 
skytteloftet på tredje våningen. Här kunde ”18
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kanoner av koppar bekvämt uppställas och fritt 
spela omkring i grannskapet”. Så skrev den 
svenske generalkvartermästaren Johan Hintzke 
som sändes till Glimmingehus 1676 på uppdrag 
av kung Carl XI. Skåne hade nu blivit svenskt och 
borgen skulle rivas så att den inte blev ett näste för 
de fruktade snapphanarna. I väntan på förstärk
ning i form av mer folk och ”bomber” spanade 
Hintzke ut över Östersjön från skytteloftet. Vid

I Frustugans fönstersmyg finns en av Adam van Dürens bildreliefer inmurad.
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synen av en dansk-holländska flotta som rundade 
Sandhammaren flydde han norrut med sina man
nar och rivningsprojektet genomfördes aldrig!

Ett av de få dokument som bevisar att Jens 
Holgersen verkligen bodde på Glimmingehus är 
en bröllopsinbjudan, daterad i Glimminge 1518 
och skickad till riddaren Henrik Krummedige på 
Varberg. Jens Holgersen rustade då till bröllop för 
sina två döttrar. Det blev ett stort gästabud på 
Glimmingehus och ett ofantligt antal medeltida 
paradrätter dukades upp i Riddarsalen. Exotiska 
och dyrbara kryddor var eftertraktade status
symboler på medeltiden och på herrskapsfolkets 
fester var det högsta matmode att blanda sött, surt 
och salt till för oss oväntade smaksensationer. 
Man drack till exempel gärna söta viner till starkt 
kryddade rätter.

Glimmingehus byggdes i en brytningstid då 
medeltiden övergick i renässansen och det kan 
tyckas märkligt att Jens Holgersen uppförde sitt 
stenhus i en för tiden så gammaldags stil. Dess 
funktion som kombinerad bostad och försvars
anläggning blev omodern redan under 1500-talets 
andra hälft, då släkten Rosenkrantz genom gifter
mål kom att bli ägare till borgen. Vid den här tiden 
utvecklades Glimmingehus till en storgård och 
huset förvandlades till magasin. Genom en dona
tion kom den danske borgherrens livsverk i den 
svenska statens ägo 1924 och det var i det sam
manhanget som det gamla stenhuset bytte funk
tion från månghundraårigt sädesmagasin till en 
modern turistanläggning och Skånesymbol.
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färdväg: Glimmingehus 

ligger på skånska Österlen, 

12 km sydväst om Simris

hamn. Väl skyltat från riks

väg 9 mellan Ystad och 

Simrishamn.

öppettider: Glimminge

hus har öppet dagligen under sommarsäsongen. För infor

mation om öppettider och program ring 0414-186 20 eller 

besök hemsidan www.raa.se/glimmingehus.

övrig information: Spökvandringar, specialvisningar, tält

läger för skolbarn, föreläsningsserier, teaterföreställningar och 

konferens- och grupparrangemang är bara några exempel på 

Glimmingehus mycket rika programutbud. I bygghyttan på 

borggården pågår hantverksaktiviteter för hela familjen under 

sommaren. Höjdpunkten under året är Medeltidsfestivalen, 

tredje helgen i augusti då borgområdet förvandlas till en 

medeltida marknadsplats med tornerspel och gycklare som 

underhåller publiken.

Historiska arrangemang för grupper kan bokas året runt, 

däribland gästabudskvällar som inleds med en dramatiserad 

visning av borgen och fortsätter med en medeltida festmåltid.

I borgmuseet visas ett urval fynd från rensningen och res

taureringen av vallgraven 1935-38.1 ett av gårdshusen finns 

också en restaurang.
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VISINGSBORG

R
uinerna efter Visingsborgs slott, som var 
släkten Brahes residens 1573-1680, är det 
första man ser när man närmar sig Visingsö 
från sjösidan. Den grevliga ätten Brahe var på sin 

tid Sveriges främsta adelssläkt och dess medlem
mar hade i över fyrahundra år landets högsta 
ämbeten på sina meritlistor. Per Brahe den äldre 
var systerson till Gustav Vasa och vid Erik XIV:s 
kröning upphöjdes han till greve. Av kungen er
höll han grevskapet Visingsborg som under åren 
utökades till att omfatta zo socknar i Småland, 
Västergötland och Östergötland. Till ytan mätte 
grevskapet iz kvadratmil vilket i mitten av 1600- 
talet bildade landets största, enskilda ägokomplex.

Grevskapet, som betraktades som ett eget litet 
rike inom konungariket Sverige, styrdes från 
Visingsborg som Per Brahe började bygga på 
Visingsö på 1560-talet, med material från bland 
annat Alvastra kloster. Detta misshagade dock 
kung Johan III, som i hårda ordalag tillrättavisade 
den självrådige greven för hans tilltag. Efter Per 
Brahes död fortsatte sonen Magnus uppförandet 
av Visingsborg, och det var sonsonen Per Brahe 
den yngre som efter nästan hundra år fullbordade 
slottsbygget på 1660-talet. I färdigt skick bestod 
Visingsborg av fyra slottslängor i två våningar
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med 70 rum kring en sluten borggård, omgivet av 
vallar och andra befästningsverk. Slottet, som var 
ett av Sveriges ståtligaste, hade sex torn med för
gyllda spiror som lyste över Vätternbygden. På 
slottet fanns ett imponerande bibliotek och en 
rustkammare med vapen för uppåt 800 man. Till 
slottet hörde också ett antal karpdammar, ett par 
av dem finns att beskåda ett par kilometer norr om 
slottsruinen, samt fem trädgårdar med samman
lagt 2 000 fruktträd.

”Boren aristokrat, kyrklig som en präst, prak
tisk som en borgare och ekonomisk som en gammal
dags storbonde”. Dessa egenskaper tillskrev efter
världen Per Brahe den yngre (1602-1680), den 
siste greven till Visingsborg och den dominerande 
gestalten i grevskapets historia. Den plikttrogne 
och målmedvetne Per Brahe förärades många vik
tiga och ärofyllda uppdrag och för sina insatser 
belönades han med enorma rikedomar. Vid 39 års 
ålder valdes han till riksdrots och blev därmed 
innehavare av rikets främsta ämbete. Dessutom 
var han under sin livstid generalguvernör över 
storhertigdömet Finland där han anlade flera stä
der, bland andra Brahestad, Kristinestad, Tavaste- 
hus och Kajana. I Finland grundade han också Åbo 
universitet och ett antal skolor.

Men Per Brahe gjorde även betydande sam
hällsinsatser på hemmaplan. Flan var aktivt enga
gerad i utbildningsfrågor och han kom att spela 
en vikig roll som kulturfrämjare. I det egna grev
skapet grundade han bland annat Schola Brahea 
1636, en högre lärdomsskola på Visingsö, ungefär
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jämnårig med Sveriges äldsta gymnasieskolor. 
I anslutning till skolan inrättade han också ett 
boktryckeri. Braheskolan på Visingsö lever fort
farande - numera som folkhögskola. Historia var 
ett annat av Per Brahes stora intressen och han lät 
uppföra minnesstenar vid ett flertal historiska 
platser, bland annat minnesstenen vid Näs slotts
ruin på Visingsö.

På bergskammen strax norr om Gränna lät Per 
Brahe bygga Brahehus som var tänkt som änke-

Nedan: Högst upp på G rännaberget ligger ruinen efter jakt- och lustslottet 
Brahehus. Härifrån hade greven en magnifik utsikt över sina domäner.

S. 56-57. Per Brahe den yngre till häst i sitt småländska grevskap. Bakom 
honom ligger Brahehus, Gränna kyrka och Västanå slott och ute på Visingsö 
- Visingsborgs slott. Oljemålning från 1649 av Johan Werner den äldre.
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säte för hans hustru Kristina Katharina Stenbock. 
Efter hustruns död 1650 användes istället slottet 
som ett jaktslott och det sägs att greven blev buren 
i en praktfull bärstol över Grännaberget då han 
skulle besöka sitt Brahehus. Idag återstår bara en 
ruin, om än en praktfull sådan! Genom förvärvet 
av Västanå säteri på berget Södergränna skapade 
Per Brahe den magnifika slottstriangel vars första 
hörn var huvudresidenset Visingsborg. Från de 
högt belägna Brahehus och Västanå hade greve 
Brahe full insyn in i staden Gränna som låg mitt 
emellan de två fastlandsslotten.

Efter Per Brahes död 1680 drogs grevskapet in 
till kronan och slottet övergavs. Adeln hade då 
förlorat en stor del av sina privilegier genom Karl 
XI:s reduktion. Under 1700-talets första år kom 
slottet på nytt till användning under det stora 
nordiska kriget (1700-1718) då Sverige låg i krig 
med Ryssland och Danmark. Visingsborgs läge på 
ön gjorde anläggningen till en naturlig fästning, 
idealisk som krigsfångeläger.

I december 1718 hyste slottet på Visingsö när
mare 2000 krigsfångar, de flesta ryssar. Fångarna 
led stor nöd under sin vistelse på Visingsborg, 
många av dem dog av svält och umbäranden och 
begravdes på den så kallade rysskyrkogården ett 
par kilometer väster om slottet. Vid juletid 1718, 
då budet om Karl XII:s död nått Visingsö, total
förstördes slottet i en eldsvåda som enligt traditio
nen anlades av de ryska krigsfångarna. Murarna 
och trappgavlarna till den södra slottsflygeln är det 
enda som återstår efter den ödesdigra branden.
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färdväg: Slottsruinerna 

ligger på östra sidan av 

Visingsö. Från Gränna går 

färjetrafik till och från Vi

singsö. Färjan Ebba Brahe 

går varje halvtimme och 

resan tar 15-20 minuter. 

Bilen lämnas med fördel på fastlandet. Tag hellre med cykel 

eller hyr en sådan vid turistbyrån i hamnen, ön är mycket 

cykelvänlig. Är du tvungen att ta med bilen på färjan är för- 

bokning ett måste, speciellt under sommaren då färjan 

snabbt blir full. Telefon till färjan: 0390-410 25.

övrig information: Visingsö kallas ofta Vätterns pärla och 

den vackra ön gör verkligen skäl för namnet. Landskapet är 

omväxlande med skog och öppna betes- och åkermarker. 

Visingsö är rik på fornlämningar som avslöjar att ön varit en 

centralort under yngre järnålder och äldre medeltid. Besök 

också Brahekyrkan och örtagården, norr om ruinen samt 

Näs slottsruin på öns södra udde. (Läs om Näs i kapitlet 

Maktens boningar.)

Brahehus är lätt att nå från E4:an. Under motorvägen går 

en gångstig som leder fram till ruinen. Utsikten över Gränna 

och Visingsö är lika vacker idag som för 350 år sedan.
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MÄLSÅKER

P
å Selaön, några mil norr om Mariefred, lig
ger Mälsåkers slott som är ett av Sveriges 
ståtligaste barockslott. Sitt nuvarande ut
seende fick slottet på 1670-talet då den dåvarande 

ägaren Gustaf Soop anlitade den kungliga arkitek
ten Nicodemus Tessin den äldre och den tidens 
främste stuckatör, italienaren Carlo Carove. En 
våldsam brand 1945 ledde till att taket störtade in 
och Caroves rikt utsmyckade takdekorationer för
stördes. Sedan 1993 pågår arbetet med att restau
rera Mälsåkers slott med äldre tiders byggnads
teknik.

Mälsåker nämns redan på 1400-talet och hade 
då karaktären av en sätesgård. Ar 1608 köpte 
Hans Åkesson Soop byggnaden och den nye äga
ren vidtog genast åtgärder för att utöka godset 
och bygga till slottet. Slottets mittparti är troligen 
resterna av den senmedeltida byggnaden och från 
denna tid härrör den så kallade Kyrksalen. Rum
mets nio kryssvalv bärs upp av fyra doriska kolon
ner av vit marmor som från början tillverkades för 
Stockholms gamla slott Tre kronor, på 1570-talet. 
Av någon anledning kasserades kolonnerna och de 
hamnade så småningom på Mälsåker där de 
står än idag, förmodligen något kortare än i sitt 
ursprungliga skick.
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Den mest genomgripande 
förändringen av slottet sked
de emellertid åren 1672- 
1680 då Hans Åkessons 
sonson Gustaf Soop lät bygga 
om det då gammaldags och 
omoderna stenhuset. Mais
åker omvandlades till ett 
lantslott av god klass som 
väl fyllde tidens krav på en 
ståndsmässig bostad. Den tre 
våningar höga byggnaden 
förseddes bland annat med 
en terrass mot sjön med en 
magnifik dubbeltrappa, fyra 
flyglar och ett utbyggt trapp
hus, allt enligt ritningar av 
Nicodemus Tessin den äldre.
Under 1600-talets senare 
hälft var Tessin Sveriges le
dande arkitekt och han introducerade bland annat 
den romerska och franska klassicismen. Bland 
hans verk märks Drottningholms slott, Riks
banken och andra stadspalats i Stockholm. Även 
stuckatören Carlo Carove var flitigt anlitad och 
till Mälsåker kom han på våren 1676 med sitt 
arbetsfolk - stuckatörer och lärpojkar. Arbetet 
med slottets totalt 15 stucktak pågick under flera 
år och avslutades med den praktfulla Riddarsalen, 
slottets viktigaste rum. I färdigt skick lyste stucka- 
turerna vita mot den i grått och guld målade 
träinredningen. Salstakets mitt var en vit, ode-
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Riddarsalen. År 1993 påbörjades det tidskrävande arbetet med att restau
rera Carlo Carovos praktfulla stuckaturtak som förstördes i branden 1945.

korerad plafond som omgärdades av en ram, ut
smyckad med akantusrankor (stiliserade blad
ornament), putti (barn- eller änglafigur) och bygg
herrens vapensköld. De övriga rummen i slottet 
präglades även de av barockens ideal, med 
mönsterlagda golv i furuparkett och dekormålade 
paneler. Väggarna var klädda med gyllenläder 
eller gobelänger som band samman panelerna med 
stucktaken.

Kring 1680 var arbetet med ombyggnaden i det
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närmaste klart. Notan för bygget torde ha varit 
hög, men Gustaf Soop var en av landets rikaste 
män och enligt källor uppgick hans förmögenhet 
till en procent av rikets budget på 1670-talet! Han 
gjorde en framgångsrik karriär som riksråd och 
kammarråd och 1663 tillträdde han tjänsten som 
generalguvernör över änkedrottning Hedvig Eleo
noras livgedning (landområde för änkans försörj
ning) och underhållsländer, som bland annat om
fattade Selaön. Hedvig Eleonora var en hängiven 
beundrare av Carlo Caroves konst och under ett 
tiotal år anlitade hon honom flitigt till de prakt
fulla inredningarna på Drottningholms slott där 
han bland annat skapade paradtrappans tak.

Vid mitten av 1700-talet kom slottet i släkten 
von Fersens ägo. Under den här tiden fick Mais
åker delvis en ny rokokoinredning, det gällde 
främst sovgemaken som bland annat inreddes med 
moderiktiga paneler och spegelramar, rokokospis 
i putsad sandsten samt helfranska dörrar med 
brännförgyllda bronsbeslag. Mälsåker hann byta 
ägare ytterligare några gånger och stå obebott 
någon tid, innan norska legationen köpte slottet 
1943, mitt under brinnande krig, för att använda 
det som utbildningsläger för norska polisstyrkor. 
Vintern 1945 var mycket kall och det eldades 
friskt i de gamla kakelugnarna. Sprickor i skor
stensmurarna orsakade en ödesdiger eldsvåda 
som spred sig i vindsbjälklaget. Hela taket stör
tade in och totalförstörde det mesta av Carlo 
Caroves stuckarbeten.

Tursamt nog hade Nordiska museet dokumen-
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terat och fotograferat slottet bara några år tidi
gare. Detta undersökningsarbete, tillsammans med 
byggherren Gustaf Soops noggranna räkenskaper 
över sina byggnadsföretag på Mälsåker, utgör 
idag ett värdefullt underlag i rekonstruktions
arbetet av slottet. Det mödosamma arbetet att 
återställa slottets i dess forna glans är en tids
krävande process. Sommaren zooo var alla utvän- 
diga arbeten avslutade och alla rum i slottets östra 
halva restaurerade. Att återställa den praktfulla 
Riddarsalens tak har till exempel krävt åtta pro
fessionella stuckatörers arbete under tre års tid!

En positiv sidoeffekt som restaureringen fört 
med sig är att värdefulla kunskaper i äldre bygg
nadsteknik har återupplivats och tagits till vara. 
En byggnadshytta, i Riksantikvarieämbetets regi, 
etablerades på gårdsplanen framför slottet redan 
1993 och hit kom byggnadshantverkare och 
konstfackselever för att vidareutbilda sig och ut
byta erfarenheter. Innan restaureringarna påbör
jades gjordes omfattande forskningsarbeten. De 
gamla materialen bevarades så långt det var möj
ligt och man sparade hellre en åldrad yta istället 
för att göra nytt. Speciella snickeriredskap till
verkades för ändamålen, naturligtvis med 1600- 
och 1700-talets verktyg som förlaga. Trävirket till 
golven torkades och behandlades omsorgsfullt i 
enlighet med gamla metoder och brädorna ”nag- 
lades” på plats med hjälp av träplugg. Saknades 
dokumentation till ett skadat parti lämnade man 
det hellre orört än gjorde rekonstruktionerna ”ur 
luften”.
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färdväg: Mälsåkers slott 

ligger 20 km norr om 

Mariefred, vid Mälaren. Kör 

mot Stallarholmen, sedan 

höger mot Ytterselö. Båt- 

burna besökare kan lägga 

till vid Mälsåkers brygga.

öppettider: Slottet är öppet onsdagar, fredagar, lördagar och 

söndagar från midsommar till mitten av augusti. För mer 

information om visningar och öppettider ring Mariefreds 

turistbyrå, telefon 0159-297 90.

övrig information: Mariefred är en sommarstad som 

gjord för att strosa i. Passa på att besöka Gripsholms slott och 

varför inte Grafikens Hus som är ett centrum för grafisk konst 

inrymt i den gamla Kungsladugården. En tur med Östra 

Södermanlands järnväg som trafikerar den smalspåriga järn

vägen mellan Mariefred och Läggesta hör också till ett besök 

i den lilla sörmländska trästaden.
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UTÖ H U S

P
å Arnon i Målaren, endast ett litet stycke 
från stranden, reser sig borgen Utöhus. 
Speciellt från sjösidan ger den rektangulära 
byggnaden ett imponerande, om än något ödsligt 

intryck där den ligger likt en massiv stenkoloss, 
inbäddad i lummig grönska. Liksom Glimminge- 
hus är Utöhus prytt med trappgavlar och är av 
samma byggnadstyp som sin skånska släkting, fast 
i blygsammare storlek. Den är en av Sveriges 
allra bäst bevarade enkelhusborgar från senmedel
tiden och uppfördes troligtvis under 1400-talets 
senare del.

När Utöhus uppfördes hade ett knappt hundra
årigt borgbyggnadsförbud nyligen upphävts. För
budet infördes av den danska unionsdrottningen 
Margrete I år 1396 och först 1483 blev det åter 
tillåtet att uppföra befästa privatborgar. Men redan 
under slutet av 1200-talet hade det bland de för
mögnare familjerna i västra och södra Sverige 
blivit alltmer populärt att bygga boningshus i sten. 
Man hade råd att överge äldre byggnadstekniker 
till förmån för den stabilare stenkonstruktionen 
och det fanns gott om entreprenörer som kunde 
bygga husen. Bostadsfunktionen var i regel priori
terad men dessa ”kamouflerade borgar” kunde 
också fungera som försvarsverk vid behov.
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År 1514 omnämns Utöhus som sätesgård för 
Nils Gjordsson Schack. Hans ättlingar bebodde 
gården fram till 1640, då Utöhus övergick till 
ätten Skytte. Godset slogs då samman med Grönsöö 
och borgen stod periodvis obebodd. Enligt vissa 
källor satt ryska krigsfångar fängslade i borgen 
under början av 1700-talet. Kring 1740 restaure
rades byggnaden och togs åter i bruk under ett tio
tal år varefter den övergavs som bostad 1768. På 
1830-talet fick Utöhus en ny funktion som spann
målsmagasin men i egenskap av kulturminne 
skänkte den dåvarande ägarfamiljen von Ehren- 
heim Utöhus till Vitterhetsakademien år 1937.

Borgen är byggd i gråsten och tegel samt upp
förd i tre våningar med en vind under taket. Bygg
naden är mycket långsträckt och har planlösning 
som en parstuga. Bottenvåningens (källarens) 
tjocka murar har förbryllat forskarna, de varierar 
i tjocklek mellan 1,5 och hela 3,5 meter. Ingången 
till andra våningen når man utifrån via en trappa 
i trä. Detta var själva bostadsvåningen och utrym
mena på varje sida om förstugan är delade med 
träväggar i flera rum. Vid norra långsidan, i husets 
västra hälft, går en slaskränna i trä genom muren 
och avslöjar kökets placering, här finns också spår 
efter ett avträde (toalett). Tredje våningen består 
av en enda sal, kanske var den tänkt som repre- 
sentationslokal. Byggnadens nuvarande rums- 
indelning och fönster tillkom sannolikt under 
1600-talets förra hälft. Även trappgavlarna, som 
ger huset dess karakteristiskt medeltida utseende, 
är av senare datum.
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Vyn av Utöhus från sjösidan har inte ändrats mycket på de dryga 300 år som 
gått sedan bilden gjordes.

Det är inte helt utan skäl man har kallat sen
medeltidens borgar för försvars- och skrytanlägg
ningar. De kom till sin rätt när en fara hotade 
men var framförallt viktiga statusmarkerare och 
representationslokaler. I jämförelse med till exem
pel Glimmingehus hade Utöhus relativt svaga för- 
svarsanordningar, men det saknades inte bered
skap för att kunna ge ovälkomna fridstörare ett 
hett mottagande. Huvudporten leder till en liten 
välvd förstuga med ett hål i taket, troligen ett 
skållhål där man kunde hälla kokande vatten eller 
flytande bly över fienden. Trappan till första 
våningen gick att hissa upp och därigenom hind
rades inkräktare att följa efter. När tiderna blev 
fredligare minskade behovet av att skydda sig 
bakom metertjocka murar och man övergav sten
husen till förmån för bostäder som erbjöd mer i 
form av värme, trivsel och komfort.

Åren 1998 och 1999 genomfördes en byggnads- 
arkeologisk undersökning i och invid borgen. 
Undersökningen gav en klarare bild av hur den
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ursprungliga planlösningen såg ut, bland annat 
fann man spår av en äldre rumsindelning och ett 
igenmurat rum i bottenvåningen som förklarar 
det tjocka murpartiet. Man fann också överras
kande rika kulturlager på husets baksida. Gropar 
grävdes nedanför utslagsrännan från huvud
våningens kök och två av husets avträden. Under
sökningar av fynd som järn-, glas- och keramik
föremål tyder på att det mesta härrör från sent 
1600-tal och tidigt 1700-tal. Bland fynden fanns 
rödgods, porslin och fina exempel på fajanser som 
visar att ägarna till Utöhus hade en hög levnads
standard vid den här tiden.

Källarvåningens mäktiga murar varierar mellan 1,5 och 3,5 meter i tjocklek.



färdväg: Utöhus ligger på 

Arnön i Mälaren, några mil 

sydöst om Enköping. Utö

hus är tillgängligt både 

med bil och med båt. 

Med bil tar man färja från 

Oknö som går varje timme. 

Utöhus ligger på den sydöstra delen av ön och sista kilo

metern färdas man på guppig och halvt igenvuxen skogsväg. 

Ett alternativ är att ställa bilen och gå till fots. De sista hundra 

meterna följer man skogsstigen förbi vägbommen. Den bästa 

vyn av borgen får man från sjösidan varför egen båt är att 

rekommendera, brygga finns. Ingen reguljär båttrafik trafikerar 

dock Utöhus.

öppettider: Borgen är stängd men bokade grupper kan få 

visning genom Grönsöö säteri, minimiantal 20 personer. 

Telefon 0171-870 84. Hemsida: www.gronsoo.se.

övrig information: Passa på att se Arnö kyrka på vägen till 

Utöhus. (Läs om kyrkan i kapitlet Andliga hus.)
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Byggt i ofredstid

Överallt i Sverige finns rester av borgar och andra befäst

ningsverk som erinrar om talrika perioder av ofredsår. I Sverige 

är cirka 1 iOO fomborgar kända, från Stenshuvud i Skåne till 

Frösön i Jämtland, dock med en stark koncentration till östra 

Mellansverige och norra Västkustområdet.

Borgarna anlades gärna på höjder och man utnyttjade 

stup, branter eller sankmarker som naturliga avspärrningar. 

Under medeltiden blev det vanligt att adeln, med kungens 

tillstånd, uppförde privata försvarsborgar i sten (läs mer om 

dem i kapitlet Slott och herresäten).

Många stenkyrkor utnyttjades också till försvar. I viktiga och 

utsatta städer tillkom starka stadsbefästningar för att skydda 

befolkningen. Visbys stadsmur är ett unikt exempel som 

saknar motstycke i norra Europa.

Perioden från 1600-talets mitt och cirka 100 år framåt i 

tiden brukar betecknas som befästningskonstens gyllene tid 

då man särskilt utnyttjade terrängens möjligheter till ett effek

tivt försvar.







EKETORPS BORG

L
ikt en ensligt belägen vildavästernby ligger 
Eketorps borg mitt ute på det blåsiga och 
prärieliknade Alvaret, men tar man steget 
innanför ringmuren hamnar man mitt i järn

åldern. Hit har ölänningarna tagit sin tillflykt i 
över looo år av krigs- och orostider. Eketorp är 
Ölands sydligaste och enda helt utgrävda forn- 
borg och anlades cirka 300 e.Kr. Läget var strate
giskt valt, intill ett vidsträckt sankmarksområde 
som var svårt att anfalla ifrån. Borgen beboddes 
under flera etapper fram till mitten av izoo-talet 
då den övergavs för gott. Carl von Linné upp
märksammade resterna av borgen på sin öländska 
resa 1741 och knappt zoo år senare, 1931, gjordes 
en arkeologisk provundersökning som visade att 
det fanns orörda kulturlager i borgen. Först 1964 
inleddes utgrävningen av Eketorp som pågick 
fram till 1973 och kom att bli ett av de största 
arkeologiska projekten någonsin i Sverige. Över 
z 6 000 föremål och cirka 3 ton ben hade tagits till 
vara när utgrävningen var avslutad. Man hade 
också kartlagt tre bebyggelseskeden, som över
lagrade varandra. Arkeologerna har döpt dem till 
Eketorp I, Eketorp II och Eketorp III.

Den äldsta bebyggelsen från 300 e.Kr., Eke
torp I, utgjordes av en rund borg, cirka 57 meter i
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Innanför murarna. De rekonstruerade medeltida träbyggnaderna är upp
förda i den för Öland typiska skiftesverkstekniken.

diameter uppbyggd i kallmurad kalksten. Tek
niken att bygga murar i kalksten utan murbruk är 
en gammal tradition som fortfarande lever på 
Öland. Ringmuren omslöt ett tjugotal hus, bygg
da radiellt från ringmuren mot en öppen yta i 
borgens mitt. I sydväst fanns den enda porten. 
Arkeologerna har gjort mycket få fynd från Eke
torp I-perioden. Skälet till detta är sannolikt att 
borgen inte användes permanent vid den här tiden 
utan endast som tillflyktsort vid hotande fara. 
Borgens bebyggelse tyder på en noggrann plan 
och det är troligt att ölänningarna använt sig 
av östromerska längdmått. Kontakterna med ro
mersk och annan kontinental byggnadskonst är 
en viktig förklaring till de öländska försvars
anläggningarnas avancerade konstruktion under 
järnåldern.

På 400-talet ökade uppenbarligen behovet av 
skydd mot fientliga anfall och Eketorp I utvidga-
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des snart till den dubbelt så stora befästningen 
Eketorp II. Efter noggrann planering fick hela 53 
hus plats innanför den nya ringmuren som var 80 
meter i diameter. Ovanpå muren finns idag ett 
krenelerat bröstvärn efter förebild från samtida 
romerska befästningsverk. En befolkning på cirka 
160 personer levde nu året runt i borgen tillsam
mans med boskap som nötkreatur, svin, får, höns 
och getter, men också hundar och katter. En kör- 
port i norr tillkom, liksom en mindre gångport i 
öster som ledde ut till ett vattenhål. Ett tiotal 
meter innanför den östra porten finns en sten- 
skodd brunn, som försåg invånarna med vatten. 
De öländska bönderna levde i något som bäst kan 
beskrivas som en befäst bondby. Bebyggelsen är 
unik och några kända, liknande exempel finns 
inte utanför Öland.

Fynd från utgrävningarna: tunna guldbleck med figurer, så kallade guld
gubbar och sländtrissor, vävtyngder och sax.

Ett stort fyndmaterial, närmare 5 000 föremål, har 
påträffats i Eketorp II. Metallföremålen visar på 
den stora hantverksskicklighet som rådde i det 
öländska järnålderssamhället vid den här tiden. 
Många fynd av smycken talar också för att det var
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en välbärgad samhällsklass som levde i den be
fästa byn. Boskapsskötsel var den huvudsakliga 
försörjningskällan och de två viktigaste djur
slagen var kor och får. Byborna jagade och fiskade 
också, men inte i någon större utsträckning. Utan
för borgen bedrev man åkerbruk, fynden visar att 
korn har varit det dominerande sädesslaget. I över 
200 år användes borgen som bostad åt många ge
nerationer ölänningar. På éoo-talet lämnades den 
mer eller mindre åt sitt öde för att sedan stå över
given i cirka 400 år. Strider verkar dock ha ut
kämpats på borgområdet, det skvallrar tre hela 
människoskelett och hundratals spridda skelett
delar som hittats innanför och strax utanför borg
muren om. Troligtvis handlar det om inkräktare 
som slagits ihjäl av traktens folk och därefter
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Kvällsskymning i den befästa byn. Tar man steget in genom borgporten 
hamnar man mitt i järnåldern. Till höger i bild syns rester av forntida hus
grunder som låg utmed ringmurens insida.

lämnats kvar på platsen i avskräckande syfte. På 
iooo-talet togs borgen åter i bruk, muren repare
rades och på ruinerna av den tidigare bebyggelsen 
restes nya skiftesverkshus, en trä byggnadsteknik 
som var vanlig i de medeltida öländska rad
byarna. Husen låg rad vid rad med trånga gränder 
mellan sig och i borgens mitt fanns en öppen yta. 
Den norra och den östra porten sattes igen och en 
låg, yttre ringmur tillkom. Mellan de två murarna, 
utanför sydvästporten, fanns ett verkstadsområde 
med ett flertal smedjor. Endast ett av husen i bor
gen var utrustat med eldstad och torde ha fungerat 
som ett slags centralkök. Det omfattande smidet,
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Halmtaket lagas på ett av de rekonstruerade skiftesverkshusen.

förekomsten av ett stort centralkök och de många 
fynden av vapen och hästmunderingsdetaljer har 
lett till att Eketorp III tolkats som en medeltida 
militäranläggning. Det är från det tredje be
byggelseskedet som de flesta fynden kommer. 
Vapen och rustningsdetaljer är naturligtvis rikligt 
förekommande men också fynd som tyder på att 
en permanent, civil befolkning har levt i borgen. 
Många forskare tror att Eketorp var en befäst gar
nison som syftade till att öka sveakungarnas makt 
i det spirande svenska riket under noo-talet.

När undersökningen av Eketorp avslutades 
1973 började en diskussion om hur den fram
grävda anläggningen skulle kunna bevaras för 
framtiden. Det bestämdes att borgen skulle res
taureras på sin ursprungliga plats och 1978 star
tade det unika och omfattande projektet med att 
bygga upp den gamla fornborgen. Resultatet har 
blivit en upplevelseanläggning som ger besökarna 
en levande bild av forntidsmänniskornas bostads-
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De öländska fornborgarna höjer sina tunga stenmassor 

över Stora Alvarets stepplatå eller stiger oväntat fram 

mellan skogsdungarna på öns inland. De är drygt tjugo 

till antalet, jämt fördelade över mellersta och södra 

Öland. De flesta borgarna anlades under järnåldern 

(Kristi födelse-cirka 500 e.Kr), då Öland var ett viktigt 

handelscentrum i södra Östersjön. Tillkomsten av dessa 

omfattande försvarsbyggnader tyder på att befolkningen 

måste ha varit hotad av faror utifrån. Öland är inte det 

fornborgsrikaste landskapet i landet men har i gengäld 

några av de största och märkligaste anläggningarna i sitt 

slag. Det som skiljer dem från de fastlandssvenska borgar

na är det unika bebyggelsesystemet och planlösningen. 

Det plana, smala landskapet med havet inom synhåll 

nästan överallt gjorde Öland svårt att försvara. De flesta 

försvarsverken uppfördes därför som fullt slutna ring

borgar, ett undantag är den halvcirkelformade Bårby 

borg i Mörbylånga där landborgens tvära tjugometers- 

stup mot väster bildar en naturlig begränsningslinje.

Fornborgarna på Öland ligger numera i ruiner, men 

tre av dem har likväl åtskilligt kvar av sin ursprunglighet 

och monumentalitet; Gråborg är landets största ringborg 

och Ismantorp är den gåtfullaste. Eketorp, slutligen, är 

Sveriges enda återuppbyggda fornborg och därför unik i 

sitt slag.
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miljö och levnadsvillkor. Rekonstruktionen efter
liknar Eketorp II, med inslag av det medeltida 
Eketorp III. I arbetet med husrekonstruktionerna 
har man strävat efter att återskapa den förhisto
riska miljön så långt det varit möjligt, detta gäller 
även för materialen och redskapen som använts. 
Till sin hjälp har arkeologerna haft de kunskaper 
som förvärvades vid utgrävningarna - och sina 
egna spekulationer. Detta experimentella arbets
sätt har lett till nya upptäckter som fört forsk
ningen framåt.

Under de guidade visningarna får besökarna gå 
in i de rekonstruerade husen. Här trängdes män
niskorna kring elden som var den centrala platsen 
där man samlades för att värma sig, äta och lyssna 
till berättelser. Den ursprungliga brunnen på borg
gården är fortfarande funktionsduglig, trots att 
vattennivån har sjunkit rejält. Mellan husen i 
det rekonstruerade Eketorp strövar tamdjur av 
äldre lantraser till exempel gutefår, Åsbohöns och 
Ölandsgäss som är övermåttan populära bland 
barnen.

I borgens mitt finns ett museum där en del 
av fynden från utgrävningarna visas. De övriga 
fynden finns på Statens Historiska Museum i 
Stockholm.

Sedan år zooo är Södra Ölands odlingsland
skap upptaget på Unescos världsarvslista.
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färdväg: Eketorps borg 

ligger nära Ölands södra 

udde, cirka en mil norr 

om Ottenby. Borgen är väl 

skyltad.

öppettider: Öppet dag

ligen under hela somma

ren. För mer information, ring Riksantikvarieämbetet, telefon 

08-5191 8000.

övrig information: Eketorp har ett rikt utbud av guidade 

visningar som passar alla: vuxenvisningar, föräldrafria barn

visningar och temavisningar. Under högsäsongen anordnas 

barn- och vuxenaktiviteter som växlar mellan olika teman. I 

fomverkstaden kan man kan prova på olika hantverkssysslor 

som hörde till det dagliga livet i borgen, till exempel skinn

beredning, smide och keramiktillverkning.

Utanför borgen demonstreras den medeltida drag- 

kraftsslungan två gånger om dagen och den hågade besöka

ren får själva prova att slå kastrekordet!

På Öland finns cirka tjugo borgar, passa på och besök 

Ismantorps borg. Läs om den på sidan 86.

Eketorps borg
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ISMANTORPS BORG

P
å Ölands mittpunkt, exakt 7 km från varje 
kust, reser sig resterna av Ismantorps borg, 
kanske den märkligaste av Ölands samman
lagt tjugo borgar. För att komma dit promenerar 

man genom Mittlandskogen som är Ölands störs
ta lövskogsområde. Plötsligt och oväntat öppnar 
sig det täta skogslandskapet för att lämna plats åt 
en fridfull löväng som domineras av detta impone
rande byggnadsverk från järnåldern. Med sin 2,5 
meter höga mur och 400 meter i omkrets gör Isman- 
torp fortfarande ett starkt intryck på besökaren.

Ismantorp har under många år varit en av 
Ölands mest välbesökta fornborgar och så var för
hållandet redan 1741 när Carl von Linné kom till 
platsen. Att han var imponerad av borgen märks 
tydligt i hans reseberättelser där han konstaterade 
att Ismantorp ”var emot de andra borgar som 
man sett på alvaren, liksom en huvudstad ibland 
små fläckar”. På Linnés tid var borgen emellertid 
helt övervuxen av täta hasselsnår som nära nog 
dolde fornminnet. Först på senare år har man åter
ställt det gamla, öppna ängslandskapet. Ständiga 
röjningsarbeten och betande får är nödvändigt för 
att inte slyskogen på nytt ska ta överhanden.

Ismantorp är en ringborg av Eketorps typ. Men 
om Eketorp var den befästa byn på Ölands Alvar
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påminner Ismantorp mycket mer om den medel
tida staden. Praktiskt taget allt utrymme innanför 
ringmuren har varit utnyttjat till bebyggelse. Inte 
mindre än 88 husgrunder tyder på ett vimmel av 
större och mindre hus och det labyrintliknande 
gatunätet är inte olikt den medeltida stads
bebyggelsens. Husen har varit uppdelade i två 
grupper, en yttre med husen radiellt utgående från 
ringmurens innersida, och en inre, mer oregel
bundet formad grupp. De båda husgrupperna har 
varit åtskiljda av en 2.-5 meter bred ringgata.

Platsens skönhet, läget mitt på ön och de många 
obesvarade frågorna kring borgens funktion ger 
onekligen fantasin näring. Mystiken med ring
murens nio portar är också en gåta som har orsa
kat mycket huvudbry hos arkeologer. Om borg
ens främsta uppgift var att försvara invånarna

Ringmuren i kallmurad kalksten är cirka 124-127 meter i diameter och har 
så mycket som nio portar. Innanför muren finns rester av husgrunder. Ett 
par av dem undersöktes 1925.
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Grävningsfynd, pilspets och del av ett spänne, från de arkeologiska under
sökningarna år 2000.

borde portarna ha varit en svag punkt. Varför så 
många? Spekulationerna kring portarnas funk
tion har skiftat: Är det siffermagi (talet nio är ett 
magiskt tal i nordisk folktro), eller har portarna 
lett till en marknadsplats eller kultplats? Frågorna 
är många men vi kan bara gissa svaren. Kanhända 
är de nio portarna resultatet av att många byar i 
närheten har byggt sin del av borgen, med var sin 
ingång. Borgen kan också ha fyllt en dubbel funk
tion som tillflyktsort i orostider och som samlings
plats för religiösa högtider i fredstid. Under de 
rituella ceremonierna strömmade kanske proces
sioner med präster och offerdjur genom de nio 
öppningarna i muren. Inför hotande fara sökte 
man skydd i borgen och människor och djur kom 
flyende genom portarna från alla väderstreck.

Ett par av husgrunderna i borgen undersöktes 
192.5 av arkeologer som försökte datera Isman- 
torp. Resultatet av utgrävningarna var skralt, 
varken föremål eller rester av boende hittades 
vilket försvårade tidsbestämningen. Allt tyder 
dock på att Ismantorp aldrig har varit en boplats
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För första gången sedan 1925 har arkeologiska undersökningar nyligen 
gjorts i borgen.

av Eketorps typ även om byggnadsplanen överens
stämmer med Eketorps.

Sommaren 2000 inleddes nya arkeologiska 
undersökningar och för första gången har arkeo
logerna gjort några fynd som kan klargöra frå
gorna kring borgens datering och funktion. Man 
har hittat en lansspets med avbruten holk daterad 
till cirka 200 e.Kr, ett dräktspänne av järn från 
300-talet och en pilspets med treuddsgenomskär- 
ning från 400-talet. Fynden tyder på att borgen 
anlades omkring år 200, med en efterföljande 
användningstid på 200-300 år. En hypotes är att 
borgen i kortare perioder fungerat som en militär 
garnison. Teorin bygger främst på en tolkning av 
byggnadsplanen och de olika typer av hus som 
finns i borgen.

90 BYGGT I OFREDSTID



färdväg: Ismantorps borg 

ligger på vägen mellan 

Rälla och Långlöt, mitt på 

Öland. Från väg 136 kör 

man mot Himmelsberga 

friluftsmuseum och följer 

sedan skyltarna mot Lång

löt och Ismantorp. Från parkeringen är det endast några 

hundra meter till borgen.

övrig information: Vandringsleder finns det gott om i 

Mittlandsskogen. Från parkeringen vid "Odens flisor" utgår 

en 3 km skyltad vandringsled till fornborgen. Leden ”Från borg 

till borg" går mellan Gråborg och Ismantorp och är cirka 16 

kilometer lång.

Kaféet vid Ismantorps borg drivs sommartid men har 

oregelbundna öppettider. Ring 0485-561010 för aktuell 

information.
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KÄLLA GAMLA KYRKA

L
andsvägen slingrar sig makligt förbi gårdar, 
odlingar och betesfält fram till den ålder
domliga stenkyrkan från noo-talet. Här, i 
den lilla öländska byn Källa, tycks tiden stå stilla.

Men så har det inte alltid varit. Under forntiden 
och medeltiden var Källa en riktig metropol dit 
långväga handelsmän kom resande med sina 
varor. Källa hamn var en av de viktigaste knut
punkterna i den livliga Östersjötrafiken, inte bara 
mellan Gotland och det svenska fastlandet utan 
även mellan de nord tyska hamnarna. De många 
domarringarna i området tyder också på att Källa 
var en viktig kultplats i förkristen tid. Sitt namn 
har socknen och kyrkan fått av en hednisk offer
källa som vid kristendomens införande kristnades 
och helgades åt S:t Olof, sjöfararnas helgon. På 
kyrkogården fann man på 1960-talet en brunn 
som man tror är den gamla offerkällan.

Källa gamla kyrka har en speciell byggnads
historia. På 1970-talet upptäcktes ett brand- och 
sotlager under den nuvarande stenkyrkan vilket 
tyder på att en träkyrka som uppförts på platsen 
redan under iooo-talets andra hälft senare eldhär
jades. En ny kyrka började resas mot slutet av 
noo-talet och vad beträffar exteriören har kyr
kan i stort sett fått behålla sitt medeltida utseende.
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Interiören, däremot, har genomgått flera förvand
lingar. Den mest genomgripande gjordes i början 
av 1800-talet då hela kyrkans innanmäte av valv, 
tvärmurar och pelare revs bort.

noo-talet var en orolig tid för de kristna län
derna kring Östersjön. Internationella korståg 
riktades mot hedniska folkstammar, utan någon 
större framgång. I norra Tyskland bodde de agg
ressiva venderna som genomförde omfattande 
plundringståg längs kusterna. Längre österut ut
gjorde hedniska ester och letter ett hot mot den 
kristna befolkningen. I försvarssyfte byggdes be
fästningar utmed kusterna och många av de gamla 
fornborgarna togs åter i bruk i kampen mot hed
ningarna. Men det vanligaste var att man befäste 
kyrkorna genom att bygga på ett torn eller en vå
ning ovanför kyrkorummet så att de vid behov 
kunde fungeras som försvarsanläggningar. I dag 
känns det främmande med denna kombination av 
gudshus och militär fästning men faktum var att 
kyrkan uppmuntrade dessa företag som ansågs 
lika berömvärda som korstågen till det heliga lan
det. Åren 1171 och 1256 utfärdades flera påve- 
bullor i syfte att uppmuntra till fler så kallade 
försvarskyrkor.

Öland hade genom sitt utsatta läge i Östersjön 
ett stort behov av försvarsanläggningar så därför 
byggdes öns samtliga kyrkor om för att tjäna 
dessa dubbla syften. Under noo-talets andra 
hälft blev vendernas härjningar alltför pressande 
för befolkningen och som skydd uppfördes ett 
västtorn i Källa, en så kallad kastal. Det är troligt
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att västtornet var den del av kyrkan som färdig
ställdes först. Möjligen stod den gamla träkyrkan 
kvar medan tornet byggdes färdigt och grund
murarna till det nya kyrkorummet restes kring 
den gamla träbyggnaden. Kanske var det till och 
med så att träkyrkan förstördes i ett fientligt 
anfall? I sitt ursprungliga skick bestod kyrktornet 
troligen av fyra eller fem våningar som reste sig sju 
meter över taknocken. Senare revs de översta 
våningarna bort och tornet införlivades med res
ten av kyrkans övervåning.

Den nya fästningskyrkan färdigställdes och den 
erbjöd ett betydligt bättre skydd än den gamla trä
kyrkan. Kalkstensmurarna var mer än meter
tjocka och i öster anslöt sig ett smalare kor med 
absid. Kyrkan hade ju också dyrbara inventarier 
som krävde trygga förvaringsplatser. Särskilt vik
tigt var att skydda funtens dopvatten, kom det i 
orätta händer kunde det heliga vattnet nämligen 
missbrukas som trollmedel!

Men orostiderna var inte förbi och i början av 
izoo-talet blev det nödvändigt att förstärka kyr
kan ytterligare. I den första etappen inrättades en 
ny övervåning över långhuset. Det gamla absid
koret revs och ett nytt kor med rak östvägg upp
fördes. Invändigt välvdes långhuset med fyra 
kryssvalv kring en mittpelare som man fort
farande kan se resterna av i kyrkans golv. I korets 
norra mur finns den pyttelilla, medeltida sak
ristian kvar, som ett ”förrum” till den nya som 
byggdes på 1760-talet. Notera konstruktionen av 
den gamla sakristians fönster som är sinnrikt
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konstruerat i försvarssyfte. Lutningen på fönster
nischerna gjorde det nämligen omöjligt för fienden 
att skjuta pilar mot kyrkans försvarare, däremot 
var sikten god inifrån sakristian.

Övervåningen var troligen ett slags skyddsrum. 
Här kunde pilgrimer och andra gäster härbärge
ras, kanske fungerade utrymmet också som maga
sin och vaktstuga. Under den andra byggnads- 
etappen uppfördes ytterligare en sektion, Skytte
våningen. Nu revs västtornets översta våningar i 
nivå med långhusets övervåning och runt hela kyr
kan byggdes en krenelerad murkrona med skott
gluggar. Med detta kom kyrkan att få sitt nuva
rande utseende. Skottgluggarna, som senare mu
rades igen, var mer än manshöga eftersom både 
pilbågar och armborst krävde stort svängrum.

I mitten på 1700-talet gjordes den första mer 
omfattande förändringen av kyrkans interiör. För 
att vinna utrymme flyttades en läktare från lång
huset till tornet. Både valv och murtrappor i tor
nets nedre våningar måste rivas, vilket fick olyck
liga konsekvenser. När tornets valvsystem föränd
rades äventyrades stabiliteten och påfrestningarna 
på murarna blev alltför stora vilket orsakade 
sprickor. I början på 1800-talet byggdes kyrkan 
om till en salkyrka. Kryssvalven ersattes med trä- 
tunnvalv och murarna bröts upp för att ge plats åt 
stora, spetsbågiga fönster. Men skadorna i mu
rarna var en källa till bekymmer. Stora stycken av 
rappningen lossnade och föll till golvet och man
I början av 1800-talet gjordes den sista stora ombyggnaden och kyrkan fick 
sitt nuvarande utseende.
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oroade sig för kyrkobesökarnas säkerhet. En ny 
kyrka började byggas 1887 och Källa kyrka blev 
ödekyrka. Sedan dess har kyrkan genomgått om
fattande restaureringar och varit föremål för in
gående byggnadshistoriska undersökningar.

De gamla gravarna på kyrkogården är värda en 
extra promenad runt kyrkan. De mer eller mindre 
lutande stenskärvorna, som sticker upp här och 
där i gräset på den västra sidan av kyrkan, marke
rar fattigfolkets gravplatser. På den södra sidan 
finns ett stort antal hällar av Ölandssten. Årtal går 
nödtorftigt att tyda på en del stenar som visar att 
de är från 1600-, 1700- och 1800-talet. På många 
av stenarna är bomärket den enda informationen 
om den avlidne. Stenarna ligger inte på ursprung
lig plats. Under tidig medeltid begravde man 
kvinnorna på den norra sidan av kyrkan men 
också män som bedömts som kroppsligt veka eller 
socialt oacceptabla.
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färdväg: Källa gamla kyr

ka ligger cirka 40 km norr 

om Borgholm, utmed väg 

136. Väl skyltat mot Källa.

öppettider: Kyrkan står 

öppen för besökare under 

hela sommarsäsongen.

övrig information: I kyrkan finns ett antal modeller i trä 

som åskådliggör kyrkans olika byggnadsskeden - från en 

enkel träkyrka till försvarsanläggning i Guds namn. I sakristian 

visas en liten utställning med bland annat de fynd som man 

hittade under de omfattande restaureringarna som gjordes 

1960-62 och 1971-72.

Källa kyrka är en levande kyrka som varje år lockar till sig 

ett stort antal besökare. Om sommaren arrangeras publik

aktiviteter, till exempel musikkonserter.

tällä gamla kyrka

P 6
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VISBY RINGMUR

O

A
r 1995 blev hansestaden Visby ett av de nu 
tolv svenska världsarv som finns upp
tagna på Unescos förteckning över värl
dens kulturarv. I Världsarvskommitténs motive

ring står följande att läsa:

Visby är ett synnerligen framstående exempel på en 
nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på 
ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synner
ligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och 
funktion klart uttrycker denna betydande mänsk
liga bosättning.

Under sommaren invaderar nära en miljon besö
kare Visby som, likt turistorterna vid Medelhavet, 
sjuder av aktivitet under några få men intensiva 
månader. Folkträngsel, gatuliv, souvenirbodar 
och trottoarserveringar har sin charm, men staden 
visar definitivt sin bästa sida under lågsäsong, 
företrädesvis tidig höst. Sommarvärmen dröjer sig 
kvar i stenmurarna, havet är fortfarande badbart 
och man kan se rosorna blomma i gränderna långt 
in i december.

Den 3,5 kilometer långa stadsmuren utgör inte 
bara ett stämningsfullt och romantiskt inslag i 
stadsbilden utan kräver en närmare presentation. 
I r 200-talets Visby ökade motsättningarna mellan
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köpmännen och de gotländska bönderna. Den 
växande stadsbefolkningen ville slå vakt om sina 
handelsintressen och började omkring 1260 att 
bygga en skyddande mur mot landsidan och bön
derna. Sedan tidigare fanns sjömuren som skyd
dade Visbyborna mot hot från havet. I sitt äldsta

Norra delen av ringmuren. Till vänster Snäckgärdstornet. Till höger ett av 
murens nio bevarade sadeltorn.

skick var muren cirka 6 meter hög och saknade 
med några få undantag torn. Anfallsteknikens 
snabba utveckling gjorde det emellertid nödvän
digt att ganska snart förhöja landmuren med 3 till 
4 meter. Man förstärkte också muren med fler 
port- och marktorn och på murkrönet byggdes så 
kallade sadeltorn.

Det är lätt att föreställa sig att stenstaden som 
oväntat steg upp ur havet måste ha gjort ett starkt 
intryck på sjöfarande handelsmän under medel
tiden. Med sin täta stenhusbebyggelse, och sina 
höga, smala packhus närmast hamnen var Visby 
olik trästäderna vid den här tiden, ett slags 1200- 
talets Manhattan. Ringmuren var troligen, liksom 
husen, putsad och förstärkte stadens intryck av 
slutenhet. Muren har nära nog bevarats i sitt ur
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sprungliga skick och är förvånansvärt välbehål
len, om än lite skröplig efter 800 års påfrestningar 
i form av krig och bränder. Idag utgör luftföro
reningar och vegetation de största hoten. Man har 
funnit att cirka 100 växtarter har slagit rot i mur
verket, växterna tar sin näring i murskarvarna. 
Den täta murgrönan som på sina håll täcker mu
ren med sin grönska bidrar onekligen till ruin
romantiken, men växtligheten måste begränsas 
eftersom rötterna skadar muren.

Av ringmurens ursprungliga 29 marktorn är 27 
bevarande. Sämre ställt är det med sadeltornen 
(på muren ”ridande” torn), endast 9 av tidigare 
23 återstår. Till marktornen var större delen av 
försvaret koncentrerat. Tornen hade i regel fem 
våningar, öppna inåt staden, och var utrustade 
med skyttebalkonger högst upp och på sidorna. 
Som en ”hylla” i muren löpte väktargångarna där 
vakter patrullerade och höll utkik.

Vid Norderklint. I det medeltida Sverige hade förutom Visby endast 
Stockholm och Kalmar stadsmurar. Av de två senare syns idag ingenting.
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Kruttornet är Visbys äldsta bevarade byggnad 
och fick sitt nuvarande namn på 1700-talet då 
kronan förvarade krut i tornet. Tidigare namn är 
Långtornet, Visby torn och Fängelsetornet, vilket 
avslöjar att tornet tidvis tjänstgjorde som fäng
else. Genom dendrokronologiska prov (årsrings- 
dateringar) har man kunnat fastställa byggnads
året till n 51. Kruttornet uppfördes vid inloppet 
till hamnen, ursprungligen som ett fristående fäste 
och införlivades senare med muren. Tornet var 
stadens vikigaste försvarsbyggnad och är prak
tiskt taget bevarat i originalskick. Det mäter 10,5 
meter i fyrkant och är 25 meter högt samt består 
av fem våningar med valvtäckta rum och trånga 
förbindelsegångar. Bekvämligheter som avlopp 
och avträde hör till.

Längs Sjömuren utmed strandpromenaden 
kommer man så småningom fram till det lilla 
oansenliga Jungfrutornet. Legenden berättar att 
tornet fått sitt namn efter Unghanses dotter som 
sägs ha avslöjat stadens försvar för Valdemar 
Atterdag 1361. Som straff blev jungfrun levande 
inmurad i tornet. En troligare förklaring är att 
namnet kommer från ett äldre brännvinsmått, en 
så kallad jungfru mätte 8,2 cl.

Nordermur sträcker sig från tornet Silverhättan 
till Norderport. Vallgravarna utanför landmuren 
har förmodligen aldrig varit vattenfyllda utan var 
framförallt avsedda att hindra kastmaskiner och 
rytteri att komma fram till muren. De idag mjuka

S:t Göranstornet med den medeltida valvbron.
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och gräsbevuxna vallarna var en gång ett ogäst
vänligt och kargt område. Öster om Snäckgärds- 
porten finns ett 40 meter långt rasat murparti som 
kallas Liibeckerbräschen. Somliga säger att det 
var här Lübeckarna stormade staden 1525. Andra 
menar att raset är orsakat av dåliga grundförhåll
anden.

Skador i muren avslöjar dock att muren har 
attackerats med både kastmaskiner och kanoner. 
Spår efter ett anfall med kastmaskin kan ses i en 
skyttespringa på fjärde våningen i S:t Görans- 
tornet där en sten kilats fast så hårt att den fort
farande sitter kvar efter många hundra år. Mitt 
emellan S:t Göransporten och Norderport står 
tornet Långa Lisa som med sina sex våningar är 
det högsta av alla marktornen. I en av den översta 
våningens nischer hittade man 1901 en mängd 
kaststenar som hörde till tornets vapenförråd.

Östermur är den bäst bevarade mursträckan, 
byggd som den är direkt på den solida kalk
klippan. Av stadens tre huvudportar var Österport 
den viktigaste kommunikationsleden och marke
rade tydligt gränsen mellan stad och landsbygd. 
Idag ger porttornet inte ett lika imponerande in
tryck som det måste ha gjort på den medeltida 
besökaren. Marknivån var då cirka en meter lägre 
än dagens och porten var utrustad med fällgaller. 
Utanför fanns vallgrav, brygga och 25 meter långa 
yttervärnsmurar, allt för att avskräcka ovälkomna

Kruttornet i vinterskrud. Tornet byggdes på 11 OO-talet som en fristående 
försvarsbyggnad, en så kallad kastal. Senare kom tornet att införlivas med 
muren.
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gäster. I porttornets 
inre finns rester av 
en vaktstuga med 
både eldstad och av
träde, vilket tyder 
på att här fanns per
manent vakthållning.

I det kryssvälvda 
tornrummet i Söder
port finns ringmur
ens enda skulptura
la utsmyckning: ett 
eroderat dubbelan
sikte där man med 
viss svårighet kan ur
skilja ansiktsdragen. 
Fortsätter man längs 

den välbevarade Södermur kommer man så små
ningom fram till den sydvästra delen av staden 
och den plats där Visborgs slott en gång låg. Det 
var Erik av Pommern som byggde slottet som på 
1400-talet var en av Nordens starkaste befäst
ningar. Som landsflyktig slog han sig ner i Visby, 
varifrån han bedrev sjöröveri. Slottet sprängdes i 
luften av danskarna 1679, strax innan de för
lorade Gotland till Sverige. Idag återstår bara få 
rester av slottet.

I vallgraven nedanför Dalmanstornet 
uppfördes vid mitten av 1500-talet ett 
utskjutande befästningsverk (kaponniär), 
kallat Sparbössan.
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färdväg: Till Visby kom

mer man med flyg från 

Stockholm eller med båt 

från Nynäshamn och Os

karshamn.

öppettider: Kruttornet och 

Dalmanstornet är stängda, 

men nyckel till tornen kan 

lånas på Länsmuseet mot en mindre avgift.

I Kajsartornet finns en utställning Fängelsetornet 1681- 

1859, öppen under sommaren. Grupper tas emot andra tider 

efter kontakt med Länsmuseet, telefon 0498-29 27 00.

Stadsvandringar kan man följa med på varje dag under 

sommaren. Vandringarna tar cirka 2 timmar och bokas 

genom Gotlands turistförening, telefon 0498-20 17 00. Se 

också hemsidan www.gotland.com.

övrig information: Passa på att besöka Länsmuseet, 

Strandgatan 12. Öppet 1 maj-15 september dagligen, övriga 

året tisdag-söndag.

Läs också om Visbys kyrkor i kapitlet Andliga hus.

V
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BIRKA

P
å ön Björkö långt in i Målaren grundades 
vid mitten av 700-talet Birka, ofta kallad 
Vikingastaden eller Sveriges första stad. 
Hår blomstrade en livlig handel med länderna 

kring Östersjön under nära zoo år, den tid vi idag 
kallar vikingatiden. Birka är ett av de bäst beva
rade exemplen på vikingatidens handelsplatser 
och sedan 1993 finns Birka och Hovgården på 
Adelsö på Unescos lista över världens kulturarv. 
I Världsarvskommitténs motivering står följande 
att läsa:

Området som omfattar Birka och Hovgården är ett 
exceptionellt välbevarat vittnesbörd om de omfat
tande handelsförbindelser som vikingarna etable
rade under två århundraden och som vittnar om en 
anmärkningsvärd ekonomisk och politisk expan
sion. Birka är ett unikt, komplett och oförstört 
exempel på en vikingatida handelsstad från tiden 
700-900 e.Kr.

Senare forskning har kommit fram till en ännu 
noggrannare datering, 750-970 e.Kr.

Genom sitt strategiska, men samtidigt skyd
dade läge vid en knutpunkt för farlederna på 
Mälaren, kom den lilla staden att bli ett viktigt 
nordiskt handelscentrum som lockade till sig

m



köpmän från när och fjärran. Vikingarnas vik
tigaste exportvaror var järn och skinn som byttes 
mot textilier, smycken av ädelmetall, dyrbara 
vapen, glas och andra statusvaror. Arkeologiska 
fynd som arabiska mynt och rester av sidentyg 
skvallrar om långväga internationella kontakter.

Birka var en mångkulturell mötesplats där 
hedningar och kristna levde sida vid sida. Många 
kristna köpmän och utländska hantverkare bo
satte sig i staden och år 829 anlände missionären 
Ansgar till Birka för att sprida den nya religionen 
till svearnas land. Ansgar var en munk från bene
diktinerklostret Corvey i Westfalen, i nuvarande 
Tyskland. Ar 852 gjorde Ansgar en andra resa till 
Birka och fick då, efter hårda förhandlingar med

På Björkö i Mälaren grundades på 700-talet Sveriges första stad. På den 
upphöjda platån syns spåren av den forntida försvarsvallen Borg.
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kungen på Adelsö och tinget, tillstånd att predika 
kristendomen i staden, vilket han gjorde med 
varierande framgång. Tack vare hans levnads
beskrivning Vita Ansgarii, som nedtecknades av 
efterträdaren Rimbert, har vi de första skriftliga 
källor som beskriver Birka.

Efter år 970 finns inte längre några spår av Bir- 
kas befolkning och allt tyder på att staden över
gavs plötsligt. Frågan om varför Birka gick under 
har länge satt myror i huvudet på arkeologer, men 
de senaste årens utgrävningar av stadens försvars
system kommer kanske att ge oss svaren på gåtan.

Väpnade strider och sjöröveri var troligtvis var
dagsmat för birkaborna, spåren efter stadens 
befästningar vittnar om att det var nödvändigt 
med ett starkt försvar. En halvcirkelformad skydds
vall som idag är cirka 450 meter lång omslöt 
Birkastaden, i vallen finns sju öppningar vars 
funktion är oklar. Söder om stadsvallen finns spå
ren efter en försvarsvall, Borg, som omgärdar 
Björkös högsta punkt. Här står idag ett ålderdom
ligt stenkors som restes 1834 till minne av bene
diktinermunken Ansgars första besök i Birka. 
Borgvallen är uppbyggd av sten och jord och 
kröntes ursprungligen av en palissad av trä. Från 
toppen hade man milsvidd utsikt och härifrån 
höll vakterna utkik över sjötrafiken. I vattnet 
utanför stadsområdet och övriga hamnar fanns 
pålspärrar som skyddade staden mot anfall från 
sjösidan. De utgrävningar som gjorts visar att 
stadsvallen är uppbyggd i olika etapper och att de 
äldsta delarna anlades betydligt tidigare än man
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Få arkeologiska undersökningar i 
Sverige har genom tiderna fått 
så mycket uppmärksamhet som 
utgrävningarna på Björkö. Sedan 
1600-talet har arkeologer grävt 
upp och dokumenterat långt mer 
än 100 000 fynd på platsen. 
Utgrävning i borgvallen.

hitintills trott. Under vallen fann man nämligen 
rester av bebyggelse från joo-Zdoo-talet.

Birkas försvarsanläggning var en avancerad 
konstruktion med forntida mått mätt och krävde 
naturligtvis en välorganiserad försvarsstyrka. 
Denna bestod troligen av cirka 50 man, fördelade 
på rytteri och fotfolk. Man tror att hirdens hög
kvarter låg på sluttningen nordväst om borg
berget, i den så kallade Garnisonen som var en 
stor, båtformad byggnad, 9X19 meter. Här har 
man hittat rester av vapen, utrustning och person
liga ägodelar som ger oss en god föreställning om 
krigarnas roll och sociala ställning i samhället. 
Fynden visar att krigarna var välutrustade men 
också att det fanns en rangskillnad. Officerarna av 
högre grad bar dyrbara vapen och rustningar av 
lamellpansar. En ringbrynja var till exempel högre 
värderad än en häst. De yngre och mer oerfarna

S. 115. En av kungens ryttare, begravd tillsammans med sina vapen, mat och 
dryck och sina två hästar. Uppmätningsritning av Hjalmar Stolpe.

S.l 16-117. Hemlanden ligger öster om staden Birka och är med sina 1 600 
gravar Nordens största gravfält. De flesta av gravarna är brandgravar under 
jordtäckta stenrösen.
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krigarna hade inte råd med dyr utrustning utan 
fick hålla till godo med en hjälm sydd i läder och 
en enkel träsköld att skydda sig med. Skölden var 
i regel klädd med läder och i mitten förstärkt med 
en så kallad sköldbuckla av metall som skyddade 
handen.

I ärkebiskopen Rimberts krönika om Ansgars 
liv berättas det om en händelse när Birkas köp
män tvingades ta sin tillflykt till borgen: ”De 
gjorde ett blixtöverfall på invånarna som levde 
där i lugn och ro och tog staden med vapenmakt 
och återvände hem efter att ha tagit mycket byte 
och många skatter”.

”Blixtöverfallet” leddes enligt krönikan av den 
fördrivne kungen Anund som med ett trettiotal 
skepp anföll och brandskattade staden.

Prover visar att Borg har brunnit minst två 
gånger, senast i slutet av 900-talet. Många fynd av 
spjut, ringbrynjer och pilspetsar (varav många av 
rysk och baltisk härkomst) som ligger utspridda i 
garnisonsområdet tyder på att Birka blivit utsatt 
för ett våldsamt anfall vid den här tiden. Försva
rarna och stadsborna flydde i panik och borgen 
stod i ljusan låga. Efter det byggdes borgen aldrig 
upp igen och befolkningen övergav staden.

I området strax norr om försvarsvallen Borg 
finns också ett antal kammar- och kistgravar. De 
är gravar för obrända döda som ofta innehåller 
många föremål. För att få plats med den dödes 
utrustning är gravarna byggda av timmer i stora, 
grävda gropar. Läs mer om Birka i kapitlet Mak
tens boningar.
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färdväg: Birka ligger på 

Björkö i Mälaren. Under 

sommarhalvåret trafikerar 

följande båtar Björkö: 

Strömma Kanalbolaget, 

telefon 08-587 140 00, 

020-24 11 00 (Från Stock

holm, Hovgården, Kungsängen, Södertälje, Härjarö, Marie

fred, Västerås/Strängnäs). Mälarö Skärgårdstrafik telefon 

08-711 14 57 (Från Rastaholm). Museifartyget Ejdern, telefon 

08-550 188 99, 08-550 110 20 (Från Södertälje lördag och 

söndag).

öppettider: Museet på Björkö har öppet dagligen under 

hela sommarsäsongen. Museibesök och rundvandring med 

guide ingår i båtbiljetten. Under högsäsongen arrangeras 

till exempel familjevisningar, sagostunder och hantverks- 

aktiviteter. För mer information om öppettider, program och 

båtförbindelser, ring Birkamuseet, telefon 08-560 514 45 

(sommarhalvåret), övrig tid Riksantikvarieämbetet, telefon 

08-5191 8000 eller besök Birkas hemsida www.raa.se/birka.

övrig information: De arkeologiska utgrävningarna i 

Garnisonsområdet går att följa i de specialvisningar som 

arrangeras i anslutning till Strömma Kanalbolagets efter- 

middagsturer.
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EDA SKANS

I
 värmländska Åmotfors, bara ett par mil från 

gränsen till Norge, ligger Eda skans, ett gam
malt försvarsfäste och minnesmärke från den 

tid då Sverige var en stormakt. Från mitten av 
1600-talet fram till 1814, då Norge förenades i 
union med Sverige, låg Sverige i ständiga konflik
ter med det på den tiden förenade Danmark- 
Norge. På ömse sidor om den 250 kilometer långa 
landgränsen mellan Värmland och Norge byggdes 
fästen för att stärka gränsförsvaret. På skogs
höjden mellan Bysjön och sjön Hugn lät general
major Gustaf Oxenstierna 1657 bygga ett befäst 
läger för huvudkrafterna: Eda skans. Med tiden 
blev skansen Värmlands största och viktigaste för
svarsanläggning och skådeplats för flera blodiga 
uppgörelser länderna emellan. Strider utkämpa
des under den så kallade Krabbefejden 1657-58 
(Karl X Gustafs danska krig) och Gyldenlöwe- 
fejden 1675-79, även kallad Skånska kriget. Den 
starka befästningen tvingade dock norrmän och 
danskar till reträtt båda gångerna.

Som mest försvarades Eda skans av 700 man 
och 32 kanoner. Platsens geografiska läge hade 
flera strategiska fördelar som gjorde den idealisk 
för militära operationer, bland annat kunde Eda 
lätt underhållas sjöledes medan fienden måste för-
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Stenen restes 1963 till minne av 400 soldater som år 1808 föll offer för den 
fruktade fältsjukan på Norra By sjukhus.

lita sig på landsvägstransporter. Från skogshöjden 
hade man dessutom utsikt över Edaslätten där 
fienden i god tid kunde upptäckas och beskjutas. 
Eda utgjorde dock ingen permanent befästning 
utan fick i under långa perioder i fredstid förfalla. 
Inför varje nytt krigshot från Danmark rustades 
skansen upp på nytt.
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Men under åren som Ed a skans var i bruk var 
inte striderna den största orsaken till förluster 
av människoliv. Olika tarmsjukdomar, som gick 
under det gemensamma namnet fältsjukan, blev 
följden av den trångboddhet och de sanitära bris
ter som rådde i lägret. Två kilometer söder om 
skansen, på gården Anneborgs ägor, finns gra
varna efter 400 till 600 mannar som föll offer för 
den fruktade sjukdomen.

Att soldaternas kosthållning var knapp och 
ensidig gjorde inte saken bättre. Så här såg vecko
rna tsedeln för Eda skans mannar ut år 1718:

”Alla dagar Bröd, men derjemte fördelas Provian
ten således:
Om Söndagen bekommer Soldaten En jungfru 
Bränwin. Två marker Kött. En åttondels kanna 
ärter.
Måndagen: En jungfru Bränwin. Tre sextondels 
kanna Gryn til gröt.
Tisdagen: En jungfru Bränwin. Tre sextondels 
kanna Gryn fil gröt.
Onsdagen: En jungfru Bränwin. Twå marker Kött.
En åttondels kanna ärter.
Torsdagen: En jungfru Bränwin. Tre sextondels 
kanna Gryn til gröt.
Fredagen: En jungfru Bränwin. Tre sextondels 
kanna Gryn til gröt.
Lördagen: En jungfru Bränwin. En åttondels 
kanna Gryn til wälling. En half mark Fläsk, Smör, 

Ost eller Sill.”
(1 mark = cirka 233 g; 1 jungfru = 8,2 cl; 1 kanna 

= cirka 2,6 1)

EDA SKANS I23



År 1716 började den enväldige krigarkungen 
Karl XII planera för ett fälttåg mot Norge. Stora 
delar av det svenska stormaktsväldet hade flera år 
tidigare gått förlorade i karolinernas krigståg mot 
Ryssland och Polen. Den största militära katastro
fen var nederlaget vid Poltava och svenska arméns 
kapitulation vid Perevolotjna 1709. Nu samlade 
kungen landets alla resurser i ett försök att erövra 
Norge från Danmark. Karl XII lyckades ställa upp 
en armé vars huvudstyrka uppgick till 40 000 man 
och anfallet inleddes på hösten 1718.1 detta före
tag kom Eda skans att inta en betydelsefull posi-

Många norrmän och svenskar blev kanonmat under de knappa 200 år som 
Sverige låg i konflikt med det förenade Danmark-Norge.

tion som förrådsfästning. Skansen byggdes ut, för
råd anskaffades och flera nya byggnader uppför
des, däribland magasin, kruthus, materialbodar, 
förläggningsbarack och en bostad för kommen
danten. De enorma förråd av livsmedel och andra 
förnödenheter som lades upp avslöjade att kungen
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År 1808, inför kriget mot Danmark-Norge, rustades skansen för sista gången 
och befästningen fick sitt nuvarande utseende.

förberedde sig för ett långt krig och han besökte 
själv befästningen flera gånger. I förrådsbyggna
derna förvarades bland annat 20 000 tunnor råg, 
15 000 tunnor korn, 18 000 tunnor havre, 500 tun
nor salt, 75000 pund tobak och 2000 fat brännvin.

Efter månader av upprustning inleddes så an
fallet mot Norge. Besättningen på Eda bestod då 
av cirka 300 man ur Närkes och Värmlands tre- 
männingsregemente under befäl av majoren Alex
ander Gustaf Fock. Men det svenska erövrings- 
försöket tog en ända med förskräckelse redan 
den 30 november 1718, bara en månad efter det 
att anfallet inletts. Under belägringen av norska 
Fredrikstens fästning, vid nuvarande Halden, träf
fades Karl XII av det skott som definitivt satte 
punkt för den svenska stormaktstiden. Kriget var 
slut och svenskarna återvände över gränsen med
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kungens lik. De stora förråden på Eda skans av
vecklades. En del proviant delades ut till bönderna 
i Eda som var hårt drabbade av det långa kriget 
och alla förberedelser som det norska fälttåget krävt.

Eda skans rustades på nytt 1808, då Danmark- 
Norge förklarade Sverige krig. Vallarna bättrades 
på, palissader byggdes och nya byggnader uppför
des. Inte heller denna gång utkämpades några stri
der, vapenstillestånd slöts 1809 och sedan Norge 
ingått union med Sverige förlorade Eda sin uppgift 
som befästning. Byggnader, kanoner och övriga 
inventarier såldes på auktion och skansen lämna
des åt sitt öde. Först under andra världskriget 
inleddes arbetet med att restaurera skansen och 
sommaren 1949 återinvigdes den som ett histo
riskt minnesmärke. Aren 1993-1996 restaurera
des skansen åter.

I sin nuvarande skepnad återger Eda skans 1808 
års utseende: i rektangulär stjärnform med 600 
meter långa jordvallar och sex utbyggda bastioner. 
Rester av husgrunder visar hur byggnaderna var 
placerade och utanför porten finns en minnessten 
rest över fallna norrmän och svenskar. Från Läckö 
slott överfördes 1956 tre kanoner som fram till 
1818 ingick i skansens försvar. De är nu placerade 
på trädäck på den nordvästra bastionen. Platsen 
är i dag ett populärt utflyktsmål och på de åter
ställda gräsbevuxna jordvallarna slår man sig 
gärna ner med en picknickkorg och blickar ut över 
Edaslätten.
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färdväg: Eda skans lig

ger utmed väg 61 mellan 

Åmotfors och Charlotten- 

berg, cirka två mil från 

norska gränsen.

öppettider: Eda skans 

museum i Åmotfors är 

öppet alla dagar under hela sommarsäsongen. Övriga året 

lördagar och söndagar.

övrig information: Museet i Åmotfors har stora samlingar 

av föremål från den forna befästningen och modeller av skan

sens olika byggnadsskeden. Museet visar också militärhistoria 

med glimtar ur den gamla bruksortens historia.

Adress: Normavägen 2, Åmotfors, telefon 0571-304 51.

Eda skans,

Åmotfors

P & ili å
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Andliga hus

Inte förrän vid 1000-talets mitt vann kristendomen säkert 

fotfäste i Sverige. Då hade kraftfulla missionsinsatser från 

kontinenten och England slutgiltigt bekämpat de hed

niska reaktionerna mot den nya läran som från början var 

mycket starka. Det dröjde inte länge förrän den kyrkliga 

organisationen fått fasta former i det nykristnade Sverige 

och därefter följde ett intensivt kyrkobyggande under 

1100- och 1200-talet. Det var också vid den här tidpunk

ten som många kloster grundades.
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DÄDESJÖ GAMLA KYRKA

D
en lilla stenkyrkan i Dädesjö i Småland 
uppfördes på izoo-talet i tidstypisk ro
mansk stil och är internationellt känd för 
sina unika takdekorationer som varje år lockar 

många konstintresserade besökare. Dädesjömål- 
ningarna upptäcktes i början av 1900-talet och 
förknippas framför allt med legenden om Staffan 
Stalledräng som finns avbildad i taket. Vid restau
reringen av kyrkan 1938-41 fann man också 
fragmentariska rester av väggmålningar. En run
inskrift avslöjar namnet på konstnären som utförde 
målningarna, inskriften lyder ”Sigismund scrip sit” 
vilket betyder: Sigismund skrev eller målade.

Det berömda taket utgörs av 30-40 cm breda 
furuplankor med 30 rundlar som var och en åter
ger scener kring Jesu födelse. Bildsviten börjar i det 
nordöstra hörnet och löper söderut. Figurerna 
framträder mycket tydligt eftersom den mörka 
konturteckningen har trängt in i underlagret, 
uppåtriktade elektriska lampor gör det dessutom 
lättare att se i den mörka kyrkan. Målningarna 
har aldrig varit övermålade och är efter mer än 
700 år märkligt välbevarade. Att de klarat sig så 
bra beror troligen på att de under en lång tid dol
des av ett innertak som skyddade det ursprungliga, 
medeltida trätaket. Dramatiska bibelscener och
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Bild 1. Staffan vattnar Herodes hästar. Bild 2. Undret med den stekta tuppen 
som blir levande och tillsammans med Staffan vittnar om att Jesus fötts. 
Bild 3. Staffan stenas till döds av Herodes män. Bild 4. Skördeundret.

intressant historik kräver en noggrann titt. Viss 
risk för nackspärr finns dock!

Framställningen om Staffanslegenden är den 
äldsta kända, fullständiga skildringen om hästar
nas skyddspatron Staffan Stalledräng som för 
övrigt inte nämns med ett ord i bibeln. Staffan 
Stalledräng är en engelsk och nordisk folklig om
tolkning av den första kristna martyren Stefanos 
som anklagades av judarna för hädelse och stena
des till döds. Eftersom Stefanos dag inföll på 
annandag jul associerades han till Jesu födelse. 
Enligt en medeltida legend var Stefanus, eller Staf
fan i det här fallet, judarnas kung Herodes stall
knekt. När Staffan skötte Herodes fålar uppen
barade sig Betlehemsstjärnan speglad i vattnet 
som hästarna drack. Stalledrängen begav sig då 
genast till kung Herodes för att berätta om sina 
syner och förkunna att den nya judakonungen var 
född. I en scen sitter Herodes till bords med fyra av 
sina män. När han får höra Staffans nyheter svarar 
han att detta är lika omöjligt som att den stekta
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tuppen på fatet framför honom skulle gala. Ett 
under sker och den stekta tuppen blir levande och 
och gal: ”Christus natus est” (Kristus är född). 
Staffan grips och Herodes befaller sina män att 
sticka ut ögonen på Staffan som envist håller fast 
vid sin uppenbarelse. Slutligen stenas han till döds 
och ur molnet sträcks en välsignande Gudshand 
ner mot den döende martyren. I nästa scen ger 
Herodes befallning om barnamorden i Betlehem.

Staffanslegenden lever kvar i Staffansvisan som 
i sin ursprungliga form berättar om Herodes och 
Staffan. Senare har den medeltida balladen sjung
its i flera olika lokala text- och melodivarianter, 
men fortfarande sjunger vi ju om hur ”Staffan 
vattnade sina fålar fem” och ”stjärnorna på him
meln de tindra”. Staffansvisan sammankopplas 
ofta med den så kallade Staffansritten, ett traditio
nellt upptåg på annandag jul med förebilder i 
medeltida kontinentalt julfirande. Syftet var dels 
att motionera hästarna som stått stallade över hel
gen, dels att skaffa mat och dryck till ett ungdoms- 
gille, Staffansöl, som inföll under mellandagarna. 
Byns drängar och ogifta bondsöner red i ottan
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Den utvändiga, målade dekoren på Dädesjö gamla kyrka är av ett senare 
datum, troligen från 1600-talets början.

ikapp till en källa där hästarna vattnades, och på 
hemvägen besökte man byns gårdar och sjöng 
”Staffansvisan”. Enligt traditionen skulle man 
rida in i stugan eller låta hästen stå med frambenet 
på tröskeln medan ryttaren drack ett glas. På sina 
håll urartade festligheterna så till den grad att 
Staffansritten kom att förbjudas.

Väggmålningarna. De målningar som en gång 
prydde väggarna i Dädesjö kyrka är till skillnad 
från takets, mycket bleka och svåra att urskilja.
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De kan ändå ge en föreställning om vilket intryck 
det rikt utsmyckade kyrkorummet måste ha gjort 
på de medeltida församlingsborna som levde i en 
mycket bildfattig värld.

Väggmålningarna täckte ursprungligen väggarna 
från golv till tak och var målade i starkt cinnober- 
rött, blått, ockra, svart och vitt. De består av två 
parallellberättelser som är åtskiljda med en bård 
i mitten. Den övre frisen föreställer apostla- 
processioner och Jesu död och lidande. Den undre 
skildrar pilgrimer som följer helgonen S:t Lauren
tius och S:t Nikolaus. Den senare har liksom Staf
fan Stalledräng en koppling till julen i sin efter
följare Sankt Claus och vår svenska jultomte.

S:t Laurentius, även känd under namnet Sankt 
Lars, var en romersk diakon som blev martyr 258 
under kejsar Valerius förföljelse av de kristna. En
ligt helgonlegenden halstrades han till döds sedan 
han retat upp den hedniske kejsaren genom att 
dela ut kyrkans skatter till de fattiga. I kyrkan är 
S:t Laurentius med sitt halster avbildad på väggen 
norr om triumfbågen.

Helgonet Nikolaus var på 300-talet biskop av 
Myra i Mindre Asien. Enligt legenden befriade han 
tre oskyldiga riddare som dömts till döden, just i 
det ögonblick de väntade på dödshugget. Händel
sen återges i en scen öster om kyrkans nordfönster. 
Den helige Nikolaus syns till vänster med biskops- 
kräkla i den högra handen. Den vänstra är höjd i 
en gest i avsikt att hejda en soldat med höjt svärd 
som står beredd att halshugga en fånge med bak
bundna händer och ögonbindel.
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Nikolaus blev under medeltiden ett mycket po
pulärt helgon och många svenska kyrkor bär hans 
namn. Han blev sjöfararnas och handelsmännens 
skyddshelgon sedan hans reliker år 1087 förts till 
staden Bari av italienska köpmän. I norra och väst
ra Europa blev Nikolaus skolbarnens speciella 
skyddshelgon.

Mellan 1750 och 1850 mer än fördubblades 
den småländska befolkningen och Dädesjö gamla 
kyrka utdömdes som alltför liten redan 1778. 
Man beslöt 1792 att en ny kyrka skulle resas och 
den gamla kom då istället till ny användning som 
sädesmagasin. Av byggnaden återstod då endast 
långhuset, såväl koret som sakristian hade redan 
hunnit rivas. År 1905 återupptäcktes de sensatio
nella takmålningarna och en omfattande restaure
ring av kyrkan och målningarna inleddes.

Bland kyrkans inventarier märks en madonna
skulptur i trä från slutet av 1200-talet. Lika gam
mal är en skulptur som föreställer S:t Olof, den 
norske helgonkungen. Den liggande figuren under 
Olofs fötter är hans baneman Kalv Arnesön, även 
kallad trollet Skalle. S:t Olof tycks ha varit mycket 
populär i denna del av Småland och i många av 
traktens kyrkor finns just Olofsbilder. De murade 
stenbänkarna på kyrkans långsidor är troligen 
ursprungliga och var avsedd för gamla och sjuka, 
resten av församlingen lyssnade stående till pre
dikningarna. Lägg märke till den lilla gluggen ned
anför fönstret på kyrkans södra sida. Hålet i väggen 
begagnades som ”tittglugg” för de personer som 
av olika anledningar inte hade tillträde till kyrkan.

136 ANDLIGA HUS



färdväg: Dädesjö gamla 

kyrka ligger i byn Dädesjö, 

cirka två mil nordöst om 

Växjö utmed riksväg 23.

öppettider: Kyrkan står 

öppen dagtid året runt

övrig information: I kyr

kan hålls minnesstund vid Allhelgonahelgen, under somma

ren hålls då och då musikandakt.

Från Dädesjö gamla kyrka är det inte långt till Inglinge hög. 

(Läs mer om Inglinge hög i kapitlet De dödas vilorum.)
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KYRKORNA I VISBY

I
nnanför ringmuren reser sig de majestätiska 
ruinerna efter Visbys forna kyrkobyggnader, 
som alla är minnesmärken från stadens stor
hetstid på i zoo- och 13 oo-talet, då Visby var en av 

Europas största handelsstäder med fler kyrkor än 
någon annan stad i det medeltida Sverige. Tradi
tionen säger att Olof den helige införde kristen
domen på Gotland, år 1029. Den livliga handeln 
med utlandet bidrog dessutom till påverkan från 
många främmande kulturer. De kyrkor som restes 
i Visby under 1100- och 1200-talet var inte bara 
församlingskyrkor för den snabbt växande stads
befolkningen. Flera av dem, till exempel den tyska 
S:ta Maria och Ryska kyrkan, ägdes av utländska 
köpmanssammanslutningar. S:ta Katarina (även 
kallad S:ta Karin), S:t Nicolaus, och Solberga (ut
anför muren), tillhörde olika klosterordnar. S:t 
Göran, som också låg utanför muren, var knuten 
till en stiftelse med uppgift att vårda spetälska. 
Kyrkornas förfall började förmodligen redan un
der Visbys ekonomiska nedgång på 1400-talet och 
den verkliga katastrofen kom 1525 när Liibeck- 
arna anföll staden och flera av kyrkorna total
förstördes. Krig mellan danskar och svenskar på
gick under flera hundra år och först med freden i 
Brömsebro 1645 blev Gotland svenskt.
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Reformationen bidrog ytterligare till ödeläggelsen 
och ruinerna användes under långa perioder som 
lagerlokaler och stenbrott. Först 1805 fridlystes 
ruinerna. Endast S:ta Maria undgick förfall, då 
Visbyborna valde den till församlingskyrka. Efter 
reformationen 1572 upphöjdes den till domkyrka 
och den renoverades så sent som på 1980-talet.

Kyrkoruinerna är ståtliga på avstånd men är om 
möjligt ännu vackrare från insidan. Flera är dock

Mitt i stadskärnan ligger ruinerna efter två sammanbyggda kyrkor, Si Per 
och S:t Hans. Äldst är S:t Per, från 1100-talets senare del.
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låsta, vilket försvårar spontana besök. Turistför
eningen arrangerar stadsvandringar under som
maren men den som föredrar att uppleva ruin
romantiken i egen takt kan med fördel låna nyckel.

S:t Per och S:t Hans är ruinerna efter två, delvis 
sammanbyggda kyrkor av vilken den södra kyr
kan, S:t Per, sägs vara den äldsta av Visbys kyrkor, 
byggd i mitten av noo-talet. Murresterna av de 
två kyrkorna visar att de med en sammanlagd yta 
på i 800 kvadratmeter måste ha utgjort en impo
nerande anläggning på sin tid - jämför med dom
kyrkans dryga 1000 kvadratmeter! Utgrävningar 
som gjordes på 1980-talet visar dessutom att en 
ännu äldre kyrka ligger begravd under S:t Per, 
byggd någon gång på 1 ooo-talet.

Systerkyrkorna S:t Lars och Drotten ligger en
dast 10 meter från varandra och liknar varandra 
till det yttre. S:t Lars är tillägnad helgonet S:t 
Laurentius som halstrades till döds år 258 efter att 
ha delat ut kyrkans skatter till de fattiga. Inspira
tionen till kyrkans arkitektur kommer från öster 
och Bysans. I murarna döljer sig trappor och 
gångar som gör att man kan förflytta sig på olika 
nivåer runt hela kyrkan. Ingenting att rekommen
dera för mörk- och höjdrädda! Drotten invigdes 
åt den Heliga Trefaldigheten men har i folkmun 
kommit att kallas Drotten, vilket är ett gammal- 
nordiskt namn som syftar på Herren Gud. På 
Länsmuseet finns en modell av Drotten som man 
tror att den såg ut på 1200-talet: med kolonner 
och kryssvalv, utsmyckad med målningar i lysande 
färger och praktfull inredning.
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Helge And är kanske den mest originella kyrko
byggnaden. Den består av ett åttasidigt långhus, 
en så kallad oktogon, och ett utåt rakt avslutat kor. 
Kyrkan är byggd i två våningar och från dem 
kunde man på medeltiden följa gudstjänsten. Från 
övervåningen har man idag en vidunderlig utsikt 
över Visbys takåsar och S:t Nicolai kyrkoruin. På 
1500-talet kom kyrkan att tillhöra hospitalet. Möj
ligen tillhörde den ursprungligen Visbys helge- 
andshus, en slags vårdinrättning för fattiga, gamla 
och sjuka. Inte långt från Helge Ands kyrka ligger 
i en trädgård resterna efter S:ta Gertruds kapell. 
Det lilla kapellet är uppkallat efter S:ta Gertrud 
(626-659) som grundade ett kloster i Nivellers i 
Brabant, där hon blev abedissa. Man trodde att 
hon kunde beskydda resande från olyckor men 
också hålla råttor på avstånd. S:ta Gertrud till
hörde en from stiftelse med uppgift att härbärgera 
fattiga vandringsmän och vårda sjuka.

S:t Nicolaus var en av Visbys största och mest 
praktfulla kyrkor. Den byggdes i mitten av 1200- 
talet av dominikanermunkarna eller svartbröder
na, som de kallades på grund av sina svarta kåpor. 
Liksom franciskanermunkarna (gråbröderna) tigg
de de till sin försörjning. Till kyrkobygget skaffade 
de sig mäktiga finansiärer som skänkte pengar 
mot hopp om evig frälsning. Vid samma tid 
byggde franciskanermunkarna S:ta Katarina som 
av många betraktas som den vackraste av alla 
Visbys kyrkobyggnader. Detta gäller särskilt inte-
I en teckning från 1885 har konstnären R. Haglund fångat ruinromantiken 
i Srta Katarina, en av Gotlands vackraste interiörer.
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riören med sina pelarrader och sin luftiga arkitek
tur i gotisk stil. Kyrkan byggdes ut i olika perioder 
men fullbordades aldrig. I det gamla klostret söder 
om kyrkan finns idag ett litet museum med mycket 
välgjorda och intressanta modeller som visar hur 
Visbys kyrkoruiner såg ut under sina glansdagar.

Av Visbys samliga kyrkoruiner är S:t Nicolaus 
den som används flitigast i publika sammanhang 
och kan man tänka sig en mer stämningsfull lokal 
till konserter och skådespel? Här utspelar sig bland 
annat det populära mysteriespelet Om den stän
digt pågående kampen mellan det onda ock det 
goda i människans själ under medeltidsveckan. 
Efterfrågan på biljetter är stor, varför förköp i god 
tid rekommenderas!

S:t Clemens är en av de tidigaste kyrkorna och 
de äldsta delarna uppfördes i mitten på n oo
talet. De många gravar som påträffats vid ut
grävningar i kyrkan och den intilliggande kyrko
gården tyder på att S:t Clemens var en av Visbys 
viktigaste församlingskyrkor. I botaniska trädgår
den återfinns resterna av S:t Olof, kanske den mest 
romantiska ruinen av alla, övervuxen som den är 
av frodig murgröna vars kraftiga rotsystem om
slingrar de sorgliga murresterna. Endast tornet 
finns kvar av den ursprungliga kyrkan som tilläg
nades den norske helgonkungen S:t Olof.

Sedan 1995 är Visby ett av de svenska världs- 
arven på Unescos förteckning över världens kul
turarv. (Läs mer om Visby och ringmuren i ka
pitlet Byggt i ofredstid.)
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färdväg: Till Visby kom

mer man med flyg från 

Stockholm eller med båt 

från Nynäshamn och Os

karshamn.

öppettider: S:ta Kata

rina med museum och

Drotten har öppet dagligen sommartid. Länsmuseet lånar ut 

nyckeln till kyrkoruinerna mot en mindre avgift. Adress: 

Strandgatan 12, telefon 0498-29 27 00.

övrig information: Ett besök på Länsmuseet är som att kliva 

in i en riktig tidsmaskin. 8 000 år av Gotlands rika historia ryms 

innanför museets väggar. Länsmuseet arrangerar också stads

vandringar med olika teman under sommaren. Öppet: 1 

maj-15 september dagligen, övriga året tisdag-söndag. 

Hemsida: www.gotmus.i.se.

Medeltidsveckan i Visby inträffar varje år under vecka 32. 

Mysteriespel, glada gyckelspel, stadsvandringar, tornerspel, 

dans, musik och teater är några exempel på det fullspäckade 

programmet.

K
yrkorna 

i V
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SUNTAKS GAMLA KYRKA

U
nder hela uoo-talet och i början av izoo- 
talet byggdes en stor mängd kyrkor i 
Sverige, däribland Suntaks gamla kyrka i 
Västergötland som är en av landets bäst bevarade 

kyrkobyggnader i romansk stil. Nära 900 års 
predikningar sitter i de metertjocka sandstens- 
murarna och det är inte utan att man känner histo
riens vingslag när man kliver över den nötta trös
keln till den ålderdomliga landsortskyrkan.

Kyrkan består av ett långhus, ett smalare och 
lägre kor med absid och en mot norr tillbyggd 
sakristia. Under seklernas gång har byggnaden an
passats efter den rådande tidens behov och smak
riktningar, bland annat försågs kyrkan med nya 
och större fönster på 1700-talet. I början av 1980- 
talet gjordes provtagningar i det ekvirke som lig
ger dolt i muren ovanför sydportalen. Genom den 
så kallade dendrokronologiska undersökningen 
(en dateringsmetod som grundar sig på ett räk
nande av årsringar på träd) har man kunnat fast
ställa trädets fällningsår till tiden mellan t 13 5 och 
1138, vilket avslöjar den ungefärliga tidpunkten 
för byggnationen. Det är troligt att en träkyrka 
från i ooo-talet tidigare funnits på samma plats.

I samband med en restaurering av kyrkan 1947 
fann man senmedeltida kalkmålningar i koret,

SUNTAKS GAMLA KYRKA 147



troligen utförda av mästaren Amund eller någon 
elev till honom. De starkt förbleknade färgerna, 
som ursprungligen lyste i intensivt cinnoberrött, 
guldgult och klarblått, gör dock inte Amund rätt
visa. I det medeltida kyrkomåleriet hade färgerna 
stor betydelse. Färgprakten var ett återsken av det 
eviga ljuset som utgick från Gud och skulle leda 
tankarna till himmelrikets glans. Bland Amunds 
målningar i Suntak kan nämnas de resandes 
skyddshelgon S:ta Gertrud i korväggens fönster
nisch. Hennes minnesdag firas den 17 mars. Måla
ren Amunds mesta kända verk är målningarna i 
Södra Råda kyrka i Värmland som förstördes när 
kyrkan brann ner hösten zooi men han är sanno
likt upphovsman till utsmyckningarna i ytter
ligare ett tiotal mellansvenska kyrkor.

1 kyrkan finns också målningar av ett betydligt 
senare datum. Den mångsysslande och självlärde 
målaren Anders Wetterling var en av de siste rep
resentanterna i en lång målartradition. Av de ut
smyckningar han utförde i Suntaks gamla kyrka

1769 är framställ
ningen i långhusets 
tak den mest kända. 
Den förställer Adam 
och Eva under kun
skapens träd, som i 
sin naivistiskt deko-

Den så kallade biskopsstolen är 
med sitt hedniska utseende den 
märkligaste av inventarierna i 
Suntaks gamla kyrka.
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Adam och Eva under Kunskapens träd. Detalj av utsmyckningen i långhusets 
tak, målad 1769 av Anders Wetterling.

rativa stil har många gemensamma drag med de 
medeltida kalkmålningarna. I taket över bakre 
läktaren finner man Yttersta domen i rokoko
tappning.

Av kyrkans inventarier är korstolen, eller 
”biskopsstolen” som den också kallas, den märk
ligaste. Korstolen, här i kopia, är daterad till i ioo- 
talets mitt. Originalet finns att se på Väster
götlands museum i Skara. Stolen är av furu med 
ryggstöd och armledare, den vänstra i form 
av ett skulpterat djurhuvud med öppen käft. På
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ryggstödets framsida finns en runinskrift: ave 
maria gratia (Hell Dig Maria, Du högtbenådade - 
änglahälsningen i Lukas 1:28). Stolens hedniska 
utseende avviker markant från de övriga kyrko- 
inventarierna och det anses att den var ämnad åt 
biskopen när han kom på besök till kyrkan. 
Suntak är beläget bara 5 mil från Skara som var ett 
av Sveriges viktigaste biskopssäten på 11 oo-talet 
tillsammans med Linköping, Eskilstuna, Sträng
näs, Sigtuna och Västerås.

Kyrkans inredning och läktare är från 1700- 
talet. Under 1800-talets första hälft steg befolk- 
ningskurvan brant uppåt och den medeltida kyr
kan blev, som så många andra sockenkyrkor, med 
tiden för liten. Den användes emellertid som 
församlingskyrka ända fram till 1902, då en ny 
kyrka restes bara några hundra meter längre bort. 
Dopfunten från 1200-talet, predikstolen från 
1700-talet och några gravhällar flyttades till den 
nya kyrkan och den gamla övergavs. På den 
kuperade kyrkogården, ett par meter från den 
rundbågiga sydportalen, finns några enstaka 
gravvårdar bevarade, bland annat en lavbevuxen 
liljesten från 1200-talet. Namnet kommer från 
den ornamentik som pryder gravhällen i form av 
stiliserade franska liljor. Ornamentet brukar ses 
som en symbol för livsträdet och i Sverige före
kommer det nästan uteslutande i Västergötland. I 
kyrkgolvet, omedelbart innanför porten, ligger 
ytterligare en liljesten.
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färdväg: Suntaks gamla 

kyrka ligger utmed riks

väg 48, cirka 8 km syd

väst om Tidaholm.

öppettider: Kyrkan står 

öppen under sommaren, 

från midsommar till och

med augusti. Varje lördagskväll kl. 18.00 hålls kvällsgudstjänst. 

Kontakta kyrkvärden för besök övrig tid under året, telefon till 

Tidaholms pastorat: 0502-19770.

övrig information: Korstolen finns att se på Väster

götlands museum som ligger i Stadsträdgården i Skara. För 

öppettider och program, se hemsidan www.skaramus.se. 

Telefon till museet: 0511-260 00.

Suntaks gam
la kyrka





ALVASTRA KLOSTER

V
id foten av det mäktiga Omberg, nära sjön 
Vättern, ligger ruinerna efter ett medeltida 
kloster som började byggas år 1143 av 
franska cisterciensermunkar: Monasterium Beatae 

de Alvastra, Vårfruklostret i Alvastra. Under sin 
storhetstid var Alvastra Sveriges största och gods
rikaste kloster. Med sin effektiva organisation 
blomstrade verksamheten i nära 400 år. Alvastra 
blev dessutom moderkloster till tre nya munk
kloster: Värnhem grundat 1150, klostret i Julita 
grundat kring 1160 och Gudsberga i Dalarna som 
grundades år 1477.

Den cisterciensiska rörelsen har sina rötter i 
benediktinerorden. I slutet av 1000-talet fick den 
världsliga maktens lagar allt större inflytande i 
kyrkan och missnöjet med den benediktiniska 
ordens ”förfallotendenser” växte. En skara bene- 
diktinermunkar under ledning av Bernhard av 
Clairvaux bröt sig loss och ville återskapa Bene- 
dictus fromma klosterliv. Man ville ha en fri kyrka 
som bara lydde under påven. År 1098 grundade 
munkarna ett kloster i burgundiska Citeuax som 
kom att bli det första cistercienserklostret. Nam
net cistercienser härstammar från Cistercium, som 
Citeaux heter på latin.

Cisterciensermunkarna i Citeaux påbjöd en åter-
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En rekonstruktion av Alvastra kloster. Klosterbyggnaderna låg söder om 
kyrkan och rymde bland annat sovsalar, arbetsrum, samlingsrum och olika 
typer av ekonomibyggnader.

gång till den stränga lydnad och de strikta kloster
regler som den fromme Benedictus fastställde på 
500-talet. Den nya rörelsen var mycket fram
gångsrik och fick snabbt gensvar. Med utgångs
punkt i moderklostret i Citeaux grundades med 
tiden mer än 300 dotterkloster i hela Europa. Ett 
av dem var klostret i Alvastra dit Bernhard av 
Clairvaux sände de första munkarna år 1143 på 
uppdrag av Sverkerätten.

Det tog 40 år att bygga Alvastra klosterkyrka 
som stod klar 1185. Cistercienserna var skickliga i 
byggnadskonst och de införde bland annat nya 
stenhuggartekniker till Sverige. Till kyrkbygget 
användes kalksten som med hjälp av traktens folk 
fraktades från Borghamn på Ombergs norra sida. 
Kyrkan uppfördes efter ett bestämt mönster och 
arbetet styrdes med fast hand från moderklostret 
i Citeaux. Arkitekturen kännetecknas av stram 
funktionalism och omsorgsfull materialbehandling.
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Honnörsorden för munkarna och lekbröderna i klostret 

var Ora et labora - bedja och arbeta. De prästvigda mun

karnas vikigaste uppgift var att lovsjunga Gud och från 

kyrkan ljöd deras sånger och böner, praktiskt taget oav

brutet. Man bad också för de döda som testamenterat 

gåvor till klostret. 1 utbyte åtog sig munkarna att be för 

deras själars salighet. Att försäkra sig om ett liv efter det 

jordiska var en av människans viktigaste livsuppgifter på 

medeltiden, gåvorna till klostret var en möjlighet för de 

rika att köpa sig evig frälsning. Tre timmar före gryningen 

var det dags för dagens första bönestund, matutin, följd 

av laudes, som sjöngs i gryningen. Dygnets timmar 

var strikt indelade i sammanlagt åtta bönestunder, där

emellan ägnade man sig åt enskilda böner, meditation 

och olika arbetsuppgifter. Klostrets sjukvård sköttes av 

munkarna och de måste regelbundet tjänstgöra i köket 

och som trädgårdsmästare. Eftersom de var skrivkunniga 

fick de också skriva av böcker.

Klostret styrdes av abboten som varje morgon sam

lade munkar och lekbröder i kapitelsalen som var ett 

slags samlingsrum- Under samlingarna lästes ett kapitel 

ur Ordensregeln, nyheter meddelades och man diskute

rade interna angelägenheter. Slutligen gav abboten or

der om vad som skulle utföras under dagen. Abbotens 

order måste lydas blint och de som bröt mot reglerna 

straffades. I kapitelsalen utdömdes kroppsstraff för 

mindre förseelser. Klostren rekommenderade hårda be

straffningar och fängelsestraff var vanliga. Förvisning 

från klostret var det hårdaste straffet som drabbade 

de allra grövsta lagbrytarna.

Munkarna bar en tunika av ofärgad ull och över den 

ett svart skalpular fett rektangulärt tygstycke som häng-
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de ner fram- och baktill). Under korbönen komplettera

des klädseln med en cuculla som var en vit, vid kappa. 

Munkarnas speciella frisyr, tonsuren, avslöjade att de var 

Guds tjänare. Frisyren har sitt ursprung i det antika Rom 

där den kalrakade hjässan var ett tecken på slaveri.

Munkarna intog enkla måltider på bestämda tider 

och fick inte äta kött, däremot var öl och vin som späd

des ut med vatten tillåtet. Fisk var en viktig föda och till 

Alvastra kloster hörde tre fiskdammar där man bland 

annat odlade karp och andra dyfiskar som ansågs vara 

en stor delikatess på medeltiden.

Lekbröderna deltog inte lika mycket i de dagliga 

bönerna utan tjänade istället Gud genom kroppsarbete. 

Till skillnad från sina andliga bröder fick lekbröderna vistas 

utanför klostermurarna, ha en friare klädsel och bära 

skägg. Lekbröderna var skickliga hantverkare, jordbrukare 

och byggnadsarbetare. De skötte det mesta av det prak

tiska arbetet i klostret som skulle vara självförsörjande.

Stränga regler gällde även för lekbröderna som i lik

het med munkarna avlagt löfte om kyskhet, fattigdom 

och lydnad. Samtal mellan bröderna var förbjudet om 

det inte gällde arbetet. Var man tvungen att tala skulle 

det ske med korta meningar och dämpad röst, arbets

uppgifterna delade upp så långt som möjligt med hjälp 

av teckenspråk. Lekbrödernas sovsal och arbetsrum fick 

inte vara gemensamma med munkarnas och de hade 

endast tillträdde till en mindre del av kyrkan.

Tack vare donationer, flit och affärsmässighet förvär

vade klostret med tiden stora rikedomar. Alvastra ägde, i 

likhet med cistercienserklostren i Europa, stora jord

egendomar och gårdar i Östergötland, Småland, Väster

götland och på Öland.



All onödig utsmyckning som till exempel vägg
målningar, färgat glas och västtorn var bannlysta. 
Fasaderna skulle vara släta och en liten takryttare 
i trä fick ersätta västtornet. Det enkla var det 
sköna, ansåg man. Från kyrkan i norr byggdes 
sedan två flyglar som bland annat rymde sovsalar, 
samlingsrum och arbetsrum. Flyglarna samman-

Nedan: Lekbrödernas ingång till klosterkyrkan.

S. 158-159. Klosterträdgården är delvis återställd. Under sommarhalvåret 
frodas växtligheten och det doftar av allehanda ört- och nyttoväxter som 
munkarna tros ha odlat och använt sig av i sin sjukvård.
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bands i söder med en länga som innehöll kök, mat
sal och värmestuga. Till klostret hörde också sjuk
stuga, gäststuga och olika ekonomibyggnader.

Med reformationen på 1500-talet upplöstes 
klostret i Alvastra och egendomarna tillföll kro
nan. Materialet i själva klosterbyggnaden använ
des bland annat till uppförandet av Vadstena slott 
och till Per Brahes Visningsborg på Visingsö (läs 
mer om Visingsborg i kapitlet Slott och herre
säten). Alvastra klosters förfall gick snabbt och på 
1700-talet var den mäktiga anläggningen förvand
lad till ruiner. Arkeologen Otto Frödin gjorde 
utgrävningar på platsen i början av 1900-talet och 
klosterruinerna har sedan dess restaurerats och 
konserverats i flera omgångar, senast på 1990- 
talet. Bäst bevarade är kyrkans västparti och söd
ra tvärskeppsgaveln med sakristian. Bågarna i 
kyrkans södra sidoskepp är återuppbyggda på 
senare tid. Skyltar visar vägen till kapitelsalen, tvätt
rummet, köket och den delvis återställda träd
gården. Cistercienserna förde med sig en rad nya 
trädgårdsväxter till Sverige och man odlade medi
cinalväxter till sin sjukvård. Klosterträdgården var 
också en plats för meditation.

Nordväst om klostret finns en liten höjd som 
kallas för ”Birgittas kulle”. Här fann Otto Frödin 
resterna av ett medeltida hus som han tolkade som 
den heliga Birgittas bostad. Birgitta vistades på 
Alvastra i perioder och här fick hon flera av sina 
uppenbarelser. Hennes man, lagmannen Ulf Gud- 
marsson vårdades och dog i klostret och i ett 
kapell på kyrkans norra sida fick han sin grav.
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färdväg: Alvastra ligger 

utmed väg 50 mellan Vad

stena och Ödeshög, cirka 1 

mil norr om Ödeshög.

ÖVRIG information:

Sommartid finns en kiosk 

intill ruinerna som säljer 

vykort, glass m.m. I klostrets närhet finns en ”kulturstig" som 

passerar förbi Sverkersgården och Sverkerskapellet, vid 

Vätterns strand. Sverkerskapellet kan som namnet antyder, 

vara lämningar av Sverkerättens grav- eller minneskapell.

Passa på att besöka Alvastra pålbyggnad i Dags mosse 

som ligger cirka 1 km nordöst om klosterruinen. I mossen 

fann arkeologerna en flera hundra kvadratmeter stor plattform 

av stockar sammanhållen av omkring 800 pålar. Från byggna

den ute i våtmarken ledde en spång över till fast mark. Ingen

ting av träkonstruktionen från stenåldern syns idag ovan jord 

men spången och ett hägn runt boplatsen är rekonstruerade.

Pålbyggnaden var troligtvis en säsongsvis bebodd boplats 

som fungerade som traktens sociala och religiösa centrum.

Vid undersökningen hittade man också rester av gravar 

som är 5 000 år gamla: skelettdelar efter ett trettiotal männi

skor har grävts fram. Ett kranium efter en man i tjugoårsåldern 

hade tydliga skador efter skarpa flintverktyg vilket tyder på att 

han har blivit skalperad och kanske offrats till högre makter. 

Kraniet och en del av fynden från Alvastra pålbyggnad finns att 

se på Statens Historiska Museum i Stockholm.
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RISINGE GAMLA KYRKA

V
äster om sjön Glan i Östergötland ligger 
Risinge gamla kyrka, vars äldsta delar här
rör från 1200-talet. Kyrkan förlängdes mot 
väster, troligen inte senare än 1300, och mot öster 

under 1300-talets förra hälft. I början av 1400- 
talet försågs kyrkan med sammanlagt fem kryss
valv, ett över koret och fyra över långhuset. För
modligen fick kyrkan sina kalkmålningar ganska 
snart efter valvslagningen. Inte bara kryssvalven 
utan även väggarna var från början försedda med 
målningar av vilka bara fragment återstår idag. 
Det tresidiga koret fick sitt nuvarande utseende 
1638 och sakristian samt en korsarm i norr till
kom på 1730-talet.

Den största sevärdheten är interiören med de 
medeltida, aldrig överkalkade takvalvsmålningar- 
na från 1400-talets första decennier. Bildscenerna, 
som är inneslutna i tätt sittande rundlar, är över
väldigande i sin motivrikedom. För den nutida 
besökaren ligger det nära till hands att se dem som 
föregångare till dagens rafflande actionfilmer - 
scenerna innehåller allt från övermänskliga styrke
prov till svek och ond, bråd död. Men för den 
medeltida betraktaren var målningarna laddade 
med en djupare, andlig innebörd som utgjorde ett 
rikt stoff till olika tolkningar. Bilderna spelade
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också en mycket viktig pedagogisk roll för en icke 
läskunnig församling. Enligt Thomas av Aquino, 
den katolska medeltidens störste teolog, hade en 
bild tre syften: att främja andakten, att påminna 
om helgonens föredömen och att undervisa de olärda.

Målningarnas dekorativa funktion var alltså 
underställd innehållet och personlig stil var det 
ingen som uppskattade. Den konstnär som utförde 
målningarna i Risinge är, liksom de flesta medel
tida kyrkomålare, anonym. För eftervården är han 
kort och gott känd som Risingemästaren - efter 
sitt mest omfattande verk.

Varje kryssvalv är indelat i fyra valvkappor som 
var och en innehåller en bildsvit ur Gamla eller 
Nya testamentet. Det medeltida korets valv längst 
in i kyrkan skildrar den Yttersta Dagen, helgon
legender och Jungfru Marias himmelsfärd. Här 
finns också bilder av apostlamartyrier, bland dem 
Johannes som kokades i olja. Enligt legenden över
levde Johannes mirakulöst behandlingen och han 
var den ende aposteln som dog av ålderdom. Det 
första långhusvalvet upptas av scener ur Kristi li
dandes historia, berättelsen om jungfru Maria och 
hennes föräldrar Anna och Joakim samt scener ur 
helgonlegenderna om S:t Mikael och S:t Olof.

I de följande valven finns uteslutande scener ur 
Gamla testamentet som ska tolkas som förebud 
om händelser som inträffar i Nya testamentet. 
De är att betrakta som en slags utsaga eller skiss av 
de verk som skulle komma att fullbordas genom 
Kristus. I det andra långhusvalvet ser vi scener ur 
skapelsehistorien, historien om Adam och Eva
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samt deras söner Kain och Abel, där Kains mord 
på Abel ska ses som ett förebud om Kristi död. Den 
västra valvkappan är ägnad berättelsen om Noa. 
De sju rundlarna visar hur Noa timrar på arken 
och hur Noas hustru övertalas av djävulen att 
locka sin man att avslöja varför han bygger arken. 
För att få honom att prata bjuds han på en troll
dryck av sin hustru. Denna historia återfinns inte i 
bibeln utan bygger helt på legenden om Noa. En
ligt denna försöker djävulen på olika sätt hindra 
Noa i hans räddningsaktion. Trots djävulens på
fund lyckas Noa till sist fullfölja sitt uppdrag och 
den sista bilden i framställningen skildrar hur den 
av Noa utsände duvan (symbolen för den helige 
ande) återkommer till arken med en olivkvist i 
näbben som ett tecken på att syndafallet är över.

Två scener i det tredje långhusvalvets östra 
kappa avslutar historien om Noa. De föreställer 
Noa framför en vinranka, hur han berusar sig och 
hånas av sina söner. Märkligt nog betraktade 
medeltidens teologer denna händelse som ett före
bud till Jesus förhånande före korsfästelsen. Öv
riga huvudpersoner i detta valv är Josef, Jakob, 
Abraham och Isak. Enligt första Moseboken be
falldes Abraham av Gud att offra sin son Isak. Sce
nerna visar hur Abraham beger sig till offerplatsen 
med sonen Isak som bär veden på sin rygg. I nästa 
bild ligger Isak beredd på altaret när Gud hejdar 
Abraham i sista stund och visar honom en vädur 
som offer i sonens ställe. Historien är ett av de tyd
ligaste förebuden till Kristi lidande och död. Isak, 
som själv bär veden till offerbålet kan liknas vid
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Kristus bärande sitt kors. Isak på altaret är ett 
förebud till Kristus på korset och väduren är en 
symbol för Kristus som Guds lamm.

I det fjärde långhusvalvet, närmast ingången till 
kyrkan, ägnas den östra och den södra valvkappan 
åt Simsons historia. Den innehåller alla nödvän
diga ingredienser som en riktigt bra hjältesaga bör 
ha. Enligt Domareboken, kapitel 13-16, var Sim
son ledare i Israel och i besittning av en ovanlig 
kroppsstyrka. Han kämpade framgångsrikt mot 
filistéerna, en forntida folkgrupp i Palestina, tills 
han mötte sitt öde i Delila. Hon lurade honom att 
avslöja sin hemlighet - att hans styrka satt i håret. 
Risingemästaren skildrar hur Simson dödar ett le
jon med bara händerna och sliter itu staden Gasas 
stadsportar - scenerna förebådar Kristus som 
övervinner döden och öppnar dödsrikets portar. I 
följande scener berättas hur Delila klipper av Sim
son håret och hur han får ögonen utstuckna. Den 
nu blinde och kraftlöse Simson fängslas och får 
som straff dra filistéernas kvarnar. När hans hår 
växer ut återvänder dock styrkan och historien 
slutar med att den bibliske hjälten störtar ett hus 
över filistéerna. De övriga valvkapporna skildrar 
Judits och Esters historier, den senare ska ses som 
förebild till jungfru Maria som i sin tur symbolise
rar kyrkan.

Med reformationen upphörde den frodigt be
rättande bildtradition som kyrkomåleriet repre
senterar. Riktigt förödande blev det på 1700-talet,

Sydportalens dörr är daterad 1445 och är gjord helt i järn. Dörren kon
serverades 1984 och fick då tillbaka sina ursprungliga färger.
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då många biskopar beordrade overkalkning av 
målningar som de fann opassande, bland annat 
väckte djävulsframställningarna anstöt. Den ökan
de läskunnigheten i församlingen ställde också 
högre krav på belysning i kyrkorummet. I många 
kyrkor förstorades de medeltida kyrkfönstren, 
eller helt nya bröts upp. Ofta blev väggarnas mål
ningar så svårt skadade att de måste putsas över. 
Men enstaka församlingar protesterade, där
ibland sockenborna i Risinge. När biskopen i Lin
köping A.O. Rhyzelius 1745 föreslog att ”de otyd
liga och oformliga” målningarna i kyrkan skulle 
kalkas över fick han svaret att dessa målningar 
”ville allmogen inte mista”. Och så fick det bli. På 
grund av platsbrist byggdes en ny församlings
kyrka, färdig år 1849, och Risinge gamla kyrka 
blev därmed överflödig. Lyckligtvis revs kyrkan 
inte och den räddade valvdekoren är idag att be
trakta som ett av de värdefullaste exemplen på 
sengotiskt måleri.

I sydportalen i den äldsta delen av kyrkan finns 
en unik dörr gjord helt i järn med ett mycket vack
ert metallarbete, daterad 1495. Dörren konserve
rades 1984 och fick då tillbaka sina ursprungliga 
färger; intensivt röd botten försedd med för
tennade rosor med lysande gula mittpartier och 
andra ornament. Lägg också märke till kyrkans 
bänkinredning som tillkom i flera etapper på 
1600- och 1700-talet. De främsta bänkarna, som 
var ämnade åt de bättre bemedlade kyrkobesökar
na, har dubbla säten. De som satt där kunde vända 
sig dels mot altaret, dels mot predikstolen.
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färdväg: Risinge gamla 

kyrka ligger 5-6 km sö

der om Finspång i Öster

götland. Skyltat från riks

väg 51. Kyrkan ligger strax 

utanför byn Ingelstad.

öppettider: Kyrkan är

öppen varje dag under sommaren. Om lördagarna arrangeras 

ibland musikkonserter.

övrig information: Kyrkan kallas också Sankta Maria kyrka. 

Den nyare delen av kyrkan används bland annat till tillfälliga 

utställningar.

Risinge gam
la kyrka





ARNÖ KYRKA

D
en långsträckta Mälarön Arnö ligger mitt 
emellan Oknö och Grönsöö, sydöst om 
Enköping. Ön kallas ibland för Bond- 
Arnö för att skilja den från det närbelägna 

Biskops-Arnö strax nordväst om Sigtuna. Alldeles 
intill färjeläget ligger Arnö kyrka vars utseende 
karaktäriseras av en ovanligt låg, lång och tornlös 
kyrkobyggnad av den traditionella, uppländska 
typen i gråsten och tegel, vitrappad och med ett 
brant, spånklätt tak.

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet och ut
gör mittpartiet på långhuset. Omkring 1450 revs 
korets sidoväggar och flyttades ut så att kyrkans 
grundplan kom att likna en rektangel. Enligt en 
uppgift från Palmschiöldska samlingen på Univer
sitetsbiblioteket i Uppsala brann kyrkan 1574. 
Kyrkan blev då ”af ljungeld anstucken och för- 
derfvad”. Följande år anhöll enligt samma källa 
fru Ingrid Nilsdotter på Arnöberg om bidrag till 
kyrkans ”upprättande”. Det var troligen nu som 
kyrkan fick sitt nuvarande stora och högvälvda 
kor som har en tresidig, höggotisk avslutning samt 
fyra strävpelare av tegel. Vapenhuset tillkom 
1647. Under 1700-talets första år förlängdes kyr
kan bakåt med två valvfack och 1730 reparerades 
murar, tak och fönster och överkalkades gamla
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väggmålningar. Tre nya fönster i koret togs upp 
och samtidigt gjordes troligtvis de gamla, medel
tida fönstren större. Kyrkan har i stort sett behållit 
sitt utseende sedan dess.

Invändigt gör kyrkorummet ett ganska mäktigt 
intryck under sex kryssvalv. De två vackra stjärn
valven över koret tillkom under den sista bygg- 
nadsetappen på 1730-talet. De övriga valven slogs 
förmodligen under 1450-talets ombyggnad.

Arnö kyrka har under årens lopp haft en stark 
koppling till den intilliggande gården Arnöberg 
och dess ägare. Gården grundlades i mitten av 
1500-talet och utvidgades av ätten Schack som

Johan Skytte (1577-1645) var vid sidan av Axel Oxenstierna en av sin tids 
främsta stats- och ämbetsmän. Han blev lärare åt den blivande Gustav 
II Adolf, ståthållare i Västmanland, riksråd samt generalguvernör i Livland, 
Ingermanland och Karelen. Målning av J.H. Elbfas 1641.
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Invändigt ger kyrkorummet ett mäktigt intryck med sina sex kryssvalv.

också var ägare till sätesgården Utöhus på samma 
ö. År 1732 begärde gårdens dåvarande ägare, 
änkefru Maria Heerdhielm, ”att få det lediga rum
met bak ut i kyrkian vid wästra gafveln til graf- 
ställe”. Fru Heerdhielm var en energisk dam som 
gjorde betydande insatser för Arnö kyrka, bland 
annat skänkte hon den altaruppsats, ett arbete i trä 
och gips, som alltjämt pryder koret och hon var 
också den drivande kraften vid ombyggnaden på 
1730-talet. Redan tidigare hade hon låtit uppföra 
klockstapeln på en höjd sydost om kyrkan. Sin 
önskad att få begravas i kyrkans gravkor fick hon 
beviljad och hon köpte sin plats av församlingen 
för 1000 daler kopparmynt. Graven i kyrkans 
västparti finns alltjämt bevarad men är tom; en
dast några vanvårdade silverplåtar finns kvar efter 
alla Heerdhielmare som fått sin grav i Arnö kyrka.

Fler representanter ur den uppländska adeln 
med anknytning till Arnö ligger begravda under
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golvet till kyrkan. Under koret är Grönsöögraven 
belägen. Namnen på hällen som täcker nedgången 
till gravvalvet ger oss upplysningar om de be
gravda, det tidigaste angivna dödsårtalet är 1601. 
Här vilar medlemmar av släkterna Näf, Skytte och 
Schack. Släkten Näfs sista medlem, Maria Näf, 
var gift med Grönsöös byggherre, riksrådet Johan 
Skytte, därav namnet Grönsöögraven.

Med en sådan stark närvaro av adliga familjer 
är det ganska naturligt att Arnö kyrka varit rik på 
vapensköldar. Idag finns emellertid endast det 
Heerdhielmska huvudbaneret och en vapensköld 
med det Schackska emblemet kvar. På södra lång
väggen hänger också ett epitafium över en präst
familj. (Ett epitafium är en minnestavla, uppsatt 
i anslutning till en begravning.) Epitafier blev van
liga i de protestantiska länderna på 1500- och 
1600-talet och innehåller, förutom en inskrift, 
också en andaktsbild samt en framställning av den 
döde och hans familj.

Medeltida inventarier saknas helt, bortsett från 
den senmedeltida dopfunten i Singömarmor som 
är placerad i kyrkans kor. Orgeln längst bak i kyr
kan imponerar med sin storlek. Den byggdes 1828 
av Per Zacharias Strand i Stockholm.

174 ANDLIGA HUS



färdväg: Kyrkan ligger 

på Arnön i Mälaren, några 

mil sydöst om Enköping. 

Från Oknö tar man sig 

över med färjan som går 

varje timme. Kyrkan lig

ger helt nära färjeläget.

öppettider: Tag kontakt med förvaltaren före besök, kyrkan 

är låst, även sommartid. Telefon 0171-840 23.

övrig information: Passa på och titta på borgen Utöhus, 

uppförd på Arnön under 1400-talet. (Se kapitlet Slott och 

herresäten.)

A
rnö kyrka





ENÅNGERS GAMLA KYRKA

E
nångers gamla kyrka i Hälsingland byggdes 
under 1400-talets senare hälft och ersatte en 
äldre stenkyrka. Vid en omläggning av gol
vet T95L påträffades resterna av grunden till den 

äldre stenkyrkan, som låg i den nuvarande kyr
kans nordöstra del och bestod av ett rektangulärt 
långhus med ett smalare kor i öster. Någon de
taljerad undersökning av den äldre kyrkan har inte 
gjorts, men man tror att den kan dateras till 1200- 
talet. Om det vittnar några inventarier, bland an
nat en dopfunt och ett krucifix. I kyrkan finns 
också en gravhäll från r 379 över systrarna Mar
gareta och Katarina. Enligt traditionen hamnade 
bägge systrarna en gång i sjönöd vid den häl
singska kusten. De räddades av lokalbefolkning
en i Enångers socken och som tack för hjälpen 
skänkte de pengar till det nya kyrkobygget. 
Många detaljer visar dock att kyrkan inte byggts 
under 1300-talet. Gravhällen finns att beskåda i 
kyrkans kor, den är mycket nött men tittar man 
noga går det att urskilja konturerna av två kvinno
figurer på stenen.

Den nya kyrkan med långhus, sakristia, vapen
hus och ett rikt utformat stjärnvalv stod färdig 
kring 1470 och strax efteråt försågs den med 
målningar. De förändringar som gjorts sedan
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medeltiden har inte varit särskilt omfattande. Ef
ter reformationen på 1500-talet anpassades inred
ningen till den evangelisk-lutherska lärans krav. På 
1700-talet utvidgades de medeltida fönstren till 
dagens generösa, rundbågiga fönster som släpper 
solstrålarna långt in i kyrkorummet. De nya fön
steröppningarna bidrog dock till att väggmål
ningarna tog skada och de kalkades över 171z. 
Vid renoveringen 1949 frilädes de och trots att 
endast fragmentariska rester av målningarna åter
står har de åtskilligt att berätta.

I koret är målningarna på sydväggen bäst beva
rade. I det övre registret kan man se Sebastians 
martyrium, följt av aposteln Andreas med sitt X- 
kors samt de kvinnliga helgonen S:ta Birgitta och

Heliga Birgitta. Detalj av väggmålning i koret
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S:ta Katarina av Vadstena med en hind, en lampa 
och en blomkvist som attribut. Den mångsidiga 
Birgitta (1303-1373) var under sin livstid verksam 
som religiös författare och mystiker. Dessutom 
blev hon mor till åtta barn, däribland Katarina 
av Vadstena. När Birgitta dog i Rom 1373 förde 
Katarina moderns kvarlevor till Vadstena och 
hon blev senare Vadstenaklostrets första ledare. 
Efter sin död 1381 betraktades Katarina som ett 
helgon, liksom Birgitta som blev helgonförklarad 
1391.

Till skillnad från väggmålningarna har takmål
ningarna aldrig varit överkalkade och är idag ett 
av de mest värdefulla exemplen på senmedeltidens 
monumentalmåleri i Sverige. Den konstnär som 
utfört målningarna i Enånger har troligtvis gått i 
lära i den så kallade Tierpsskolan som är namnet 
på en grupp kyrkomålare som var verksamma un
der 1400-talets andra hälft och 1500-talets bör
jan. De utförde kalkmålningar i ett femtiotal kyr
kor i Uppland, delar av Norrland och Finland. 
Deras stil präglas framförallt av en yttäckande 
och sjögräsliknande ornamentik som fyller delar 
av valven, medan figurframställningarna är av en 
mer allmän karaktär. Stora likheter finns mellan 
målningarna i Enångers kyrka och målningarna i 
Överlövsta och Skuttunge kyrkor i Uppland, som 
tillkom någon gång på 1460-talet. Mästaren till 
de uppländska kyrkomålningarna känner vi un
der namnet Andreas Erici (Anders Eriksson). På 
ett ställe i Enångers kyrka, bakom korvalvets 
södra sköldbåge, finns ett minuskel-a (litet a)

ENÅNGERS GAMLA KYRKA 179



insmuget. Detta syftar enligt många forskare på 
målaren Andreas Erici.

I långhusets takvalv ses åtta helgon. I öster står 
S:ta Helena med Kristi kors och S:ta Maria Mag
dalena med sitt smörjelsekärl. S:t Botvid, i valvets 
södra sida, är ett av Sveriges skyddshelgon och 
Södermanlands apostel, vid sidan av S:t Eskil. 
Han dog omkring år 1120 och enligt legenden var 
han en sörmlänning som kristnats i England och 
som sedan återvänt till Sverige som missionär. 
Legenden berättar också att Botvid blev dödad 
med yxa på Rogö i den sörmländska skärgården 
av sin träl som han hade friköpt. Hans kvarlevor 
ska ha förts till nuvarande Botkyrka där en sten
kyrka senare uppfördes. S:t Botvid framställs med 
en yxa i höger hand och en fisk i vänster och hans 
dag firas den 28 juli.

I väster ses ett krönt kvinnligt helgon som möj
ligen föreställer S:ta Ragnhild av Södertälje och 
S:t Eskil med tre stenar. Eskil var en anglosaxisk 
missionär, biskop och martyr i Södermanland på 
1000-talet. Han lär ha stenats till döds av hed
ningarna sedan hans beskyddare kung Inge den 
äldre fördrivits av Blot-Sven. Eskils reliker förva
rades hos johanniterna i Tuna, som efter honom 
fick namnet Eskilstuna. I norr avbildas S:ta Dorotea 
(med en blomsterkorg) och S:ta Barbara (med ett 
torn).

De rikt skulpterade altarprydnaderna omfattar 
kyrkans östfönster och tillkom i mitten av 1700-

Helgonskåpet med Sankta Anna, Maria och Jesusbarnet är signerat och 
daterat Haaken Gulleson år 1520.
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talet. På altaret står ett Mariaskåp som är ett verk 
av bildhuggaren och målaren Haaken Gulleson. 
Han var verksam i början av 1500-talet och bosatt 
i byn Fläcka i Enångers socken. Mariaskåpet är 
inte signerat, men det är däremot det stora S:ta 
Annaskåpet vid korets sydvägg som är daterat till 
året 15 zo. I sakristian står ytterligare två helgon
skåp som troligtvis är Gullesons verk. Men skåpen 
gapar numera tomma efter en stöld 1999 då 
huvudfigurerna S:t Rochus och ärkeängeln Mikael 
försvann från kyrkan.

De två läktarna tillkom i mitten av 1600-talet 
och början av 1700-talet och har sin intressanta 
bänkinredning bevarad. Den består av stockar och 
brädor, blanknötta av många generationer En- 
ångerbor. Den ena läktaren var ämnade åt sock
nens ogifta ungdomar och var delad i mitten med 
ett plank så att de unga kvinnorna och männen inte 
skulle kunna se varandra under gudstjänsterna.

Enångers gamla kyrka blev överflödig sedan en 
ny kyrka invigts 1858. Hälsinglands fornminnes- 
sällskap tog hand om den medeltida kyrkan och 
omvandlade den till ett museum för kyrklig konst. 
På så vis förvandlades den gamla kyrkan till ett 
originellt galleri, fyllt av träskulpturer, helgonskåp 
och andra konstföremål från hälsingska kyrkor.

Museet förlorade alltmer sin betydelse sedan 
den ena kyrkan efter den andra tagit tillbaka sina 
föremål och 1947 övergick kyrkan i Kungliga 
Vitterhetsakademiens ägo. De föremål som åter
stod av samlingarna har överförts till Hudiksvalls 
museum eller till sina ursprungskyrkor.
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färdväg: Enångers gam

la kyrka ligger cirka 3 mil 

söder om Hudiksvall, helt 

nära E4:an.

öppettider: Kyrkan är 

låst men en nyckel finns 

att låna i prästgården 

som ligger alldeles intill kyrkan. Telefon till prästen är 

0650-550 514.

övrig information: Om sommaren hålls en del guds

tjänster och musikkvällar i kyrkan.

P ill

Enångers gam
la kyrka



Hugget i sten

Stenarna talar till oss. Genom årtusenden har stenen varit 

forntidsmänniskomas hållbara uttrycksmedel och ste

narna utgör idag rika minnesdokument från en svunnen 

tid. Hällmålningarnas och hällristningarnas levande bilder 

ger oss inblickar i sten- och bronsåldersfolkens levnads- 

skick och religion som annars skulle vara ogripbara för oss. 

Under vikingatiden kom skriftspråket till Norden. Våra 

runstenar är de äldsta bevarade skriftliga dokumenten 

på svenskt språk och är en viktig länk mellan forntid och 

medeltid.
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YXORNAS HÄLL 1 SIMRISLUND

D
e skånska hällristningarna skiljer sig på 
många sätt från övriga regioners i Syd- 
skandinavien. Andelen skeppsfigurer är 
mindre, i igengäld överväger vapenavbildningar, 

fotsulor och människofigurer. Många tror att det 
beror på att de skånska ristningarna är av äldre 
datum än till exempel den bohuslänska hällkons- 
ten. En stor del av vapenbilderna i Simrishamns- 
området är avbildningar av mycket tidiga metall
vapen, som kantyxor av brons med kraftigt ut
svängda eggpartier av engelsk-irisk typ. Dessa yx- 
former förekommer i Sverige under stenålderns 
slutskede och under äldre bronsålder, cirka z ooo 
år f.Kr.

Den allra första betydande bildristningstradi- 
tionen tycks alltså inledas med vapenkulten under 
den yngsta stenåldern. Dateringen av de övriga 
figurtyperna är betydligt osäkrare, men det är tro
ligt att skeppssymbolerna uppträder under brons
ålderns första period, cirka 1800-1500 f.Kr. Häll- 
ristningstraditionen med figurristningar tycks näs
tan helt ha upphört i Skåne vid mitten av brons
åldern, just när den är som mest intensiv i exem
pelvis Bohuslän, Östergötland och Uppland. Möj
ligen beror det på att man i den rika Skånebygden 
hade möjlighet att genomföra kostsamma offer-
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och kulthandlingar i verkligheten, medan man i 
andra delar av landet fick nöja sig med att avbilda 
ceremonierna på berghällarna. En stor roll tycks 
också miljön ha spelat. Nästan alla stora häll- 
ristningsområden befinner sig i en samtida skär
gårdsmiljö, ofta i direkt kontakt mellan vatten och 
ristade hällar. Med några få undantag saknar 
Skåne denna landskapstyp. Den enda egentliga 
regionen med figurristningar är Simrislundsområ- 
det, strax söder om Simrishamn, där vi möter 
några av Sveriges märkligaste bilder inknackade i 
den mycket hårda och släta blågrå kvartsiten.

Simrislundshällen består av figurer som brukar 
tolkas som statussymboler: skepp, vapen, vagnar 
och hästar. Dominerande är de rika framställ
ningarna av vapen, både med och utan skaft. 
Några praktfulla bilder visar miniatyrmän som 
bär fram långskaftade yxor med starkt utsvängda 
eggpartier. Styrkan, makten, och potensen under
stryks genom att männen framställts med fallos. I 
förhållande till den lilla människofiguren tycks 
enbart yxbladet vara minst en meter långt. Men 
yxbladets form och storlek stämmer väl överens 
med verkliga bronsyxor från den äldsta brons
åldern. Det borde vara så att själva yxbilden är 
avbildad i naturlig storlek medan mannen som 
bär fram den är tecknad i miniatyr. Eftersom bil
derna är så exakt lika originalen har man troligen 
lagt vapnet på hällen och ritat runt det med något 
färgämne, sedan har man knackat fram bilden i 
den uppdragna konturen. Vapen var ett vanligt 
offer till gudarna genom hela bronsåldern.
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På stenar och berghällar i Sverige finns spår av forntids- 

människomas konst, de så kallade hällristningarna. En häll

ristning är en arkeologisk benämning på symboler och av

bildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock. 

Figurerna har knackats eller huggits in i bergytan med olika 

typer av knackstenar. Hällristningar förekommer i skilda 

kultursammanhang över hela världen, koncentrerat till 

Skandinavien, Alpländerna, Sibirien, Mongoliet, Främre 

Orienten, Nordafrika, Nord- och Sydamerika samt pä vissa 

ögrupper i Stillehavsområdet. De äldsta hällristningarna 

finns i centrala Saharas bergsområden och kan dateras till 

cirka 12 000 f.Kr. De äldsta Nordskandinaviska hällrist

ningarna kan knytas till de första fiskar- och jägarkulturerna 

cirka 6 000-9 000 f.Kr. Under den yngre stenåldern och 

bronsåldern (2 500-500 f.Kr.) nådde den skandinaviska 

hällristningskonsten sin höjdpunkt. Favoritmotiven var då 

vapenframställningar, skepp, falliska män, hjulkors, djur, 

fotsulor och skålgropar. Dessa bilder är sannolikt yttringar 

av bronsåldersmänniskornas religion som hade starka in

slag av fruktbarhetskult, soldyrkan, regnmagi och dödskult. 

Sveriges rikaste hällristningsområden finns i den bohus

länska Tanumsbygden vars unika bildskatt finns med 

på Unescos världsarvslista. Av alla bergkonstfigurer är 

människobilderna de mest varierade genom att de är för

sedda med olika attribut och utför olika gester och hand

lingar. Männen på de sydsvenska hällristningarna är, till 

skillnad från de nordliga, ofta framställda falliska och/eller 

försedda med svärd, spjut, yxor eller pilbågar. Tydliga är 

också inslagen av religiös kult i form av maskerade figurer, 

processioner och män med lyfta händer som tycks åkalla 

gudarna. I Bohusläns hällristningsvärld förekommer ofta 

män som bär på sköldar och cirkelformade skivor som
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möjligen är symboler för solen. Akrobater i färd med att slå 

volter på skepp och utföra konster på hästryggar hör också 

hemma i Västsverige. Bilder av kvinnor är sällsynta. 

Berghällarna skildrar istället en manlig värld, karaktäriserad 

av vapen, rikedom, potens och styrka. Med tanke på att 

bronsåldern var en ganska fredlig period i förhistorien är 

det kanske förvånande med alla bilder av beväpnade män. 

Men de arkeologiska fynden visar att sköldarna var löv

tunna och många av vapnen dög varken till strid eller till 

försvar. Sköldar, spjut och yxor har hittats i kärr och andra 

vattendrag vilket tyder på att de offrats till gudarna och 

alltså haft en ceremoniell funktion.



Vapnet tillhör de vanligaste motiven på de skånska bronsåldersrist- 
ningarna. Männen som bär yxor framställs ofta falliska, vilket är en symbol 
för makt och styrka. Simris nr 19.
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Den njurformade figuren på hällens västra kant 
är ett ovanligt motiv. Den är cirka z meter lång 
och cirka 1,30 meter bred och har tolkats som 
konturen av en tygmantel av det slag som finns 
bevarad i de danska bronsåldershögarna. En 
enda, offrad yllemantel har påträffats i Östra 
Gerum, i den rika Falbygden i Västergötland. Den 
så kallade Gerumsmanteln passar perfekt in i kon
turen på Simrishällen och i likhet med skålgropa
rna såg man den troligtvis som ett tecken på när
varon av en högre gudom, förbjuden att avbilda. 
Ristningarna ligger nära stranden och är riktade 
så att de kan ses tydligt från havet. Man kan tän
ka sig att bronsåldersmänniskorna ville berätta 
någonting för dem som kom resande sjövägen. 
Kanske var ristningarna symboler för invånarnas 
ställning och status.

Den attraktiva kvartsiten ledde till att många 
stenbrott anlades i Simrislundsområdet i slutet av 
1800-talet och på många platser återstår idag bara 
fragmentariska bildrester på hällarna. Kungliga 
Vitterhetsakademien förvärvade ett mindre om
råde 1940 och på så sätt räddades några av de vik
tigaste hällristningarna till eftervärlden.
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färdväg: Ristningarna 

är belägna nära havet 

invid landsvägen mellan 

Simrishamn och Brante- 

vik, omkring 450 meter 

söder om Simrislunds 

samhälle.

övrig information: Intilliggande Simrishamn är en mycket 

trevlig sommarstad med strosvänliga kullerstensgator och pit

toresk bebyggelse. Härifrån är det nära till sevärdheter som 

Glimmingehus, Ales stenar och Kiviksgraven (läs om dem i 

kapitlena Slott och herresäten, De dödas vilorum och Hugget 

i sten). I de vackra österlenska omgivningarna finns bland 

annat nationalparken Stenshuvud.
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KIVIKSGRAVEN

P
å Sveriges sydöstligaste hörn, strax utanför 
Kivik, utmed riksväg io i Skåne ligger 
Kiviksgraven, även kallad Bredarör, som 
med sin diameter på 75 meter är Sveriges största 

runda, forntida gravanläggning. Ännu idag utgör 
graven en imponerande syn, men det ursprungliga 
röset var sannolikt mycket högre. Om rösets forn
tida höjd och form vet vi mycket lite, men säkert 
är att det monumentala minnesmärket byggdes 
för att synas på långt håll, inte minst från sjön. 
Inte heller den döde som begravdes under ste
narna vet vi något om. Gravens storlek talar dock 
för att röset byggdes till minne av en mycket infly
telserik person, kanske en kung. Ett annat vanligt 
namn på Kiviksgraven är just Kungagraven.

Graven hör till ett av de arkeologiska parad
numren i Nordeuropa och kan dateras till mitten 
av bronsåldern, cirka 1000 år före Kristus. År 
1748 hittade två bönder som bröt sten i röset en 
3,5 meter lång kista, byggd av stenhällar med 
egendomliga bildmotiv ristade på insidan. En hel 
natt sökte de efter en skatt som de trodde låg dold 
under stenarna. Ryktet om skatt jakten spred sig 
snabbt och det slutade med att de båda lycksökar
na förhördes och sattes i fängelse. Först flera år 
senare började man intressera sig för hällarna,
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som farit mycket illa av många års stenbrytning, 
tre av hällarna var dessutom försvunna. Rester av 
en stenhäll påträffades 1915 och ytterligare en hit
tades vid en arkeologisk undersökning som gjor
des 1931. Från början har stenkistan varit helt 
täckt av roset, aldrig avsedd att visas för levande. 
I samband med undersökningen på 1930-talet 
restaurerades graven och då anlades den öppna 
gång som idag leder fram till gravkammaren. Över 
stenkistan byggdes ett betongvalv så att besökare 
kan gå in i graven och på nära håll se de forntida 
ristningarna.

Arkeologerna är inte säkra på att stenarnas nu
varande placering är den ursprungliga, ordnings
följden kan ha ändrats på 1700-talet. Budskapen 
som bronsåldersmänniskorna ristat på stenarna 
är också svåra för oss att tyda, och få forntids- 
dokument inbjuder till så skiftande tolkningar 
som just bildskatten i Kiviksgraven.

Fortfarande saknas den första av de ursprungli
gen åtta stenarna och om den vet man inte mer än 
vad som syns på teckningar från r 700-talet. Carl 
von Linné uppmärksammade gravmonumentet på 
en av sina Skåneresor 1749. En annan av 1700- 
talets upptäcktsresande var tecknaren C.G.G. 
Hilfeling som gjorde många resor i södra Sverige. 
I en avhandling som skrevs om Kiviksgraven De 
monumento Kivikensi från cirka 1780 finns en 
teckning av Flilfeling som avbildar den saknade 
hällen placerad direkt till höger om ingången till 
gravkammaren. På den finns två yxor med skaft 
och i mitten en triangelform. Liknande så kallade
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Lärt besök vid Kiviksgraven för mer än 200 år sedan. Lägg märke till hur de 

åtta hällarna uppfattades då.

processionsyxor har påträffats i fynd från brons
åldern och därför kan man dra slutsatsen att rist
ningarna gjordes omkring 1000 år före Kristus.

Flera av stenarna har symmetriskt parställda 
figurer, hästar, stiliserade yxor, skepp och hjulkors. 
En cirkel med kors är det vanligaste motivet på 
hällristningar från bronsåldern, särskilt i Dan
mark och i södra Sverige. Hjulkorset tolkas ofta 
som en symbol för solen, men det kan också före
ställa sköldar och vagnshjul. Liksom hjulkors 
förekommer skepp på många av Nordeuropas 
hällristningar. Skeppsbilderna i Kiviksgraven är 
försedda med korta, lodräta streck som sticker 
upp från däcket. Detta är besättningen, roddarna. 
Enligt en tolkning föreställer skeppet ”dödsbåten” 
som för bort den döde över himlavalvet.

Man kan fundera över stenarnas parvisa upp
ställning av figurer och symboler. Kanske var talet 
två ett heligt tal för människorna som ristade dessa 
bilder? På två av stenarna förkommer också stili-
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Hällarnas märkliga ristningar skildrar sannolikt ceremonier i samband med 
gravläggningen och har huggits in för att ge ökad kraft åt ritualernas magi. 

T.h. Det restaurerade röset med den i modern tid anlagda ingången till 
hällkistan.

serade sicksackmönster som kan tyda på att textila 
förebilder ligger bakom Kiviksristningarnas spe
ciella karaktär.

De märkligaste av gravkammarens åtta hällar 
finns på kistans vänstra sida. På två av stenarna, 
den sjunde och den åttonde, framställs scener med 
djur, lurblåsare och processioner av figurer som 
ser ut av vara iklädda fotsida kåpor. Processionen 
på den sjunde hällen följer en människa med 
lyftade armar och scenen har tolkats som ett be
gravningståg med offerdjur. Här finns också en 
storartad vagnsbild där en svärdsbeväpnad kör
sven står i en tvåhjulig vagn som dras av ett par 
hästar, Sveriges äldsta exempel på parspann. 
Vagnen är ett mycket sällsyntare hällristnings- 
motiv än skeppet, och vagnen i Kiviksgraven är 
som hämtad ur Medelhavsområdets bildvärld,
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kanske har konstnären inspirerats av en vävnad 
eller någon annan bildprydd textil därifrån. Verk
liga vagnar har inte påträffats i några bronsålders- 
fynd i Norden men eftersom vagnshjul är kända 
redan från yngre stenålder har de säkert funnits.

Den åttonde hällen var länge försvunnen. De 
delar av originalstenen som återfanns 1915 har 
fogats ihop med konststen, som har ersatt de sak
nade partierna. På denna häll återkommer gestal
terna i fotsida kläder, två står i mitten på var sin 
sida om ett kärl av något slag. En offerceremoni? 
Här förekommer också två omegalikande tecken 
(Q), tillsammans med åtta män i två grupper. Figu
ren är sannolikt en bild av den ännu inte tillslutna 
gravhögen. Oberoende av vad bilderna betyder är 
det klart att konstnären har tolkat ett skeende i 
flera scener.
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färdväg: Kiviksgraven 

(Kungagraven) ligger strax 

utanför Kivik, utmed riks

väg 10 i Skåne.

öppettider: Kiviksgrav

ens gravkammare är öp

pen för besökare dagli

gen 15 maj-15 augusti. Entréavgift. Guidade visningar bokas 

genom Turistbyrån i Simrishamn.

övrig information: Intill roset finns ett sommaröppet kafé 

och en liten kiosk som säljer biljetter, vykort och souvenirer.

Härifrån är det nära till sevärdheter som Ales stenar, 

hällristningarna vid Simrislund, Glimmingehus (läs om dem i 

kapitlena De dödas vilorum, Hugget i sten och Slott och 

herresäten). I de vackra österlenska omgivningarna finns 

bland annat nationalparken Stenshuvud.
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KARLEVISTENEN

K
arlevistenen på södra Öland är på flera sätt 
en märklig runsten. Till skillnad från de 
flesta runstenar har den inte rests till minne 
av den döde av någon familjemedlem eller släk

ting utan av en följesman till den döde hövdingen. 
Inskriften innehåller den enda i original bevarade 
skaldestrofen från vikingatidens Norden. Även 
stenens bergart är unik bland de öländska run
stenarna, en porfyrisk, tät bergart med vulkaniskt 
ursprung, som inte förekommer på Öland men väl 
på fastlandet vid Oskarshamn.

Runstenen är rest omkring år 1000 till minne av 
hövdingen Sibbe, Foldars son, vid Karlevi invid 
västra stranden av Öland, i inskriften benämnt 
Ön. Den står med fri sikt ut över Kalmarsund. 
Den omtalas äldst 1634 och stod då på ungefär 
samma plats som nu och avbildas stående invid en 
gravhög, som nu är bortodlad. Enligt inskriften 
har den döde hövdingen gravsatts i högen.

Inskriften består av tre delar, den första själva 
minnesinskriften i prosa, den andra en konstfullt 
utformad strof, en hyllningsdikt i versmåttet drött- 
kvætt, den tredje en kort, ofullständig, latinsk in
skrift med majuskelbokstäver (storbokstäver).
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Prosainskriften lyder i nusvensk form:

Denna sten är satt efter Sibbe den gode, Foldars 
son. Och hans följesman reste den på Ön, den 
dödes edsvurne man(?).

Versmåttet på Karlevistenen, drottkvætt, är ett 
komplicerat fornnordiskt versmått. Strofen be
står av åtta rader med tre tryckstarka stavelser 
i varje rad. I versmåttet ingår användning av bok- 
stavsrim (allitteration), halvrim och helrim. Ord
följden är avsiktligt invecklad för att sätta åhöra
rens uppmärksamhet och litterära bildning på 
prov. Bildspråket är rikt och omskrivningar (ken
ningar) förekommer ofta. Drottkvætt var det vers
mått som skalderna använde för de dikter som de 
framkvad inför hövdingens krigarskara (drött). 
I Karlevistrofen förekommer flera omskrivningar 
för begreppet krigare, vilket kan tyda på att Sibbe 
varit känd som en framstående krigisk hövding.

Om man återger Karlevistrofens runor med la
tinska bokstäver så står det på stenen:

fulkin : likr : hins : fulkpu : flaistr : uisi: bat • maistar • 
taijłir : tulka bmbar : traukr : i : baimsi huki: munat: 
raib : uibur : raba : mk : starkr i tanmaruki : ointils : 
iarmun • kruntar : urkrontari : lonti

I runsvensk språkform skulle strofen lyda med 
allitterationerna markerade med kursiv:

Ailginn liggR Finn’s,/ylgöu 
(flæstr vissi bat) mæstaR 
deed iR, t/o I ga hruöaR
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tifraugR, i pæimsi haugi.
Munat ræid-ViÖurr raöa 
rogstarkR i Danmarku 
Jindils zarmungrundaR 
wRgrandaRi landi.

En ordagrann översättning av strofen är inte lätt
fattlig, men om man inom parentes anger vad 
kenningarna står för blir strofen begripligare:

Begravd ligger den som de största dåd åtföljde, det 
visste de flesta, ’stridernas Truds arbetare’ (= kriga
ren - Trud var namnet på en valkyria) i denna hög.
Ej skall en oförvitligare kampstark ’vagn-Vidur på 
Endills vidsträckta jord’ (= sjökrigare - vagn-Vidur 
var en kenning för skeppshövding - Endill var 
namnet på en mytisk sjökonung och hans vid
sträckta jord var havet) råda över land i Danmark.

Då Danmark nämns i inskriften och versmåttet 
drottkvætt var ett versmått som användes av 
skalder i Västnorden har man av tradition hävdat 
att Karlevistenen skulle vara rest till minne av 
en dansk hövding som omkommit, kanske under 
sin färd genom Kalmarsund, och begravts i en 
gravhög vid Karlevi. I hans följe skulle det ha 
funnits en norsk skald som har diktat den 
drottkvættstrof som huggits in i stenen. Drag i 
runstenens utformning, runformer och ortografi 
(stavning) har anförts som danska, men de före
kommer också på svenska runstenar. En mer pro
saisk och trolig förklaring är däremot att Sibbe var 
en öländsk hövding som hade jord i Karlevi.
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Vid vikingatidens början är den 16-typiga, nordiska runraden, den så kallade 
futharken, färdigutvecklad.

Ordet karl har i de nordiska fornspråken bland 
annat klassbetecknande betydelse ”fri enskild 
man, fri men enkel man” och i en mängd ortnamn 
på Karla- har man uppfattat det som en militär 
rangbeteckning. Men det kan också tänkas att 
Karlevi ska förstås som de ”fria (öländska) män
nens heliga plats”.

Omnämnandet av Danmark behöver inte be
tyda att Sibbe var en dansk hövding, det kan åter
gå på någon för oss okänd händelse i Sibbes liv el
ler vara ett bildligt uttryck utan närmare verklig
hetsgrund. De många skiftande kulturinfluenser 
som Karlevisten uppvisar förstås nog bäst som en 
återspegling av en gemensamma kultursituation i 
Norden under vikingatiden. En sådan bakgrund 
kan också förklara den unika inskriften med 
latinska majuskelbokstäver på stenens baksida: 
INONIN... EH, som kan återge ett förvanskat 
IN NOMINE (IHESV?), det vill säga ”1 Jesu 
namn” om nu denna inskrift är samtida med 
runinskriften, vilket de identiska hammar- eller 
korsliknande tecknen i början och slutet av run
inskriften och bokstavsinskriften möjligen antyder.
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färdväg: Karlevistenen är 

rest på Ölands västkust, 

endast 300 meter från 

stranden och cirka 5 km 

söder om Färjestaden.

ÖVRIG information: I

området finns flera kultur

historiskt intressanta platser, till exempel Resmo kyrka, från 

1100-talets senare hälft. Nära Vickleby kyrka hittar man en av 

de för Öland så typiska radbyarna, som är benämningen på 

en gårdsbebyggelse som ligger i rad längs en bygata. På 

medeltiden var radbyarna vanliga i hela Europa men ingen

stans i Sverige är de så välbevarade som just på Öland.

Sedan år 2000 är Södra Ölands odlingslandskap upptaget 

på Unescos världsarvslista.
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ROKSTENEN

U
tanför Röks kyrka i Östergötland står lan
dets märkligaste runsten. Med de över 750 
runor som Värin lät rista till minnet av sin 
döde son Vamod bär Rökstenen den längsta kända 

runinskriften i Sverige. Runorna ristades någon 
gång under 800-talets första hälft på ett stort 
stenblock som är 2,5 meter högt ovan jord och 
sträcker sig drygt en meter under markytan. Detta 
magnifika minnesmärke talar om för oss att Varins 
och Vamods ätt tillhörde en av de härskande klas
serna i vikingatidens Östergötland.

Var stenen ursprungligen stod vet man inte men 
när en kyrka byggdes i Rök på 11 oo-talet infoga
des runstenen i tiondebodens mur alldeles intill 
kyrkan. När den gamla kyrkan revs på 1800-talet 
togs stenen ur muren och man upptäckte då att 
den var ristad på alla sidor, även på ovansidan. 
Därefter har den flyttats ett antal gånger, senast 
1933 då den placerades på sin nuvarande plats, 
strax utanför kyrkogården, på södersidan.

Huvuddelen av Rökstenens inskrift är ristad 
med så kallade kortkvistrunor. Det förekommer 
också äldre runformer, förskjutningsschiffer och 
lönnrunor. Idag råder enighet bland forskarna om 
hur Rökstenens runor ska läsas och hur de en-
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skilda orden ska tolkas. Textens sammanhang och 
syfte är däremot dunkel och alltjämt en källa till 
diskussion. Men trots det gåtfulla innehållet är 
Rökstenen ett unikt dokument från en skriftfattig 
tid och kan betraktas som den svenska forntidens 
största litterära minnesmärke.

Runor är det germanska folkens forna skrift. 
Vid tiden för Kristi födelse levde germanska stam
mar i nära kontakt med det romerska riket och det 
är sannolikt med inflytande av skrifttraditionen 
kring Medelhavet som det första runalfabetet ska
pades. Ursprungligen bestod det av 24 runformer, 
flera av dem överensstämmer med bokstäver i det 
latinska och det grekiska alfabetet. Runskriften 
spred sig snabbt i den germanska världen. I Skandi
navien minskades antalet tecken och vid vikinga
tidens början cirka 800 e.Kr. var den nordiska 
runraden med 16 runor färdigutvecklad, den så 
kallade futharken. Man brukar skilja på normal
runor och kortkvistrunor, som är en enklare form 
av runor, avsedd för praktiskt bruk. Den mest 
kända inskriften med kortkvistrunor är just Rök
stenen, varför dessa runor ofta kallas Rökrunor.

I några av de germanska fornspråken har ordet 
runa betydelsen ”hemlighet, hemligt rådslag, mys
terium” och runorna ansågs stamma från gu
darna. Svårigheten att tyda inskrifterna beror inte 
minst på att forntidens människor även använde 
runorna i magiskt syfte. Den som kunde skriva 
runor ansågs följaktligen besitta övernaturliga 
krafter. Användandet av lönnrunor satte också lä
saren på prov. Rökstenens lönnrunor består av
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Rökstenens text är ristad med så kallade kortkvistrunor.

sinnrika chiffer som bygger på den fasta ordnings
följden i runalfabetet. De kan ha haft flera syften, 
till exempel som teckenspråk mellan invigda, som 
runristarens sätt att pröva andras lässkicklighet 
eller som demonstration av hans egen skrivförmåga.

Rökstenens text är fylld av hänvisningar till för
svunna hjältesagor och sägner som är svåra för oss 
nutidsmänniskor att tolka. Många vill dock se ett 
samband mellan dessa sagor och sägner och den 
döde Vamod och att Värin, genom anspelningar 
till myterna, ville hedra minnet av sin döde son.

Till sagostoffet hör raderna som berättar om 
de tjugo konungarna som bildade fyra brödra- 
grupper. Utmärkande drag i språket är om
skrivningarna, allitterationen och det högtidliga 
ordval som präglade den fornnordiska minnes- 
diktningen. Den fornengelska litteraturen och den 
norsk-isländska skaldediktningen är några av de 
bästa exemplen på denna muntliga diktning som
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Rökstenens text

Till minne av Vamod står dessa runor. Men Värin skrev 

dem, fadem, till minne av den döde sonen.

Jag säger de unga det, vilka de två stridsbyten var, som 

tolv gånger blev tagna som krigsbyte, både på en gång 

från man efter man.

Det säger jag som det andra vem som för nio släktled 

sedan miste livet hos reidgoterna och han dog hos dem 

till följd av sin skuld.

Då rådde Tjodrik 

den dristige, 

sjökrigarnas hövding 

över Reidhavets kust.

Nu sitter han rustad 

på sin gotiska häst, 

med sköld över axeln, 

den främste av Märingar.

Det säger jag som den tolfte var Gunns häst ser föda på 

slagsfältet, där tjugo konungar ligger.

Det säger jag såsom det trettonde, vilka tjugo 

konungar satt på Själland under fyra vintrar, med fyra 

namn, födda åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, 

Rådulfs söner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisi,

Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner.

Nu för de unga säger fullständigt envar (?)...efter- 

sporde (T).

Jag säger de unga det, vem av Ingvaldsättlingarna som 

blev gäldad genom en hustrus offer.

Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. 

Vilen är det. Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Nit.

Jag säger de unga: TOR. Sibbe viets väktare avlade 

nittiårig (en son).



Rökstenens östra sida. Varins minnesord över den döde sonen Vamod är 
ristade i de två vertikala raderna till vänster. Strofen om hövdingen Tjodrik 
börjar i de horisontella raderna.

nedtecknades på folkspråk under medeltiden. 
Utan dessa skriftliga källor skulle vi inte ha haft en 
möjlighet att tyda Rökstenens runor idag!

I inskriftens mittparti fogar Värin in ett avsnitt 
som handlar om en historiskt känd person, nämli
gen ”Tjodrik den dristige”. Dikten avser troligen
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Teoderik den store som härskade över ostro- 
goternas rike (nuvarande Bulgarien) från mitten 
av 470-talet. Han gjorde flera plundringståg på 
Balkanhalvön och efter ett lyckat erövringståg i 
Italien blev han västra Medelhavets mäktigaste 
härskare fram till sin död 526. Legenden om 
Teoderik levde vidare i den muntliga berättar- 
traditionen i hela Europa och i Norden blev han 
under vikingatiden känd som Didrik av Bern. I 
den medeltida diktningen har han kommit att 
skildras som en grym och gudlös tyrann. Värin 
berättar om hur Tjodrik ”sitter rustad på in go
tiska häst, med sköld över axeln, den främste av 
Märingar”. Texten syftar kanske på den riddar- 
staty i brons som Karl den store år 801 lät flytta 
från Ravenna till Aachen. Märingar var namnet 
på Teoderiks ätt. Enligt sägnen härskade Teoderik 
i trettio år över Märingarnas borg, det vill säga 
Ravenna.

Avslutningen på Varins dikt är mera oklar men 
guden Tor, som namnges i ett komplicerat chiffer, 
tycks inta en framträdande plats. På 800-talet var 
Tor en av de mest dyrkade gudarna i Norden. Han 
var en symbol för styrka, slogs med jättar och ut
förde sagolika stordåd. Förmodligen ville Värin 
inpränta Tors betydelse och därigenom ge ätten en 
gudomlig förankring och legitimitet.

214 HUGGET I STEN



färdväg: Rökstenen står 

invid Röks kyrka cirka 10 

km norr om Ödeshög i 

Östergötland.

övrig information: Vid

stenen finns ett utom-

husmuseum. I text och

bild skildras världen vid tiden för Rökristningens tillkomst. Ste

nens text, med tillhörande kommentarer, finns också att läsa. 

Intill utemuseet finns toaletter och en sommaröppen kiosk.

Det vackra östgötska landskapet inbjuder till upptäcktsfärd. 

Från Rökstenen är det bara några kilometer till sjön Tåkern, 

som med sina 250 olika fågelarter är Europas största fågelsjö. 

Glöm inte kikaren! Det är heller inte långt till Alvastra kloster, 

(läs om klostret i kapitlet Andliga hus) stenåldersboplatsen i 

Dags mosse och Omberg, östgötarnas heliga berg vid Vätterns 

strand.

Rökstenen





HÖGSBYNS HÄLLRISTNINGAR

P
å hällarna i Högsbyn myllrar det av liv. 
Gropar, skepp, fotsulor, akrobater och djur 
är spår efter människor som levde här för 
z 5 00-3 000 år sedan. Scenerna berättar inte om 

forntidsmänniskornas vardag utan är svårtolkade 
fragment av bronsålderns religion och symbol
värld. Mellan Högsbygårdarna och sjön Råvarpen 
ligger i odlingsmarken omkring 40 hällar med 
över 300 figurer och minst lika många skålgropar. 
Området är det rikaste hällristningsområdet i 
Västsverige, näst Bohuslän, men de dalsländska 
ristningarna har en helt annan karaktär än de bo
huslänska, delvis beroende på den mycket lösare 
bergarten. Utmärkande för Högsbyns ristningar 
är också de talrika fotsulorna och de långa, vind- 
lande linjer som liknats vid ormar.

Ormvindlingshällen är ungefär 40 meter lång 
och ligger strax norr om bryggan, vid stranden. 
Den långsträckta hällen är fullknackad med ett 
virrvarr av slingrande mönster, labyrintliknande 
symboler, fotsulor och skålgropar. Detta är den 
mest svårtolkade av områdets hällristningar. Har 
den fungerat som en forntida ”almanacka” eller 
bondepraktika där vindlingarna föreställer solens 
upp- och nedgång? Vid en del vindlingar är olika 
symboler inknackade, kanske markerar de viktiga



göromål, förknippade med vissa dagar. Skål
groparna, eller älvkvarnar som de också kallas, 
finns i stora mängder i hela området och vanliga 
tolkningar är att de varit fruktsamhetssymboler 
eller använts som offerskålar. Långt in på 18 oo
talet, ja i enstaka fall in på 1900-talet, förekom det 
att man smörj de skålgroparna med fett och off
rade ett mynt eller en knappnål i dem. Offret var 
till älvorna, vilka man trodde kunde sätta sjuk
dom på folk, därav namnet älvkvarnar.

På den så kallade Fotsulehällen är 14 fotsulor 
avbildade, både barn- och vuxenfötter! Fotsulor
na är ganska små, en del är nakna, andra sko
beklädda. En del menar att fotspåren visar det håll 
åt vilket stammen färdats medan andra hävdar att 
fotsulorna pekar ut himlafenomen, till exempel 
solens uppgång midsommartid. Vi vet ju att brons- 
åldersmänniskorna var ett soldyrkande folk och 
många av ristningarna innehåller symboler för 
just solen. Flera forskare har framfört tanken att 
fotbilderna är ”gudens fotspår”, en symbol som 
återfinns i flera religioner. På Oljeberget finns en
ligt traditionen fotspåren efter Jesus, liksom man i 
Indien kan hitta spåren efter Buddhas, Shivas eller 
någon annan guds fötter. Av de fot- och skobilder 
man har funnit i Västsverige förekommer de flesta 
parvis. Hällen i Högsbyn med sina 14 högerfötter 
utgör dock ett undantag.

Skepp är ett av de vanligaste hällristningsmoti- 
ven i Sverige. De flesta har korta lodräta streck 
som sticker upp från däcket och föreställer besätt
ningen. Mellan Fotsulehällen och Ormvindlings-
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Processionshallen. Omgiven av svärdbeväpnade män slår akrobaten sin volt 

över skeppet.

hällen finns ett litet skepp inhugget som är ovan
ligt eftersom det är bemannat med sju naturalis
tiskt utförda människor. Skälet till detta är att det 
inte är något vanligt skepp som avbildats, utan en 
fartygsmodell eller ett votivskepp som det också 
kallas. Både i Sverige och i Danmark har man fun
nit små bronsstaty etter som varit gjorda för att stå 
på ett underlag. Förlagan till Högsbyskeppet har 
sannolikt varit en cirka 0,5-1 meter lång skepps
modell i trä och på den har det stått små miniatyr
människor i trä eller brons.

Processionshallen är den mest fantasieggande 
bilden i Högsbyn. Den är unik så till vida att den 
är den enda ristningen i Sverige som visar en full
ständig procession från bronsåldern. Först i pro
cessionen ser man ett skepp rullande på ett hjul. På 
skeppet finns den mest kända figuren i hällrist- 
ningsområdet: en akrobat som slår en volt, om
given av svärdbeväpnade män. En man som spelar
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på en bronslur går bredvid skeppet. Efter det förs
ta skeppet kommer ytterligare ett, draget av en 
häst och med ännu en akrobat ombord. Tre kri
gare iklädda djurhudar går efter det andra skep
pet. Två av krigarna är försedda med svärd och 
en av dem av dem bär en djurmask med horn. Sist 
i processionen dras några hjul, kanske solsymbo
ler. Krigaren med den hornprydda djurmasken in- 
dikerar att processionen kan ha varit ägnad den 
heliga ”Tjurguden”. Tjursymboler på föremål och 
hällar i hela Europa tyder på att tjurkult har varit 
en allmänt spridd företeelse vid denna tid. Hornen 
på krigarens mask symboliserar bland annat 
styrka och fruktbarhet.

Två krigare i full mundering dominerar Krigar- 
hällen. Bägge bär både spjut och svärd och den 
vänstra av figurerna har en plymlikande huvud
bonad. Är de på väg till en religiös ceremoni, bär
ande på heliga spjut som ska offras till högre mak
ter? Krigarna har kraftigt markerade vader, något 
som är vanligt på hällristningsfigurerna från brons
åldern. Kanske var det en del av ”krigaruniformen ” 
eller helt enkelt ett rådande skönhetsideal.

Längst ut på Ronarudden i sjön Råvarpen finns 
områdets hällristningstätaste yta. Här hittar man 
de ståtligaste skeppen som med sina höga och ag
gressiva drakhuvuden får många att tänka på 
vikingatiden. Avvisande handflator och stora fot
sulor som tycks trampa sönder skeppen förstärker 
hotbilden, men det är svårt att tolka innebörden. 
Bildernas funktion var kanske att hindra oväl
komna gäster från att beträda helig mark.
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färdväg: Ristningarna 

ligger naturskönt vid 

sjön Råvarpen i Tissel

skogs socken i Dalsland, 

cirka 25 km sydöst om 

Bengtsfors.

öppettider: Ett nytt 

museum finns i hällristningsområdet. Museet är öppet dag

ligen under hela sommarsäsongen.

Kontaktperson är Tommy Andersson, telefon 0531-431 20.

övrig information: Under sommaren görs en guidad 

visning om dagen. Högsbyn går också att nås från sjösidan, 

båtbrygga finns, liksom kafé.

Från Högsbyn är det cirka 7 mil till Tanum vars häll- 

ristningsområde är med på Unescos världsarvlista. I världs- 

arvsområdet ligger Vitlycke museum, öppet dagligen under 

sommarsäsongen; övrig tid, ring museet för information, 

telefon 0525-209 50, hemsida: www.vitlycke.bohusmus.se.
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De dödas vilorum

Gravens funktion som monument var väsentlig för forn

tidens människor. Också idag är graven en mycket viktig 

plats för de efterlevendes minnen, eftertanke och saknad. 

Men graven som social och territoriell markering hade en 

långt större betydelse då än nu. I den meningen bär de för

historiska gravarna mer vittnesbörd om de levande än om 

de döda.







ALES STENAR

F
yrtio meter över havet reser Ales stenar sin 
taggiga silhuett mot horisonten. På den syd- 
skånska Kåsebergaåsen, där himmel möter 
hav, reste forntidens människor ett monument för 

mellan 1500 år och 1000 år sedan, under yngre 
järnåldern. Det fick formen av ett skepp och 
med sina 67 meter är Ales stenar en av de största 
skeppssättningarna i Norden, byggd av 59 glest 
ställda stenblock.

Ales gåta har i alla tider fascinerat och det råder 
olika meningar om dateringen och stenarnas ur
sprungliga funktion. Vissa tror att stenarna mar
kerar en eller flera gravplatser. På senare tid har 
också en grupp arkeologer funnit en urna med 
brända benrester som talar för att området an
vänts som grav- eller kultplats. En annan tolkning 
är att stenarna är ett solur från bronsåldern, en 
jättelik årskalender byggd efter astronomiska prin
ciper. Andra tror att Ales stenar varit en samlings
plats för religiösa ceremonier. Platsens skönhet 
och mystik inbjuder onekligen till mer eller mind
re fantasifulla spekulationer.

Och vem var egentligen den där Ale? Ja, det 
enda man med säkerhet kan säga är att kung Ale 
aldrig har existerat annat än i sagorna. En tolk
ning är att namnet kommer från ordet ”all-ål”
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Antalet stenar har varierat kraftigt genom åren. På denna gamla avbildning är 
skeppssättningen omgiven av sex fristående stenblock.

som betyder åsrygg. Det finns också de som menar 
att Ale (ale-al) är ett gammalt ord för tempel eller 
helgedom. I gamla skrifter är platsen nämnd som 
He'stena - stenarna på heden. En kung Ale figure
rar i Snorre Sturlassons Ynglingatal som motstån
dare till sveakungen Adils. Denne sagokung har 
emellertid ingenting med stenarna på Kåseberga- 
åsen att skaffa.

I den skånska folksägnen är Ale beskriven som 
en stor skeppshövding och slagskämpe, verksam 
på 700-talet. Enligt legenden stred han på svear
nas sida i Bråvallaslaget. Striden utkämpades mel
lan danernas kung Harald Hildetand och svea
kungen Sigurd Ring, som segrade sedan Oden in
gripit och dödat Harald. Efter honom valdes 
härföraren Ale till kung över Skåneland och Själ
land. Han gick dock ett våldsamt öde till mötes då 
iz sammansvurna hövdingar lät mörda honom i 
badet. Det berättas att den gamle vikingakungen
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brukar föra ett sådant oväsen på Kåsebergaåsen 
på nättema så att ingen vågar visa sig här efter 
mörkrets inbrott!

Första gången Ales stenar omnämndes i skrift 
var 1624.1 texter, kartor och rapporter har antalet 
stenar varierat kraftigt genom åren, från 19 till till 
dagens 59 stående. Den stora sandflykten på åsen 
har varit en källa till problem. I början på 1950- 
talet var stenarna täckta av ett tjockt sandlager, 
bara topparna på några av de meterhöga stenar
na stack upp. Många som då levde i Kåseberga- 
trakten kände inte ens till fornminnets existens. 
År 1956 restaurerades 
monumentet och om- 
kullfallna stenar restes.
Tyvärr utfördes ingen 
arkeologisk utgrävning 
vid det tillfället utan 
jorden kring stenarna 
schaktades bort av gräv
maskiner. Med jorden 
försvann kanske forn
tida föremål.

Sedan några år till
baka pågår en arkeolo
gisk undersökning på 
platsen. Man har fun
nit gammalt träkol på 
fem ställen som ana
lyserats med CI4-meto- 
den. Fyra av proven vi
sar att människor har

Ovan: Det stora blocket är uppallat 
på mindre stenar.

Nedan: Skålgroparna på nedre 
delen av blocket har inte varit syn
liga sedan blocket ställts på plats.
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vistats här under 500- och 600-talet e.Kr. medan 
ett kolprov har daterats till vikingatid. Bland fyn
den finns också en urna vars innehåll kan dateras 
till samma tidpunkt. De forntida människor som 
byggde monumentet var mycket noga i valet av 
stenar. Ett femtontal block av röd- och gråmelerad 
porfyr har förts med isen till Skåne från Småland 
och det har varit ett stort arbete att först leta reda 
på lämpliga stenblock och sedan släpa upp dem på 
åsen. De båda stävstenarna, placerade i nordostlig 
och sydostlig riktning, är huggna ur ett större 
stycke kvartsitisk sandsten från trakten av Gis- 
lövshammar, z sjömil från skeppssättningen. De 
mindre stenarna väger 500-600 kg styck, de 
största 1500-1800 kg. Tanken svindlar när man 
föreställer sig de enorma kraftresurser som måste 
ha krävts för att transportera dessa block.

Ales stenar kan också mycket väl har varit plat
sen för en solkult. Vid midsommar går solen 
ner vid monumentets nordvästra ”stäv”. På mid- 
vintern går den upp vid den motstående stäven. 
Många söker sig till Ales stenar för att se solens 
uppgång och nedgång vid vintersolståndet den zi 
december och sommarsolståndet den zi juni. 
Forntidsmänniskorna, som saknade skriftspråk 
och klocka, använde kanske stenarna som ett jätte
likt solur varefter de kunde inrätta sitt arbetsår.

Där kusten stupar mellan hav och himmel/har Ale rest ett jätteskepp av 
stenar,/skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel/med blockens mörka 
stillhet sig förenar,/en saga lagd i lönn/vid brus av Östersjön,/som ensam 
vet,/vad minnesmärket menar.

Ales stenar ur Skånska motiv av Anders Österling, 1950.

zz8 DE DÖDAS VILORUM



ALES STENAR 229



Säkert firades varje säsongsskifte med festliga 
ceremonier uppe på åsen. Många förhistoriska 
byggnadsverk är liksom Ales stenar orienterade 
efter solen och det är väl känt att bronsålderns 
folk dyrkade solen. De många hjulkors man funnit 
på hällristningar har tolkats som just solsymboler.

På många av blocken i Ales stenar kan man se 
skålgropar, som annars oftast finns bland häll
ristningar från bronsåldern. Men skålgropar finns 
också under andra förhistoriska perioder. Vid 
undersökningarna av vissa stenar har man ibland 
funnit skålgropar i sådant läge långt under mark
ytan och i så varierande tillstånd att det finns skäl 
att anta att stenarna redan var försedda med dessa 
fruktbarhetssymboler när de transporterades till 
Kåsebergaåsen.

Kungagrav, solur eller kultplats? Jakten på Ales 
hemlighet fortsätter och kanske kommer vi aldrig 
närmare sanningen än så här. Men stenmonu
mentets dragningskraft består. Ales stenar besöks 
av minst 300 000 människor om året. Till följd av 
detta har en hel turistindustri blommat upp vid 
hamnen i Kåseberga med restauranger, kaféer och 
rökerier.

Skälen till de höga besöksiffrorna är många, 
men helt säkert är det märkliga fornminnet en 
kraftfull symbol för makt och tro som inte lämnar 
någon oberörd.

Z30 DE DÖDAS VILORUM



Ales stenar

färdväg: Skeppssätt- 

ningen Ales stenar är 

belägen i Kåseberga på 

Österlen, drygt en mil 

öster om Ystad.

övrig information: Vid

infarten till Kåseberga

finns en parkering med informationstavlor och skyltar som 

visar vägen till Ales stenar som ligger 600-700 meter från 

parkeringen. Skyltad stig finns också från fiskehamnen. 

Handikappade och rörelsehindrade har dessvärre svårt att 

komma upp till platsen.

I Kåseberga och vid hamnen finns flera kaféer, restau

ranger och souvenirbutiker.

Från Kåseberga och Ales stenar är det nära till Glimminge- 

hus, hällristningarna i Simrislund och Kiviksgraven. (Läs mer i 

kapitlena Slott och herresäten och Hugget i sten.)
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INGLINGE HÖG

M
ellan beteshagar och lummiga ekkro
nor, i utkanten av det småländska 
Ingelstad, finns ett fornlämningsområde 
som domineras av en stor gravhög. Märkliga forn

minnen brukar omges av en rika flora av folksäg
ner och så är också fallet med Inglinge hög, även 
omnämnd som Ingels hög eller kung Inges hög.

Inglinge hög mäter 6 meter på höjden och cirka 
3 6 meter i diameter. Gravmonumentet har formen 
av en stympad kon och på toppen kröns den av ett 
två meter högt stenblock. Framför den södra sidan 
av stenen vilar ett ornerat stenklot i granit, runtom 
mönstrat med ett spiralliknande motiv. Stenen och 
klotet tillsammans gör att det hela påminner om 
en tronstol, kanske tillhörde den kung Inge själv? 
Strax söder om, och delvis sammanbygd med 
Inglinge hög, ligger en något mindre hög. I områ
det finns också flera stensättningar och skepps- 
sättningar.

Under i6oo-talets slutskede forskade rege- 
mentskvartermästaren Petter Rudebeck i Små
lands fornlämningar. Han var brorson till den 
store vetenskapsmannen och historikern Olof 
Rudbeck (1630-1702.) som i sitt gigantiska verk 
Atlantica hävdade att Sverige var civilisationens 
vagga varifrån astronomin, tideräkningen samt de
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latinska och grekiska alfabetena (med runorna 
som förebild) härstammade. Petter Rudebeck de
lade sin farbrors passion för ”antikviteterna”. Sär
skilt intresse ägnade Rudebeck åt Inglinge hög. 
Han var övertygad om att han i den hittat yng- 
lingaättens familjegrav och att ätten i själva verket 
hade sitt ursprung i Asa herrgård i småländska 
Värend. I handskriften: Forna Ridghiöta eller 
Småländske antiquiteter nedtecknade Rudebeck 
folksägnerna kring Inglinge hög, och där står 
bland annat följande att läsa:

Gemene man kalla icke allenast denna högen 
Kungshögen och Kung Inges hög efter de vet att 
kung Inge här ligger begraven, utan ock Inglinge 
hög, vilket namn nogsamt stadfäster och visar, att 
den ädla Inglinge konungasläkten är icke allenast 
här i landet begynt och uppkommen, utan ock att 
de första Inglingaättemännen äro här i högen fast 
många begravne, vilka alla äro Odens avföda.

Rudebeck berättar att kung Inge var mycket om
tyckt av sina undersåtar som begravde honom 
iklädd kungakrona och med spira i renaste guld så 
att han skulle bli bättre mottagen av Oden. ”Uti 
denne kung Inges hög” fortsätter Rudebeck ”brin
ner ljus om stora högtidsnätter än i dag, och säja 
de som bor i byn att de ofta se, särdeles om jule
nätter, att denne kungshög står upprest på fyra 
gyllene stolpar och därinne likasom av krönte 
konungar dansas och sjunges”.

Enligt Rudebeck fanns flera ögonvittnen till 
denna märkliga scen bland traktens bönder. En
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annan sägen berättar att högen innehöll guden 
Frejs skatter. Frejs män hade byggt en stor hög med 
en dörr och tre fönster, som det kastades guld-, 
silver- och kopparpenningar genom i tre års tid. 
Denna historia var så allmänt trodd att en rådman 
i Skänninge under slutet av 1700-talet, enligt ryk
ten, gjorde en omfattande grävning i högen för 
att finna skattkammaren. Till sin hjälp hade han 
tre småpojkar som arbetade nattetid under råd
mannens ledning. Om han hittade någon skatt 
eller inte förtäljer inte historien, men en vacker dag 
var han plötsligt borta utan att ha betalat sina 
unga medhjälpare och utan att ställa i ordning 
högen efter sig.

Med ”Inglingaättemännen” menar Rudebeck 
Ynglingaätten som är namnet på svearnas kunga
ätt. Enligt traditionen härstammar Ynglingarna 
från de hedniska gudarna i rakt nedstigande led. I 
Ynglingatal, Snorres Sturlassons isländska saga 
från 1230-talet, skildras hur Oden upprättade ett 
välde bland svearna i Sigtuna och hur guden Frej 
blev Ynglingarnas stamfader. I krönikans senare 
del berättar Snorre om kungar som kan ha histo
riska förebilder.

Försök har gjorts att sammanbinda arkeolo
giska fynd, bland annat i kungshögarna i Gamla 
Uppsala, med traditionen kring Ynglingaättens 
kungar. Säkra identifieringar kan dock inte göras, 
och så är även fallet i Inglinge hög. I området 
påträffades i mitten på 1800-talet en samling forn
fynd som dock har ett klart samband med Gamla 
Uppsala, Sveaväldets maktcentrum och Ynglingar
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nas hemvist, vars gravskick kännetecknas av de 
stora högarna. I likhet med de uppländska kungs
högarna är Inglingehögen förmodligen uppförd 
under 500-talet och kanske är det en medlem av 
Ynglingaätten som ligger begravd under den små
ländska myllan. I de mindre högarna runtom lig
ger troligen medlemmar av samma ätt. Vem den 
mäktige i storhögen var är inte känt, men kung 
Inge har sannolikt aldrig existerat.

Namnet kommer istället ur ortnamnet Ingel- 
stad där det hölls ting i det gamla tingshuset fram 
till 1926. Den äldsta tingsplatsen låg med största 
säkerhet vid Inglinge hög. Seden att hålla ting vid 
gamla gravhögar är gammal och spridd över hela 
Västeuropa.

Viktiga tingshögar i Sverige är Anunds hög i 
Badelunda utanför Västerås och tingshögen i 
Gamla Uppsala. Troligen har alla tingshögar haft 
anordningar med hällar och klot på toppen, men 
få är bevarade med undantag av Inglinge hög. I en 
av de folksägner som Rudebeck nedtecknade be
rättas om hur en major Jöns Gyllensparre med 
största besvär rullade ner klotet från högen och 
förde det till sin gård i Ingelstads by. Men klotet 
förde bara olycka med sig. Ett par av oxarna som 
drog den tunga lasten dog och stenen blev lig
gande mitt på gården, tillsammans med den slut
körde husbonden. Men så länge klotet låg där fick 
ingen av gårdens folk eller kreatur någon ro och 
till slut förde man tillbaka klotet till dess rätta

Inglige hög reser sig majestätiskt mitt i den fridsamma beteshagen.
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plats på högen, och där har det legat sedan dess.
För att skydda Inglingeklotet tillverkades i bör

jan på 1990-talet en kopia som skulle ersätta origi
nalet. Men tanken på att ersätta gravklotet som 
legat på sin plats i 1500 år med en kopia väckte ett 
sådant starkt motstånd att originalstenen fick 
ligga kvar på högen medan kopian placerades på 
en annan plats.

238 DE DÖDAS VILORUM



färdväg: Inglinge hög 

ligger i Ingelstad cirka 2 mil 

söder om Växjö, utmed 

riksväg 30. Från parke

ringen är det några hundra 

meters promenad till forn- 

lämningsområdet.

övrig information: Naturen är mycket vacker och inbjuder 

till lek och picknick.

Från Inglinge hög är det inte långt till Kronobergs slottsruin 

och Dädesjö gamla kyrka. (Läs om Dädesjö gamla kyrka i 

kapitlet Andliga hus.)

Inglinge hög





GETTLINGE GRAVFÄLT

N
ärmar man sig Gettlinge gravfält från 
norr en sommarkväll väntar en sällsam 
upplevelse. Från sitt monumentala läge 
uppe på den västra landborgen avtecknar sig det 

kilometerlånga gravfältet med de många och väl
diga stenarna i silhuett mot den gyllene kvälls
himlen. Den öländska kustklinten har varit en 
viktig begravningsplats från bronsålder till tidig 
medeltid och det är uppenbart att de efterlevande 
valde platsen med stor omsorg.

Gravfältet, som med sina 300 gravar är Ölands 
största, sträcker sig cirka 2 kilometer på vardera 
sidan om landsvägen strax norr om Degerhamn. 
Området innehåller många olika fornlämnings- 
typer från skilda historiska tidsperioder, bland 
annat högar, skeppssättningar, hällkistor, domar
ringar, treuddar och resta stenflisor. Den mest ef
fektfulla gravformen hittar man i den norra delen, 
där två höga, resta kalkstenshällar ser ut att bilda 
en port till gravfältet. Några gravar undersöktes 
1916 och man gjorde då fynd som visar att flera av 
de människor som ligger begravda i området levde 
under romersk järnålder, en blomstrande tids
period i Ölands historia då ön upplevde ett ekono
miskt och kulturellt uppsving. Perioden omfattar 
tiden från Kristi födelse fram till 400-/5 oo-talet.
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Kännedom om järnet 
spred sig till Nordeuropa 
från Medelhavsländerna.
På kontinenten bredde 
det romerska väldet ut 
sig och kom under 300- 
400 år att behärska stör
re delen av Väst- och 
Centraleuropa. Mängder 
av romerska produkter 
som glas, keramik, sil
verkärl, mynt och vapen 
strömmade in på ger
manskt område och i hela 
Europa var kontakterna 
med det romerska riket 
livliga. Kontakterna om
fattade även delar av de 
Skandinaviska länderna 
till exempel Gotland och
Öland som med sina strategiska lägen i Östersjön 
kom att utvecklas till viktiga handelsplatser.

Blandningen av olika folkstammar bidrog till 
kulturella förändringar och ett uppsving av 
metallhantverket. Om detta vittnar stora gravfält 
med rika gravgåvor i hela Europa. En särskild typ 
av järnåldersgravar som främst förekommer i 
östra Sverige och på Öland är de rika vapen
gravarna. Vapen var den öländske mannens vik
tigaste ägodel och han begravdes tillsammans med 
en- eller tvåeggade svärd, spjutspetsar, lansspetsar, 
sköldar och hästmunderingsdetaljer som ridspor-
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rar. Förmögna män kunde föra med sig vapen 
med utsökta smidesarbeten i guld och silver. De 
var viktiga makt- och statusmarkörer och impor
terades från romerska vapensmeder som var be
römda för sin skicklighet. I kvinnornas gravar 
från samma tid hittar man knivar och skinn- 
beredningsverktyg samt personliga prydnader och 
i vissa fall guldsmycken.

På Öland har många fynd av lyxprodukter från 
Romariket påträffats. Det rör sig om glasbägare, 
pärlor, vinskopor och bronsstatyetter av männi
skor och djur. Mycket guld nådde också upp till
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Öland, det visar romerska guldmynt som hittats 
på flera håll, inte sällan nedlagda under husgolven 
som skatter! Sammanlagt har mer än 300 guld
mynt hittats och de flesta kom till ön på 400-talet 
e.Kr. Förklaringen till de många romerska fynden 
beror troligtvis på att de var betalningsmedel i en 
omfattande handel som ölänningarna bedrev med 
romarna. Skinnberedning var en viktig näring, 
vilket gravfynd som kraftiga nålar, sadelmakar- 
knivar och andra läderbearbetningsverktyg tyder 
på. Läderprodukter exporterades till de romerska 
provinserna som behövde stora mängder skinn till 
kläder, tält, sköldar och seldon till sina arméer. 
Kanske har även hästar och ull ingått i handeln.

Arkeologerna har också funnit många romers
ka importföremål bland fynden från Ölands cent
rala offerplats, Skedemosse, där stora mängder djur, 
vapen och guldsmycken offrats i en grund sjö.
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färdväg: Gettlinge grav

fält ligger ett par kilo

meter norr om Deger- 

hamn på Öland, på ömse 

sidor om riksväg 136.

övrig information:

Parkeringsfickor längs vä

gen gör det lätt att stanna till. Idealisk picknickplats, så glöm 

inte fika korgen!

Öland är mycket rikt på gravfält och till de mest kända hör 

Seby, Ottenby, Gösslunda rör och Folkeslunda.

Från Gettlinge är det nära till sevärdheter som Eketorps 

borg (se kapitlet Byggt i ofredstid) och Ottenby fågelstation 

som är Sveriges äldsta fågelstation med fågelmuseum och 

kafé. Intill står Långe Jan som med sina 42 meter är Sveriges 

högsta fyrtorn. Orkar man klättra alla 197 trappstegen i fyren 

väntar belöningen i form av en fantastisk utsikt!

P

G
ettlinge gravfält





EKORNAVALLEN

E
tt av Västergötlands märkligaste fornläm- 
ningsområden är Ekornavallen, mitt i den 
vackra Falbygden, söder om Hornborgar- 
sjön. Området är unikt tack var sin stora variation 

av fornlämningar från olika perioder - stenåldern, 
bronsåldern och järnåldern. Här har västgötarna 
begravt sina döda i mer än 5000 år.

Den största och tydligaste av de sammanlagt 
fyra gånggrifterna i området är Girommen som är 
ett verk av stenåldersmänniskor. Graven har för
knippats med jättar och de stora hällarna som 
graven är uppbyggd av har i folktron liknats vid 
en jättelik bakugn, Gigerugnen. En gammal sägen 
berättar om jättekvinnan från Brunnhemsberget 
som kom hit varje natt för att baka sitt bröd. 
Girommen har en stor, restaurerad kammare som 
är 13 meter lång och z meter bred. En 10 meter 
lång och i meter bred gång leder fram till kamma
ren, vars tak är krönt av mäktiga sandstenshällar 
med en genomsnittsvikt på cirka zo ton.

Stenarnas enorma tyngd väcker frågor. Hur 
fraktade stenåldersmänniskorna dessa kolossala 
stenblock och hur fick man dem på plats? Svaren 
har vi naturligtvis inte, men det handlar till stor 
del om kunskap och tekniker. Det har gjorts expe
riment som visar att det är förvånansvärt lätt att
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med hjälp av hävstänger baxa stenarna på plats. 
När gravkammarens väggstenar var resta fylldes 
kammaren med jord och täckhällarna kunde där
efter släpas på plats. Sedan grävdes jorden i kam
maren bort och graven var klar för användning.

På Ekornavallens krön reser sig ett väldigt röse 
som härstammar från bronsåldern. Röset är gott 
och väl 27 meter i diameter och 2,5 meter högt 
samt omgivet av ett 4 meter brett ”brätte” av sten.

Järnåldern representeras av stensättningar, två 
domarringar och ett tiotal resta stenar, så kallade 
bautastenar. De höga, resta kalkstenshällarna som 
ger fornlämningsområdet dess karaktär har ge
nom tiderna väckt människors fascination och 
fått olika tolkningar. Vid Åsle mosse 15 km öster 
om Falköping stod ett betydelsefullt slag den 24 
februari 1389 mellan Albert av Mecklenburgs 
tyska här och drottning Margaretas svensk- 
dansk-norska trupper. Det slutade med en förkros
sande seger för drottning Margareta och kung 
Albert tillfångatogs. På 1600-talet trodde man att 
de sammanlagt 19 resta stenarna som då fanns på 
Ekornavallen var resta till minne av 19 stupade 
riddare från slaget vid Falköping. Stenarna är idag 
betydligt färre än på 1600-talet, många försvann 
under plogen när den gamla betesmarken odlades 
upp på 1800-talet.

På Ekornavallen är det också gott om skålgro
par i stenarna, något som finns på fornlämningar i 
hela världen. Skålgropar kallas också älvkvarnar
Bronsåldern (cirka 1500-500 f.Kr.) representeras av ett stort röse som 
mäter cirka 27 meter i diameter.
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Gånggriften Girommen. I folktron liknades gravmonumentet från stenåldern 
vid en jättelik bakugn - Gigerugnen.

och är knackade och slipade fördjupningar på ste
nar och hällar. De är i regel 3-10 cm i diameter och 
upp till 5 cm djupa och kan förekomma ensamma 
eller i grupper. Skålgroparnas funktion har haft 
samband med offerkult och de har sannolikt varit 
symboler för fruktbarhet.

Området genomgick en restaurering på 1930- 
40 talet, då omkullfallna stenar restes och sten- 
rösen återställdes.

Varför blev just Ekornavallen en begravnings
plats under 5 000 år? Teorierna är många men sä
kert är att landskapet haft stor betydelse. Våra 
förfäders gravar byggdes - i motsats till husen - 
för evigheten. Läget var mycket viktigt och valdes 
med hänsyn till terrängens egenskaper för att 
skapa monumentalitet. Det kan tolkas som ett 
sätt för de forntida människornas att sprida infor
mation om sig själva till kommande generationer.
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färdväg: Gravfältet lig

ger cirka 15 km norr 

om Falköping i Väster

götland. Skyltat från väg 

46 och väg 184.

ÖVRIG information:

Fornminnesområdet är

lättillgängligt och mycket väl synligt från vägen.

I omgivningen finns talrika fornlämningar, till exempel de 

två stora gravfälten vid Svensgården och Backgården, cirka 1 

km norrut.

Området kring Ekornavallen är mycket naturskönt och 

strax väster om Ekornavallen finns Hornborgasjön som är en 

av Sveriges förnämsta fågelsjöar. Strax norr om Flornborga- 

sjön ligger Värnhems kloster, ett cistercienserkloster grundat 

1150 och dotterkloster till Alvastra kloster i Östergötland. (Läs 

om Alvastra kloster i kapitlet Andliga hus.)

Ekornavallen





GREBY GRAVFÄLT

H
elt nära bohuslänska Grebbestad, på en 
sluttning och väl synligt från vägen, bre
der Greby gravfält ut sig med sina nära 
zoo synliga fornlämningar. Gravfältet har ett 

mycket varierat gravbestånd med runda, ovala 
eller långsträckta högar samt stensättningar. Det 
som ger området dess mäktiga utseende är de 
många resta stenarna som sticker upp mellan de 
talrika enbuskarna, den största mäter 4,5 meter. 
Som en jättelik och ödelagd kyrkogård markerar 
stenarna gravplatserna. Vissa stenar tronar ma
jestätiskt på högens topp, andra pekar snett och 
vint och somliga är ikullfallna. En märklig syn 
utgör en grupp av fyra bautastenar som står 
tätt placerade i rad. Är det måhända en forntida 
familjegrav?

Stenålderns och bronsålderns monumental
gravar ligger ensamma eller i glesa grupper och 
dominerar i regel hela landskapsrum. Till skillnad 
från dessa tillhör järnålderns gravar i regel grav
fält vilket betyder att de ligger samlade i ett för 
gravläggning avsett område. (En definition på ett 
gravfält är att det innehåller minst fem gravar med 
ett inbördes avstånd av högst 20 meter, men 
många gravfält består av tiotals eller hundratals 
gravar.)
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Enligt den undersökning som genomfördes av 
arkeologen Oscar Montelius år 1873 kan Greby 
gravfält dateras till romersk järnålder, cirka 200- 
400 e.Kr. Högarna visade sig genomgående inne
hålla ett kärnröse som täckte en urna med brända 
ben och gravgåvor, oftast kammar och pärlor. 
Montelius hänvisar också till en gammal forn- 
sägen som berättar att de 40 bautastenarna och 
120 högarna restes till minne av en hel hop skottar 
som förlorade mot bohuslänningarna i det blo
diga slaget vid Greby.

Sägnen berättar att skottar kom seglande från 
de brittiska öarna och landsteg vid Greby i Ta- 
num. Under ledning av två hövdingar vid namn 
Valbret och Kuse drog skottarna fram på plund- 
ringståg i Bullarebygden och anföll bönder samt

■V
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brände deras gårdar. Men de bohuslänska små
kungarna fick nog och samlade sina styrkor till 
motattack. När fienden skulle passera Långevalls- 
passet möttes skottarna av ett sådant hårdnackat 
motstånd av traktens folk att de tog till flykten och 
försökte återvända till sina skepp. I höjd med 
Tanums kyrka blev de dock åter anfallna och en
ligt traditionen led inkräktarna sådana förluster 
att den lilla bäcken som flyter fram helt nära kyr
kan fylldes av de sårades blod och kom därför att 
kallas för Blodbäck. Vid Greby avgjordes de 
hårda striderna. Kuse stupade nära stranden där 
en treuddig stensättning blev hans grav och till 
den skotske hövdingens minne fick marken där 
han föll namnet Kuseröd. Kompanjonen Valbret
De jättelika bautastenarna markerar forntida gravplatser.
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Gravfältet vid Greby. Efter teckning "af herr G. Brusewitz" från 1860-talet. De 
många resta stenarna har genom tiderna gjort starkt intryck på människorna 
och inbjudit till spekulationer.

höggs ner vid Prästmyren, där han begravdes i en 
hällkista som fick namnet Valbrets grav. De övriga 
slagskämparna fick sina gravar på slagfältet. 
Namnet Greby kommer enligt sägnen från Grafby 
som platsen ursprungligen fick heta på grund av 
alla stenar som restes till minne av de döda skot
tarna. Det berättas också att man ännu kan höra 
stridsropen skalla när stormen ryter över Bullaren 
vid midnattstid.

I slutet av 1800-talet tog många fornminnes- 
forskare sägnen för fakta. Och helt säkert har 
främlingar från väster - inte minst från de brit
tiska öarna - genom tiderna gjort många strand
hugg vid den bohuslänska kusten!

Om sommaren är Greby gravfält ett omtyckt 
utflyktsmål och i området finns gott om ströv- 
stigar. En kilometer norr om gravfältet, vid Ulme- 
kärr, ligger en vacker stenlabyrint som är väl värd 
omvägen.
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färdväg: Greby gravfält 

är lätt att upptäcka där 

det ligger alldeles intill 

vägen mellan Tanums- 

hede och Grebbestad, 

Bohuslän.

ÖVRIG information: I

Bullarebygden finns gott om turistattraktioner och sevärdheter 

att besöka sommartid. Missa inte Vitlycke hällristningar, 3 km 

sydväst om Tanumshede. Vitlyckeristningen är en av Sveriges 

mest berömda hällristningar och finns, tillsammans med 

Tanums övriga hällristningar, upptagen på Unescos världsarvs- 

lista. Intill ligger ett mycket sevärt hällristningsmuseum, 

Vitlycke museum, telefon 0525-209 50. Mer information 

finns på hemsidan www.vitlycke.bohusmus.se.

G
reby gravfält





NÅGRA ARKITEKTURTERMER

Absid halvrund koravslutning med plats för altaret.
Gotisk stil kännetecknas bland annat av spets

bågar. Gotiken är framförallt en byggnadsstil, 
en utveckling av den romanska stilen. Till Skan
dinavien kom den vid slutet av izoo-talet.

Kolonn fristående, vertikalt stöd som vanligen be
står av bas, skaft (runt) och kapital.

Kor altarrum i en kyrka.
Korsarm tvärgående, utskjutande del av en kyrko

byggnad.
Kryssvalv romerskt valv, i plan kryssformat, ur

sprungligen bildat av två korsande tunnvalv.
Långhus forsamlingsdelen i en kyrka.
Romansk stil kännetecknas bland annat av rund

bågar. Den romanska konsten och arkitekturen 
skapades då den romersk-katolska kyrkan 
växte sig stark i hela Europa på 1000- till n oo
talet. Byggnadsmaterialet var sten och i Nord
europa avlöste den romanska arkitekturen de 
timmerbyggnadstraditioner som föregick sten
kyrkorna.

Sakristia prästens omklädningsrum, ofta tillbygg
nad invid koret på kyrkans norra sida.

Salkyrka enskeppig, rektangulär kyrka utan sär
skild markering av koret.
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Skepp langsgående, parallella avdelningar i ett 
brett kyrkorum, åtskilda av pelare eller 
kolonner.

Strävpelare pelare som avlastar sidotryck på en 
mur från ett valv eller en takstol.

Takryttare tornliknande takprydnad som ”rider” 
på taknocken till en byggnad.

Triumfbåge den båge som skiljer en kyrkas kor 
och långhus åt.

Tunnvalv tunnelliknande valvtyp, i tvärsnitt en 
halvcirkel.

Valvkappa en av de fyra delar som tillsammans 
bildar ett kryssvalv.

Vapenhus förhall till en kyrka.
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VART EN OMVAG - VAGVISARE TILL 3 O
kulturminnen i sverige. Följ med på en 
resa i tid och rum och fånga glimtar av den 
svenska historien! Riksantikvarieämbetet 
förvaltar drygt sjuttio kulturmiljöer från Ales 
stenar på Skånes sydkust till Sanne gravfält 
norr om Östersund. Sammantaget ger de en 
inblick i hur människor har levt i det vi idag 
kallar Sverige, från stenåldern in i våra dagar.

Vad viskar vinden vid Visingsborg? Hur 
tänkte målaren, som arbetade med bilderna i 
Risinge kyrka? Kan man ana en röklukt från 
gravbålen i Gamla Uppsala? Vad kallt och 
mörkt det måste ha varit på vintern i Glim- 
mingehus trots flammande brasor! Tänk att 
sitta bakom murarna på Eketorp och höra 
fienden nalkas!

Med Värt en omväg visar vi på vägar in i 
historien. Vår förhoppning är att denna bok 
ska bidra till att skapa förståelse och ansvars
tagande för kulturmiljöerna som historiska 
minnesplatser. De är fragment från gångna 
tider som kan hjälpa oss att vidga perspek
tiven och få oss att förstå vår samtid bättre.

1;-V Elisabeth Klingmark är kulturvetare och infor
matör. Hon har tidigare varit medförfattare 
till guideböcker för barn.
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