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A heterogeneous group of grave monuments from eleventh century Sweden 
have been, up to the present, dassified under the heading Eskilstuna sarcopha
gi, after the location of the first find. The authors of this paper feel the name to 
be misleading and the methods of dassification imprecise, and argue instead for 
the use of the term Viking Style sarcophagi. These grave monuments have an 
uneven and very specific distribution which appeared to have received a satis-
factory solution in the 1950s when Harald Widéen argued most convincingly, 
that the distribution pattern could be best explained by lhe presence or absence 
of suitable material (limestone or sandstone) for their construction. A number 
of objections to Wideen's presentation are raised by the authors and an allerna
live interpretation which sees social, political and ideological factors as being 
the most decisive, is presented. 
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I Sverige finns det en grupp gravmonument 
från sen vikingatid och tidig medeltid som 
vanligen går under benämningen »Eskilstuna-
kisior». Dessa kristna gravanläggningar upp
märksammades först i början av 1900-talet 
genom att kistddar funna i Eskilstuna 
sammanfogades av arkeologen Sune Lindqvist 
(Lindqvist 1915). En »Eskilstunakista» är en 
sarkofag bestående av fem delar; två gavlar, 
två sidohällar och ett lock, allt för det mesta 
gjort av tunna stenskivor i någon lagrad berg
art. 

När kistan väl upptäckts som enskilt monu
ment, fann man liknande kistdetaljer runt om 
i Sverige, företrädesvis i götalandskapen. Re
dan tidigt startade diskussionerna om varför 
dessa märkliga monument rests och vilka 
grupper i samhället som initierat dem (Lind
qvist 1915, s. 104, 105; Lundberg 1940, s. 
132-134). Flera av monumenten har runor 
och bör troligen dateras till 1000-talet. Efter
som de skriftliga källorna från denna tid är så 
få, riktades tidigt ett visst intresse gentemot 

kistorna från olika forskare. Emellertid kan 
man säga att diskussionen kring detta speciella 
källmaterial i stort sett avstannade redan på 
1950-talet. Först med 1980- och 90-talens 
ökande intresse för det äldre medeltida Sve
rige har »Eskilstunakistorna» åter börjat ut
nyttjas inom forskningen (t.ex. Claessem 
1989, s. 84-92). Det äldre forskningsläget har 
på nytt diskuterats, och en del nya vinklingar 
och uppslag förts fram. Kristnandeprojektet i 
Uppsala har uppmärksammat »Eskilstunakis
torna» och på meddtidsseminariet i Göteborg 
har de tagits upp i flera uppsatser. För att 
främja det fortsatta arbetet är det av vikt att 
redan nu försöka utreda och belysa en del 
begrepp och uppfattningar. Här nedan följer 
en redovisning av problem och argument som 
vi menar kan utgöra startpunkt för en förnyad 
diskussion om »Eskilstunakistorna». 

Vårt arbete har utgått ifrån tanken att söka 
identifiera grupper i götalandskapen, som pä 
något sätt varit involverade i den svenska riks-
bildningsprocessen. Av allt att döma har 
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herremannagrupper i det vikingatida och ti
digmedeltida samhället genom allianser, stri
der och religionsbyte knutit samman en rad 
separata regioner till ett rike, Sverige (P. H. 
Sawyer 1991, Lindkvist 1988). Källmaterialet 
till vår förståelse av denna process är sprött 
och svårgripbart. Ett av våra få inhemska, 
samtida, skriftliga källmaterial är runstenarna. 
Dessa ger inte någon omedelbar kunskap om 
vår frågeställning men kan tillsammans med 
annat material avlockas viktig information. I 
en rad arbeten under 1980- och 90-talen har 
runstenarna knutits till stormannagrupper. I 
varierande grad har sedan runstensresarna re
laterats till kristnandet, kungamaktens fram
växt och administrationens genombrott (t. ex. 
Randsborg 1980, Löfving 1986, Hagberg 
1986 s. 110-115, B. Sawyer 1991 s. 106-107). 
Hur ska man då se på »Eskilstunakistorna» i 
detta perspektiv? Finns där en särskild grupp 
bakom dessa monument? Kan dessa gravan
läggningar knytas till särskilda religiösa eller 
världsliga maktcentra? Hur skall deras utpräg
lade geografiska distribution förklaras? Innan 
ens konturerna av svaren på dessa frågor kan 
skönjas, måste en förnyad diskussion påbörjas 
om grundläggande terminologi och källgrup-
pens sammansättning. 

När Sune Lindqvist 1915 använde termen 
»Eskilstunakista», var han naturligtvis inte 
medveten om de terminologiska problem som 
detta skulle ge upphov till. Huvudproblemet 
med namnet är att det senare har använts som 
en övergripande term som kan tolkas som 
implicerande genes och geografisk proveni
ens. Den icke insatte kan förledas att missupp
fatta materialgruppen, men det skall framhål
las att många forskare varit medvetna om be
teckningens problem och använt den med alla 
nödvändiga förbehåll (Jansson 1977 s. 166). 

lill detta kommer också en växande och 
snårig begreppsflora där man försökt lägga till 
nya namn, dels med anspråk på en inre finför-
delning av »Eskilstunakistorna», dels som be
nämningar på monument som faller utanför 
denna grupp. Curman föreslog redan 1932 
beteckningen »Vretamonument» i stället för 
»Eskilstunakista», medan Gardell 1937 indela
de gruppen i »Skånekistor», »Västgötakistor» 

och »Östgötakistor» (Curman 1932, Gardell 
1937 s. 85—87). I Västergötlands Runinskrifter 
talar Svärdström om monument av »Husaby-
typ» och tycks skilja dessa från »Eskilstunakis
torna» (Västergötlands Runinskrifter s. 34, 60). 
De flesta av dessa nya namnförslag är lika 
missvisande som den ursprungliga benäm
ningen, så finns t .ex. endast ett (1!) fynd av 
Gardells »Skånekista» i Skåne och ca åtta i 
Västergötland, medan Svärdströms »Husaby-
typ», efter vad vi kan se, inte ens finns i Husa
by utan bara i Häggesled (Lindqvist 1915 s. 
74; Moltke 1981 s. 415; se här Vg 21-26). 
Denna ökning av namn utan klara definitioner 
och med oklart ursprung leder enbart till yt
terligare begreppsförvirring. 

Det senaste exemplet på namnförslag vi sett 
finns i kristnandesprojektets Projektmeddelan
de 2 där beteckningen »tidiga runristade grav
monument» föreslås (1992 s. 14). Förslaget är 
intressant men det har en avgörande svaghet i 
och med att endast vissa delar av monument
detaljerna har haft runor. Begreppet kan där
igenom ytterligare förstärka förvirringen. 
Detta blir särskilt tydligt om man ser till Väs
tergötlands del av Sveriges runinskrifter där en
bart det runristade materialet publicerats. 
Härigenom utesluts gavelhällarna i Husaby 
och Kållands Råda. 

Vi skulle vilja argumentera för en delvis 
annan terminologi. Eftersom vi ännu inte kan 
fastslå monumentens inre kronologi och deras 
inbördes relationer, är det idag svårt att göra 
indelningar där vissa av dessa ställs utanför. 
Samtidigt finns det så stora skillnader mellan 
de olika monumenten att det kan vara farligt 
att ställa upp alltför specifika kriterier. Vi me
nar också att en terminologisering utifrån 
geografiska namn i längden är ohållbar om 
den antydda geografiska härledningen är svag 
eller rent av missvisande. Vi har därför valt att 
i fortsättningen beteckna alla stenmonument 
ifrån den runologiska vikingatiden med runor 
och/eller vikingatida stildrag som »vikinga-
stilsmonument». De gravmonument som ingår 
i denna grupp kallar vi för »vikingastilsgrav-
moiiument», och bland dessa urskiljer vi »vi-
kingastilskistan». Vikingastilskistan utmärks av 
att den består av fem delar, två gavelhällar, två 
sidohällar och en lockhäll, precis som kistan i 
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Fig. 1. Detalj av vikingastilskista. Kållands Råda socken, Västergötland. Foto O. Abrahamsson. 
"Viking style" sarcophagus. 

Detail of 

Eskilstuna. Det har emellertid inte varit frå
gan om en likkista i sten utan ett ovan mark 
stående minnesmonument över den gravlagda 
personen. Resten av vikingastilsgravmonu-
menten är starkt differentierade men skiljer 
sig som grupp från de resta runstenarna där
igenom att de just är gravmonument. Dessa 
vikingastilsgravmonument kan bestå av tre 
delar, två delar eller en del, men de har aldrig 
varit verkliga kistkonstruktioner. Vi har helt 
sorterat bort de stående runstenar som bara 
misstänks ha varit gravmonument eller som 
varit parstenar. 

För att enklare kunna föra övergripande 
diskussioner har man skapat vissa schematiska 
termer för konsthistoriska stilar, t .ex. roma-
niken och gotiken. Man kan naturligtvis vara 
kritisk mot sådana grova generaliseringar och 
[icka på hur missvisande det kan vara för ett 
lokalt konkret källmaterial. Men vi menar att 
sådana gemensamma termer är viktiga och 
bra, när man på ett övergripande sätt skall 
försöka peka ut linjer och problemområden. 
Men termerna romanik och gotik står i varje 
specifikt fall för likartade konstnärliga »pro
gram». Så är inte fallet med vår term »vi
kingastil». Snarare rör vi oss här med en nega

tiv definition, dvs. den definieras bara gent
emot en annan stil, i detta fall romaniken. I 
slutet av 900-talet fram till omkring 1100 
fanns i Norden en rad stilar och formspråk 
som skiljer sig från den romanska stilen (se 
Karlsson 1976 s. 44-72 men också Christians
son 1959). Framför allt karaktäriserades dessa 
stilar av låg plasticilet, intrikata zoomorfa fi
gurer, enkla konturlinjer och extrem stilise
ring. Visserligen tyder mycket på att dessa 
stilar blivit starkt påverkade av den övriga eu
ropeiska konsten vid denna tid, men vid en 
jämförelse kan man ändå se avgörande skillna
der (se de olika uppfattningarna i Karlsson 
1976, Karlsson 1988, Christiansson 1959, 
Horn Fugdsang 1980). Troligen har också 
hantverkarna varit inhemska, medan mycket 
tyder på att de tidiga romanska bilderna pro
ducerats av hitkallade kontinentala specialis
ter. 

När det gäller de vikingatida stilarna använ
der ofta arkeologerna termerna Jellinge-, 
Mammen-, Ringerike- och Runstensstil samt 
Urnesstil (Stjernquist 1979). För oss har det 
på detta stadium inte varit viktigt att söka 
urskilja dessa olika grupperingar utan att i 
stället peka på att de kan ses som en avgränsad 
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Fig. 2. Cravmonument i vikingaslil och romansk stil. - "Viking style" and romanesque grave monuments, 
o. Vikingastilsgravmonument. Rekonstruktioner. Från vänster vikingastilskista (Vreta kloster, Ög, Husaby, 
Vg), övriga vikingastilsgravmonument (Skänninge, Ög, Häggesled, Vg). - "Viking style" grave monuments, 
reconstructions. Left to right: "Viking style" sarcophagus (Vreta kloster, Ög, Husaby, Vg) and other 
"Viking style" grave monuments (Skänninge, Ög, Häggesled, Vg). 
b. Vikingaslilskistor och romansk kista, rekonstruktioner. Vikingastilskista och romansk kista, båda från 
Husaby, Vg. - "Viking style" sarcophagi and a romanesque sarcophagus, reconstructions. "Viking style" 
and romanesque sarcophagi, both from Husaby, Vg. 
c. Exempel pä stilskillnader vid utsmyckningen av gravmonument i vikingastil och romansk stil. Vikingastil, 
Vg 53, Husaby, Vg och romansk stil, Vg 144), Näs, Vg. - Examples of differencies in style in the 
ornamentation of "Viking style" and romanesque grave monuments. "Viking style", Vg 53, Husaby, Vg 
and romanesque, Vg 144, Näs, Vg. 

grupp i förhållande till romaniken. Av dessa 
fem grupper kan vi klart urskilja representan
ter för de tre sista i vårt material, medan det 
är mycket svårt vad gäller de två första, vilka 
emellertid medräknas så länge i begreppet »vi
kingastil». Ordet »viking» är naturligtvis i sig 
självt problematiskt, men det är en väl inarbe
tad benämning som gäller tiden strax före 
medeltiden i Norden. Någon exakt datering 

utifrån den kronologiska termen »Vikingatid» 
är det emellertid inte frågan om, eftersom 
flera av monumenten det handlar om, tids
mässigt hamnar efter den historiska datering
en av vikingatiden (ca 800-1050) men inom 
den runologiska (ca 800-1100, se t .ex. 
Svärdström i Västergötlands Runinskrifter vol. 
V s. t.v). 

I det senvikingatida och tidigmedeltida 
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gravstensmaterialet finns en stark differentie
ring vad gäller såväl konstruktion som stil
drag. Där finns verkliga kistor men också mo
nument bestående av endast en liggande häll, 
och där finns monumentdetaljer både med 
och utan utsmyckning och runor. Vi vill här 
inte utesluta några former, eftersom vi menar 
att de alla kan ses som ingående i en speciell 
grupp, som skiljer sig både från de resta run
stenarna och från de romanska gravmonu
menten. När det gäller det förstnämnda för
hållandet kan detta tydligast ses i götalandska
pen, där de resta runstenarna i allmänhet är 
minnesstenar utan utsmyckning och i eruptiva 
bergarter, medan vikingastilsgravnionumen-
ten i huvudsak är gravstenar med avancerad 
utsmyckning och utförda i lagrade bergarter 
(se dock Vg 75 och Vg 105 utförda i eruptiva 
bergarter). 

I denna redovisning kominer vi endast att 
skilja mellan två grupper inom vikingastils-
gravmonumenten, dels kistorna, dels de civ ri
ga, där troligen de liggande hällarna domine
rat. Till lokaler för kistor för vi alla de sten-
fynd som forskningen med ett visst mått av 
säkerhet kan säga ha tillhört monument med 
fem komponenter. Vid speciella fyndplatser 
kan man genom förekomsten av vissa kon-
struktionsdetaljer eller speciellt rikhaltiga 
fynd fastslå att hela kistor med fem kompo
nenter funnits, så t. ex. i Eskilstuna, Vreta och 
Husaby. I andra fall kan man inte med säker
het veta om monumenten haft fem delar, men 
de bevarade detaljernas utformning kan ge 
vissa indikationer som man måste beakta. Det 
tycks också som om forskningen på området i 
de flesta fall har kunnat fastställa om där fun
nits »flerkomponentsnionument» eller bara 
liggande hällar; detta framför allt utifrån 
konstruktionsdetaljer och inskrifternas avfatt-
ning. De källkritiska problem som här antytts 
spelar enligt vår mening ingen större roll för 
den övergripande bedömningen av material
gruppen som här initieras, men de får natur
ligtvis större betydelse vid en nedbrytning av 
beståndet och vid lokala .specialstudier. En in
tressant sista kommentar om »femkompo-
nentsmonumenten» är att gavelstenarna alltid 
tycks ha två figurativa sidor. Detta underlättar 
identifieringen, eftersom den sida på en kist-

gavel som varit riktad mot lockhällen endast 
kunnat ha utsmyckning en bit upp, eftersom 
den annars inte synts. 

I vär redovisning har vi ej medtagit monu
ment som vi menar faller utanför dessa grup
per men som äldre forskning ansett tillhöra 
gruppen »F.skilstunakistor». Vidare bar vi sor
terat bort de stenfynd som vi menar inte går 
att bedöma och som tidigare förts till gruppen 
genom mer eller mindre välgrundade giss
ningar. Detta gäller framför allt mycket små 
bevarade fragment och oklara avbildningar av 
sedan lång tid förkomna monument (ex. Vg 1, 
72). De utsorterade fynden redovisas emeller
tid hela tiden mycket tydligt för att läsaren 
själv skall kunna bilda sig en egen upplän
ning. Ett annat problem som är väl värt att 
beakta är det ytterst fragmentariska tillstånd 
som fynden befinner sig i, vilket kan försvära 
en beräkning av det utspmngliga antalet mo
nument på olika platser. 

Monumentens utbredning 

På den nedanstående kartan har vi tagit med 
alla de av oss kända fyndplatserna för stende-
taljer som man med rimlig säkerhet kan säga 
ha tillhört kistor och övriga gravmonument i 
vikingastil inom det medeltida Sveriges grän
ser. Redovisningen utgår huvudsakligen från 
Runverkets publicering av runstenar men ock
så från nyrapporteringar av runfynd på ATA 
och i Fornvännen samt artiklar i tidskrifter och 
böcker. 

Västergötland. I Västergötland har vi två säkra 
fyndplatser för vikingastilskistor och ytterliga
re två platser med stendetaljer som tyder på 
existensen av kistor samt fyra säkra för övriga 
vikingastilsgravmonument. (Säkra kistor se 
Widéen 1955 s. 171-187, möjliga kistor i Nor
ra Härene och Häggesled, övriga gravmonu
ment se Vg 21-29 , 4 1 , 42, 50, 52, 53, 75, 87, 
79, 105.) Till detta kommer ytterligare fyra 
fyndlokaler med stendetaljer, som enligt Väs
tergötlands Runinskrifter tillhört kistor eller 
hällar men som vi idag inte kan bedöma (Vg 1, 
58, 72, 164). Det intressanta med det väst
götska materialet är den avsevärda koncentra
tionen, med inemot fyra till åtta möjliga kistor 
på två existerande lokaler. Vid ytterligare en 
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Fig. 3. Fyndlokaler fiir vi
kingastilsgravmonument i 
Sverige. - Localities of 
finds of "Viking style" 
grave monuments in Swe
den. 

• Fynd av en vikingastils
kista - find of one "Vi
king style" sarco
phagus; 

• fynd av flera vikinga-
st ilsgravkistor - finds of 
several "Viking style" 
sarcophagi; 

• lvnd av ett övrigt grav
monument i vikingastil 
- find of one "Viking 
style" grave monument 
other than sarcophagus; 

• fynd av flera övriga 
gravmonument i vi
kingastil - finds of 
several "Viking style" 
grave monuments other 
than sarcophagi. 

fyndlokal, Häggesled, finns en lika stor kon
centration av två- eller tre-komponentsmonu
ment av en mycket märklig sort som i övrigt 
bara finns i Skåne, i Skänninge och vid Dnjepr 
i Ryssland (!) (Moltke 1981 s. 415, Lindqvist 
1915 s. 81 , Wallenberg 1984). Ett svårbedömt 
fynd är gavelstenen i Norra Härene som kan 
tyda på existensen av en vikingastilskista {Fv. 
1968 s. 283). 

Närke. Detta landskaps bestånd av monument 
är problematiskt, såväl vad gäller de vanliga 
runstenarna som gravmonumenten. Där finns 
bl. a. flera runstenar med bevarade men obe
gripliga runinskrifter, och där finns ett antal 
stenar med avancerad utsmyckning men utan 
runinskrift. De bevarade detaljerna från vi-
kingastilsmonumenten är både fragmenta
riska och svårbedömda och ger intryck av att 
generellt ha sett annorlunda ut än de i göta
landskapen. Trots detta kan man konstatera 
att det bör ha funnits vikingastilskistor i bl. a. 

Glanshammar och Riseberga (Nä 4 -7 , 21-23 , 
i övrigt Nä 13, 20). Endast en av de stenar som 
Närkes Runinskrifter nämner som möjlig del av 
monument har här uteslutits, Nä 25, som är 
ett numera förkommet fragment, närmast 
omöjligt att idag ens försöka bedöma. 

Öland. Ölands Runinskrifter skrevs innan man 
upptäckt vikingastilskistorna som enskild 
grupp, vilket gör att möjliga monumentde-
taljer inte uppmärksammades av dess författa
re. Lindqvist däremot menade att det fanns 
ganska många fynd av delar från kistor (Lind
qvist 1915 s. 64-73). Denna uppfattning dela
de också Widéen 1955, och på en kartbild han 
presenterade var Öland med sin kambrosilu-
riska berggrund väl företrätt när det gäller 
»Eskilstunakistor» (Widéen 1955 s. 240). Vår 
egen bedömning är emellertid att de flesta av 
de kistor som Widéen markerade inte är delar 
av kistor. Vi anser inte att de stendetaljer som 
vi känner till tyder på verkliga »femkompo-
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nentskistor» vid någon fyndlokal på ön. De 
rikhaltiga fynden i såväl Köpingsvik som Hul
terstad saknar helt delar från sidohällar, och 
de bevarade gavelhällarna ger inte entydiga 
bevis på existensen av kistor. I avvaktan på 
fortsatt forskning väljer vi därför att beteckna 
fynden på dessa orter som tillhörande grup
pen övriga vikingastilsmonument. Stenarna 
vid Resmo, Mörbylånga och Sandby, vilka Wi
déen troligen bedömde som gavelhällar, skul
le vi snarare karaktärisera som parstenar eller 
vanliga resta runstenar (Öl 3, 4, 6, 19, 21 , 26, 
27). Av de tre liggande gravstenar, som redo
visas i Ölands Runinskrifter, är Öl 8 och Öl 53 
troligen romanska gravhällar, medan Öl 48 är 
ett förkommet fragment som är fullständigt 
omöjligt att bedöma. 

Södermanland. Södermanlands bestånd av vi
kingastilsgravmonument är huvudsakligen be
gränsat till ett område med ca 1,5 mils radie 
kring Eskilstuna i Rekarnebygden, och till det
ta kommer enstaka fyndplatser i den sydöstra 
delen av landskapet. I Rekarne finns två säkra 
fyndplatser för vikingastilskistor, Tuna kloster 
och Sundby kyrka (Sö 355 och 116-17). Fynd 
av sidohällar vid Jäders och Hammarbys kyr
kor (Sö 99 och 89) pekar på förekomsten av 
liknande kistor på dessa platser. Det har också 
funnits delar av lockhällar vid Tumbo (Sö 83 
och 364) och Fors kyrkor och möjligtvis Kjula 
(båda Schnell 1965 s. 13). För sydöstra Söder
manland är det svårare att fastställa förekoms
ten av sådana kistor, men fynd av ornerade 
kalkstensfragment vid Ludgo och Vrena kyr
kor (Sö 371 och Schnell s. 13) kan härstamma 
från vikingastilsgravmonument. Andra sten
fragment, som antas vara delar av gravmonu
ment i Södermanlands Runinskrifter (s. XXXVll), 
anses här som mindre troliga. (Dessa stenar är 
Sö 66 Sköldinge, Sö 77 Lista, Sö 82 Tumbo, 
Sö 87 Öja, Sö 280 Strängnäs, Sö 326 Härad, 
Sö 354 Dillnäs, Sö 134 Ludgo och Sö 372 
Runtuna.) 

Småland. I Småland har vikingastilsgravmonu
ment hittills upptäckts på endast tre platser, 
och i motsats till spridningsbilden i Söderman
land och Östergötland är dessa lokaler avskil

da från varandra. Gavlar och en lockhäll till en 
kista kan konstateras vid Lannaskede kyrka i 
Njudung (Sm 95). Vid Hossmo kyrka i S. 
Möre finns det delar av lockhällar och gavlar 
till flera kistor, men här bör man observera 
avsaknaden av sidohällar i materialet (Sm 166, 
167, 168 och Fv. 1959 s. 99-107). Vidare 
finns lockhällar på Visingsö (Sm 124, 125) vid 
Kumlaby kyrka. Två fragment är endast kända 
från teckningar, och det är inte möjligt att 
idag bestämma deras tillhörighet (Sm 151 
Mörlunda och Sm 108 Vetlanda). 

Östergötland. Östergötland är det i särklass ri
kaste fyndområdet för delar av vikingastils
gravmonument. Hittills har de upptäckts på 
inte mindre än 26, möjligen 28, platser. De 
flesta fyndlokalerna är koncentrerade till slät
ten i den västra delen av landskapet, men flera 
hällar har också hittats öster om Linköping. 
Några av dessa platser uppvisar ett särskilt 
stort antal fragment som troligtvis hört till 
flera kistor, t .ex. Hov kyrka (Jansson 1962), 
Vreta kloster (Curman 1932), S:t Martins i 
Skänninge (Wallenberg 1984) och Sverkers
gården vid Alvastra (Frödin 1918-20). Efter
som man kunnat konstatera förekomsten av 
sidohällar, är det troligt att kistor har före
kommit i Väversunda (Ög 51-55 , 58, andra 
material Ög 56), Rogslösa (ATA rapport 
006266 19/10/59 , andra material Ög 49), 
Fornåsa (Ög 36-37) och möjligtvis Vårdsberg 
(Ög 12). Fynd av både fragment av lockhällar 
och gavlar har gjorts i Linköping vid S:t Lars 
(Fv. 1959 s. 252-256), Fivelstad (ATA rapport 
6486/69), Högby gamla kyrka. (Ög 78-80, 
86-87). Lockhällar eller fragment därav har 
hittats vid följande kyrkor: Herrestad (ATA), 
Orlunda (Ög 2-6), V. Stenby (Ög 7), V. Toll
stad (Ög 139-141), Bjälbo (Ög 65 och Cnat
tingius 1954 s. 145-6), Vadstena (Jansson, 
rapport till RAA 18/6/63) , Normlösa (Ög 
198), Västerlösa (Ög 213), Kaga (Ög 102), Ö. 
Skrukeby (Ög 220), Kimstad (Ög 160), Ör
berga (Ög 59, 246) och möjligtvis Älvestad 
(Ög 41) och Viby (ATA rapport 4639/62). Det 
finns två orter till, som brukar nämnas i litte
raturen om de s. k. »Eskilstunakistorna», näm
ligen Tingstad och Söderköping. När det gäl
ler Tingstad är det utifrån den ringa storleken 
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på fragmenten näst intill omöjligt att bestäm
ma om det rör sig om ett gravmonument av 
något slag (se Jansson Fv. 1959 för en annan 
åsikt). Fragmenten från Söderköping är be
tydligt större men är lika svåra att bestämma. 
Det rör sig om delar av en gavelsten och en 
lockhäll men inte av sedvanlig kalk- eller sand
sten; de har istället utförts i granit vilket är ett 
ovanligt val av material. Slutligen kan nämnas 
fem mindre kalkstensfragment från Dags
bergs kyrka vilka av ornamentiken att döma 
kan ha ingått i vikingastilsgravmonument 
(ATA 006576/62). 

Monumentens betydelse och tolkning 
När det gäller dateringen av kistorna och häl
larna kan man säga att den äldre forskningen 
tenderade att datera dessa monument till mit
ten av 1000-talet (Lundberg 1940 s. 132-134, 
Fischer 1920 s. 11). Svärdström däremot hän
för de västgötska formerna till slutet av 1000-
talet och början av 1100-talet (Västergötlands 
Runinskrifter vol. V, s. LV). Svärdström argu
menterar inte för sin datering utan hänvisar 
bara generellt till stilhistoriska jämförelser. 
Vad dessa jämförelser utgått ifrån undandras 
läsarens bedömning. Här skall inte föras någ
ra längre kronologiska diskussioner, men vi 
kan konstatera att Ringerikestilen som finns 
representerad i vårt material vanligtvis dateras 
till förra hälften av 1000-talet (Stjernquist 
1979 s. 7), Urnes- och Runstensstilen brukar 
förläggas till ca 1030-1100 (a.a. s. 7). Det är 
också rimligt att koppla de första kristna grav
monumenten till de äldsta kyrkorna och invig
da gravplatserna (Widéen 1955 s. 241). Två 
viktiga fyndlokaler när det gäller kistor är Vre
ta och Husaby, av tradition ansedda som myc
ket tidiga kyrkplatser. I stil och teknik tyder 
mycket på ett nära samband mellan vikinga-
stilsgravmonumenten och de äldsta stavkyr-
korna. För Västergötlands del med sin rika 
romanska gravstenskonst från 1100-talet ver
kar det inte orimligt att anta att vikingastils-
monumenten »utkonkurrerades» redan omkr. 
1100, när de första romanska kyrkorna påbör

jades (se de dendrokronologiska dateringarna 
hos Claesson 1989 s. 50-53). Vad gäller Ös
tergötlands och Södermanlands kistor daterar 
de flesta forskare dem till ca mitten av 1000-

talet (Curman 1932 s. 149; Schnell 1965 s. 
139). Vikingastilskistornas utbredning i Sve
rige är som synes på kartan mycket ojämn, 
med en stark dominans fiir götalandskapen 
och då i särskilt hög utsträckning för Öster
götland. Detta har förklarats på en rad olika 
sätt. 

Tre forskare har behandlat de s. k. »Eskils
tunakistorna» i ett mera övergripande sam
manhang: S. Lindqvist (1915), E. Lundberg 
(1940) och senast H. Widéen (1955). Sune 
Lindqvist ser utbredningen av »Eskilstunakis-
tor» som direkt relaterad till spridandet av den 
kristna missionen och som ett tecken på en 
tidig fast sockenorganisation; detta gäller 
framför allt i Rekarnedistriktet i Söderman
land (Lindqvist 1915 s. 104). Han urskiljer 
minst två olika grupper av monument, den 
första lokaliserad till Rekarneområdet och 
Husaby i Västergötland, den andra till Öland. 
En eventuell tredje grupp finns i Östergöt
land eich Småland. Skillnader i stil och form är 
en spegling av olika missionsgrupper (a. a. s. 
101). Lindqvist är inte entydig i sin förklaring 
till frånvaron av kistor i den övriga Mälarre-
gionen. Han hänvisar endast till förekomsten 
av de liggande hällarna av Norsundatyp, vilka 
han daterar till 1000-talets senare årtionden 
(a. a. s. 102) och till det stora antalet runstenar 
med ornament och form som tycks ha inspire
rats av samma stil som använts för att pryda 
kistorna (a. a. s. 84—85). Vidare pekar han på 
förekomsten av parstenar, som förmodligen 
lett fram till bruket av gavelstenar (a. a. s. 91). 
Sammanfattningsvis kan man säga att kistorna 
i Lindqvists framställning är ett tecken på 
framväxten av kyrkor och kyrkogårdar och 
därmed intimt förknippade med kristendo
mens slutgiltiga seger. Avsaknaden av kistor i 
Upplandsregionen skulle kunna tyda på att 
missionen där ännu inte avslutats vid tiden för 
kistornas uppförande i götalandskapen. 

Erik Lundberg följer i stort sett samma linje 
som Lindqvist, men med en viktig modifika
tion. Han trycker starkt på kungamaktens roll 
för resandet av vikingastilskistor, även om det 
är i samband med den kristna missionen 
(Lundberg 1940 s. 132-4). Lundberg går 
t. o. m. så långt att han vill se kistorna som 
resultatet av ett metodiskt program och me-
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nar att kistorna kan kopplas direkt till en 
kungaätt, den stenkilska. Vidare, enligt Lund
berg, kan man utifrån utbredningsbilden för 
dessa monument följa kungens försök att eta
blera kyrkliga centra på kungliga egendomar. 
Visserligen påpekar författaren att andra stor
män kan ha rest liknande monument, men 
han tycks ändå vidhålla den starka anknytning
en till kungamakten. Enligt Lundbergs upp
länning fyllde vikingastilskistorna en rad 
funktioner; de var inte enbart begravnings-
monument, symboler för den segrande kris
tendomen utan helgade genom sin närvaro 
platsen där de restes innan den första kyrkan 
uppfördes (a.a s. 133—134). När Lundberg 
diskuterar monumentens utbredning, utgår 
han från den kristna missionens spridning. I 
områden som saknar kistor, framför allt Upp
landsregionen, menar han liksom Lindqvist 
att deras motsvarigheter varit parstenar. Skill
naden mellan kistorna och parstenarna skulle 
vara att de förra ingått i ett genomtänkt pro
jekt, medan de senare varit resultatet av en
skilda kristna som nöjt sig med den äldre se
den att resa minnesstenar efter sina döda. 
Tanken att de resta runstenarna i Uppland 
skulle fyllt samma funktion som vikingastils-
monumenten ser vi mest som en bortförkla-
ring för att få en traditionell bild av Sveriges 
historia att gå ihop (även om den har sina 
moderna företrädare, se här t .ex. Projektmed
delande 2 1992 s. 14). 

Om man läser mellan raderna tycks mycket 
av Lindqvists eich Lundbergs argumentation 
utgå från Adams av Bremen beskrivning av 
det sena 1000-talets Sverige. De ser den krist
na missionens framväxt som den domineran
de faktorn bakom vikingastilskistonias upp
komst och distributionsbild. Till detta lade 
också Lundberg kungamakten. Kistorna till
hörde en allmän kristen europeisk tradition, 
som helt naturligt åtföljde den kristna liir.ms 
spridning lill Sverige. Den avgörande skillna
den i förhällande lill kontinenten vai kistor-
n.is utsmyckning. 

Invändningar kan riktas mot de två uppfatt
ningar som hiir presenterats. När det gäller 
Lindqvists framställning är hans huvudhypo
tes om kistorna som bevis for en lidig socken
bildning inle längre gångbar. Myckel av da

gens forskning pekar på atl sockenbildningen 
inte varit vare sig så tidig eller så välorganise
rad som han förutsätter. Även synen på själva 
kristnandeprocessen har förändrats (se bl. a. 
P. H. Sawyer 1988 och Brink 1991). 

Lundbergs framställning har fortfarande 
en del att bidra till den fortsatta forskningen 
både vad gäller frågeställningar och den kon
kreta skildringen. Men hans argument har 
också vissa svagheter. Det finns mycket litet i 
källmaterialet som stödjer hans förslag att vi
kingastilskistorna skall uppfattas som delar i 
ett metodiskt program i kristnandeprocessen. 
Denna hypotes grundas på kopplingen mellan 
kistornas utbredning, den stenkilska ätten och 
senare kungligt jordinnehav. Problemen här 
är avsevärda; för det första saknar vi tillförlit
lig kronologi såväl vad gäller kungarna som 
kistorna, och för det andra är beläggen på 
jordinnehav myckel senare än de förhållan
den de skall belysa. En närmare granskning av 
förhållandena i Östergötland kan förtydliga 
problemen på ett konkret sätt. I landskapet 
finns 26 fyndlokaler med vikingastilsgravmo
nument, men endast i tio av dessa fall linns 
skriftligt material som kopplar dem lill kunga
ätter. Skänninge, Bjälbo, Västerlösa, Vreta, 
Kaga, Linköping, Ö. Skrukeby, Kimstad, 
Sverkersgården och V. Tollstad torde ha varit 
under kontroll av de tidigmedeltida kungarna. 
Även om jordens proveniens inte är helt klar, 
accepteras uppgiften om Sverker och Ulfhild 
som Alvastras grundare som riktig (P. H. 
Sawyer 1991 s. 40). I övrigt finns belägg föl
en tidig egendom under Linköpingsbiskopen, 
Normlösa (H. Schiick 1959 s. 280) och en som 
antas vara en kungsgård utifrån dess ställning 
som kronans förvaltningscentrum för ett fög
deri på 1400-talet, Hov. Lundberg medger att 
man ime kan komma längre tillbaks i tiden när 
det gäller jordägande! än Sverker d. ä. Men 
han antar att dessa gods kommit i denna 
kungs ägo genom hans giftermål med Ulvhild, 
förmodad änka till Inge d.y. (1940 s. 134). 
Detta påstådda äktenskap har ifrågasatts 
starkt av andra forskare (t.ex. A. Schiick 1953 
s. 27-31). 

Det avgörande problemet liir hela resone
manget är naturligtvis an de skriftliga be
läggen för kungligt jordinnehav är mellan 150 
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och 250 år efter tiden för vikingastilsgravmo-
numentens slutdatering kring 1100. Det finns 
förstås ett antal olika sätt på vilka dessa egen
domar skulle kunna ha ackumulerats i kunga
maktens händer under de aktuella två århund
radena. Giftermåls-allianser, konfiskationer, 
köp och byte var alla vanliga strategier för att 
öka stormännens maktbas i samtida områden i 
Skandinavien och Europa. Å andra sidan 
känner vi till exempel pä lång kontinuitet av 
jordinnehav inom magnatsläkter, exempelvis 
godset Bjälbo i Östergötland. Detta ägdes av 
Magnus Minneskiöld vid början av 1200-talet 
och donerades senare (1346) av hans sonsons 
son kung Magnus Eriksson till Vadstena klos
ter. Samme kung skänkte patronatsrätten 
över kyrkan till S:t Ingrids kloster i Skänninge 
1353 (DS VI 4944). 

Det finns emellertid indicier som ger ett 
visst stöd till Lundbergs tanke: den sverkerska 
familjen har donerat jo rd i Vreta klosters soc
ken till klostret som Inge d.ä. grundat och 
samtidigt donerat jo rd från samma socken 
(Ahnlund 1945 s. 322-331). Det finns också 
argument för att ett antal egendomar i Bjälbo-
ättens ägo ursprungligen varit sverkerska 
gods, t. ex. Kaga, Ö. Skrukeby och möjligtvis 
även Bjälbo (Linderholm 1986). 

Om man går vidare och ser till kyrkoarkitek
toniska detaljer som möjligen kan indicera 
kungligt inflytande, kompliceras det hela yt
terligare med en del till synes stärkta kopp
lingar till kungamakten, men också förhållan
den som motsäger hypotesen. En arkitekto
nisk detalj, som ofta tas upp i detta samman
hang är västverk (t.ex. Redelius 1972). I Ös
tergötland är det så att endast fyra av tio 
kyrkor med sådana anläggningar också har 
vikingastilsgravmonument. Av dessa fyra är 
det bara ett som vi har belägg för i det skriftli
ga källmaterialet vad gäller senare kungasläk
ters ägande eller patronat (Vreta). Detta kan 
naturligtvis vara ett resultat av den ofta 
slumpmässiga karaktären av fynd av stenfrag
ment och det lika slummässiga bevarandet av 
medeltida diplom. Beläggen och kopplingarna 
blir därigenom ganska svaga, även om framti
da renoveringar av kyrkobyggnader kan ändra 
denna bild. Sammanfattningsvis kan man alli
så säga att Lundbergs uppfattning fortfaran

de är en stimulerande och idérik framställning 
men att den har klara svagheter. 

Diskussionen om utbredningsbilden avstanna
de nästan helt efter Harald Wideens avhand
ling 1955, där han menade att förklaringen 
endast låg i bevarandegraden. I närheten av 
kambrosilurområden i götalandskapen gjor
des de vikingatida gravhusen i lagrade bergar
ter, medan de gjordes i trä i andra områden 
(Widéen 1955 s. 204 och 241). Kistorna i sten 
har bevarats, medan de i trä har försvunnit. 
Vid en granskning av Wideens karta (a. a. s. 
240) över kopplingen mellan kambrosilur-
berggrund och vikingastilskistor tycks denna 
förklaring närmast självklar och slutgiltig. 
Detta är något som anammats av forskningen, 
och man har accepterat materialförklaringen 
som huvudorsak till distributionsbilden 
(Schuck 1959 s. 196-7, Tegnér 1981 s. 66 
och Bonnier 1987 s. 19). Vid en närmare 
undersökning visar det sig emellertid att Wi
deens förklaring av spridningsmönstret har 
vissa svagheter som man måste beakta. Vi 
kommer här att ta upp några viktiga problem
områden. 

När det gäller Wideens argumentation om 
att den aktuella spridningsbilden är skev och 
därför måste förklaras, utgår han ifrån två 
påståenden. För det första menar han att ef
tersom det inte kan ha funnits skillnader i 
ekonomisk och konstnärlig förmåga mellan 
områden med och utan kistor, måste det fin
nas en annan förklaring (Widéen 1955 s. 241). 
För det andra finns det tecken på att det 
funnits gravhus i trä, vilket då skulle förklara 
frånvaron av stenkistor i olika områden (a. a. 
s. 241). Mot det första påståendet kan man 
rikta invändningen att även om inte den eko
nomiska och konstnärliga förmågan varit oli
ka, kan motivationen och möjligheterna ha 
varit det. Om vi går till Wideens andra huvud
påstående kan vi konstatera att det finns myc
kel litet som stöder tanken på vikingastilskis
tor i trä. I en skrift från 1938 försökte Widéen 
underbygga denna uppfattning bl. a. genom 
att hänvisa till ett fynd av en träkista i Uppland 
(Widéen 1938 s. 190). Vi menar dock att den 
aktuella träkistan är av så totalt annorlunda 
beskaffenhet och funnen i sådana förhållan-
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den att den knappast har med vikingastilskis-
tor att göra överhuvudtaget. (Kistan finns pre
senterad av Sundqvist i dennes artikel från 
1934 s. 130-137.) Övriga källor till träkistor
nas existens i Sverige utgår ifrån en tolkning 
av en frankisk lagtext från 500-talet och bok
illustrationer från svenskt 1600-tal (se fr. a. 
Widéen 1940 s. 69-74 , 1952 s. 37 och 1955 s. 
242). Bokillustrationerna från 1600-talet tycks 
enligt Widéen tyda på att man använt både 
sten och trä vid byggandet av gravmonument 
under medeltiden i Sverige (illustrationen 
som diskussionen grundas på är från Värn
hem i Västergötland; Widéen 1940 s. 70 och 
74). Om man söker driva denna linje vidare, 
uppkommer naturligtvis den intressanta frå
gan varför det bara är i götalandskapen man 
väljer att göra dem i såväl sten som trä, medan 
man i andra områden väljer att göra dem en
dast i trä. Enligt Widéen skulle orsaken till att 
vikingastilskistorna bara finns i vissa områden 
vara att det där fanns länbearbetade lagrade 
bergarter. Dessa har inte funnits i områden 
utan stenkistor. Det finns två problem med 
idén. För det första utgår Widéen ifrån att 
andra bergarter än de lagrade är otänkbara. 
Detta emotsågs emellertid av en rad fynd; i 
Västergötland finns två liggande vikingastils-
hällar i gnejs (Vg 75 och 105), och i Bohuslän 
har vi kistdetaljerna i Brastad som är gjorda i 
granit (Widéen 1940 s. 72-73). Om vi går till 
Danmarks runristade kistor och gravhällar är 
de i stor utsträckning utförda i granit (t. ex. 
DR 65, 76, 111, 184, 353 och 355). I Småland 
har man använt en annan bergart, skiffer, till 
Lannaskede-kistan (Sm 95). Visserligen över
träffar kistorna i lagrade bergarter, vad gäller 
konstnärlig kvalité, dem som är tillverkade i 
eruptiva bergarter. Men möjligheten att utfö
ra kistliknandc skapelser i andra bergarter har 
alltså funnits. Trots detta har vi troligen inga 
säkra fynd av kistor norr om Mälaren. Det 
finns fragment som har diskuterats av forsk
ningen, men det är oklart vad det har varit (se 
här t .ex. Bonnier 1992). 

Det andra problemet med material förkla
ringen är att den förutsätter en nära koppling 
mellan tillgång på lagrade bergarter och sten
kistor. Hur har då användningen av olika ma
terial sett ut när det gäller de resta stenmonu-

ment som föregick eller var samtida med vi
kingastilskistorna? Om förklaringen hade gällt 
tillgång på användbar sten, borde de förhål
landen som gällde resta minnesstenar säga en 
del. Om vi tar Västergötland som ett exempel 
är ca fem procent av de 127 resta vikingatida 
runstenarna gjorda av lagrade bergarter (Vg 
55, 56, 82, 85, 90 och 92). Nästan alla vi
kingastilsgravmonument å andra sidan är av 
lagrade bergarter (med undantag för Vg 75 
och 105 som båda är i gnejs). I Uppland där
emot är ca 14 procent (120) av samtliga resta 
runstenar av lagrade bergarter, i huvudsak 
sandsten (Thompson 1975 s. 69). Under tiden 
för kistornas tillverkning restes alltså ett rela
tivt stort antal runstenar i lagrade bergarter i 
Uppland, men inga vikingastilskistor gjordes i 
sten. Det är rimligt att anta att monument i 
sten har varit mer prestigefyllda än de utförda 
i trä. Om man utfört vikingastilskistor i Upp
land, vilket vi inte har några entydiga bevis 
för, varför gjorde man då inte en enda en i 
sten? 

Den karta Widéen använde vid redovisning
en av förekomsten av lagrade bergarter i mel
lersta och södra Sverige, redovisar inga detal
j e r (Widéen 1955 s. 240). Med en så förenklad 
och generell karta kan missuppfattningar lätt 
uppstå. Där framgår inte att det mitt i Mälar-
regionen finns ett område med jotnisk sand
sten, även kallad »Mälarsandsten». Detta om
råde ligger alldeles i närheten av Björkö och 
Adelsö på öarna Ekerön, Pingst och Midsom
mar. I Adelsö socken finns 11 runstenar, två 
vilkas material inte går att bedöma, fyra är 
gjorda i granit och fem i sandsten (sandsten 
U 1, 3, 4, 5, 10, granit U 6, 7, 8, 1, okänt 
stenmaterial U 2 och 9). På Ekerö finns även 
en romansk gravhäll från 1100-talet med ru
nor gjord i sandsten (U 15). Man reste alltså 
runstenar i sandsten på 1000-talet och lade en 
romansk gravhäll av sandsten på 1100-talet 
mitt i Mälarregionen. Men såvitt vi känner till 
byggde man inga vikingastilskistor. Orsaken 
torde knappast vara avsaknaden av lättillgäng
lig och användbar sten. 

Det finns ytterligare problem med Wideens 
framställning, som man måste beakta. Detta 
gäller i vilken mån monumentens stendetaljer 
har transporterats längre sträckor. I Öster-
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götland finner man att ett ansenligt antal vi
kingastilsgravmonument i kalksten har hittats 
utanför de egentliga kambrosilurområdena. 
Av 26 fyndlokaler är det bara åtta som ligger 
inom detta område. Detta stämmer även för 
Rekarnedistriktet i Södermanland, dit stenen 
till kistenna troligtvis blivit forslad från kalk
stensplatån i det angränsande Närke (Lind
qvist 1963 s. 216). Man kan konstatera att 
stenen, såväl obearbetad som färdigställd, kan 
ha transporterats över både kortare och läng
re avstånd. Frågan om varför vissa familjer 
tyckte det var tillräckligt viktigt att transporte
ra sten i stället för att använda trä, vilket 
måste varit lättåtkomligt för dem, tas inte upp 
i Wideens argument. I anknytning till denna 
aspekt kan nämnas att ca en tredjedel av Upp
lands romanska kyrkor har arkileklurdetaljer 
av sandsten. Kyrkeirna ligger ganska utspridda 
och förhållandevis långt ifrån sandstensbrot
ten (Bonnier 1987 s. 26 och 221). Uppenbarli
gen har det ansetts värt de extra kostnaderna, 
som inköpet och transporten av materialet har 
inneburit, för att öka kyrkornas och deras 
ägares prestige. Det borde vara samma stor-
mannagrupper inom det uppländska samhäl
let, som på 1 100-talet manifesterade sin ställ-
nng genom att smycka sina kyrkor, som på 
1000-talet skulle varit intresserade av att resa 
en ostentativ gravkista över en bortgången 
familjemedlem. Utifrån runstenarnas vittnes
börd vet vi att det funnits många kristna stor
män i dessa trakter, åtminstone från mitten av 
1000-talet. Frågan är, varför de i så fall inte 
reste likartade gravmonument. Det är knap
past troligt att det handlar om skillnader i 
ekonomiska resurser de hundra åren emellan. 
Enligt T. Lindkvists tolkning skulle 1000-ta-
lets Mälardal ha dominerats av stormän, vilka 
upprätthöll sin ställning genom tillfällig kon
troll av utbyte av prestigebemängda varor, 
plundring och tribut (Lindkvist 1988 s. 60). 
Även P. H. Sawyer framhåller Upplandsregio
nens ekonomiska betydelse vid denna tid (P. 
H. Sawyer 1991 s. 25-27). 

Av denna redovisning fcir några problem 
me-el »kambiosilui förklaringen» torde framgå 
att stenmaterialet inte kan vara huvudfaktorn 
bakom vikingasiilskisiomas spridningsbild. Vi 
föreslår istället, atl förklaringarna måste sökas 

i religiösa, ideologiska, sociala och politiska 
förhållanden. 

Avsikten med denna uppsats har inte varit att 
utreda de olika tids- och stilsammanhangen 
inom själva gruppen av vikingastilsgravmonu
ment utan att få igång en ny diskussion om 
deras relevans som källgnipp för riksbild
ningsprocessen i det tidigmedeltida Sverige. 
Problemen med terminologin bar diskuterats 
ovan, och det borde framstå som klart att 
benämningen »Eskilstunakistor» inte längre är 
användbar. Vidare är det klart att mycket av 
fyndinalerialet som kallats för »Eskilstunakis
tor» inte uppfyller de kriterier som vi har ställt 
upp for vikingastilskistorna. 

Visserligen finns det en mängd variationer 
niir det gäller utsmyckningen av vikingastils-
gravmonuineiiten, men för kistorna kan inan 
sannolikt urskilja en central grupp. Känne
tecknande för denna grupp är bruket av 
korspiydda gavelhällar och lockbällar med 
framställningar av rundjuret i olika komposi
tioner. Vissa detaljer när det gäller skillnader
na i komposition återspeglar kanske den en
skilda stenristarens eller beställarens smak. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara resultatet 
av en kronologisk utveckling. Andra förhål
landen, som t.ex. fasonerade kanter på de 
flesta östgötska och småländska gavdhällar, 
verkar vara regionalt betingade företeelser 
(bl.a. Ög 87, Jansson 1962 Hov nr 33, Sm 95 
och 166). Representativa exempel på denna 
viktiga grupp av kistor återfinns i Väslergöl
land vid Husaby och Kållands Råda kyrkor, i 
Småland vid Lannaskede och Hossmo kyrkor, 
i Östergötland vid Hovs, S:t Martin, Vreta eich 
Väversunda kyrkor samt Sverkersgärden. San
nolikt har de också förekommit vid S:t Lars i 
Linköping, Fivelstads, Högby, Herrest ads och 
Fornåsa kyrkor (trots att vi där saknar anting
en gavel- eller sidohällar). Kistan från Eskils
tuna har en delvis annan form än de andra, 
bland annat finns runinskriften på cn gavel
häll och iinicljuismoiiveii ersätter korset. De
larna från Sundby kyrka uppvisar steine likhe
ter med de andra kistorna, men här saknas 
gavelhällar. 

Två aspekter är slående vid en närmare 
granskning av de- ovanstående platserna. För 
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det första är det så att under de följande två 
seklerna, uppnår huvuddelen av dessa en viss 
betydelse. Orternas betydelse framkommer 
när man går till andra källmaterial, som speci
ella detaljer i kyrkornas konstruktion eller ut
smyckning, kontinuiteten i gravmonument 
och närvaro av stormannaegendomar i sock
narna. För det andra kan vi se att ett starkt 
kungligt ägande går att påvisa på 1200-talet. 

Några av de ovan redovisade orterna till
drar sig särskilt intresse. Husaby i Västergöt
land har av tradition .sammankopplats med 
Olof Skötkonung och grundandet av Skara 
stift (P. H. Sawyer 1991 s. 32). Husaby var 
troligen en gård som tidigt tillhörde Skara-
biskopen, och själva kyrkan är av ett särskilt 
slag vilket framhävs av dess västverk. Detta har 
tolkats som att den har sitt ursprung i 1000-
talets kungamakt (B. Sawyer 1991 s. 79). Det 
finns inget bevis för att Råda skulle varit kung
lig egendom under någon del av medeltiden, 
men resultat av utgrävningar där och kontinu
iteten av imponerande gravmonument beto
nar platsens aristokratiska karaktär (Hisioi is-
ka Nyheter nr 26 s. 9). Vreta, och särskilt Hov 
i Östergötland är unika på grund av sitt stora 
bestånd av kistddar. N. Ahnlund har visat att 
det ursprungliga munkklostret i Vreta grun
dades av Inge d.ä. och hans gemål Helena 
någon gång före hans död omkring 1110 
(Ahnlund 1945 s. 322). För Hov, i motsats till 
Vreta, har vi inga tidiga skriftliga belägg för 
kyrkans grundare. Nyligen har emellertid 
C. Loven utifrån bevarade byggnadsdetaljer 
presenterat en ny tolkning om att en stor tre
skeppig kyrka planerats som ersättning för 
den ursprungliga i mitten av 1100-talet. Men 
denna storslagna byggnad färdigställdes ald
rig. Enligt författaren skall möjligen Karl 
Sverkersson ha legat bakom projektet. Men 
i KUS tecknen på ett ursprung som kungsgård 
är det skriftliga belägget för 1 lov som kungligt 
gods sent. Hertigarna Erik och Valdemar ut
färdade etl brev från Hov daterat 1310 (DS 
1663) men del är osäkert om det rör sig om 
Hov i Östergötland. Det första säkra belägget 
är från tidigt 1400-tal (C. Loven 1990 s. 
82—93). Om Lovens tolkning visar sig vara 
riktig, skulle Hov haft en särställning bland 
landskapets lantkyrkor. Detta understryks av 

de stenfragment som påträffats i kyrkan och 
som enligt Janssons beräkningar, sammanta
get kan utgöra åtminstone ca 20 kistor (Jans
son 1962 s. 37). I detta sammanhang bör den 
s. k. Sverkersgården några hundra meter från 
Alvastra också nämnas. Ingrid Swartling har 
framkastat tanken att resterna av en ej färdig
ställd krypta kan tolkas som att det legat en 
tidig benediktinsk klosterkyrka där, uppförd 
vid 1100-talets början (Swartling 1963 s. 1 3 1 -
134). Ett antal delar av gavel- och sidohällar 
har hittats såväl i som runt omkring kryptan. 
Del kan hända att det rör sig om ett misslycka! 
försök att etablera ett kloster. I så fall skulle 
det vara möjligt att se detta, i likhet med 
Alvastra, som ett kungligt initiativ. 

Som synes är mycket av ovanstående reso
nemang byggt på tolkningar av ett svårgrip-
bart material, men detta kan ändå vara re
levant för en fortsatt diskussion. Det är möj
lig! att de kyrko-organisatoriska förhållandena 
i England under 700- till 900-talet skulle kun
na ge en användbar analogi för att förklara 
det stora beståndet av gravmonument vid de 
nämnda kyrkorna. I England har stormännen 
av tegnställning vanligtvis begravts vid de 
centrala huvudkyrkorna, minster churches. Un
der 900- och 1000-talen bar denna fram
växande klass börjat bygga privata kyrkor i 
ökande antal. Det stena antal gravmonument 
funna vid dessa kyrkor markerar en omlägg
ning av tegnamas begravningsseder. Man 
skulle bli begraven vid sin egen kyrka (Blair 
1988 s. 8). Man kan se de östgötska kyrkorna 
och möjligtvis den i Flusaby också, i likhet 
med de flesta av de engelska minster churches, 
som tidiga kungliga centra av bäele- religiös 
och världslig natur, dil Stormännen som stöd
de kungamakten sökte sig fcir begravning. Ef
ter en tid böljar andra stormän i likhet med de 
engelska tegnama an resa egna kyrkor på sina 
gårdar och förlägga sina gravmonument till 
kyrkorna. 

Vad gäller den andra punkten kan vi se 
belägg liir kungahusens egendomar i många 
av socknarna pä 1100-, 1200- och 1300-talen 
när de- skrivna källorna är fler. När man 
räknar alla fyndplatser for vilungastilsgravmo-
nument, i synnerhet de utsmyckade med 
rundjursmotiv, förstärks intrycket av en över-
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vikt för det tidigmedeltida kungaätternas 
jordinnehav i samma socknar. Den påvisade 
övervikten kan kanske förklaras utan att förut
sätta kungligt ägande på 1000-talet. Man kan 
ställa upp två modeller som båda antyder en 
möjlig utveckling. Den första modellen ligger 
nära Lundbergs hypotes. Enligt denna skulle 
sveakungarna redan på 1000-talet ha haft vid
sträckta egendomar i olika landsändar. Dessa 
gårdar kom gradvis att splittras upp på inånga 
händer under de följande seklerna. Detta sker 
genom arv, donationer, stridigheter osv. Det 
finns mycket litet i källorna som stödjer denna 
hypotes. Tvärtom verkar det vara så att ingen 
kung har haft förmågan att hävda mer än ett 
instabilt herravälde över hela riket förrän vid 
senare delen av 1100-talet (P. H. Sawyer 1991 
s. 62). I så fall är det mindre troligt att 1000-
talets kungar haft resurserna att kontrollera 
jo rd utanför sin egen territoriella maktbas. 

Den andra modellen innebär en framväxan
de kungamakt som ökar sin maktbas genom 
att ackumulera alltmer jo rd i olika delar av det 
löst sammansatta riket. Ofta kan man tänka 
sig detta på bekostnad av de lokala stormän
nen. Resultatet av detta strävande ser vi i 
kungarnas omfattande godsinnehav, som vi 
finner i källmaterialet från 1200- och 1300-
talet. 

För att återgå till vikingastilskistorna och 
dem som låg bakom deras spridning, kan mo
numentens enhetlighet i form och ornamentik 
bäst förklaras genom kontakter mellan fa
miljer som kontrollerade jordegendom och de 
tidiga kyrkplatserna där dessa monument fö
rekommit. Det förefaller mest troligt att de 
familjer, som hade möjlighet och vilja att ut
trycka sin prestige och pietet med en påkostad 
och praktfull gravkista, i första hand varit de 
ekonomiskt och socialt mest betydande stor-
mannaätterna. Det är också rimligt att anta att 
dessa stormannaätter skulle kunna ha haft 
nära kopplingar till kungamakten. Det gällde 
för dessa att på ett symboliskt sätt markera sin 
tillhörighet och acceptans av den nya kristna 
ordningen. Vilka av dessa stormän som själva 
blev kungar, blev utkonkurrerade i sina 
maktsträvanden av andra grupperingar eller 
bara anslöt sig till redan existerande makt
strukturer är idag omöjligt att säga. 
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