Unika gravhällar i Skänninge
1937 undersöktes S:ta Ingrids klosterruin och man fann då två
unika runristade gravhällar som nu visas i Skänninge Rådhus
museum. De anses vara från 1000-talet. Ursprungligen var de
omgärdade av gavelhällar och vissa av dessa finns bevarade. I
gravarna vilade en hel familj. Det är den äldsta kristna familjegraven som man funnit i Sverige. Inskrifterna lyder:
Kufe lade stenen efter Uiile son sin, Gud hjälpe hans själ respektive
Harane lade över Kufe fader sin. Gud hjälpe själen.

Runstenarna vid
Bjälbos kyrka
Två höga, smala runstenar står resta
på var sida om ingången till Bjälbo
kyrka. Den på södra sidan hittades
1850 i grunden till den gamla sockenstugan. Runskriften lyder: Ingevald
reste denna sten efter Styvjald, sin broder,
en mycket god sven, son till Spjallbode.
Den på norra sidan har suttit inmurad i sakristians stenfot men togs
fram på 1930-talet. Den är knäckt
på mitten och har blivit lagad. Det
är den stenen som brukar kallas för
Bjälbostenen. Skriften lyder: Unga
män reste denna sten efter Grep, sin gillebroder. Love ristade dessa runor. Jutes
son.
Eftersom man har kunnat datera
stenen till 1000-talets början är det
den äldsta bevarade vittnesbörden
om ett nordiskt gille. Härav kan
man dra slutsatsen att det redan i
1000-talets Bjälbo funnits ett köpmansgille. Bygden har med all
sannolikhet haft stor betydelse för handel och köpenskap.

Kungshögarna i Mjölby
Kungshögarna, eller Knektahagen som platsen också kallas, är en långsträckt platå som höjer sig ca 135 meter över havet inne i Mjölby.
Här finns ett stort gravfält med ca 125 fornlämningar, främst stensatta gravarhögar i form av cirklar, treuddar och kvadrater men även
resta stenar, skeppssättningar och domarringar. Den vanligaste graven är en enkel, outmärkt brandgrav, en förhistorisk grav för kremerade lik. Man tror att det kan ha funnits över 1000 brandgravar men att många av dem nu är borta på grund av täktverksamhet. Här har
även hittats hällkistor, det vill säga gravar från stenåldern.
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Spännande historiska
stenar, gravplatser och
kanske en solkalender!

Lunds backe har ett historiskt skimmer av mystik, kult och religion

Skänningetrakten har flest runstenar
i Östergötland
I Sverige finns mer än 4 000 runinskrifter med budskap och meddelanden som sträcker sig från 200-talet och in i nyare tid informerar Riksantikvarieämbetet på sin hemsida. Runinskrifterna
utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska
språket och är därför en viktig länk till vår historia.
Totalt känner man omkring 7 000 runinskrifter i världen, varav
ungefär hälften utgörs av vikingatida runstenar. De flesta av dessa
ristades och restes under 1000-talet, det vill säga i vikingatidens
slutskede. Runstenarna var inga gravstenar utan istället minnes-

monument. När någon hade gått bort lät de efterlevande resa en
sten eller hugga en ristning i en häll till hans eller hennes minne.
Ofta finner man dessa runstenar och runhällar intill vägar och
andra kommunikationsleder. I Sverige finns 2500 runstenar helt
eller delvis bevarade. Hur många de var från början vet ingen och
varje år görs nya fynd. Östergötland har ungefär 250 runstenar.
De flesta står i närheten av Skänninge. I många av kyrkorna finns
också fragment med runor och ornamentik som har tillhört gravkistor från den första kristna tiden.

Strax norr om Vallerstad kyrka reser sig en kulle kallad Lunds
Backe. En klar dag när träden inte är lövade kan man från toppen
av backen se 16 kyrktorn och Omberg. Backen är höljt i ett historiskt skimmer av mystik, kult och religion. Den är inte bara en av
Östergötlands förnämsta gravplatser från järnåldern med ca 175
fornlämningar utan här kan också ha funnits en stor solkalender.
Solkalender?
Titta åt öster från toppen, du ser då en stencirkel som består av
ett stort antal mindre lagda stenar. Om man ställer sig i denna
cirkel skulle man kunna stå i en kompassros eller en solkalender.
Öster är markerat med tre stora stenar i rad och västpunkten av
två. Sydpunkten har två stenar i bredd medan nordpunkten saknar
markering. Den största stenen som man ser från kompassrosen
pekar ut solens uppgång vid sommarsolståndet. Runt omkring i
kompassrosen ser man flera stenar som skulle kunna ha liknande
funktioner, dvs att markera var solen befinner sig på sin bana.

Högbystenen har en av länets
främsta runinskrifter
Högby gamla kyrka började rivas 1871 och man fann då sju runristade stenar. Den största stenen placerades på platsen för den
gamla kyrkan och det är denna som i dag är känd under namnet
Högbystenen. Dess inskrift är en av de främsta i Östergötland
och utmärker sig från andra då den anses ge en talande vittnesbörd om vikingatidens förhållanden. Den ena sidans text som
påminner om andra runstenars lyder:
Torgärd reste stenen efter sin morbror Assur, som dog i Grekland
På den andra sidan framträder en hel släkttavla:
Gode bonden Gulle fick fem söner
Föll på Föret djärve kämpen Asmund
Ändrade Assur livet österut i Grekland
Blev på Holm Halvdan dräpt
Kåre omkom ej ute. Också Boe är död
Torkel ristade runorna
Den troligen äldsta sonen, Asmund dog på Föret, slaget vid Fyrisvallarna där konung Erik Segesäll i Uppsala besegrade sin brorson
Styrbjörn Starke och avvärjde ett danske anfall på Svettjud. Slaget
stod 985 och stenen torde antagligen vara ristad vid denna tid.
Assur dog i Grekland, som handlare eller krigare förtäljer inte
historien. Halvdan dog i Holm. Detta Holm kan symbolisera
många olika platser, kanske den ryska vikingastaden Holmgård?
De yngsta bröderna Kåre och Boe sägs ha blivit kvar hemma.
Troligen tog de över gården och dog inte som stora krigare som
sina bröder.
Området runt Högby är mycket rikt på runstenar och flera finns
i omgivningen. En vid hembygdsgården, en invid vägen nordost
om Axstad och en vid Västra Skrukeby ödekyrkogård.

Kristna kyrkor på kultplatser

Ett annat intressant fenomen som kan vara knutet till Lunds
backe är att i de flesta riktningar av betydelse finns i dag en kyrka.
Att man byggde kristna kyrkor på gamla kultplatser är känt och
om man följer riktlinjerna i solkalendern finner man att på många
sådana linjer ligger just en kyrka. Har kalendern pekat ut kultplatser också och är dessa kanske knutna till vissa tidpunkter på året?

1: Fornåsa kyrka
2: Skeppsås kyrka
3: Normlösa kyrka
4: Ullevi
5: Skänninge kyrka

6: Hovs kyrka
7: Styra kyrka
8: Varvs kyrka
9: Götevi (gammal offerplats)

Koppling till platserna runt Lunds backe?
Är ortsnamnet Skeppsås kopplat till solskeppet som var en symbol för forna tider? När solen går upp över åsen mot Skeppsås har
solen kommit till en viktig punkt på året. Namnet Styra, orten där
solen går ner, är en term som i fornsvenska hade med skepp att
göra. Varv verkar ha samma koppling. Det är där solen tycks stå
vid sommarsolståndet efter sin långa resa innan den börjar sin väg
tillbaka i solvarvet.
Ortsnamnet Ullevi, som ses rakt i söder, syftar på guden Ull och
Götevi som man vet var en offerplats. Kanske är allt en slump?
Kanske är det meningen att det skall förbli ett mysterium.

