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Abstract
In this paper runestones are compared to early Christian grave monuments, the 
so-called Eskilstuna cists, in an area of Västergötland extending from Husaby 
to Sparlösa. In order to compare the carving techniques, runestones and grave 
monuments were analysed by 3D scanning and groove analysis employing a 
method developed at the Archaeological Research Laboratory at Stockholm 
University. The hypothesis is that carving technique as a part of material culture 
reflects the mobility patterns of rune carvers, their contacts and the relationship 
between individuals and groups. Results indicate that the carving of runestones 
was relatively uniform over the whole area investigated, whereas the technique 
of those who carved grave monuments clearly differs between the main sites 
Husaby, Häggesled and Kållands-Råda. This may suggest that runestone carvers 
had contacts with one another, while the carvers of the grave monuments kept 
to their own local site with a lesser degree of interaction among themselves. In 
a wider context, this change in mobility patterns may be a part of the general 
restructuring of eleventh century society resulting from Christianization.

Keywords: runestones, Eskilstuna cists, early Christian grave monuments, Väster-
götland, Viking Age, rune carvers, mobility of craftsmen, carving technique, 3D 
scanning

Inledning

Frågan om varför vi bryr oss om runristare kan ha många svar. Ett av 
dem är att deras verksamhet kan återspegla andra strukturer och feno-

men i det vikingatida samhället. Förändringar i runristarnas mobilitet och 
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arbetssätt kan visa på förskjutningar i maktförhållanden, administrativa 
enheter, kontaktnät och social samhörighet. Här vill jag undersöka om en 
jämförelse mellan runstenar och eskilstunakistor kan belysa något av detta.

I artikeln undersöks relationen mellan runstenar och eskilstunakistor i ett 
område kring Husaby, Häggesled och Kållands-Råda i Västergötland (fig. 1). 
Syftet med undersökningen är att utifrån huggningstekniken diskutera run-
ristandets organisation och dess eventuella samband med tilltagande literacy 
och kyrkans allt fastare etablering. I undersökningen används en arkeologisk 
laborativ metod, nämligen huggspårsanalys med hjälp av 3D-skanning 
(Kitzler Åhfeldt 2002a; 2009). Frågeställningarna rör ristarnas samverkan 
och mobilitet. En fråga är om de traditionella resta stenarna och eskilstuna-
kistorna visar samma grad av lokala differentiering, eller om ristarna skiljer 
sig ifråga om geografisk rörlighet och utbyte med varandra. En följd fråga 
är vad det i så fall beror på. Inledningsvis presenteras undersök nings-
området, därefter undersökningen med dess förut sättningar och resultat; 
avslutningsvis diskuteras resultaten i ett kultur historiskt samman hang. 

Andra benämningar på eskilstunakistorna är tidigkristna eller för-

Vg 105 Vg 102
Vg 103

Vg 119

Vg 108

Vg 22
Vg 23
Vg 24
Vg 27 L41–L47

Häggesled

Vg 30

Vg 37

Vg 40
Vg 41 L23–L32

Kållands-Råda
Vg 33

Vg 32

Husaby
Vg 50
Vg 51

L20–L21, nyfynd

Fig. 1. Karta över undersökningsområdet



Runstenar och eskilstunakistor i Västergötland • 147

Futhark 2 (2011)

romanska grav monument. Här kallas de omväxlande för eskilstunakistor, 
eller tidig kristna gravmonument, även när det rör sig om en enstaka del 
av en konstruktion eller om ett fragment. I förekommande fall används 
den benämning som nyttjas av en citerad författare. I vissa sammanhang 
förefaller benämningen gravhäll lämplig, speciellt när det talas om specifika 
stenar och fragment som artefakter.

Undersökningsområdet
I ett övergripande landskapsperspektiv kan Västergötland delas in i ett östligt 
och ett västligt område. Det östliga har biskopsstaden Skara som centralort 
och har en tidig ekonomisk tillväxt med jordbruk som grund. Undersöknings-
området ligger inom denna jordbruksbygd. Det västliga området kring Göta 
älv är en territoriell gränszon med goda transportmöjligheter, men med låg 
kyrklig aktivitet och få runstenar. Dessa kommer inte att beröras vidare i 
undersökningen. Att runstenarna i Västergötland visar på en förbindelse med 
Danmark har ofta lyfts fram (se t.ex. Gardell 1937, 54, 65 f.). Det har också på 
senare tid framförts att runstenarna tillsammans med fornlämningarna och 
skattfynden tyder på en aristokrati eller hövdingaklass runt Skara som haft 
förbindelser med de danska makthavarna (Carlsson 2007, 54). 

Kulturgeografisk forskning har för det närliggande landskapet Öster-
göt lands vidkommande visat att det finns en relativt stor samstämmighet 
mellan runristade gravmonument och huvudgårdar under medeltiden, vilket 
tyder på att de runristade gravmonumenten mer än andra fornlämningar 
representerar ett medeltida socialt landskap. Dessa platser hörde till världslig 
och andlig frälsejord (Berg 2009, 132, 138), i motsats till vad som framförts i 
tidigare forskning, nämligen att de skulle höra till kronojord. Bergs slutsats 
är att medeltidens sociala landskap var en fortsättning på strukturer som 
fanns redan under yngre järnåldern. Yngre järn ålderns central platser ägdes 
till största delen av aristokratin under medeltiden. Det finns en möjlighet 
att de ägdes av samma aristokrati redan under yngre järn åldern (Berg 
2009, 138). Om detta gäller även för Västergötland är oklart.

Det anses sedan gammalt att Västergötland kristnades tidigt, i förhållande 
till exempelvis Uppland (Fischer 1918, 11, 98, 112; Gardell 1937, 79). Enligt 
Theliander (2005, 349–351) sker religionsskiftet under 900-talet, då religionen 
transformeras, och konsolidering och inordning i den nya strukturen sker 
under 1000–1100-talen. Medan Theliander å sin sida (2005, 350) lyfter fram 
personlig tro i första skedet, har Alexandra Sanmark framfört en annan 
åsikt — nämligen att folk i allmänhet inte hade mycket att välja på när det 
gällde att acceptera kristendomen, och att det inte heller fanns mycket tid 
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till religiös undervisning före dopet. Om kanske inte regelrätt tvång förekom 
oftast olika grad av påtryckningar. Skillnaden mellan påtvingad och frivillig 
konvertering har sagts vara diffus och det är väsentligen en gradskillnad 
som skiljer mellan olika områden (Sanmark 2004, 287; 2005a, 13). Det har 
också sagts att lekmännens religiösa etik främst handlade om att följa 
ritualerna (Nedkvitne 2009, 174, 314 f.). Om det stämmer att religionsskiftet i 
Västergötland sker under 900-talet är det svårt att koppla eskilstunakistorna 
till en missionssituation. De skulle då snarare ha placerats i en mer mogen 
kristen miljö som genomsyras av kristen trosuppfattning. I linje med detta 
kan vi se diskussionen om eskilstunakistor som en del av en kristen kult-
gemen skap (Ersgård 2006, 96) och därmed förknippade idékomplex. 

Husaby

Den mycket omfattande diskussionen om husabyarnas uppkomst och 
funktion kan inte till fullo redovisas här. För en forsknings översikt hänvisar 
jag till antologin En bok om husbyar (Olausson 2000; se även Lindkvist 2003 
och där anförd litteratur). Som administrativt indelningssystem kan husabyar 
ha rötter i 1000–1100-talet (Brink 1996, 258; 2000, 66–68; Carlsson 2007, 35). 
Vi kan utgå från att Husaby har varit en utomordentligt betydelsefull plats 
och det är intressant att finna också ett betydande antal eskilstunakistor vid 
denna lokal. Antalet eskilstunakistor kan antas vara ett tecken på en plats 
betydelsefullhet. Och omvänt kan också omständigheter på platsen kasta 
ljus över eskilstunakistorna.

Dateringen av Husaby kyrka får en konsekvens för vilka som var huvud-
män då eskilstuna kistorna kom till, exempelvis om Husaby var i kunglig ägo 
redan då eskilstuna kistorna tillverkades. Husaby kyrka i Västergötland har 
genom 14C-analys av kol i kalkbruk daterats till tidigt 1100-tal (Dahl berg 
1998, 276, 335). Enligt en äldre uppfattning kan en del av Husaby hällarna vara 
samtida med byggandet av sand stens tornen och en tidigare stavkyrka (Widéen 
1955, 179). Arkitek toniska detaljer och eskils tuna kistorna tyder på att det har 
funnits en träkyrka före sten kyrkan (Lagerlöf 1985, 47; Dahlberg 2002, 38–40). 

Vid Forsséns undersökningar på platsen 1928 och 1930 påträffades rester 
av äldre bebyggelse som fanns innan tornet uppfördes. Vid utgrävningar 
1996 påträffades kulturlager vid tornet, med fynd från vikingatid och tidig 
medeltid, bl.a. östersjökeramik. Enstaka gravar antyder att kyrko gården 
var i bruk under tidig medeltid (Berglund 2000, 105). Vid präst gården 
ca 50 m från kyrkan framkom att det skett gravläggningar under en kort 
period på 1000-talet. Att de ligger så pass långt från kyrkan skulle kanske 
kunna förklaras med att det från början var en mycket stor kyrkogård. Ett 
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alternativ är att detta är den första kristna begravningsplatsen som sedan 
flyttas närmare stenkyrkan eller, slutligen, att det är begravningsplatsen för 
en framträdande gård med eget gårdskapell eller altare (Berglund 2000, 107). 
Tidigmedeltida storkyrkogårdar har även påträffats i Helsingborg och Lund, 
samt kan möjligtvis ha funnits även i Klåstad (Hedvall 2007, 152). Berglund 
sammanfattar undersökningsresultaten med att Husaby haft en kontinuerlig 
bebyggelse under hela järnåldern, det är ”ännu en tidigmedeltida centralort 
med rötter i romersk järnålder och folkvandringstid” (Berglund 2000, 113).

Johan Runer har framfört en tes att medeltida kyrkor med rakslutet 
kor är uppförda på odaljord, som kunde återkrävas av ätten. Dessa platser 
bör ha kontinuitet bakåt i tiden och kan förväntas ha fornlämningar från 
yngre järnålder. Absidalt koravslut däremot skulle enligt denna tes utmärka 
kyrkor på egen jord som erhållits genom donation (Runer 2006, 76–81). 
Områdena Kinnekulle och Kinneskoga (med Husaby) har en exceptionell 
kyrktäthet med 25 medeltida kyrkor. Majoriteten har haft rakt avslutat kor, 
men Husaby har absid (Runer 2006, 104). Husaby skulle således vara byggd 
på kyrkojord som erhållits genom donation. En kritisk synpunkt har dock 
framförts att källmaterialet är sprött och inte entydigt stöder Runers tes 
(Tagesson 2007, 224).

En viktig fråga är relationen mellan Husaby och Skara. I Skara har 
funnits en biskopskyrka på 1000-talet, men till skillnad mot Husaby finns 
här inga förromanska gravhällar, dvs. eskilstunakistor (Dahlberg 2002, 37). 
En tolkning är att det funnits parallella biskopssäten, ett tyskt i Skara och 
ett engelskt i Husaby (Hellström 1996, 156; jfr Lundberg 2001, 118). En fråga, 
som dock inte kan behandlas här, är om frånvaron av förromanska grav-
monument i Skara (i kontrast till Husaby) skulle kunna förklaras med det 
förmodade tyska inflytandet från Bremen.

Häggesled

Häggesleds tidigkristna gravmonument avviker från Husaby och Kållands-
Råda genom att vara mer ”runstenslika”, något som påpekades redan av 
Harald Widéen som menade att de hör till ”landskapets egentliga runstens-
tid” (1955, 178). De skulle enligt Widéen vara inhemska prototyper till 
Husa by kistan (1955, 179). Från Häggesled finns uppgifter om ytterligare 
hällar med runinskrifter som har försvunnit (Vg 25, Vg 28, Vg 29). Hilfeling 
omnämner 1792 dessutom två runstenar som lär ha slagits sönder och lagts 
in i kyrk muren (SRI, 5: 45). En häll, snarlik dem i Häggesled, har påträffats i 
Berezanj i Ukraina (Rolle 1988, 497 fig. 12; Arne 1914, 44–46). Den skall inte 
tolkas som en traditionell runsten, utan som en del av ett gravmonument. 
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Arne drog pga. formen och inskriftens placering en parallell till Gotlands 
bildstenar (1914, 48), men i likhet med Ljung (2010b) anser jag att en sådan 
parallell snarare bör sökas i Häggesled. 

Kållands-Råda

De äldsta delarna i Kållands-Råda kyrka härrör från 1100-talets mitt. De 
tidigkristna gravmonumenten påträffades vid byggnadsarbeten 1925 som 
grundskift (dvs. de understa stenlagren) till kyrkans äldsta murar och 
även som mursten högre upp, i östra kormuren (Widéen 1955, 182). Också 
Kållands-Råda har under 1000-talet sannolikt varit en viktig kyrkort att 
döma av inventarier, kyrko bygg nadernas historik och fornlämningstätheten 
(Dahlberg 2002, 40). Det kan i detta sammanhang nämnas att Sigmund Oehrl 
i sin ikono grafiska analys av runstenar (2011, 98) tar upp Vg 43 i Kållands-
Råda som ett särskilt tydligt exempel på fjättrings motiv, ett motiv med såväl 
förkristna associationer som kristet idéinnehåll med talrika paralleller i 
manuskript. Även i Kållands-Råda har runristade monument försvunnit.

Eskilstunakistor och runstenar
Att runstenarna och eskilstunakistorna är så lika varandra leder till gräns-
drag ningsproblem. Det kan vara vanskligt att dela upp eskilstunakistor och 
run stenar i separata kategorier, men eftersom frågeställningen här handlar 
om att söka relationen mellan dem har ett försök ändå gjorts. Svårig heten 
i att jämföra dessa två grupper, är att det kan vara oklart om en sten skall 
betrak tas som en traditionell rest sten eller som en gavelhäll som ingår i ett 
tidig kristet grav monument. De bedömnings kriterier som står till buds är 
inskriften, material valet samt monumentets form och förekomsten av relief-
huggning. 

I inskriften är det en klar indikation för gravmonument när uttrycket 
læggia stæin ingår i minnesformeln och för runstenar när uttrycket ræisa 
stæin används. Sætia tycks kunna förekomma på båda. Magnus Källström 
har dock noterat att det möjligen kan ge en ledtråd om objektet står i 
singular eller plural. Verbet ’sätta’ + pluralformen ’stenar’ kan ha använts på 
gravkistor (det finns dock få belägg: Vg 23 och eventuellt Vg 27) medan ’N.N. 
satte stenen’ i singular kan ha varit reserverat för resta stenar (Magnus Käll-
ström, pers. komm., 2011-02-18).

Materialvalet kan ge en fingervisning, då runstenarna i Västergötland 
företrädesvis är av gnejs och granit, medan de tidigkristna gravmonumenten 
mestadels är av kalksten. Det finns dock undantag. Gravhällen Vg 105 är av 
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granit. Om vi slutligen ser till stenens form och eventuella tillhuggning, kan 
tuktade kanter och rätvinkliga hörn vara en indikation på ett gravmonument 
(t.ex. Vg 53). Rektangulär form och avsaknad av rotända används som 
kriterier i Jan Owes publikation om runfragmenten i Köpingsvik (2002, 34).

I en genomgång av runstenar och tidigkristna gravmonument i Öster-
götland diskuterar Cecilia Ljung ”runstenslika gravmonument” och ”grav-
hälls lika runstenar” (Ljung 2009, 164 f.; 2010b). Överens stämmel serna 
visar på stark kontinuitet och en period av samexistens. Det antyder ett 
nära kontextuellt samband mellan runstenar och eskilstuna kistor och att 
monu menten inte är väsens skilda. Det har även lyfts fram att eskilstuna-
kistorna i egenskap av kristna gravmonument har haft en särskild 
symbolisk betydelse även då de införlivats som byggnads material i kyrko-
byggnaderna (Zachrisson 2007, 38 f.; jfr Ersgård 2006, 122). Jag finner detta 
vara en mycket tilltalande tanke, jag tror att det ligger mer än byggnads-
ekonomi i återbruket av eskilstunakistorna. 

Undersökning
Vi kommer nu tillbaka till den inledande frågeställningen, om ristare som 
tillverkat runstenar och eskilstunakistor skiljer sig ifråga om samverkan 
och geografisk rörlighet. Nedan kommer detta att analyseras och diskuteras 
utifrån huggnings tekniken. Svårigheterna till trots har jag gjort en grov 
indelning av ristningarna från Västergötland i gravmonument och runsten 
(tabell 1). Denna indelning sammanfaller till stora delar med materialvalet. 

Eskilstunakistor

Eskilstunakistorna i undersökningen omfattar tre lokaler med ett flertal 
grav hällar och gravhällsfragment: Husaby, Häggesled och Kållands-Råda, 
samt Särestad med en gravhäll. I den här undersökningen räknas det som 
olika ristningar om en gravhäll har ristningar på båda sidorna. 41 separata 
grav hällar och gravhälls fragment har 3D-skannats, omfattande 45 ristningar 
(fyra stenar har ristningar på både fram- och baksida, tabell 1). Numreringen 
följer Lundbergs katalog (Lundberg 1997). I förekommande fall anges även 
signum i Västergötlands runinskrifter (SRI, 5) samt inventarienummer 
(=Inv) för de hällar som förvaras vid Statens historiska museum (=SHM).

Gravhällarna är av kalksten, med ett undantag av en gravhäll (Vg 105) 
som är av granit. Varierande uppgifter förekommer om gravhällarna i 
Häggesled (Vg 22 och Vg 23). I Västergötlands runinskrifter ges det olika 
uppgifter i häfte 3 (1958, sandsten) och häfte 5 (1970, kalksten). Den uppgift 
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Signuma So�en Plats/Förvaring Stilb Materialc

Vg 30 Järpås Kyrka RAK granit
Vg 32 Kållands-Åsaka Kyrka RAK granit
Vg 33 Mellby Stommen RAK granit
Vg 37 Ra�eby Kyrka RAK? granit
Vg 40 Kållands-Råda Kyrka RAK? granit
Vg 51 Husaby SHM Inv 11645 RAK? sandsten
Vg 102 Håle Ödekyrkogård RAK? gnejs
Vg 103 Håle Ödekyrkogård RAK? gnejs
Vg 108
Vg 119 äldre Sparlösa Kyrka gnejs

yngre

Täng Ödekyrkogård RAK? granit

Runstenar

Eskilstunakistor, tidigkristna gravmonument

Vg 50 Husaby Kyrka Pr 2? kalksten
Vg 53 Husaby Kyrka Pr 2–Pr 3 kalksten
L 1 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 2 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 3 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 4 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 5 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 6 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 7 Husaby SHM Inv 11645 Pr 3 kalksten
L 8 Husaby SHM Inv 11645 Pr 2 kalksten
L 9 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 10 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 13 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 14 Husaby SHM Inv 11645 Pr 3–Pr 4? kalksten
L 16 Husaby SHM Inv 11645 Pr 1 kalksten
L 19 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 20 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
L 21 Husaby SHM Inv 11645 kalksten
Nyfyndd Husaby Husaby k:a, norra tornet kalksten

RAK

Tabell 1. Runstenar och eskilstunakistor i undersökningen
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Signuma So�en Plats/Förvaring Stilb Materialc

Vg 22 Häggesled Kyrka kalksten
Vg 23 Häggesled Kyrka kalksten
Vg 24 (L37) Häggesled Kyrka kalksten
Vg 27 (L40) Häggesled Kyrka Pr 1 kalksten
L 41 (Vg 27, ej runor) Häggesled Kyrka kalksten
L 42 (Vg 27, ej runor) Häggesled Kyrka kalksten
L 43 (Vg 27, ej runor) Häggesled Kyrka kalksten
L 44 (Vg 27, ej runor) Häggesled Kyrka kalksten
L 45 (Vg 27, ej runor) Häggesled Kyrka kalksten
L 46 Häggesled Kyrka kalksten
L 47 Sida A Häggesled Kyrka kalksten

Sida B Pr 1

Vg 41 (L 30) Kållands-Råda Kyrka Pr 1 kalksten
L 23 Sida A Kållands-Råda Kyrka kalksten

Sida B
L 24 Sida A Kållands-Råda Kyrka Pr 1 kalksten

Sida B
L 25 Sida A Kållands-Råda Kyrka kalksten

Sida B
L 26 Kållands-Råda Kyrka Pr 1 kalksten
L 27 Kållands-Råda Kyrka Pr 1 kalksten
L 28 Kållands-Råda Kyrka Pr 1 kalksten
L 29 Kållands-Råda Kyrka Pr 1 kalksten
L 31 Kållands-Råda Kyrka kalksten
L 32 Kållands-Råda Kyrka kalksten

Vg 105 Särestad Kyrka Fp granit

Eskilstunakistor, tidigkristna gravmonument (forts.)

a Vg + nr anger nummer i Västergötlands runinskri�er, L + nr anger nummer i Lundberg 1997. 
Om det �nns runinskri� med signum i Västergötlands runinskri�er har de�a precedens.
b Stilgrupp enligt Gräslunds dateringssystem (Gräslund 1991; 1992). Uppgi� för stenar med 
runinskri� från Samnordisk runtextdatabas, övriga muntligen från Cecilia Ljung.
c Uppgi�er från Runverkets fältexemplar av SRI, 5, samt Samnordisk runtextdatabas.
d Denna sten påträ�ades i samband med undersökningen 2008. Det är troligen e� nyfynd med 
en tidigare ej registrerad runinskri�, alternativt e� återfynd av e� fragment som Widéen på-
trä�ade vid norra kyrkogårdsmuren 1942 (Widéen 1955,182).

[Tabell 1, forts.]
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som jag bedömer som mest pålitlig finns i Runverkets fältexemplar 2 av 
Väster götlands runinskrifter, där ”sand” i ”sandsten” har strukits över med 
blyerts och ersatts med ”kalk” i marginalen. Uppgifterna bekräftas av Thor-
gunn Snædal, Riksantikvarieämbetet.

Hällarna har bearbetats på varierande sätt. En del av dem har endast 
prickhuggits, vilket ger ett ofärdigt och skissartat intryck som kanske varit 
avsett som stöd för imålning. Dessa är inte med i huggspårsanalysen. 

Urvalet av gravhällar för undersökningen betingas delvis av stenarnas 
åtkomlighet. I Husaby kyrka förvaras en gravhäll (L 15) en trappa upp i 
södra tornet. Ett fragment (L 17) är inmurat i en fönsternisch högst upp i 
södra tornet. Dessa två skannades ej, då jag ansåg det olämpligt att äventyra 
den vetenskapliga utrustningen i den branta, trånga och mörka stentrappan. 

Ett större gravhällsfragment fann jag stående på golvet och lutat mot 
väggen i norra tornet i Husaby kyrka. Den finns inte med i Lundbergs 
katalog (1997). Möjligen kan den vara ett av de två ”ristade kalksten fragment 
av gravkistor” som Harald Widéen hittade liggande intill norra kyrko gårds-
muren vid ett besök 1942 och som han enligt uppgift flyttade in i tornet 
(1955, 182). Dessa fragment är dock inte avbildade och Widéen omnämner inte 
heller några runor, vilket han annars är noggrann med. Gravhällsfragmentet 
är inte tidigare registrerat vid Runverket. Här benämns det ”Nyfynd” (fig. 2, 
tabell 1). Av inskriften är tre runor fullständigt bevarade, medan första runan 
är något skadad. Inskriften kan translittereras sina (Kitzler Åhfeldt 2011).

I Häggesled 3D-skannades de fragment som förvaras i kyrkotornet samt 
de två mindre gavelhällar (Vg 22, Vg 23) som står på kyrkogården. I Kållands-
Råda förvaras gravhällarna i en kyrkbod som omvandlats till ett mindre 
museum. En runsten (Vg 40) är inmurad i kyrkans yttervägg. 

Runstenar

Tio runstenar ingår i undersökningen (fig. 1, tabell 1). Sparlösastenen (Vg 119) 
har en äldre och en yngre runinskrift varför antalet inskrifter är 11. Däremot 
skiljer jag inte mellan de olika ristningsytorna på detta fyrsidiga monument. 
På Sparlösastenen har mikrotopografin i huggspåren skannats tidigare med 
en annan metod (Kitzler Åhfeldt 2000), men data är jämförbara. 

Urvalet betingas av geografisk spridning inom undersöknings området 
samt vilka runstenar som var välbevarade och åtkomliga. Ingen av de 
stenar som har analyserats lär stå på ursprunglig plats (SRI, 5: xxvii). De 
är samtliga huggna i kristallin bergart (gnejs och granit), med undantag av 
Vg 51 (sandsten) som jag med stor tveksamhet har fört till runstensgruppen, 
av skäl som anges nedan.
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Stenen Vg 51 är ett exempel på ett svårbedömt fall som har likheter med 
såväl runsten som gavelhäll till ett tidigkristet gravmonument (fig. 3a). Av 
Elisabeth Svärdström uppfattas den som en gavelhäll (SRI, 5: 70). Här finns 
dock en ambivalens, eftersom den i materialöversikten i samma publikation 
ingår i uppräkningen av Västergötlands (då kända) 130 ”egentliga” run-
stenar (resta stenar) och inte bland de runristade gravstenarna (SRI, 5: xvii). 
Ingenstans finner vi någon argumentation för det ena eller andra. Diskre-
pansen beror troligen på att Svärdström tog över arbetet efter Jungner (SRI, 
5: xv). I Samnordisk runtextdatabas anges den som runsten. Flera av de 
tidigkristna gravmonumenten är påfallande runstenslika, som gavel hällarna 
Vg 22 och Vg 23 i Häggesled samt de ursprungligen lagda hällarna Vg 50 i 
Husaby och Vg 105 i Särestad. Dessa kallas av Svärdström för ”över gångs-
tidens bland former” och ”övergångs tidens runmonument” (SRI, 5: lv). Det 
gör det ännu svårare att bedöma en sten som Vg 51. Med utgångs punkt i 
stenens form, uttrycket satti stæin (singular) samt likheten med skepps-
prydda runstenar i Södermanland (fig. 3b–c; Sö 122, Sö 164, jfr SRI, 3: xlvi) 
har jag med tveksamhet valt att betrakta Vg 51 som en runsten. Rest har 
den åtminstone varit. Till huggningen till rektangulär form tycks trunkera 
ornamen tiken och vara gjord i ett senare skede. Det kan nämnas att även ett 
av fragmenten i Häggesled kyrka förefaller ha haft en skeppsbild.

Fig. 2. Nyfynd. Fragment av eskilstunakista påträffat 2008 i norra tornet i Husaby kyrka. Foto: 
Cecilia Ljung.
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Metod

Fältarbete: 3D-skanning

3D-skanningen gjordes med en berörelsefri optisk 3D-skanner (ATOS II).1 
Metoden innebär i korthet att runstenen eller gravmonu mentet doku-
men teras med hjälp av en variant av stereo foto grafering som ger en tre-
dimen sionell digital modell (fig. 4b, jfr fig. 4a). Detta ger en mycket god 
doku men tation eftersom 3D-modellen är detaljrik och har hög upplösning. 
3D-modellerna kan användas till att analysera ornamentik, inskrifter och 
som i det här fallet huggnings tekniken. Dokumen tationen är också viktig, 
eftersom ett flertal delar till tidigkristna grav monument har försvunnit och 
numera endast finns som avteckningar.

Fältarbetena utfördes 2008 och 2010. De två fältarbetsperioderna har haft 
något olika förutsättningar. Flertalet gravhällar och fragment 3D-skannades 
2008 inomhus i museer, föremålsmagasin och kyrkor; 2010 skannades 
gravhällar och runstenar utomhus på kyrkogårdar och tomtmark på skilda 
lokaler. Utomhus var det nödvändigt att sätta upp tält och att använda 

1 Skannern (ATOS II) finansierades av Vetenskapsrådet. Studien inleddes med finansiering av 
Brusewitz donationsfond (Vitterhetsakademien) och har fullföljts inom en postdoktoral tjänst 
inom runforskningsområdet finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, Vitterhetsakademien 
och Riksantikvarieämbetet.

Fig. 3. Runstenar. a) Vg 51. Foto 1937, ATA 1815:10. b) Sö 122. SRI, 3: pl. 56. c) Sö 164. Foto: Erik 
Brate, ATA 63:9.
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elaggregat, med ett mindre antal skannade stenar som följd. Vid fältarbetet 
i maj 2010 var flera av stenarna nyligen rengjorda av stenkonservator inom 
Riksantikvarieämbetets runvårdsprogram. 

Huggspårsanalys

Delar av huggspåren har valts ut för att analyseras med den metod för 
hugg spårs analys som har utvecklats av författaren vid Arkeo logiska 
forsk nings labo ratoriet vid Stockholms universitet. Kortfattat används nio 
variabler i olika kombi nationer för att beskriva hugg spåren mate matiskt, 
såväl i tvärsektion som i spårbotten längs med hugg riktningen (fig. 5). 
Hugg spåren analy seras inte visuellt, utan med statistiska metoder. Metoden 

Fig. 4. Eskilstunakista (tidigkristet gravmonument). Vg 53. a) Foto 1936, ATA 1102:44. b) 
3D-modell, upplösning mellan mätpunkterna 0,27 mm. 3D-skanning av författaren.
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har utvecklats med hjälp av ett referens material bestående av nyhuggna 
run stenar som tillverkats under kända omständig heter vad gäller mejslar, 
verk tygs skiften, ristarnas erfarenhet och ristarbyten. Med hjälp av referens-
materialet har metoden kunnat utvecklas i en sådan riktning så att en analys 
framhäver de individuella skillnaderna mer än exempelvis valet av mejsel. 
Detta har beskrivits ingående på annat håll (Kitzler 1998, Kitzler Åhfeldt 
2002a, 2002b) och jag går därför inte in på det närmare här, utan stannar vid 
förutsättningarna för just denna undersökning. 

Låt oss kalla varje analyserad runa och ornamentikdel för ett prov. Place-
ringen av dessa på varje sten har dokumenterats, men av utrymmes skäl 
kan det inte visas här. Det bör uppmärksammas att värdena för spår djup 
och spårvinkel är medel värden för hela runan där tvärsektionen mätts upp 
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med 1 mm intervall. För t.ex. en 110 mm hög runa grundar sig skattningen 
av spårdjupet på ca 100 mätvärden (hela runans höjd kommer inte med). 
Det är alltså inte en enda mätpunkt, utan många som ligger till grund 
för varje prov. Ett tvådimensionellt diagram, som visar huggspårets djup i 
förhållande till spårvinkeln (fig. 7), är visuellt enkelt att förstå. En djupare 
förståelse för samband mellan grupper får man dock med exempelvis t-test 
och multivariata metoder som diskriminantanalys. Med t-test kan man 
jämföra två grupper i taget för att se om det finns signifikanta olikheter 
mellan dem i en eller flera variabler. Med diskriminantanalys sammanvägs 
flera variabler samtidigt och de relativa avstånden mellan flera grupper kan 
under sökas (Kitzler Åhfeldt 2002a, 33–35 och vidare referenser). Resultaten 
är emellertid inte lika lätta att presentera på ett grafiskt tilltalande sätt. 
En del av den veten skapliga dokumentationen har därför utelämnats här, 
men kommer att sammanställas i en forskningsrapport (Kitzler Åhfeldt, 
manus). 

Det bör noteras att det är en tidskrävande procedur att få fram variab-
lerna, vilket begränsar antalet runor eller ornamentikdelar som kan analy-
seras. Det är nödvändigt att göra ett val mellan antingen en detaljerad 
analys av å ena sidan en eller ett fåtal runstenar eller å den andra en mer 
översiktlig jämförelse (med ett färre antal analyserade runor på varje sten) 
av fler runstenar. En fördel med de digitala 3D-modellerna är att man 
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kan återkomma till materialet med nya frågor och välja ut andra delar för 
analys. I föreliggande analys ingår 435 prover från Västergötland. Utifrån 
detta urval analyseras huggspåren i varierande gruppsammansättningar för 
att undersöka relationerna på två olika nivåer, 1) mellan monumenttyperna 
runsten och eskilstunakista och 2) mellan lokaler (Husaby, Häggesled och 
Kållands-Råda).

Relationen mellan runstenar och eskilstunakistor

En första överblick av runstenarna och gravhällarna får man genom att 
studera deras spridning och varians i ett s.k. spårvinkeldiagram. Detta (fig. 
7) visar det hypotetiska spårdjupet (D) i förhållande till spårvinkeln (V). 
Variabeln D avspeglar huggspårets form men antas vara mindre känslig för 
avtrubbning av verktygseggen än det faktiska djupet i spårbotten Avg0 (se 
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fig. 6 och nedan angående källkritik; Kitzler Åhfeldt 2002a, 33). Varje punkt i 
diagrammet är medelvärdet för en ristning.

De olika materialen gör det svårt att jämföra runstenar direkt mot 
gravhällar, eftersom det därmed skulle bli en jämförelse mellan kristallina 
och sedimentära bergarter. Slutsatserna måste dras inom varje bergart för 
sig. Istället för att söka klassificera ristningarna under kategorierna runsten 
och eskilstunakista presenteras de därför efter bergarten (fig. 7). Denna är 
indelad i gnejs, granit och kalksten. 

Utan att hårdra varje fall kan man generellt tänka sig att gnejs och granit 
representerar runstenarna och kalksten eskilstunakistorna. I kalkstens-
gruppen ingår de s.k. run stens lika gravhällarna Vg 50, Vg 22 och Vg 23. Grav-
hällen Vg 105 ingår å andra sidan i granit gruppen. Material valet åter speglar 
också en tids för skjutning från sent 900-tal och tidigt 1000-tal, med run stenar 
av gnejs och granit, till första halvan och mitten av 1000-talet med grav-
hällar av kalksten enligt gängse dateringar av orna men tiken. Dessa baseras 
främst på Anne-Sofie Gräs lunds tid fästning av profilsedda djur huvuden 
(Gräslund 1991, 1992; se mer om dateringar nedan).

Om vi ser till ornamentiken på granitstenarna, ligger flertalet av dessa 
prover relativt tätt samman. Det betyder att de är lika varandra och har 
likartade djup och spårvinklar. Kalkstensgruppen har däremot stor varians 
(de är utspridda), vilket visar på en stor heterogenitet. För runorna är bilden 
mer likartad mellan granitstens- och kalkstensgruppen (fig. 7). 

För enkelhets skull refereras härefter till runstenar respektive gravhällar. 
Resultatet kan då tolkas på följande sätt. Runstenarna ligger väl samlade 
och har relativt liten variation. Det betyder att huggspåren är utförda 
på liknande sätt. Trots att de är geografiskt spridda över en stor del av 
undersökningsområdet är de tämligen homogena. Kanske uttrycker det en 
samtida konsenus i området eller rentav en norm för hur en äkta runsten 
skall se ut. Detta förstärks av att runorna på granitstenarna synes ligga på 
en linje (hög korrelationskoefficient). Det visar att bredden på runorna är 
likartad över hela området, trots att djupet varierar. I klartext betyder det 
att olika ristare har eftersträvat samma visuella intryck (se Kitzler 2000, 87, 
89; Kitzler Åhfeldt 2002a, 31 f.). 

Jämfört med runstenarna har gravhällarna (kalksten) mycket stor 
variation. En tänkbar orsak är att materialets egenskaper kanske bjuder 
in till en mer varierad huggning än i granit och gnejs, vilket skulle kunna 
förklara en del av den större variansen. Men vi kan också tänka oss att 
grunden till variationen står att finna i ristarnas förhållningssätt till en tänkt 
förebild för huggspårens utseende, där runstensristarna försöker hålla sig 
nära idealet.



162 • Laila Kitzler Åhfeldt

Futhark 2 (2011)

Relationen mellan lokalerna Husaby, Häggesled och Kållands-Råda

Om vi nu tittar närmare på kalkstensristningarna/gravhällarna, så ser vi en 
tydlig stratifiering mellan lokalerna (fig. 8). Det finns överlappningar mellan 
dem, men det är uppenbart att Husaby, Häggesled och Kållands-Råda täcker 
in olika register. 

En möjlig tolkning är att ristargrupperna inte delar samma uppfattning 
om hur ristningarna skall se ut, utan har en lokal konvention. Man kan 
tänka sig olika ristargrupper vid de tre lokalerna och att man vid varje plats 
har haft en egen norm. Kanske betyder det att ristningarna producerades 
av en liten grupp med någon eller några enstaka hantverkare och/eller 
under en kort tidsrymd. Här framträder också att spridningsbilden för Vg 51 
mest liknar gravhällarna i Häggesled till huggningstekniken (fig. 8). Det 
är inte förvånande, eftersom gravhällarna i Häggesled i mycket tycks följa 
runstenstraditionen, vilket tidigare har påpekats av Widéen (1955, 178). 

D
ju

p 
[m

m
]

V [0]

Spårvinkeldiagram
Eskilstunakistor, ornamentik

Husaby
Vg 51
Kållands-Råda
Häggesled
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Relationerna mellan Husaby, Häggesled och Kållands-Råda har också 
analy serats med de statistiska metoderna t-test och diskriminantanalys, 
vilka bekräftar resultatet ovan. Särskilt ifråga om ornamentiken är det stora 
skillnader mellan de tre lokalerna, vilket framgår tydligt i en diskriminant-
analys. De är mycket tydligt åtskiljbara (fig. 9). Om vi ser till runorna 
visar t-testerna på signifikanta skillnader mellan Husaby och de två andra 
lokalerna, medan Kållands-Råda och Häggesled är tämligen lika inbördes 
(Kitzler Åhfeldt, manus).

Resultat och källkritik

Ett resultat av huggspårsanalysen är att runstenarna är homogena i 
undersök nings området, medan gravhällarna skiljer sig åt mellan de tre 
huvud lokalerna. Det reser emellertid frågor om möjliga orsaker, som öppnar 
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Fig. 9. Resultat av diskriminantanalys av eskilstunakistor från Husaby, Häggesled och 
Kållands-Råda. I diskriminantanalysen har variablerna V (spårvinkel), D (hypotetiskt spår-
djup), w och k (se fig. 5) använts.
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för vidare tolkningar. Ett tolkningsalternativ är att resarna och ristarna av 
run stenar i ett tidigare skede ingick i ett större samman hang, medan grav-
hällarna är mer av en lokal angelägenhet där enskilda släkter anlitar sina 
egna stenhuggare. Kanske fanns det också fler stenhuggar kunniga fram 
emot mitten av 1000-talet än det gjort tidigare.

Här finns nu ett par källkritiska problem. De undersökta runstenarna 
är av kristallina bergarter (granit och gnejs), medan de undersökta grav-
hällarna är av sedimentära bergarter (kalksten). Runstenarna tycks inte 
vara lokalt differentierade, om man ser till huggningstekniken. Frågan är 
om det beror på att graniten i sig gynnar likformiga huggspår eller om det 
har andra orsaker, som att ristarna rör sig över större områden och har mer 
utbyte med varandra. Att runorna i granitgruppen visar nästan lika stor 
varians som runorna i kalkstensgruppen talar emot att det är materialet 
i sig som bestämmer hur stor variationen blir. Här ser vi snarare att det 
kan finnas en organisatorisk skillnad mellan ristandet av ornamentik 
och av runor, något som tidigare diskuterats i samband med runstenar i 
Sigtunatrakten (Kitzler Åhfeldt 2008, 28). I det följande kommer jag dock 
att hålla mig till jämförelsen mellan runstenar och eskilstunakistor. Ifråga 
om huggningstekniken på eskilstunakistorna råder det ingen tvekan om 
stratifieringen mellan lokalerna, men det kan finnas fog för en reservation 
att det kan bero på att de antingen är övervägande av kalksten eller på att 
ristarna faktiskt är mer platsbundna. Det är möjligt att runstenarna skulle 
vara mer lika gravhällarna (dvs. mer stratifierade) om de var av samma 
material. En risk finns att de olika ristarnas huggningsteknik framträder 
bättre i den finkorniga sedimentära stenen och att denna kanske fogar sig 
bättre efter ristarens intentioner och inneboende rörelsemönster. Bergarterna 
skulle också möjligen kunna delas in i fler undergrupper. 

En annan faktor är hur slitage av mejslarna påverkar mätningarna. Detta 
har beaktats vid utformandet av metoden. Slitage av mejselns egg antas 
till största delen påverka spårets botten där det är som djupast. Spårets 
botten markeras av punkt 0 på x-axeln (se fig. 6). Djupet på denna punkt 
(Avg0) används inte vid analys av huggningstekniken. De djupvariabler 
som används här är AvgZ, som mäts på 1 mm avstånd på vardera sidan 
om spårbotten, samt D som är ett fiktivt mått, det s.k. hypotetiska 
spårdjupet. D är beräknat efter var linjerna skulle mötas om man drar en 
linje längs med vardera sidan av huggspåret. D är således inte en uppmätt 
variabel, utan matematiskt beräknad utifrån lutningen på spårväggarna. 
Tanken är att mejselns slitage varierar mellan Avg0 (spårbotten) och D, 
vilket motsvaras av variabeln Diff0 (se fig. 6). Variabeln D är därmed inte 
lika känslig för mejseleggens förändring som det verkliga djupmåttet i 
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spårbotten. D skulle ha varit det verkliga djupet i en ideal situation föru-
tsatt att 1) mejseln hade haft perfekt skärpa och 2) om sten materialet 
per fekt hade följt mejseleggens form (Kitzler 2000, 87; Kitzler Åhfeldt 
2002a, 33 fig. 14). 

I tidigare studier har det ofta förefallit lämpligare att fästa större avseende 
vid de resultat som en analys av runorna ger, än av ornamentiken. Runorna 
representerar en mer likformig uppgift för runristaren, medan ornamentiken 
å andra sidan varierar beroende på var man är i kompositionen. I det här fallet 
är det dock relativt få runor som har kunnat analyseras. Av gravhällarna i 
undersökningen är det nio som har runor (Vg 22, Vg 23, Vg 24, Vg 27, Vg 41, 
Vg 50, Vg 53, Vg 105 samt nyfyndet i Husaby). Fördelat på de tre lokalerna 
blir antalet runor tämligen få för varje lokal. Här kan därför ornamentiken 
förväntas ge ett säkrare resultat.

Det är en vanlig missuppfattning att ett urval måste utgöra en viss 
procentuell andel av helheten (populationen) för att äga statistisk giltighet. 
Så är dock inte fallet, vilket också tidigare har påtalats i samband med 
runstenar av Mats G. Larsson (1999, 196). Det är av större vikt att urvalet 
är tillräckligt stort (dvs. antalet prover är av betydelse, inte andelen) och 
att relationen mellan antalet prover och antalet variabler dem emellan är 
signifikativ. Arkeologins villkor är ofrånkomligen att arbeta utifrån ett 
urval, som ofta bestäms av tafonomiska faktorer men även betingas av 
prioriteringar utifrån tid och resurser. Tafonomiska faktorer är allt som 
påverkar det arkeologiska materialet efter att det har deponerats. Det är 
sällan möjligt att undersöka en korpus i sin helhet, i synnerhet inte när 
det gäller laborativa analyser. Det är utifrån dessa förutsättningar som 
resultaten och tolkningsförslagen presenteras.

Eskilstunakistorna i Husaby har visuellt stora likheter med hällar i Öster-
götland och det har sagts att hantverkarna har haft goda kontakter över 
stora avstånd (Lundberg 1997, 59). Det kan tyckas motsäga resultatet av 
huggspårsanalysen, där lokalerna inte verkar ha något samröre med varandra. 
Men i analysen framgår endast relationen mellan Husaby och Kållands-Råda 
respektive Häggesled, inte huruvida exempelvis Husabyristarna samverkade 
med andra platser längre bort. Av undersökningen framgår inte heller hur 
bilden skulle bli om vi inkluderade de övriga lokalerna för tidigkristna 
gravmonument i Västergötland. Husaby, Kållands-Råda och Häggesled är 
de tre lokaler i Västergötland där det finns ett större antal eskilstunakistor. 
De övriga platserna har bara enstaka monument. En fråga som kvarstår, 
som inte kan behandlas här, är om även dessa i en utvidgad undersökning 
skulle uppvisa helt egna ristartekniker eller om de skulle ansluta till någon 
av de tre större lokalerna.



166 • Laila Kitzler Åhfeldt

Futhark 2 (2011)

Diskussion och tolkning

På eskilstunakistorna verkar huggningstekniken ha en starkare lokal 
prägel än på runstenarna. De geografiska avstånden mellan lokalerna är 
jämförbara. De distinkta skillnaderna i huggningstekniken mellan grav-
hällarna vid Husaby, Kållands-Råda och Häggesled kan tolkas som att de tre 
lokalerna har separata ristarkommuniteter. Kanske är det så att här är det 
verkligen de till platsen tillhörande personerna som har huggit gravhällarna, 
utan inblandning från utifrån kommande ristare. Ristarna tycks endast ha 
försett den egna kyrkan eller kyrkogården med monument. Kanske är det 
missvisande och begränsande att tala om dem som ristare, för de gjorde 
sannolikt mycket annat — i synnerhet om de endast tillverkade (eller 
dekorerade) gravmonument åt den egna kyrkogården. Om nu varje lokal har 
fått sina gravmonument dekorerade av sina egna ristare, och dessa endast 
har betjänat en enda lokal, så betyder det också att de inte har haft så många 
gravmonument att ombesörja. Lundberg har i sina rekonstruktionsförsök 
kommit fram till att det i Västergötland funnits totalt ca 8–14 liggande 
hällar, 4–8 kistliknande konstruktioner och 6–12 egentliga kistor (2001, 126). 
Det kan också uttryckas som att ca 20 gravmonument fördelas på 8 
kyrkplatser (Lundberg 1997, 77). Jag tänker inte bidraga med några egna 
rekonstruktionsförsök eller skattningar av antalet, utan accepterar Lundbergs 
uppskattning. Om vi skulle tala om regelrätta stenhuggare skulle det kanske 
verka osannolikt att varje kyrkplats har sin egen eller sina egna ristare, men 
med ristare av runstenar och gravmonument är det något annat. I egenskap 
av minnes- och gravmonument har de en betydelse som går vid sidan av 
andra hantverksprodukter, eftersom de fyller behov som går utöver kraven 
i det dagliga hushållet. De används inte på samma sätt i vardagen som 
exempelvis hushållsföremål eller jordbruksredskap och de kan förväntas 
ha en ceremoniell, rentav andlig, betydelse. Produktionssättet kan därför 
utgå från andra bevekelsegrunder än att det skall vara resurseffektivt och 
praktiskt. Vad som är rationellt i det sammanhanget kommer kanske inte an 
på oss att avgöra. Tillåter vi oss att se eskilstunakistorna i Västergötland som 
tillverkade av lokalt bundna ristare kan man fråga sig vad de är bundna till, 
t.ex. om det möjligen är till en ätt. 

På runstenarna finns det också vissa mindre skillnader mellan lokalerna 
med avseende på huggningstekniken, men de är små och mer utslätade. 
Detta förhållande kan tolkas som att ett mindre antal ristare har betjänat 
ett större område. Detta är en klar skillnad mellan runstenarna och grav-
hällarna. En annan skillnad är att på runstenarna har skriftbandet förberetts 
just för inskriften, medan på eskilstunakistorna ornamenten ofta har varit 
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omsorgsfullt utvecklade och inskriften försiktigare anbragt för inte att skada 
dessa. Med andra ord, på runstenarna verkar inskriften vara huvudsaken 
medan det på eskilstunakistorna är ornamentiken som har ägnats störst 
uppmärksamhet från stenhuggarens sida. Det har framförts att inskrifterna 
på eskilstunakistor som utgjort delar av resta kistkonstruktioner ansluter till 
den vikingatida skrifttraditionen, medan inskrifterna på senare (liggande) 
gravhällar från och med andra halvan av 1100-talet har många medeltida 
drag (Källström 2010). Marco Bianchi har påtalat att under senvikingatiden 
har skriftbruket i sig, även om runinskriften innehåller felaktigheter eller 
icke-lexikala runföljder, varit viktigt för att känna igen ett monument som en 
konventionell runsten (2010, 221, 227 f.). Detta kan vara något som förändras 
och avtar i en miljö där skriften har en självklar plats, som i det här fallet i och 
vid kyrkan, så att ornamentiken får prioritet över texten på de tidigkristna 
gravmonumenten. Att inskriften var viktigare i runstensresandets äldre fas 
har tidigare lyfts fram (se t.ex. Herschend 1994, 52–54; jfr 2009, 56). 

Tolkningen av resultaten beror delvis på om monumenten är samtida eller 
om det finns en kronologisk förskjutning. Här finns det därför anledning att 
granska dateringarna av gravhällarna närmare. Den datering till 1100-tal 
av grav hällarna i Häggesled, Husaby och Kållands-Råda som anges i Sam-
nordisk runtextdatabas torde gå tillbaka på Svärdströms datering i Väster-
götlands runinskrifter (SRI, 5: lv):

[D]et äldre skiktet av vikingatida runstenar faller naturligast in i 1000-talets 
första tredjedel med en marginal bakåt för de allra äldsta på ett eller ett par 
decennier av 900-talet och den yngre återstoden i 1000-talets andra tredje del. 
Sedan ebbar runstensmodet ut i övergångstidens blandformer, som karak-
terisera slutet av 1000-talet och början av 1100-talet: fritt liggande grav hällar 
med runstens mönster samt lock- och gavelstenar av Husaby- och Häggesledstyp. 

Så följer en uppräkning av de monument som hon räknar som tillhörande 
övergångstiden, där bl.a. Vg 22, Vg 23, Vg 24, Vg 25, Vg 26, Vg 27, Vg 41, Vg 50 
och Vg 105 ingår. Ytterst går Svärdströms datering till ca 1100 sannolikt 
tillbaka på en tidigare uppfattning att gravhällarna efterträder runstenarna. 
Flera undersökningar visar dock att gravmonumenten förekommer tidigare 
på 1000-talet och delvis parallellt med runstensresandet (Hagenfeldt och 
Palm 1996; Ljung 2009). En studie av runfragmenten i Köpingsvik kyrka 
på Öland tyder på att till och med samma ristare kan ha arbetat med båda 
monumentt yperna (Kitzler Åhfeldt 2009, 96).

Det har framhållits att de tidigkristna gravmonumenten i Kållands-Råda, 
Husaby och Häggesled har drag av Ringerikestilen och att de i Västergötland 
som helhet hör till ”årtiondena kring mitten av tiohundratalet” (Lundberg 
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1997, 31). Enligt vissa forskare är dock Ringerikestilen inte någon tillförlitlig 
grund för att snäva in dateringen av monument i denna stil till 1000-talets 
mitt eftersom den enligt dessa forskares mening kan anses tillhöra hela 
århundradet (Wienberg 1998, 198; jfr Skibsted Klæsøe 2002). Om man jämför 
grav hällarna med hjälp av Anne-Sofie Gräslunds dateringssystem baserat 
på run djurens stil gruppering, finner man att en del av dem hör till den första 
halvan av 1000-talet. I Gräslunds dateringssystem delas rundjuren in i stil-
grupper med profilsett huvud (Pr 1–Pr 5) och fågelperspektiv (Fp). Grupperna 
överlappar delvis varandra och avvikelser förekommer, men de ungefärliga 
dateringarna är: Pr 1 ca 1010–1040, Pr 2 ca 1020–1050, Pr 3 ca 1050–1080, Pr 4 
ca 1070–1100, Pr 5 ca 1100–1130 samt Fp ca 1010–1050, samtidig med Pr 1 och 
Pr 2. Dateringarna bygger på rundjurens likheter med ornamentik på arkeo-
logiskt daterbara föremål, historiska uppgifter (Fp är över representerad på 
Ingvarsstenar) och genealogiska kopplingar mellan stilgrupperna. RAK är 
en benämning på oornerade ristningar med rak avslutning av runbanden. 
RAK associeras i Gräslunds kronologi främst till ett äldre skede, före och 
kring år 1000, men som Magnus Källström har påpekat förekommer rak 
avslutning av runbanden även på tidigmedeltida gravmonument (Gräslund 
1991; 1992; 2002, 140, 143–147; Källström 2007, 65 f., 74 f.). 

I Västergötland är andelen zoomorfa runstenar mindre än i Uppland, 
de uppgår till ca en fjärdedel (Gräslund 2002, 146). Vissa detaljer som är 
typiska för Ringerikestil är igenkännbara även på icke-zoomorfa ristningar, 
t.ex. motstående spiraler. Ornament av Ringerikestilskaraktär tyder enligt 
Gräslund på att en gravhäll eller runsten hör till första halvan av 1000-talet 
(2002, 149 f.). Här kan nämnas Vg 37, Rackeby, där runslingan avslutas med 
motstående spiraler. Ringerikekors finns på fragmentet L 40 (ingår i Vg 27 
men har inga runor) som kan jämföras med den av Anne-Sofie Gräslund 
diskuterade Sm 108 Vetlanda (2002, 153). 

Cecilia Ljung genomför i samband med sitt pågående avhandlings arbete 
en grundlig genomgång av dateringsunderlaget för eskilstuna kistorna, 
främst i Östergötland men även i andra landskap. Ljung deltog i fältarbetet 
för denna undersökning. Hennes bedömning är att eskilstunakistorna i 
Kållands-Råda utgör ett enhetligt material som ger ett generellt intryck av 
att inslaget av Ringerikeornamentik är stort. Parallellerna till Gräslunds 
schema är inte tydliga men de passar bäst under Pr 1–2. De runstenslika 
gavelhällarna från Häggesled liknar mest portalstenar i stilen RAK och 
tillhör sannolikt ett tidigt skede (jfr Ljung 2010b). Fragmenten i Häggesled 
är pga. sin ringa storlek svåra att bestämma men troligen är även de ganska 
tidiga. Det finns ett Pr 1-drakhuvud samt ornamentik som mest liknar 
Ringerikestil, således bör dateringen ligga i 1000-talets första hälft. Också i 
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Husaby är materialet relativt enhetligt och tyngdpunkten tycks ligga i Pr 2–3 
dvs. runt 1000-talets mitt. De korsristade gavlarna är svårare att bedöma, 
men inget tyder på att de skulle tillhöra en annan period (Cecilia Ljung, 
pers. komm., 2010-09-24). Det framgår av ovanstående att Gräslund och 
Ljung anser att Ringerikestil är ett drag som troligen placerar en runsten 
eller eskilstunakista i första halvan av 1000-talet.

I Västergötland hör runstenarna till ett tidigare skede än merparten av de 
tidig kristna grav monumenten, men de överlappar varandra. Flertalet run-
stenar hör till det sena 900-talet och första delen av 1000-talet medan de 
tidig kristna grav monu menten kan sträcka sig fram till 1000-talets senare 
del. Vi ser här en tids för skjutning, men inte så stor som den tidigare ansetts 
vara. Om de vore helt samtida skulle vi ha två olika men samtida mobilitets-
mönster för runristarna. Här verkar skillnaden i hantverks strukturen kunna 
ha en krono logiskt betingad förklaring. Om man föredrar att betona över-
lapp nings fasen, ser vi två olika men samtida ideal.

Vi kommer nu fram till frågan om vilka faktorer som bestämmer 
runristarnas mobilitet. Resultaten kan som nämnts ovan tolkas som att 
ristarna inom runstenstraditionen har mer samröre med varandra och 
rör sig över större områden, medan de som dekorerar eskilstunakistorna 
håller sig mer till en ort. Att samverkan mellan ristare över större områden 
ersätts av att ristarnas verksamhet koncentreras till enskilda lokaler kan 
ses i perspektivet av forskningen kring mobilitet och rörelsemönster i 
lågteknologiska samhällen, ett tvärvetenskapligt forskningsområde som på 
senare tid även uppmärksammats av arkeologer (Stenqvist Millde 2007, 14–
16). En möjlig slutsats skulle kunna vara att det, likheterna mellan runstenar 
och eskilstunakistor till trots (dvs. likheter i inskrifter och ornamentik), 
finns en bakomliggande organisatorisk skillnad. En del av en förändring i 
organisation kan eventuellt vara effekten av att det finns fler skrivkunniga 
specialister tillgängliga på platsen, eller att skrivkunnigheten helt enkelt är 
mer allmänt utbredd även bland gemene man. 

Ett annat förslag är att den förändrade strukturen i ristandet återspeglar 
inverkan av den alltmer fast etablerade kyrkan på den sociala samvaron. 
Den här iakttagna förändringen kan sättas in i ett vidare sammanhang av 
den forskning kring dels runstenar, dels kristnandeprocessen, som bedrivits 
av arkeologer vid Uppsala universitet sedan 1990-talet (t.ex. Gräslund 1991, 
1992, 1994; Herschend 1994). Studier av runstensgrupper har visat att likhet 
mellan runstenar använts för att skapa samhörighet och uttrycka identitet 
och grupptillhörighet hos beställarna, även över geografiska avstånd upp 
till ca 50 km. Det talas om överordnade designnormer som har ganska lite 
att göra med ristarnas identitet (Hansson 1993; Sundquist 1996). Exempelvis 
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designen med tre öglor förekommer inom tre områden, varav två är 
geografiskt tydligt åtskilda, under en period av ett par generationer. Inom 
treögleområdet har en ristare som Öpir anpassat sig till detta. Det kan 
tolkas som att det var beställaren som bestämde det grundläggande motivet 
(Sundquist 1996, 41–49). 

Att kyrkan kom att ha inverkan på det vikingatida kontaktmönstret har 
framgått av olika undersökningar. Alexandra Sanmark har beskrivit hur 
kyrkan genom att introducera en kristen kalender med ett stort antal faste- 
och festdagar med varierande restriktioner samt regler för äktenskap, dop 
och begravning kom att styra människors verksamhet i detalj (2004, 260 f., 
277; 2005b; jfr Nedkvitne 2009, 156 f.; Bagge 2010, 137). Genom dopet blev 
barnet arvsberättigat. Att kyrkan gör anspråk på att dopritualen skall ha 
denna juridiska innebörd kan uppfattas som ett intrång i något som tidigare 
hörde till hushållet och som en försvagning av familjens rättsställning 
(Mejsholm 2009, 121–125, 241). 

Avsikten med att driva igenom nya äktenskapsregler kan ha varit en 
medveten strategi för att bryta upp de äldre starka släktskaps strukturerna 
(Sanmark 2004, 265, 289). Som en följd av detta är det tänkbart att lojalitets-
banden mellan ätterna försvagas, med begränsade kontaktnät och snävare 
rörelsemönster som följd. Kyrkan splittrar upp ättesamhället och fokuserar 
på kärnfamiljen. Tillvaron struktureras och binds upp mot familjeenheter 
mer än mot vidare sociala sammanhang (jfr Herschend 1994, 83, 90, 102; 
2009, 58). En effekt av detta är att människor blev mer territoriellt begränsade. 
Vikingatidens breda sociala nätverk byts gradvis mot territoriella utrymmen 
under medeltiden, då de medmänskliga kontakterna blev mer sockenbundna 
(se t.ex. Nedkvitne 2009, 161, 163; för tidigare forskning om territorialisering 
se t.ex. Hyenstrand 1974). Det kan jämföras med att territoriellt härskarvälde 
påstås vara den normala politiska organisationen i västlig kristendom 
(Bagge 2010, 16). 

Resultaten här kan möjligen bekräfta en sådan strukturförändring. Vi 
kan anta att runstenarna i Västergötland är kristna monument, men att 
kristnandets organisatoriska effekt har blivit starkare vid det tidsskede 
då runmonu menten också blir kyrkogårdsmonument. Den förskjutning i 
organi sation som sker från ristandet av runstenar till det av eskilstuna kistor 
i Väster götland kan ge en indikation om att de strukturella förändringarna 
börjar bli märkbara under första halvan av 1000-talet. Det skulle vara mycket 
intressant att följa upp undersökningen genom att göra samma jämförelse 
i Uppland, mellan landskapets äldre runstenar och de sandstens runstenar 
som uppfattas som kyrkogårds monument (Hagenfeldt och Palm 1996; jfr 
Ljung 2010a, 119), som här har gjorts mellan runstenar och eskilstuna kistor.
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Sammanfattning

Syftet med denna artikel är att diskutera runstenar i relation till tidigkristna 
grav monument (eskilstunakistor) med utgångs punkt i huggnings tekniken. 
Den bakom liggande hypotesen är att huggnings tekniken är en form av 
mate riell kultur som återspeglar runristarnas arbete, rörelsemönster, mobi-
li tet, kontakter och samverkan. Detta kan i sin tur spegla relationer mellan 
familjer eller hushåll och områden. Runstenar och eskilstuna kistor i Väster-
götland har undersökts med 3D-skanning följd av huggspårsanalys. Under-
sökningen omfattar eskilstunakistor vid tre större lokaler, nämligen Husaby, 
Häggeby och Kållands-Råda, samt ett urval av runstenar i ett under sök-
nings område som sträcker sig från Husaby till Sparlösa.

Resultatet visar att runstenarna är utförda på ett relativt likartat sätt. 
Eskilstunakistorna däremot har stor variation. Huggningstekniken är också 
tydligt differentierad mellan lokalerna Husaby, Häggesled och Kållands-
Råda. Både materialet och metoden har sina begränsningar, men jag vill 
ändå ge ett tentativt tolkningsförslag.

En möjlig tolkning är att runstensristarna har följt en gemensam kon-
vention och har haft visst utbyte med varandra, kanske har de delat en norm 
som omfattar hela undersöknings området. Ristarna av eskilstunakistor i 
Husaby, Häggesled och Kållands-Råda tycks däremot ha haft ringa utbyte 
med varandra, de förefaller snarare som strikt lokalbundna. Det finns således 
en strukturell skillnad i hur ristandet är organiserat mellan runstenar och 
eskilstunakistor (åtminstone lokalt i detta område). 

Det finns flera möjliga förklaringar. En är att ristandets förändrade 
organisation tyder på konflikt mellan ätter och att samverkan mellan ristarna 
därför försvåras eller upphör. En annan förklaring kan vara att det nu finns 
fler runristare tillgängliga, vilket gör det överflödigt med samverkan över 
större områden. Det senare kan möjligen också förstås som att det finns 
en mer utbredd runkunskap, och att denna runkunskap har ökat i första 
halvan av 1000-talet. Slutligen är det också tänkbart att den förändrade 
ristarorganisationen är en effekt av hur samhället omstruktureras under 
inverkan av kyrkan, och att detta är ännu ett indicium på att vikingatidens 
breda sociala nätverk under medeltiden blir mer territoriellt begränsade.
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English summary

“Runestones and Eskilstuna cists in Västergötland: An example of changed 
mobility patterns”

This paper presents a study of the relationship between runestones and early 
Christian grave monuments (Eskilstuna cists) in Västergötland with respect to 
carving technique. The investigation makes use of 3D laser scanning and employs 
a method of groove analysis developed at the Archaeological Research Laboratory 
at Stockholm University (Kitzler Åhfeldt 2002a). The underlying hypothesis 
is that carving techniques may reflect the mobility patterns and contacts of the 
rune carvers. The carvers may be seen as connected in some way to individual 
households and their mobility governed partly by their work and partly by the 
relations between their respective households. The study takes in grave monuments 
at three main sites, namely Husaby, Häggesled and Kållands-Råda, and runestones 
in an area extending from Husaby to Sparlösa.

Results show that all the runestones were carved in a relatively similar way in the 
whole area investigated. In contrast, the Eskilstuna cists show great variation, the 
technique of those who carved them differing clearly between Husaby, Häggesled 
and Kållands-Råda.

One possible explanation for these results is that the carvers of runestones 
adhered to a common convention and also had some communication with each 
other. Indeed, there may even have been some kind of agreement on or norm for 
what a properly cut runestone should look like. The carvers of the grave monuments, 
on the other hand, appear to have had little interaction with each other and to have 
worked within a strictly local area. Thus, the evidence would seem to indicate a 
structural difference in the organization of rune carving between runestones and 
grave monuments, at least in this chosen area.

Several explanations for this difference might be suggested. One is that there could 
have been conflicts between families or clans that interrupted contacts between 
carvers. Another explanation might be that a larger number of runo graphers 
became available, making it superfluous to maintain contacts over large distances. 
The latter explanation would seem to suggest greater runic literacy by the first half 
of the 1000s. Finally, the apparent change in the organization of carving may reflect 
the general restructuring of society due to the increasing influence of Christianity. 
The change in the mobility patterns of rune carvers could be yet another indication 
of how the wide social networks of the Viking Age become more territorialized in 
the Middle Ages.


