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Bakgrund och syfte 

I Köpingsviks kyrka på Öland förvaras ett större antal runstensfragment av varierande storlek. Flertalet 
förefaller vara delar av s k eskilstunakistor eller, kanske mer riktigt uttryckt, förromanska gravmonument 
(Wilson 1995). Runstensfragmenten i Köpingsviks kyrka på Öland är ypperligt väl bevarade, så väl att 
färgspår har bevarats på ett flertal av dem. Verktygsspåren är väl synliga och helt ovittrade, då de murats 
in i Köpingsviks medeltida kyrka troligen tämligen kort tid efter det att de tillverktas, vilket gör dem till en 
lämplig utgångspunkt för vidare studier av sandstensrunstenar. Ett 70-tal av runstensfragmenten tillvaratogs 
vid rivningen av den äldre kyrkan på 1800-talet. Av dessa lär dock en del ha försvunnit genom stöld under 
senare tid, vilket ytterligare understryker vikten av en snar dokumentation.  
 Syftena med undersökningen är att med hjälp av 3D-skanning och därpå följande huggspårsanalys 
kunna diskutera relationen mellan eskilstunakistor och runstenar utifrån huggningsteknik, 
hantverksorganisation och andra omständigheter runt tillverkningen. Jag har tidigare behandlat detta 
ämne, så delar av forskningshistoriken och argumentationen kommer därför att upprepas (Kitzler åhfeldt 
2002:55f). I och med denna undersökning tar jag upp tråden igen och följer upp den med en analys 
explicit inriktad på eskilstunakistor. Fragmenten i Köpingsvik bör vidare tack vare den ypperliga 
bevaringsgraden skall kunna utgöra utgångspunkt för vidare studier av eskilstunakistor och runstenar av 
sandsten.  
 Studien har finansierats med medel från Berit Wallenbergs Stiftelse. Utrustningen är finansierad av 
Vetenskapsrådet. Denna undersökning ligger till grund för en kommande artikel (Kitzler Åhfeldt, manus i 
tryck). 
 
 

 
Fig. Detalj av runfragment i Köpingsvik, 3D-bild. 



 4 

 
Fig. 1. Runfragment i tornrummet i Köpingsvik kyrka 2006. Foto Laila Kitzler Åhfeldt. 

 

Problemområde 

Det primära problemområdet för denna studie är relationen mellan eskilstunakistor och runstenar. 
Runstenarna är i ornamentik, bemålning och runinskriftens formulering så nära konceptet för 
eskilstunamonumenten att de inte kan betraktas som uttryck skilda från varandra annat än i nyansskillnad 
(cf. Zachrisson 1998, p.160; Gräslund 2001, p.41; Hedvall & Gustavson 2001, p.150). Den främsta 
skillnaden är utarbetningen av ornamentiken, som på eskilstunamonumenten ofta är huggen i relief -men 
även på dessa förekommer konturristningar. Lindqvist har liknat färgläggningen av ornamentiken med det 
mönster som framträder i iriska manuskript (Lindqvist 1915, p.53f.). I synnerhet om man väger in det sena 
1000-talets allt större inslag av sandstensrunstenar, som sannolikt var ämnade för kyrkogårdar, med 
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formuleringar som ”här ligger” (Hagenfeldt & Palm 1996) och inberäknar dessa bland de förromanska 
gravmonumenten syns den konceptuella klyftan överbryggad mellan runstenar och eskilstunakistor. Eftersom 
det finns fynd med både djurornamentik och romansk stil, som alltså kan vara samtida, kan benäminngen 
”förromansk” vara felaktig (Wienberg 2000, p.197). Dateringen av de sena sandstensrunstenarna i 
Urnesstil kan sträckas en bit in på 1100-talet, enligt Gräslund ca 1130 och eventuellt något längre 
(Gräslund 1992, p.198). Ett viktigt gemensamt drag är förbönerna för den avlidne (Williams 1996a, 
p.65ff; 1996b, p.295). Runinskrifterna visar att predikan gjordes på folkspråket, att de är inspirerade av 
liturgiska texter samt att de skulle fungera som förböner för de kristnas själar (Beskow 1994, p.25; Nilsson 
1998, p.178f). Runstenarna har en större variation i lokaliseringen än eskilstunakistorna, de står förutom i 
kyrkors närhet vid gravfält, vägar, broar och tingsplatser. De är emellertid med inskriftens formulering och 
ornamentik förbundna med eskilstunamonumenten. Vad man kan fråga sig är om huggarna av 
Eskilstunakistorna haft en annorlunda kompetens eller bakgrund i förhållande till huggarna av de 
konturristade runstenarna. Arbetsfördelning, antydande om en organisation, framträder på såväl runstenar 
och eskilstunamonument på flera sätt. Verktygsmärken och variationer i ornamentiken har lett Lindqvist till 
antagandet om arbetsfördelning på gravhällarna påträffade i Eskilstuna (Lindqvist 1915). Vid mina 
undersökningar med ytstrukturanalys av runstenar, har det visat sig att arbetsfördelning och en viss 
organisation har varit vanligt. Undersökningen ger också belägg för att arbetsfördelning även förekommer 
på monument från den tidiga vikingatiden. Endast i enstaka fall har reliefteknik använts på runstenar, som 
av ristaren Balle (Stille 1999), men det förekommer på eskilstunakistor.  
 

Eskilstunakistor i tidigare forskning 

De s k Eskilstunakistorna har fått sitt namn av ett monument påträffat i Eskilstuna i Södermanland 1912, 
som befanns vara ett runristat stenmonument med två spetsiga gavelhällar, sidohällar och lockhäll (Lindqvist 
1915). Enligt H. Gustavson är det en föråldrad benämning som lämpligare kan ersättas med 
”gravmonument i vikingatidsstil”, närmare preciserad som kista eller häll (Hedvall & Gustavson 2001, 
p.151). Jag bibehåller här benämningen eskilstunakistor, väl medveten om dess begränsningar men med 
förvissning om att bli förstådd. Kistorna eller gravmonumenten förmodas ha stått ovanpå en grav i eller i 
anslutning till tidiga kyrkor, uppförda på kungsgårdar och husabygårdar (Curman 1932, p.150). De har i 
vissa fall tolkats som markeringar av stiftargravar till egenkyrkor (c.f. Esbjörnsson 1994, p.219). Inflytandet 
från England har påståtts vara särskilt tydligt på dessa gravmonument (Jacobsen 1931, p.249; Neill & 
Lundberg 1994). Eskilstunakistorna har främst påträffats i Öster- och Västergötland, samt i Södermanland, 
Småland, Öland och Närke (Widéen 1955; Jansson 1962; Neill & Lundberg 1994, p.145f; Esbjörnsson 
1994, p.207; Fathli 2000, p.3;). Osäkra eskilstunakistor utgörs exempelvis av runstensfragmenten i 
Köpingsviks kyrka på Öland (Jansson 1954), fragment från Trögd och Kungs-Husby (Bonnier år?) och 
några runstensfragment av röd sandsten (U382, U383, U395) förvarade i Sigtuna klosterkyrkas sakristia 
(Floderus 1938; Wessén & Jansson 1945, p.152f). Fynd av kalkstenshällar med runor och djurornamentik 
har gjorts vid rundkyrkan i Klosterstad några kilometer öster om Vadstena, högst sannolikt hörande till en 
äldre träkyrka (Hedvall & Gustavson 2001, p.148ff). Det finns inga säkra belägg från Uppland. 
Dateringarna varierar mellan ca 1000 - 1100 (Wallenberg 1984, p.3; Lindqvist 1915, p.100; Curman 
1932, p.151; Svärdström 1958-1970, p. LV; Wilson 1995, p.202; Lundberg 1997, p.79). Wilson 
argumenterar för en stilistisk datering av Eskilstunamonumentet till strax före 1050 eKr beroende av 
Urnesstilen med inslag av Ringerikestil (Wilson 1995, p.202). Lundberg vill föra eskilstunakistorna till 1000-
1050 eKr (Lundberg 1997). I de fall de uppträder i samma landskap ligger tyngdpunkten i dateringarna 
möjligen i ett tidigare skede för runstenarna än för eskilstunamonumenten, men som framgått ovan är 
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dateringen osäker. Eskilstunakistornas dateringar studeras f n av Cecilia Ljung i ett pågående 
avhandlingsarbete, framför allt i Östergötland (Ljung 2006). 
 Eskilstunakistorna kan betraktas som en sepulkralkonst med talrika föregångare och samtida paralleller 
i Frankerriket. Eskilstunakistorna antas liksom det s k Botkyrkamonumentet ha stått ovan jord, ovanpå 
graven. Botkyrkamonumentet är en husformad stenkista med inskrifter både med runor och latinska 
bokstäver. Botkyrkamonumentets härkomst har varit omdiskuterad, enligt Aron Andersson är den engelsk 
(Andersson 1973, p.2f) medan Ulf Boëthius anser att monumentformen har inhemska förebilder (Boëthius  
1975, p.16, p.19). Jag vill närmast taga fasta på att det är en gravöverbyggnad. Med dessa är även 
Ardre-kistan och liknande monument från Gotland besläktade. Sådana s k sken-sarkofager är enligt Aron 
Andersson kända från kontinenten sedan karolingisk tid, och gravformen används ännu vid början av 
1100-talet vid klosterkyrkan i St.Denis (Andersson 1973, p.2; Braun 1924, p.546f.). Dessa överbyggnader 
förknippas med helgongravar och lever enligt Joseph Braun sedan vidare i förändrad form som relikskrin 
(Braun 1924, p.547). Möjligheten att studera eskilstunakistorna i ett sammanhang som också beaktar den 
kontinentala sarkofag- och stenhustraditionen på Kontinenten har tidigare berörts i en recension av Jes 
Wienberg (Wienberg 2000, p.201). Ett annat namn är tumba, med vilket kan menas en ”fritt ställd 
stenkista” som kan men inte behöver innehålla den döde (Lexikon för konst 1960, p.1597). Tumban 
representerar graven och står på dess plats, den är en tom ”simulacrum” för en sarkofag, och avgränsas 
från den senare genom att den inte innehåller den avlidne. Den egentliga graven kan ligga under, som i 
fallet med abbedissan Theodechildes (†662eKr) grav i Jouarre (Komm 1990, p.118f; Körner 1997, p.22ff). 
På 600-talet är tumbor allmännt bekanta i frankerriket (Komm 1990, p.84; Körner 1997, p.25), men även 
under 1000-talet är gravar med överbyggnader vanliga, ofta i monastiska sammanhang (Komm 1990, 
p.87; Herzog 1994, p.321f).  
 Att välja denna gravform kan vara ett led i att främja dynastiska strävanden - på detta ger Ingo 
Herzog ett belysande exempel (Herzog 1994). Av samma anledning är det politiskt fördelaktigt att få en 
familjemedlem heligförklarad. Ett exempel från Norge är upplyftandet av vikingakungen Olav Haraldson till 
martyren Olav den Helige. Dennes kropp flyttades från den ursprungliga graven till högaltaret i St.Clemens 
kyrka i Nidaros (Iversen 2000, p.404). På grund av tumbans koppling till helgongravar - med kung, 
drottning, abbot eller abbedissa vill jag se eskilstunakistorna, inte bara som en indikation på kungamakt 
och stiftargravar, utan som ett etablerande av helgongravar med paralleller på Kontinenten. Sabine Komm 
lyfter fram att helgongravarna ökade klostrens inkomster i och med besökarnas offergåvor. De var ofta för 
lokala helgon som först med monumentets tillkomst fick en synlig gravplats (Komm 1990, p.151). 
 Vad eskilstunakistorna angår, tyder fyndmaterialets fragmenteringsgrad på att en del av de 
förromanska gravmonumenten under 1100-talet inte bara utsätts för omhuggning för sekundär användning 
utan även för ren destruktion (Lundberg 1997, p.61). Lundberg föreslår flera alternativa orsaker till den 
medvetna förstörelsen, troligen samtida med byggandet av stenkyrkan, som förändrade konsnärliga ideal, 
nya maktrelationer och nya religiösa strömningar (Lundberg 1997, p.61). Att eskilstunakistorna tämligen 
snart efter tillverkningen har murats in i kyrkväggar har observerats vid bland annat Hovs kyrka i 
Östergötland (Jansson 1962, p.13), Köpings kyrka på Öland (Jansson 1954, p.83f) och Råda kyrka i 
Västergötland (Wideen 1955, p.182). 

Då eskilstunamonumenten förefaller kopplade till klosterlokaler, är frågan om tidiga monastiska 
sammanslutningar ligger bakom dessa oundviklig. Att det kan ha funnits måste ha föresvävat många 
forskare men egendomligt nog tycks den hypotesen aldrig ha berörts i samband med eskilstunakistorna. 
Lundberg menar att uppmaningarna till förbön som framträder i gravmonumentens inskrifter är 
uppmaningar till präster (Lundberg 1997, p.56, p.60f). Det är en uppmaning som kanske mer angår ett 
klosterväsende, för vilket förböner för instiftaren är en av de primära uppgifterna. Sambandet med lokaler 
med tidigmedeltida klosteranläggningar har observerats, men dessa såväl som gravmonumenten kopplas 
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till kungamakten (Lundberg 1997, p.57, p.75). Ingen koppling görs direkt mellan gravmonumenten och de 
tidiga klosterbildningarna. 

 

Förberedelser och fältarbete 

Projektet med runstensfragmenten påbörjades under våren 2006. Den ursprungliga målsättningen var att 
skanna och analysera samtliga runstensfragment i Köpingsviks kyrka, men för detta saknades resurser. De 
fragment som enligt litteraturen ansetts särskilt troliga som delar till kistor och gravhällar har därför 
prioriterats.  
 Mätningarna gjordes i tornrummet i Köpingsviks kyrka med en beröringsfri, högupplösande optisk 
3D-skanner av märket ATOS II (GOM). För mätningarna användes mätvolym 350x280x140mm, vilket ger 
en upplösning mellan mätpunkterna på 0,27mm. Packning av utrustningen vid AFL och resan till Öland tog 
en dag. Utrustningen installerades samma kväll vid framkomsten. Under mätningarna går det smidigare om 
man har en hand extra av en assistent, speciellt i ett trångt utrymme som i tornrummet där man helst vill 
undvika att röra sig för mycket. Det tyngsta stativet packades in i förväg och jag var hänvisad till ett mindre 
stativet, som dock har sämre räckvidd och är vanskligare att använda p g a att det lättare kan välta. Det 
urval jag gjorde vid mätningarna betingades något av dessa begränsningar, eftersom en del stenar var för 
tunga att flytta på.  

Det trånga utrymmet gjorde skanningen tungarbetad. Stativet och kameran måste lirkas in och 
ideligen justeras för att komma åt i trånga vinklar. Fragment upp till ca 2 dm kan lätt hanteras, men större 
stenar fick skannas där de stod på plats i hyllorna. Till svårigheter vid inmätningen hör blank färg som 
under senare tid målats i på stenarna gör det svårt att fånga data, vilket innebär att mätningen tar längre 
tid och att det blir små ”hål” i bilden, dvs små ytor där det inte finns några data  (Nr 4, Nr 9). Dessa är 
dock så små att de kan undvikas och inte påverkar resultatet. 

 

 
Fig. 3D-scanning av runfragmenten som stod på hyllorna i tornrummet i Köpingsvik 2006. Foto: Laila 
Kitzler Åhfeldt. 
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Prioriteringsordning 

De två första fragmenten som mättes (Nr 27a och Nr 27b) skannades runtom på alla ytorna. Detta var 
mycket tidskrävande eftersom man måste gå långsamt fram när man går runt kanten på stenen, för att 
kamerorna skall få med sig referenspunkterna. Om vinkel ändras för hastigt då man skall skanna en kant 
som är i 90o vinkel mot den föregående blir det lätt mätfel. Att skanna alla ytor ger i detta fall, där primärt 
ristningsytorna är av intresse, inte resultat som står i proportion till den tid det tar. I fortsättningen 
skannades enbart ristningsytorna. I första hand prioriterades stenar som av olika uttolkare ansetts kunna 
höra till gravhällar och/eller eskilstunakistor. I andra hand prioriterades stenarna i den mån de åskådliggör 
den stora variationen i bearbetning av ytan. Stenar som uteslutits är i första hand de som varit antingen 
svåra att komma åt med skannern eller som är svårt nötta. Stenar i Köpingsviks kyrka som uteslutits är nr 1, 
3, 6, 7, 21, 23, 26, 28, 51, 54 samt 63 (inmurad i sakristians yttermur). Därutöver tar Owe i sin 
förteckning upp ett antal försvunna stenar, en runsten påträffad i Hässleby i Köpings socken samt några 
fragment som förvaras på SHM (Owe 2002). Dessa behandlas inte här. 

 

 
Fig. 2. Skanbild av runstensfragment. 

 

Analyser 

Följande analyser har gjorts 
 1) På de runstenar som har djuphuggna linjer utan reliefverkan har huggspår analyserats på samma 

sätt och med samma variabler som användes i mitt avhandlingsarbete (Kitzler Åhfeldt 2002). Dessa 
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huggspår kan inordnas i s k medelprofildiagram och analyseras med multivariata analyser där hänsyn 
tas till såväl huggspårets tvärsektion som till dess struktur i spårets botten längs med huggriktningen. 50 
prover har gjorts för huggspårsanalys enligt denna metod. Proverna har tagits av runinskriften eller av 
ornamentiken beroende på vad som funnits på fragmenten. I vissa fall finns rester av en runinskrift men 
runorna är så skadade att det inte funnits tillräckligt med data att tillgå. För att undersöka hur många 
ristare som kan skönjas i detta material har jag analyserat huggspåren med hierarkisk klusteranalys 
(Hierarchical Cluster Analysis), en statistisk analysmetod vars egenskaper jag utförligt och med vidare 
referenser presenterar i min avhandling.  

 2) På de stenar som har reliefhuggning har sektioner gjorts för att studera reliefens djup och avfasning 
(Fig. 4, Bilaga 2). 

 3) Visuell jämförelse av stenytans struktur; slipad, grovhuggen, strierad (Fig.6-7). 
  
3D-dokumentationen kan även användas till analysbilder av ornamentiken (Fig. 5). 
 

 
Fig.3. Variabler som beskriver huggspårets egenskaper. 
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Fig. 4. Tvärsnitt för att visa reliefens djup och reliefkanternas avfasning. 
 

 
Fig. 5. Analysbild av ornamentik. 
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Fig. 6. Ett sätt att framhäva bearbetningen. 
 

 
Fig. 7. Detalj av ristning. I reliefens nedhuggning ser man att ytan är fint strierad. 
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Fig. 8. Detalj av ristning. Där linjerna korsar varandra i bildens mitt ser man tunna skisslinjer. 
 
Bearbetningen av stenarna har stor variation. Ett antal av fragmenten visar prov på en grov prickhuggning 
som i viss mån liknar gavelhällen till Husabykistan från Västergötland (utställd i SHM). Vid sidan om 
stenarna med finslipade kanter i huggspåren (t ex Nr 13) ger den grova prickhuggningen ett ofullbordat 
intryck (Nr 16, 19, 41) . På vissa stenar har ytan slipade innan ytorna mellan ornamentlinjerna har huggits 
ned, enligt Ulf Erik Hagberg (1973) i en skurkvarn. Effekten blir att ytan på ornamenlinjerna är helt slät 
medan de nedhuggna partierna är skrovliga (Nr 37) eller strierade (Nr 32, Nr 38), vilket ger en ökad 
kontrastverkan. Det finns även exempel på det omvända, att den ”övre” stenytan har en grövre struktur, 
medan de nedsänkta partierna har jämnats till (Nr 17). Råämnet till en gavelhäll är importerad från 
Gotland, av såväl stenarten som av formen att döma.  

Vad denna variation betyder i termer av antal gravmonument och antal stenhuggare är inte lätt att 
avgöra. Då kistor har rekonstruerats, t ex i Husaby och i Vreta, har hällar ställts samman som sett till 
bearbetningen är mycket olika. Speciellt i Vreta är det flagrant och här är det ganska uppenbart att 
fragment från olika monument har fogats samman. En möjlighet är att söka sammanlänka hällarna genom 
huggspårsanalys av runinskrifterna, där sådana förekommer. Men även om ett antal av runinskrifterna 
visar sig vara av samma ristare, utesluter det inte att hällarna i övrigt är bearbetade av olika personer. 
 
Huggspårsanalys 
Stenar med lämpliga huggspår har analyserats med hierarkisk klusteranalys (Hierarchical Cluster Analysis) 
enligt den metod som beskrivs i Kitzler Åhfeldt 2002, kap. 4 samt Paper IV-V. Svårigheten med 
klusteranalys är ofta att uppskatta antalet klustrar (dvs i det här fallet ristarindivider) - det finns ofta 
alternativa lösningar. Det finns metoder att använda för att testa klustrarnas trovärdighet, men inget 
entydigt förfaringssätt. Författare i ämnet återkommer ofta till det faktum att klusteranalys inkluderar ett visst 
mått av subjektivitet. Jag har använt en möjlighet som innebär att antalet klustrar ställs i relation till 
amalgamationskoefficienten (c f Aldenderfer & Blashfield 1984, p.54ff; Kitzler Åhfeldt 2002, Paper IV-V 
och anförd litteratur). Principen är att man jämför stegen i fusionkoefficienten. Är värdet större är steget 
stort mellan de prover eller grupper som slås samman till en kluster, är värdet lågt så är de däremot mer 
lika varandra. I en s k Amalgamation Schedule (se fig.10, fig.12) betyder det att antalet klustrar skall sökas 
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där kurvan planar ut. För de statistiska analyserna har programmet STATISTICATM for Windows använts. 
För detaljer rörande beräkningsalgoritmer och relevant litteratur om dessa, se manual till detta program 
(STATISTICA FOR Windows 1995). Det bör noteras att olika programvara kan ge olika resultat, även om 
beräkningarna är formellt korrekta (Aldenderfer & Blashfield 1984, p.81). 
 Av de 61 stenarna och stenfragmenten som förvarades i tornrummet i Köpingsviks kyrka vid mitt 
besök 2006, 3D-scannades 50 stenar. Av dessa var 44 stenar lämpliga för analys (tabell 1). Numrereingen 
av stenarna följer Jan Owes sammanställning (Owe 2002). Tre av stenarna i analysen hade ristningar på 
båda sidorna, Nr.37, 39 och 53. Ristningsytorna benämns då 37a respektive 37b osv. 
 Materialet delades in i två grupper (tabell 1-2). Grupp 1 består av stenar saom troligen härrör från 
gravhällar, enligt tidigare litteratur (Nilsson 1973, Owe 2002 och där angivna referenser). Grupp 2 består 
av stenar som kan vara fragment av runstenar, samt odefinierade fragment. Denna kategorisering kan 
naturligtvis diskuteras. Owe (2002) är mer restriktiv i att bedöma ett fragment som en del av en gravhäll än 
t. ex. Jansson & Andersson (1954) och Nilsson (1973). Owe menar att stenfragmenten delvis kan komma 
från gravhällar, men att det också finns delar av ca 20 runstenar från de närmaste omgivningarna (Owe 
2002). För många fragment är det långt ifrån uppenbart om de är delar av gravhällar eller runstenar, det 
kan inte heller uteslutas att alla kommer från gravhällar. Det förstärker den stora likheten mellan dessa 
monument. Här kommer jag att använda kategoriseringen som en starthypotes för att se vart det leder. 
Resultat av t-test visar att på en översiktlig nivå finns inga signifikanta skillnader i huggningstekniken mellan 
Grupp 1 och Grupp 2 (tabell 3). 
 I tidigare metodstudier har jag funnit att en ristare utvecklar specialiserade huggningstekniker för 
runor respektive ornamentik (Kitzler 1998; Kitzler Åhfeldt 2002, Paper I). Därför separeras runograferna 
från ornamentikristarna eller artisterna i den fortsatta analysen. Detta har visat sig fruktbart också för 
tolkningsdiskussionen, eftersom det får en del intressanta implikationer angående hur arbetet med 
runstenarna och gravhällarna organiseras. Exempelvis så visar studier av runstenar i Sigtunaområdet att de 
lokala variationerna är mer uttalade för ornamentiken än för inskrifterna. En möjlig tolkning är att 
runograferna rörde sig över större områden och hade mer utbyte med varandra, medan ornamentikristarna 
kan ha rekryterats mer lokalt (Kitzler åhfeldt 2008). Således behandlas runografer och ornamentikristare 
separat, när det kommer till att avgöra hur många ristare som varit verksamma i Köpingsvik. 
 
Huggspårsanalys av runinskrifter 
21 stenar med runinskrifter 3D-scannades. På dessa finns 23 ristningsytor som analyserades med 
huggspårsanalys. Ett stort antal stenar saknar inskrifter, medan andra har inskrifter men är olämpliga för 
analys. Nr 53 visar tecken på att två ristare har deltagit. Runorna var i vissa fall svåra att analysera då de 
anbringats på den böjda kanten i stenens ytterkant, vilket kan ha gjort det svårare för ristaren. Tidigare 
studier har visat att detta kan göra det så problematiskt för ristaren att hans personliga huggningsteknik 
sätts ur spel (Kitzler 1998; Kitzler åhfeldt 2002, Paper I). Av tabell 4 framgår att runograf R1 tycks ha gjort 
inskrifter på såväl gravhällar (Grupp 1) som på runstenar (Grupp 2), men att en annan person hjälpte 
honom på baksidan av Nr 53. Övriga runografer är svagt representerade, men fördelningen i tabell 2 
antyder att tre av dem var med och tillverkade gravhällar (dvs de mer säkert identifierade) och att de fem 
andra resten av stenarna. Vi vet inte om detta skedde samtidigt. 
 
Huggspårsanalys av ornamentik 
Ornamentik analyserades på 24 stenar. Resultatet liknar det som erhölls för runorna (fig. 11, tabell 5, tabell 
6). Fem ornamentikristare kan urskiljas, av vilka två producerade merparten av stenarna medan de övriga 
tre endast är svagt representerade med endast en sten var. Liksom var fallet med runograferna, kan man 
notera att samma ristare har varit engagerade i gravhällar likaväl som i andra stenar (tabell 3). Man bör 
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komma ihåg att runograferna och ornamentikristarna kan vara samma personer, men eftersom 
huggningstekniken skiljer sig mellan runor och ornamentik är det stundtals svårt att knyta samman de två 
aktiviteterna. I det här fallet är antalet prover från varje sten få (en effekt av små fragment och en 
prioritering att analysera ett större antal fragment). Det finns dock anledning att tro att runografen R1 kan 
identifieras med ornamentikristaren O3, då man ser dem i relation till varansra i ett s k Case Profile-
diagram (fig. 13). 
 

Artister och runografer i Köpingsvik 

Resultaten tyder på det kan ha funnits ca fem ornamentikristare och åtta runografer i Köpingsvik (tabell 6). 
Ca 2/3 av dessa personer har bara lämnat spår på ett eller ett par fragment. Det exakta antalet ristare kan 
dock inte fastställas, dels eftersom en del ristare kan ha undsluppit i samplingen och inte finns 
representerade i proverna, dels eftersom resultaten av klusteranalysen är ambivalenta. Det går inte heller att 
med säkerhet knyta ornamentikristarna till runograferna, vi vet därför inte i hur hög grad de sammanfaller. 
En av runograferna kan sannolikt knytas till ornamentik. Ett problem är att flera av ristarna representeras av 
endast ett prov, vilket begränsar möjligheterna till multivariata analyser, där det behövs fler prover i varje 
grupp. I min avhandling och däri ingående artiklar ägnar jag en omfattande diskussion åt denna 
problematik (Kitzler Åhfeldt 2002, Ch.4-5, Paper IV, V). Eftersom hela ristningsytorna har 3D-scannats och 
lagrats digitalt går det dock att återkomma till materialet och fördjupa undersökningen eller för att söka 
svar på nya hypoteser, genom att göra nya huggspårsanalyser med ett nytt urval av huggspår. Med hjälp 
av analysverktyget för huggspårsanalys kan man En stor del av proverna är från fragment som är så små 
att de undandrar sig andra jämförelser som baseras på ornamentiken eller runinskriften.  
 En direkt jämförelse mellan de förmodade gravhällarna (Grupp 1) och de traditionella runstenarna 
(Grupp 2) med hjälp av t-test visar inga signifikanta skillnade i huggningsteknik på en övergripande nivå. 
Det finns alltså ingen stratifiering i huggningstekniken mellan dessa monumenttyper. Tvrätom ser vi att 
samma rsiatare kan ha gjort det ena som det andra. Om vi betraktar materialet utifrån ett annat perspektiv 
och granskar vem som har gjort vad, så finner vi fyra artister som dekorerat gravmonument varav två även 
gjort runstenar. Samt en som bara gjort en runsten. Av tre runografer som gjort inskrifter på 
gravmonument, har en också gjort en inskrift på en runsten. Därtill kommer ytterligare fem runografer som 
enbart gjort runstenar. Merparten av runfragmenten kan hänföras till två ristare, här R1 och O1. R1 kan 
vara samma som O3, Runfragment Nr 37 har ristningar på båda sidorna, vilka har gjorts av olika ristare. 
 

Sammanfattning 

Runfragment i Köpingsvik har dokumenterats med berörelsefri optisk 3D-scanner med hög upplösning och 
analyserats med huggspårsanalys. Genom en kombination av olika statistiska analyser som belyser olika 
aspekter, har jag kommit till följande slutsatser. Det exakta antalet ristare som har bidragit till 
runfragmenten i Köpingsvik kan inte fastställas. Flera personer har bara lämnat spår på ett eller ett par 
fragment, och det finns alltid en möjlighet att någon slinker igenom maskorna vid urvalet. En stor del av 
proverna är från fragment som är så små att de undandrar sig jämförelser som baseras på ornamentiken 
eller inskriften. Här blir huggningstekniken det enda kriteriet. 

Den viktigaste slutsatsen är att samma ristare har huggit såväl eskilstunakistor, eller förromanska 
gravhällar, som runstenar. De konceptuella likheterna i ornamentiken och i inskrifternas formuleringar har 
tidigare poängterats, men här ser vi även en direkt fysisk koppling. Konsekvensen av detta är att 
eskilstunakistor och runstenar har kunnat tillverkas på samma plats och av samma personer. I Köpingsvik 
har de ett nära rumsligt och tidsmässigt samband. Det får viktiga konsekvenser för synen på runstenarna 
om de närmare relateras till eskilstunakistorna. 
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Fig. 9. Klusteranalys av runor. 
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Fig. 10. Runor, Amalgamation Schedule. 
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Fig. 11. Klusteranalys av ornamentik 
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Fig. 12. Ornamentik, Amalgamation Schedule. 
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Tabell 1. Skannade stenar i Köpingsviks kyrka, Öland. 
Group* Nr in Owe 2002

1 2, 8-13, 16, 30, 32, 33, 34, 35, 37

2

17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 

47, 48 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62  
 
Tabell 2. t-test. 

T-test, 

runes
Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 Group 

1

Group 2

Variable Mean Mean t-value df p Valid N Valid N Std.Dev. Std.Dev. F-ratio p

v 138,49 139,89 -0,33 45 0,74 14 33 13,73 12,96 1,12 0,75

D -1920,40 -1905,89 -0,06 45 0,95 14 33 698,35 816,70 1,37 0,56

AvgX -203,27 -239,13 0,54 45 0,59 14 33 144,02 228,49 2,52 0,08

AvgY -704,39 -737,88 0,23 45 0,82 14 33 337,51 486,54 2,08 0,16

AvgZ -1669,92 -1704,69 0,18 45 0,86 14 33 540,13 631,15 1,37 0,56

mindiff 4,87 4,09 2,73 45 0,01 14 33 0,91 0,88 1,07 0,83

plusdiff 4,23 3,87 1,25 45 0,22 14 33 0,95 0,89 1,12 0,75

meddiff 0,13 0,13 0,10 45 0,92 14 33 0,04 0,06 2,00 0,18

k 0,43 0,46 -1,34 45 0,19 14 33 0,05 0,07 2,12 0,15

W 9,79 8,36 2,81 45 0,01 14 33 2,07 1,36 2,33 0,05  

 

Tabell 3. Runografer, tolkning av klusteranalys. 

Runograf 

(8st) Nr.enl. Owe2002 Grupp 1-2

1 Nr2 Group 1

Nr8 Group 1

Nr9 Group 1

Nr37 Group 1

Nr39 framsida Group 2

Nr39b baksida Group 2

Nr46 Group 2

Nr47 Group 2

Nr52 Group 2

Nr53 framsida Group 2

Nr55 Group 2

Nr56 Group 2

Nr58 Group 2

Nr59 Group 2

Nr62 Group 2

2 Nr50 Group 2

3 Nr32 Group 1

4 Nr38 Group 2

4 Nr40 Group 2

5 Nr49 Group 2

6 Nr30 Group 1

7 Nr48 Group 2

8 Nr53b baksida Group 2  
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Tabell 4. Ornamentikristare, tolkning av klusteranalys. 

Artist (4st)

Nr.enl. 

Owe2002 Grupp 1-2

1 Nr10 Group 1

Nr11 Group 1

Nr16 Group 1

Nr18 Group 2

Nr19 Group 2

Nr20 Group 2

Nr24 Group 2

Nr25 Group 2

Nr29 Group 2

Nr31 Group 2

Nr35 Group 1

Nr37b baksidaGroup 2

Nr41 Group 2

Nr42 Group 2

Nr43 Group 2

Nr44 Group 2

Nr61 Group 2

2 Nr34 Group 1

3 Nr60 Group 2

Nr12 Group 1

Nr22 Group 2

Nr33 Group 1

4 Nr17 Group 2

5 Nr13 Group 1  
 
Tabell 5. Tolkning. 

Function Carver Stone Nr Group* v [
o
] D [um]

AvgX 

[um]

AvgY 

[um]

AvgZ 

[um] k

w 

[mm] N

Artist

O1

10, 11, 16, 18, 19, 

20, 24, 25, 29, 31, 

35, 37b, 41, 42, 43, 

44, 61

1+2 148 -1426 -154 -499 -1281 0,47 8,80 17

O2 34 1 130 -2479 -353 -1063 -2091 0,46 10,78 1

O3 12, 22, 33, 60 1+2 127 -2656 -356 -1113 -2313 0,44 7,93 4

O4 17 2 138 -2527 -785 -1419 -2285 0,54 6,45 1

O5 13 1 131 -2488 -395 -1024 -2265 0,30 10,57 1

All Grps 135 -2315 -409 -1024 -2047 0,44 8,91 Sum 24

Runographer

R1

2, 8, 9, 37, 39a, 39b, 

46, 47, 52, 53a, 55, 

56, 58, 59, 62

1+2 132 -2306 -276 -899 -2008 0,44 8,29 15

R2 50 2 112 -3930 -695 -1887 -3343 0,48 8,00 1

R3 32 1 166 -574 -47 -174 -758 0,45 7,75 1

R4 38, 40 2 142 -1412 11 -354 -1241 0,59 8,75 2

R5 49 2 163 -797 -138 -260 -984 0,56 8,50 1

R6 30 1 145 -1211 102 -134 -1265 0,44 16,00 1

R7 48 2 130 -2070 -113 -546 -1814 0,49 13,25 1

R8 53b 2 150 -1422 -149 -570 -1202 0,18 8,50 1

All Grps 142 -1715 -163 -603 -1577 0,45 9,88 Sum 23

* 1 = grave slab, 2 = rune stone and undefined
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Tabell 6. Huggspårsdata. 
Provnr part v D AvgX AvgY AvgZ mindiff plusdiff meddiff vlaengd n 

Kop2n1 runa 127,44 -2185 -92 -566 -1841 3,17 3,83 0,07 7,83 6 

Kop8n1 runa 133,04 -2184 -229 -792 -1802 4,43 3,86 0,11 9,00 7 

Kop9n1 runa 130,94 -2385 -298 -965 -1946 5,20 4,00 0,14 10,20 5 

Kop10n1 orn 132,22 -2172 -191 -777 -1702 4,33 4,08 0,18 8,42 12 

Kop11n1 orn 145,95 -1309 9 -322 -1130 4,50 3,83 0,10 9,17 6 

Kop12n1 orn 122,54 -2788 -260 -1104 -2397 5,00 3,88 0,10 9,50 8 

Kop13n1 orn 130,51 -2488 -395 -1024 -2265 6,71 3,14 0,16 10,57 7 

Kop16n1 orn 166,67 -782 -272 -419 -704 4,75 4,38 0,09 9,13 8 

Kop17n1 orn 138,47 -2527 -785 -1419 -2285 3,00 3,45 0,27 6,45 11 

Kop18n1 orn 139,55 -2182 -422 -1056 -1814 4,59 4,14 0,18 8,73 22 

Kop19n1 orn 141,34 -1760 -175 -689 -1443 4,19 3,81 0,26 8,00 16 

Kop20n1 orn 165,87 -575 -46 -159 -624 5,07 4,60 0,11 9,67 15 

Kop22n1 orn 128,74 -2436 -238 -928 -2135 3,17 2,88 0,19 6,04 24 

Kop24n1 orn 136,41 -1866 -99 -511 -1712 5,00 4,25 0,11 9,25 4 

Kop25n1 orn 150,64 -1057 -8 -134 -1110 5,19 4,37 0,07 9,56 27 

Kop29n1 orn 154,21 -1094 -86 -344 -1033 4,38 3,38 0,09 7,75 16 

Kop30n1 runa 144,78 -1211 102 -134 -1265 4,00 7,00 0,10 16,00 1 

Kop31n1 orn 166,19 -574 -47 -174 -758 4,25 3,50 0,13 7,75 4 

Kop32n1 runa 166,19 -574 -47 -174 -758 4,25 3,50 0,13 7,75 4 

Kop33n1 orn 126,59 -2647 -305 -1099 -2282 5,00 3,57 0,16 8,57 14 

Kop34n1 orn 130,28 -2479 -353 -1063 -2091 5,78 5,00 0,19 10,78 9 

Kop35n1 orn 142,92 -1782 -282 -723 -1567 6,17 5,00 0,17 11,17 12 

Kop37a_n1 runa 138,78 -1901 -231 -700 -1629 4,83 4,17 0,09 9,00 6 

Kop37b_n1 orn 151,75 -1170 -80 -359 -1054 5,18 4,45 0,13 9,64 11 

Kop38n1 runa 136,89 -1726 -10 -504 -1380 3,50 5,00 0,06 8,50 2 

Kop39a_n1 runa 130,11 -1918 -29 -443 -1754 6,33 3,67 0,10 10,00 3 

Kop39b_n1 runa 149,49 -1012 46 -11 -1402 4,67 3,67 0,11 8,33 3 

Kop40n1 runa 147,38 -1099 32 -204 -1103 3,60 5,40 0,04 9,00 5 

Kop41n1 orn 149,55 -1538 -333 -663 -1329 5,60 4,73 0,08 10,33 15 

Kop42n1 orn 149,63 -1123 -17 -273 -1080 3,50 3,69 0,10 7,19 16 

Kop43n1 orn 140,42 -1493 16 -332 -1288 4,71 3,57 0,10 8,29 7 

Kop44n1 orn 141,70 -1632 -98 -494 -1598 3,69 3,67 0,14 7,36 36 

Kop46n1 runa 127,11 -3010 -599 -1489 -2548 3,50 3,38 0,19 7,50 8 

Kop47n1 runa 131,94 -2477 -368 -1101 -2201 3,63 3,38 0,13 7,63 8 

Kop48n1 runa 130,38 -2070 -113 -546 -1814 5,50 6,50 0,05 13,25 4 

Kop49n1 runa 162,52 -797 -138 -260 -984 2,50 4,75 0,05 8,50 4 

Kop50n1 runa 111,83 -3930 -695 -1887 -3343 3,43 3,86 0,20 8,00 7 

Kop52n1 runa 126,67 -2675 -366 -1131 -2267 3,86 4,71 0,18 9,29 7 

Kop53n1 runa 141,64 -1854 -262 -781 -1613 3,25 3,75 0,14 8,25 4 
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Kop53bn1 runa 149,75 -1422 -149 -570 -1202 4,50 1,50 0,06 8,50 2 

Kop55n1 runa 139,98 -1697 -128 -485 -1614 3,50 3,33 0,10 7,67 6 

Kop56n1 runa 117,15 -3246 -384 -1325 -2721 4,29 3,57 0,15 8,57 7 

Kop58n1 runa 124,20 -2918 -391 -1297 -2465 3,25 3,63 0,11 7,50 8 

Kop59n1 runa 137,79 -2113 -304 -932 -1807 3,13 2,38 0,12 6,13 8 

Kop60n1 orn 130,64 -2753 -621 -1322 -2438 3,75 3,56 0,17 7,63 16 

Kop61n1 orn 141,27 -2133 -483 -1057 -1833 3,71 4,14 0,17 8,21 14 

Kop62n1 runa 125,15 -3016 -510 -1469 -2505 3,71 3,00 0,09 7,43 7 
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