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Abstract  

Picture stones were produced on the island of Gotland during the Iron Age, about 100-1150 AD. 

In this dissertation it has been made clear that biographical- and pre-iconographic perspectives 

enables new understandings of the stones. The wave-shaped cist stones, about 30 of the nearly 

500 picture stones, were clearly produced as different from the axe- or mushroom-shaped large- 

and dwarf stones. This has been shown by their difference in shape, size and the frequency and 

placement of motifs. Reuses of cist stones does however concur with the other stones and 

suggest they were used for the same reasons and purposes. In this dissertation it has also been 

made clear that there is no concrete evidence that the cist stones were erected as cists 

constructions, especially for women or used for offerings. The term “small wave-shaped” picture 

stones has therefore been introduced as a substitute.  
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1. Inledning 

 

1.1. Introduktion  

Under järnåldern tillverkades på Gotland, mellan ca 100-1150 e.v.t., ornerade stenar generellt 

benämnda som bildstenar. På ön har närmare 500 sådana påträffats, av dessa har ett 30-tal 

klassificerats som bildstenar av typen kiststen. Det är dock de till antalet fler och storleksmässigt 

större stenarna som utgjort fokus i forskningen. För att förstå bildstensproduktionen som helhet, 

och därmed även få en inblick i järnålderssamhället, kan dock inte bara de bildstenar som mest 

frekvent påträffats analyseras. De stenar som påträffats i mindre antal, som kan beskrivas som en 

minoritet inom bildstensproduktionen, är av lika stor betydelse då de är del av samma praktik.  

     De tolkningar som presenterats angående varför vågformade kiststenar tillverkats baseras till 

stor del på analyser av ett fåtal stenar. I denna uppsats undersöks därför samtliga bildstenar som 

klassificerats som kiststenar. De tidigare tolkningarna värderas kritiskt utifrån vilket stöd de har i 

materialet när samtliga kiststenar undersöks i detalj vad gäller fyndkontext, motiv, form, storlek 

och bevarandegrad. Då namnet på bildstenskategorin baseras på en tolkning av deras funktion 

introduceras i denna uppsats ett mer neutralt begrepp, ”små vågformade bildstenar”, som istället 

beskriver deras utseende. Då stenar av olika författare anges som olika bildstenstyper undersöks 

även huruvida de som kiststenar klassificerade ens kan bedömmas utgöra en grupp.  

     Inom den extensiva bildstensforskningen har främst ikonografiska tolkningar av stenarnas 

bilder utförts, dvs. identifiering av dem som mytologiska personer och händelser, samt 

tolkningar av stenarnas ursprungliga placering och funktion. Den första tolkningstypen kan 

kritiseras av flera orsaker, bl.a. då den förutsätter att alla bildstenar har mytologisk ornamentik. 

Detta bidrar till en homogenisering av bildstenarna och tar inte hänsyn till huruvida vissa motiv 

med viss placering endast finns på en viss bildstenstyp etc. I denna uppsats undersöks därför 

förekomsten och placeringen av motiv snarare än attribuering av dem till myter. Den andra 

tolkningstypen tar inte hänsyn till det faktum att majoriteten av bildstenarna har påträffats i 

sekundära kontexter så som kyrkor. För att förstå bildstenspraktiken som helhet är även 

återanvändningar, där stenarna givits nya funktioner och betydelser, viktiga att ta i beaktande. 

Det tycks inom arkeologi allmänt vara vanligare att fråga varför något tillverkades än att fråga 

hur det har använts. I denna uppsats undersöks därför den faktiska fyndkontexten hos de 

bildstenar som klassificerats som kiststenar.  
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1.2. Bakgrund 

Bildstenar har sedan tidigt 1900-tal utgjort ett aktuellt forskningsämne i en rad discipliner, så 

som religionshistoria, konstvetenskap, språkvetenskap och arkeologi. Orsaken till det ständigt 

återkommande intresset är just, så som begreppet antyder, stenarnas mångtaliga bilder. 

Ornamentiken har undersökts i syfte att få insikt om såväl religiösa som vardagliga praktiker, 

hantverk, estetik och mycket mer. Ständigt utkommer nya böcker, artiklar och uppsatser som på 

olika sätt försöker bidra till förståelsen av vad bildstenar är, när och varför de tillverkades.  

     Grundläggande kan en bildsten beskrivas som en ur kalk- eller sandsten uthuggen flat sten 

med antingen inhuggna eller i låg relief uthuggna bilder. De anses ha producerats under 

järnåldern, mellan ca 100 och 1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15) och har i princip 

påträffats uteslutande på ön Gotland (Andrén 1989:287). I nuläget finns det närmare 500 kända 

bildstenar och bildstensfragment (Lamm 2003:206). Återkommande beskrivs de som grav- och 

minnesstenar resta efter individer, placerade på gravfält och vid vägar antingen i grupp eller som 

singlar (se t.ex. Andrén 1989:287, 291, Nylén 2003:12-13). Majoriteten av bildstenarna har dock 

påträffats i till synes sekundära kontexter så som i kyrkor och gravar (Nylén 2003:12-13, Måhl 

1990:16-21). Endast ett fåtal bildstenar har påträffats stående ute i landkapet, en placering som 

dock inte behöver representera den ursprungliga (Måhl 1990:14). 

     Då bildstenar uppvisar tydliga skillnader i såväl storlek, form som motiv och stil delades de 

tidigt in i olika grupper. Storleks- och formmässigt finns grupperna stora-, dvärg-, kant- och 

kiststenar och stilmässigt finns A-E. Kategorierna är skapade av Sune Lindqvist (1941) och 

delvis baserade på Fredrik Nordins forskning (se t.ex. Nordin 1903). Såväl stora-, dvärg- som 

kiststenar har rötter, dvs. oornerade nedre delar som antyder att de varit placerade i marken. 

Kantstenar är, som namnet antyder, endast smala avlånga stenar med ornamentik som liknar de 

övrigas. (Lindqvist 1941:18-123). Då kantstenar inte tycks utgöra en bildsten av samma typ som 

de andra kommer de i uppsatsen inte att beröras närmare.  

     Stora stenar finns inom grupp A och C-E, dvärgstenar inom A-E och kiststenar inom B-E. De 

bildstenar som grupperats som A-stenar har ornamentik i geometrisk stil och ofta förekommer 

virvel- och spiral-mönstrade cirklar (se fig. 1) och skepp med åror. Både dvärgstenarna och de 

stora har en form med lätt konvex överdel och raka vertikala sidor (se fig. 1). (Lindqvist 

1941:22-31). Dessa kallas ofta yxformade (se t.ex. Steffen 1948:13). De stora bildstenarna kan 

vara närmare 2 m och dvärgstenarna upp till ca 75 cm höga (se Lindqvist katalog 1942).  
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     Geometrisk stil förekommer även på B-

stenar, dessa har dock skepp både med och 

utan segel och fler motiv så som fåglar 

och fyrfotade djur. Dvärgstenarna i grupp 

B har en mer konvex överdel än de i A, 

ibland så kraftig att den liknar en 

halvcirkel, och inåtgående hörn skapandes 

en midja (se fig. 2). De bildstenar som  Fig. 1. Hablingbo Havor II, GF.     Fig. 2. Eskelhem Larsarve I, GF. 

klassificerats som kiststenar har inom Photo: Elin Stenqvist 2013          Photo: Elin Stenqvist 2013. 

samtliga B-E-grupper en vågformad överdel med välvd topp och utåtgående horisontella eller S-

formade hörn (se fig. 3). (Lindqvist 1941:35-40). Dvärgstenarna, varav vissa är ornerade på båda 

sidor, är upp till 140 cm höga, flertalet dock under 1 m, och kiststenarna runt 50 cm (se Lindqvist 

katalog 1942).  Fig. 3. Hellvi Ire VI, GF. Photo: Elin Stenqvist 2013. 

     De bildstenar som grupperats som C-stenar har en 

ornamental stil beskriven som friare än A-B-

stenarnas och med en större motivvariation. 

Återkommande är dock skepp och ryttare. Dvärg- 

stenarna och de stora har en kraftigt välvd överdel 

med inåtgående hörn skapandes ett huvud snarare än 

en midja (se t.ex. Lindqvist 1941 fig. 81), kallad svampform, medan kiststenarna har samma 

form som inom B. (Lindqvist 1941:40-48). De stora stenarna är upp till 3 m höga, dvärgstenarna 

upp emot ca 110 cm och kiststenarna upp emot 70 cm (se Lindqvist katalog 1942).  

     Bildstenar grupperade som D beskrivs ha en ornamental stil och kontur som liknar den 

tidigare gruppens, dock med sämre utfört bildhantverk (Lindqvist 1941:49-50). De stora D-

stenarna är upp emot 2 m höga, dvärgstenen ca 120 cm och kiststenen ca 110 cm (se Lindqvist 

katalog 1942). E-gruppens bildstenar har samma former som C-D-stenar men en annan 

ornamental stil. De bildstenar som grupperats som B-D-stenar har mönstrade kantbårder medan 

E-stenar har kantbårder med runor och på bildytan förekommer slingrande mönster, drakdjur och 

kors. (Lindqvist 1941:52-61). De stora bildstenarna kan vara upp emot 220 cm höga, 

dvärgstenarna, varav vissa är dubbelsidigt ornerade, ca 85 cm och kiststenarna upp emot 164 cm, 

dock är flertalet som mest 74 cm höga (se Lindqvist katalog 1942).  

     Förekomsten av väldefinierade och välavgränsade kategorier av bildstenar innebär dock inte 

att materialet utan svårigheter kan placeras in i dessa. Det fragmenterade tillståndet hos flertalet 

stenar försvårar kategoriseringen, liksom vittrade bildytor, arkaiseringar etc. Problematiken är 
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synlig redan hos Lindqvist som upprättade en kategori med C-E-stenar (se 1941:44), dvs. en 

kategori för de stenar som är svårklassificerade. För kategorin kiststenar är svårigheten med 

gruppering väldigt tydlig eftersom bildstenar i en katalog uppges som kiststenar medan samma 

stenar i en annan uppges som andra bildstenstyper. Det tycks alltså råda stor osäkerhet kring 

vilka kriterier en sten måste uppfylla för att grupperas som kiststen. Dessa kriterier kommer 

därför att diskuteras i uppsatsen.  

     Som antyds av den linjära presentationen av A-E-stenar är uppdelningen utformad som en 

relativ datering där A-stenar anses vara äldst och E-stenar yngst, bl.a. baserat på jämförelser med 

ornamentik på metallföremål (Lindqvist 1941:108-123), som i sin tur till stor del är typologiskt 

daterade. Kronologin har av flertalet författare kritiserats och omarbetats (bl.a. Nerman 1947, 

Eshleman 1983, Eriksson et al 1983, Warncke 1986. Hyenstrand 1989, Varenius 1992, Wilson 

1995, 1998, Imer 2004, 2012). Flertalet diskuterar främst årtal och inte huruvida ordningen av A-

E-stenar och deras uppdelning är sannolik eller ej. Arkaisering är t.ex. något som försvårar en 

stilbaserad datering. Med detta i åtanke kommer A-E-grupperingen av bildstenar i denna uppsats 

främst användas för att markera skillnader i stil och inte i tid.  

 

1.3. Forskningshistorik 

 

 1.3.1. Bildstenar generellt 

I mer än 300 år har bildstenar beskrivits i litterär form. De förekommer i ett flertal böcker, varav 

ett fåtal uteslutande berör bildstenar, ett antal uppsatser främst på C-D- men även doktorsnivå, i 

tidsskriftserierna Gotländskt Arkiv och Fornvännen samt i ett antal artiklar från diverse 

tidsskrifter. Det författarna har valt att fokusera på har skiftat mellan stenarnas bilder, 

runinskrifter, former, fyndplatser, dateringar, diskussioner kring deras ursprungliga och 

sekundära placering och funktion, samt de folkloristiska berättelser som varit kopplade till dem. 

Sällan har dock dessa frågor berörts i en och samma text. 

     Det grundläggande verket om bildstenar är Lindqvists Gotlands Bildsteine, utkommen i två 

volymer i början av 1940-talet. Dubbelverket är resultatet av ett arbete som påbörjades av 

Nordin, tillsammans med Gabriel Gustafson och Olof Sörling (Lindqvist 1941:9-17). De stenar 

som vid tiden var kända beskrevs och klassificerades in i grupper baserade på form, storlek och 

bilder. Dessa grupperingar används än idag och visar tydligt att verket utgör grunden för i 

princip all bildstensforskning. I boken Bildstenar av Erik Nylén och Jan Peder Lamm, utkommen 

i ett antal utgåvor (bl.a. 1978, 1987, 2003), förenklades Lindqvists grupperingar till T tidig, M 

mellan, S sen, K kiststenar och Ka kantstenar, de tre första representerande Lindqvists A-, B- 
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respektive C-E-stenar (Lamm 2003: 171-172, 178-179). Denna indelning bortser alltså från den 

stora stilförändringen hos E-stenar, med en stil som liknar det svenska fastlandets runstenar. 

Indelningen i T, M och S har använts av flera efterföljande forskare, men då den baseras på 

Lindqvists typologi bör dennes verk ändå ses som det mest inflytelserika. I Nyléns och Lamms 

utgåvor presenteras materialet på ett övergripande populärvetenskapligt sätt. Det största bidraget 

till forskningen utgör uppdaterade kataloger i tabellformat och uppgifter om stenens och 

bildytans bevarandegrad.   

     Inom Bildstensforskningen har ikonografiska tolkningar av bilderna, dvs. försök till 

identifikation av kända mytiska figurer och händelser, varit dominerande. Försök att påvisa 

inspirationskällorna för den gotländska bildstensproduktionen har även gjorts utifrån jämförelser 

med bildproduktion från övriga delar av Europa. (För exempel på dessa bildtolkningsmetoder se 

Pipping 1901, Lindqvist 1941-1942, Jungner 1930, Holmqvist 1952, Arrhenius et al 1960, 

Trotzig 1981, Andrén 1989, Petrenko 1991, Wallin 1994, Hermodsson 2000, Staecker 2004, 

Myrberg 2005, Swanström 2010 och red. Herlin Karnell 2012). Ansatser att bedöma varifrån de 

gotländska hantverkarna fick inspiration är dock problematiskt i och med att det inte är en 

envägskommunikation (se t.ex. Andreeff 2007). 

    Den ikonografiska bildtolkningsmetoden är, trots extensiv användning, inte utan problem. 

Problem att koppla bilderna till myter finns då de bevarade nedskrivna källorna inte är samtida 

med bildstensproducerandet och då en stor del av de samtida existerande myterna troligtvis inte 

finns nedskrivna (Eshleman 1983:16-17). Dessutom beror tolkningen av en bild till stor del på 

vem som betraktar den; bilder har inte en inneboende betydelse som är statisk över tid och rum 

eller som direkt överförs från producentens intentioner till individens tolkning (se kap. 1.7. s. 11-

12). I denna kritik antyds att bilderna inte på förhand kan antas avbilda just mytiska händelser 

eller att alla människor som betraktat bilderna uppfattat dem som mytiska eller specifikt 

fornnordiska. Då flertalet av de gotländska bildstenarna imålats i modern tid (se Lindqvist 

1941:14-15) är bildtolkningar av dem på förhand problematiska. Detta eftersom imålningen i sig 

utgör en slags tolkning, redan påpekat av Adéla Björkman (1986:10-11). Olika forskare har t.ex. 

identifierat olika figurer (Arrhenius et al 1960:173-174). Ett antal bildstenar har blivit 3D-

scannade (Kitzler Åhfeldt), något som möjliggör undersökning av motiv utan påverkan av 

stenarnas imålning. Detta har dock inte medtagits i denna uppsats men utgör en bra start för 

framtida forskning.  

     Som redan nämnts antas bildstenarna ursprungligen ha varit placerade vid gravar och vägar. 

Diskussioner om var bildstenar faktiskt påträffats och spår av sekundär användning sker mer 

sällan, de första redan påpekat av Karl-Gustaf Måhl (1990:13). Det svala intresset för den 
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faktiska fyndkontexten syns tydligt redan i de tidiga redogörelserna från sent 1800-tal där 

fyndomständigheterna ofta beskrivs med några få meningar och utan detaljer. De sekundära 

användningar och fyndkontexter som dock diskuterats är sliprännor (Philip 1986, Henriksson 

1988, Swanström 1995) och placering av bildstenar i kyrkor (Burström 1996, Johansen 1997), 

gravar (Andreeff 2001, Thunmark-Nylén 2006, Rundkvist 2012) och övriga platser (Måhl 1990). 

I dessa diskussioner är det dock bildstenar generellt som berörs och i några fall har bildstenar 

klassificerade som kiststenar aktivt valts bort (t.ex. Johansen 1997, Måhl 1990). Denna frånvaro 

av bildstenar klassificerade som kiststenar finns även inom övrig bildstensforskning.  

     Inom forskningen är det främst de stora bildstenarna som har utgjort fokus. För att kunna 

förstå bildstensresningspraktiken som helhet, och därmed även få en inblick i järnålders-

samhället, kan dock inte analyser enbart fokusera på en bildstenstyp. I enlighet med 

hermeneutiskt tankesätt måste samtliga delar tas med för att helheten ska förstås, något som 

denna uppsats eftersträvar i och med uppmärksammandet av de bildstenar som klassificerats som 

kiststenar.  

 

 1.3.2. Kiststenar specifikt  

Majoriteten av ovanstående verk berör som sagt inte de bildstenar som grupperats som 

kiststenar. De få gånger kiststenar förekommer i texter nämns de ofta i förbifarten. Möjligtvis 

beror ointresset för de små stenarna på att de inte är stora och monumentala, dvs. inte hamnar i 

blickfånget, att de utgör ett fåtal av det totala antalet bildstenar samt att de, vilket namnet 

antyder, redan anses vara färdigtolkade som kistor.  

     Erik Brate tycks vara den förste som tolkar bildstenar av små dimensioner med välvda 

överdelar och utåtgående hörn som delar av fyrsidiga kistor (se Brate 1902:133). Dennes 

kisttolkning tycks innan utgivningen av Bildsteine 1941 ha accepterats och ansetts passande nog 

att namnge en bildstenskategori med vågformade stenar. Liksom övriga klassificeringar från 

Lindqvists dubbelverk används begreppet kiststen än idag. Den senast nämnde författaren 

beskriver kistenar som ursprungligen stående antingen i par, utgörandes fot- och huvudända 

ovanpå grav, eller utgörandes en fyrsidig kista, till för nedläggning av brända ben eller ståendes 

över jordad grav. De vågformade stenarna beskrivs kunna skapa en kista såväl över som under 

mark, dvs. med rötterna. (Lindqvist 1938:20, 1941:40, 1964:42-43). Brate framhåller själv att de 

gotländska stenarna med sina dimensioner inte kunnat rymma ett helt skelett (1902:133). Dessa 

beskrivningar av ursprunglig placering baseras dock på tolkningar och inte på hur stenarna 

faktiskt påträffats. Som kistor kopplar Lindqvist de gotländska bildstenarna till fastlandets 

Eskilstunakistor (1964:55), tolkade som kristna gravar (Lindqvist 1915:104). Flertalet av dessa 
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har påträffats i fragmenterade delar (Körlinge 2012:1) och är i likhet med de gotländska främst 

rekonstruerade som kistor (se t.ex. Lindqvist 1915:27-29).  

     Bildstenar av kiststenstyp har av Lindqvist i olika texter tolkats som minnesmärken över 

kvinnor och som offeraltare. Nämnde författare observerar att mindre våldsamma bilder 

förekommer på de vågformade bildstenarna i jämförelse med de stora svampformade. Denne 

uppmärksamar även att en vågformad bildsten har runor som anger att den är rest efter en 

kvinna, medan en svampformad sten från samma fyndplats, Ardre kyrka, anger att den är rest 

efter en man. (Lindqvist 1938:20, 1941:58-61). Samma observation angående runor och genus 

gör Beata Böttger-Niedenzu i sin doktorsavhandling från 1982 (1982:16-18, 46-47). I två artiklar 

från 1989 respektive 1993 återknyter Anders Andrén till ovan nämnda tolkningar och placerar 

kiststenar och stora svampformade stenar i ett dikotomiförhållande av typen kvinna-man, härd-

dörr, livmödrar-fallos, lugn-våld samt vagn-skepp (1989:291-292, 1993:36-46). Andrén nämner 

att vagngravar på kontinenten, med endast ett undantag, är kvinnliga och noterar att vagnmotiv 

endast förekommer på kiststenar, medan skepp endast förekommer på de svampformade 

(1993:39-46). Uppdelningen av motiven noterades redan av Lori Eshleman i sin konst-

vetenskapliga doktoravhandling från 1983 (1983:28, 36).  

     Dessa tolkningar är intressanta men baseras på ett fåtal bildstenar klassificerade som 

kiststenar och kan därmed inte antas vara aktuella för de 30 övriga. Såväl Böttger-Niedenzu, 

Eshleman och Andrén analyserar endast utvalda bildstensgrupper, de första två C-D-stenar (1982 

se titel, 1983:1,17) och den senare C-E-stenar (1989:287). En beskrivning av att vagn är ett för 

kiststenar återkommande motiv är problematiskt när det endast baseras på två C-D stenar (de 

från Grötlingbo Barshaldershed och Alskog kyrka). Dessutom baseras runargumentet endast på 

en kiststen och fynd från en plats. Ytterligare kritik som kan riktas mot de dualistiska 

könstolkningarna är att stridsscener förekommer på de vågformade stenarna (se table 1, s. 18). 

     Tolkningen av kiststenar som kvinnliga minnesstenar har även kritiseras av Eva-Marie 

Göransson i dennes doktorsavhandling från 1999. Kritiken grundas delvis på att det finns 

mansnamn på kiststenen Sanda I och runor som anger att två svampformade stenar från Ardre 

kyrka är resta efter kvinnor. Delvis grundas kritiken på att det finns en vagn avbildad på 

dvärgstenen från Ekeby kyrka (ursprungligen troligtvis svampformad, se Lindqvist 1941 fig. 

180), och att de som kiststenar klassificerade Hellvi Ire V-VI och Grötlingbo Barshaldershed 

Norrkvie 1:16 har påträffats i manliga gravar. (Göransson 1999:58-60). Det finns dessutom en 

tydligt svampformad dvärgsten i Sproge kyrka med släde dragen av en fyrbent zoomorf figur 

(för bild se Jansson 1966:106). Förekomsten av vagn även på svampformade stenar har även 

Lindqvist noterat (1964:75). Göransson accepterar vagnen som kvinnligt kopplad men inte att 
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kiststenar skulle vara resta för kvinnor och poängterar att det i bilderna på stora stenar och 

kiststenar snarare finns olika typer av manlighet och kvinnlighet representerad (1999:58-60). 

Dualistiska tolkningar fastnar just i uppfattningar om manligt och kvinnligt som varandras 

motsatser, utan gråzoner, och att det endast finns en typ av manlighet respektive kvinnlighet.  

     Lindqvists alternativa tolkning, att kiststenar utgjort altare för matoffer, på eller vid gravar 

och minnesvårdar, baseras delvis på förekomsten av fynd av kol och djurben vid stående 

bildstenar. Sådana fynd påträffades t.ex. vid utgrävning av de stående stenarna i Buttle Änge där 

just stenar med vågform framkom. Delvis baseras tolkningen på att det tidigare, under sen 

bronsålder till tidig järnålder, ska ha förekommit matoffer vid gravar och att kiststenarna då var 

en fortsättning på detta. Spår av den tidigare praktiken anses vara förekomsten av flata stenar 

med gravklot, som altarbord respektive symboliska brödoffer, placerade vid gravars sydkant 

samt förekomsten av stenar i kistformationer söder om gravar och andra fornlämningar. 

Lindqvist nämner även förekomsten av matoffer i gravhus på senare tiders kristna kyrkogårdar 

och argumenterar för sin tolkning då vågformen liknar antikens tempel och altare (1964:42, 48-

49, 52-54).  

     Då spår av kol och djurben etc. även påträffats i samband med utgrävningar av stående 

bildstenar, utan fynd av kiststenar, (se t.ex. Lindqvist 1942:139-140) tycks offring vara kopplat 

till bildstenar generellt och inte kiststenar specifikt. Produceringen av kiststenar som en 

fortsättning på en äldre gravpraktik är svår att bevisa då inga bildstenar klassificerade som 

sådana har påträffats i tydlig kistformation (se kap 3.). Dessutom utgör den äldre offerpraktiken 

endast tolkningar. Samtliga tolkningar som presenterats för de små vågformade bildstenarna är i 

behov av revidering. För att kunna tolka gruppen måste alla de bildstenar som klassificerats som 

kiststenar analyseras och inte bara ett fåtal; deras fyndkontext undersökas i detalj, förekomsten 

av motiv på samtliga stenar och deras uteseende i övrigt. För att kunna förstå bildstenar 

grupperade som kiststenar måste de även relateras till övriga bildstenstyper, inte bara undersökas 

som en separat företeelse.  

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, utifrån fyndplats, form, storlek, bevarandegrad och förekomsten och 

placeringen av motiv, analysera samtliga bildstenar som klassificerats som kiststenar. Undersöka 

hur kiststensgruppen relaterar till den övergripande bildstenstraditionen på Gotland och huruvida 

de i sin samtid och senare betraktades som en specifik kategori av bildstenar. I syftet ingår även 

att kritiskt värdera tidigare tolkningar som främst baserats på ett fåtal bildstenar klassificerade 

som kiststenar.  
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 I vilken uträckning utgör stenar klassificerade som kiststenar en tydligt avgränsad 

kategori inom den gotländska bildstenstraditionen vad gäller form, storlek, bilder och 

senare tiders placeringar? I vilken utsträckning utgjorde gruppen en specifik kategori av 

bildstenar för de som producerade dem respektive återanvände dem?  

 Vilka bevis finns det för ursprunglig funktion och placering hos de bildstenar som 

grupperats som kiststenar?  

 Vilka bevis finns det för senare tiders användningar av bildstenar klassificerade som 

kiststenar?  

 Finns det stöd i materialet för de tolkningar som tidigare presenterats när samtliga 

bildstenar klassificerade som kiststenar analyseras? 

 

1.5. Material  

Bildstenskategorin kiststenar är, som redan nämnts, en kategori vars avgränsningar inte tycks 

helt självklara. För att möjliggöra en analys av gruppen kommer därför samtliga bildstenar som 

klassificerats som kiststenar eller möjliga kiststenar att beröras. För att förenkla och effektivisera 

beskrivnigen av materialet kommer ett antal förändringar av tidigare klassificeringar att 

genomföras. Nyare fynd av bildstenar har betecknats med arabiska siffror, t.ex. Levide k:a 1 och 

2 (Lindqvist 1964:70), medan de tidigare fynden benämnts med romerska (se Lindqvist 1941-

1942). För att skapa enhetlighet i och med att det övervägande antalet kiststenar påträffats före 

1941 kommer även majoriteten av de efterföljande i uppsatsen att anges med romerska siffror.  

     I uppsatsen kommer dessutom de bildstenar som grupperats som kiststenar främst beskrivas 

med hjälp av förkortningar: ALK (Alskog k:a), AG (Alva Gudings), ARK (Ardre k:a), AP 

(Ardre Petsarve), BN (Bara Nederbjärs), BL (Boge Laxarve), BÄ (Buttle Änge), FÄ (Fole 

Änge), GS (Garda Smiss), GK (Gothem k:a), GBN (Grötlingbo Barshaldershed, Norrkvie), HAB 

(Halla Broa), HU (Halla Unsarve), HEB (Hejnum Bjärs), HI (Hellvi Ire), HA (Hemse 

Annexhemmanet), LK (Levide k:a), LOT (Lokrume Tomase), LÄT (Lärbro Tängelgårda), SAK 

(Sanda k:a), STK (Stenkyrka k:a), VSH (Visby S:t Hans kyrkoruin), VK (Väskinde k:a) samt OF 

(Okänd fyndort).  

 

1.6. Metod  

Som första steg kommer material om de bildstenar som klassificerats som kiststenar eller möjliga 

sådana att samlas in, främst från ATA, och sammanställas i katalog- och tabellformat. Tidigare 

har kataloger av samtliga bildstenar utformats av Lindqvist 1941-1942 och Lamm 1978-2003, 
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kataloger som på olika sätt dock saknar relevant information. I Lindqvists katalog, Bildsteine II, 

finns för de flesta bildstenarna tydliga källhänvisningar och fotografier och/eller avritningar av 

de stenar som var kända vid tiden då boken skrevs. Stort utrymme ges dock till bildtolkningar av 

ikonografisk typ och fyndomständigheterna meddelas ofta sparsamt och stenarnas dimensioner 

ibland bristfälligt. Bildstenarnas gruppering i A-E liksom ofta även deras grupptillhörighet som 

stor-, dvärg- respektive kiststen ges i tabeller i Bildsteine I, dvs. inte i själva katalogdelen. 

     I Lamms kataloger från 1978-2003 ges, för majoriteten av stenarna som var kända vid tiden 

för böckernas tillkomst, information om stenarnas och bildytans bevarandegrad och deras 

nuvarande befintlighet, dvs. var de finns förvarade. Dock ges endast kortfattad information om 

fyndomständigheter, i de flesta fallen anges endast ortnamnet på fyndplatsen, och motiv, ofta 

presenteras ett urval. Information om stenarnas dimensioner saknas helt och endast ett fåtal 

fotografier och avritningar finns tillgängliga.  

     I den katalog, utgiven som vol. II, och i de tabeller som upprättas i denna uppsats kommer det 

positiva med de tidigare katalogerna att tas tillvara och det negativa kompletteras. Det positiva i 

form av fotografier eller avbildningar, tydliga källhänvisningar, bildytans och stenens 

bevarandegrad och angivande av nuvarande befintlighet. Det negativa i form av att istället ha 

mer detaljerade men icke övertolkande motivbeskrivningar, detaljerade fyndkontext-

beskrivningar och angivna dimensioner där rötterna, dvs. de oornerade nedre delarna, tydligt 

anges. Dessutom kommer mer detaljerade beskrivningar av stenarnas form att finnas med, något 

som saknats i tidigare kataloger. Genusbedömningar av de antropomorfa figurerna kommer att 

baseras på de genusattribut Göransson presenterat. Dennes forskning har visar att kvinnor 

genomgående tycks ha fotsid klädsel, långt hår och S-formad kropp medan män har byxor, skägg 

och rak kroppsform (Göransson 1999:38-43).  

     För att få en överblick över materialets spridning på Gotland, dvs. var bildstenar 

klassificerade som kiststenar har påträffats, kommer en karta att upprättas. På denna ska typ av 

fyndkontext, så som t.ex. kyrklig, och stilindelning, B-E, tydligt framgå. Denna kommer 

tillsammans med katalogen och tabellerna att utgöra grund för den komparativa analysen, dvs. 

jämförelsen av de stenar som klassificerats som kiststenar och jämförelsen av dessa med de 

övriga bildstenstyperna vad gäller fyndkontext, form, storlek, bevarandegrad samt förekomst och 

placering av motiv. 

     Då det för jämförselsen med de övriga bildstenstyperna krävs foton och/eller avbildningar 

kommer Lindqvists Bildsteine I-II från 1941-1942 att utgöra den främsta källan. Då de motiv-

beskrivningar som finns i boken Bildstenar från 2003, där de senare fynden finns med, främst 

utgör korta anmärkningar och snarast ett urval av all ornamentik kommer Lamms katalog till stor 
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del inte användas. För att underlätta beskrivningarna kommer Lindqvists angivna figurnummer 

för stora- och dvärgstenar att hänvisas till. Som utgångspunkt för jämförelsen mellan runförsedda 

bildstenar har Thorgunn Snædals doktorsavhandling om de Gotländska runskrifterna, från 2002, 

använts. Det är alltså möjligt att nyfynd framkommit som ändrar de mönster som i uppsatsen 

framkommer. I nämnde författares text anges stenarna med runnummer, de kommer dock 

översättas till Lindqvists figurnumrering.  

 

1.7. Teoretiskt ramverk  

Vid producerandet av denna uppsats har inspiration hämtats från biografiska- och 

bildtolkningsteorier där objekt och motiv betraktas som mångtydiga, över tid och rum 

föränderliga, utan en essentiell betydelse. I denna uppsats kommer inte en undersökning av 

bildstenarnas hela livsbiografi att eftersträvas, snarare har dessa idéer influerat angreppssätt och 

tolkningar. Som redan nämnts har även ett hermeneutiskt förhållningssätt, där förståelse för 

helheten anses kräva en förståelse av samtliga delar och där förståelsen för samtliga delar anses 

kräva en förståelse av helheten, inspirerat (se t.ex. Gadamer 1975:167). 

     Ett biografiskt angreppssätt, där inte bara artefakters ursprungliga funktion eftersöks utan 

även efterföljande användningar, introducerades först av Igor Kopytoff (1986). Denne hävdar att 

föremål i likhet med människor har en livshistoria med födsel och död. De har i likhet med 

människor under sin livstid olika roller som genom livet skiftar, olika kategorier som de av vissa 

individer, vid vissa tidpunkter och situationer anses tillhöra. Det är tydligt att det är människor 

som skapar dessa roller, de finns inte inneboende varken i föremål eller i människor. (Kopytoff 

1986: 68,80-83, 89-90). Tankesättet tycks vara influerat av bl.a. Hans-Georg Gadamers 

(1975:250-253) och Roland Barthes (1989:49-55) litteraturteorier där texters betydelser inte 

anses vara begränsade till författarens intentioner utan till stor del bero på läsaren, betraktaren, 

som i sin tur är kontextuellt formad av sin samtid, kultur etc. Barthes kallar detta för 

”författarens död” (1989:49-55). Inom arkeologi har biografiska angreppssätt använts av bl.a. 

Mats Burström (1993), Chris Gosden et al (1999), Michael Shanks (1998), Cornelius Holtorf 

(2002) och Jody Joy (2009). Burström har dessutom skrivit om bildstenar och hur de har tolkats 

fram tills idag, bl.a. som förstenade människor, symboler för gotländsk identitet och vikingatiden 

etc. (1996:30-39). Denne skriver dock inte specifikt om kiststenar utan om bildstenar generellt.  

     Beskrivningar av bilder kan aldrig bli rent objektiva då identifieringen alltid är subjektiv, 

avhängig individens förförståelse, och då det inte finns en direkt korrelation mellan ord och 

materia. Ord utgör en mellan människor språklig överenskommelse, där vissa ljud/bokstäver 

anses representerar ett objekt (se t.ex. Mitchell 2003:51-60). Detta ord finns inte inneboende i 
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materia utan är skapat av människor, något som tydligt kan exemplifieras med att samma 

föremål har olika benämningar inom olika språk och dialekter. Beskrivning och tolkning av 

bildstenar försvåras även av att flertalet bilder i modern tid blivit imålade, något om i sig utgör 

en tolkning (se kap. 1.3.1. s. 5). Dessa begränsningar till trots måste begrepp användas för att 

möjliggöra en analys av bildstenarna. Vid beskrivning och analys har därför ett pre-ikonografiskt 

tillvägagångssätt eftersträvats, tillskillnad från de tidigare ikonografiska.  

     Erwin Panofsky urskiljer, i sin beskrivning av hur bildtolkning går till, tre steg: pre-

ikonografiskt, ikonografiskt och ikonologiskt. Det första steget består av en identifikation av 

former som representationer av objekt, dvs. urskiljning av motiv. I det efterföljande steget 

identifieras kombinationen av motiven som kända personer och händelser. Det sista steget 

beskrivs som en identifikation av motivens symboliska betydelse. Den nämnde författaren är 

själv medveten om metodens begränsningar, så som att identifikation kräver förkunskap både om 

objekt och verkets samtid, och att de tre stegen inte är helt separata utan går in i varandra. 

(Panofsky 1955: 53-56,58-61, 67).  

     Panofsky presenterar pre-ikonografi just som det första steget inom bildtolkning, inte som en 

separat användbar metod. För att undvika de spekulativa ikonografiska tolkningarna utgör dock 

det första steget ett bra alternativ. Eshleman har just ett pre-ikonografiskt förhållningssätt i sin 

doktorsavhandling (1983:17) och visar där på dess möjligheter. Likt Eshlemans avhandling 

ligger intresset i denna uppsats på att undersöka vilka bilder som finns på vilka stenar samt var 

motiven är placerade, snarare än försöka tolka dem t.ex. som myter. Den nämnde författaren 

skriver att ingen tidigare systematiskt undersökt hur ofta motiv förekommer och vart på stenen 

de är placerade, dvs. valet av motiv och placering som del av ett meningssystem (1983:43). Efter 

Eshlemans publicering har dock bl.a. Björkman (1986), Caroline Spannel (1995) och jag själv 

(Stenqvist 2013) använt liknande metoder dvs. undersökt förekomsten av motivtyper och hur de 

kombineras på bildstenar. 

     Inom svensk arkeologi i övrigt, på andra material, har t.ex. Ing-Marie Back Danielsson et al 

(red. 2012) och Fredrik Fahlander (2013) bl.a. undersökt motivtyper och deras placering från ett 

mer icke-representations (non-representational) perspektiv. Inom nämnda teori tas, tillskillnad 

från tolkningar av vad bilder kan representera, stor hänsyn till själva akten att tillverka dem, 

tolkningar bortom det ursprungligt avsiktliga, och bildernas materialetet, dvs. materialet de är 

skapade på, (Fahlander 2013:305-309, Back Danielsson et al 2012:1-10). Dessa aspekter 

kommer dock inte, förutom de mer biografiskt inriktade, att analyseras i denna uppsats.  
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2. Kiststenar  

 

2.1. Begreppet  

Bildstenar av så kallad kiststenstyp utmärks, vilket redan nämnts, av att de har en övre kant där 

mitten är formad som en båge och där båda sidor om bågen utgörs av utåtgående hörn. Dessa 

hörn är antingen raka horisontella eller har en konkavitet som övergår i en konvexitet och 

därmed skapar en S-form. (Lindqvist 1941:40, 1964:42, 61) (se t.ex. fig. 3). Formen skiljer sig 

markant från bildstenar av typen stor och dvärg som antingen har en övre del med lätt konvex 

form och raka vertikala sidor eller en kraftigare välvd form, som en halvcirkel, som avslutas med 

två inåtgående hörn skapandes en midja eller ett huvud (se fig. 1-2).  

     Begreppet kiststen härrör från tidigt 1900-tal och är påverkat av Brates tolkning från 1902 av 

de små vågformade bildstenarna funna i Ardre kyrka som delar av en fyrsidig kista (1902:133). 

Tidigare beskrevs stenar med välvd överdel och utåtgående hörn, när de överhuvudtaget 

benämndes som annat än bildsten, bl.a. som små bildstenar, husgavel- eller tavelformiga stenar 

(t.ex. ATA Arwidsson, ATA Pipping). Kiststen är dock det begrepp som, efter dess tillkomsttid, 

mest frekvent använts. Tillskillnad från de andra bildstenstyperna vars namn är av mer deskriptiv 

karaktär i form av storlek, stor och dvärg, utgör begreppet kiststen snarare en funktions 

beskrivning. Denna funktion baseras på en tolkning gjord utifrån fyra bildstenar.  

     Tolkningen att ARK I-II och V-VI  Fig. 4. ARK V, SHM. Partially cut. Parts of the other wave- 

ursprungligen utgjort en fyrsidig kista bygger shaped stones from Ardre church are visible on both sides. 

på vad Brate beskriver som observerade likheter, Photo: Harald Faith-Ell 1937, Public Domain (RAÄ). 

mätningar, bedömning av skriftens innehåll 

samt förekomsten av röd färg, mönja, på tre av 

stenarna. ARK V och VI anges ha en liknande 

form och I och II liknande hörn, och beskrivs 

därför som två sannolika par. I kistan ska ARK 

I och II utgjort gavelstenarna, med sina långa 

rötter förankrat kistan i marken, och V och VI 

långsidor. Då de senare saknar långa rötter ska 

kistan ha stöttats av en stång som gått tvärs igenom kistan. Närvaron av en stång baserar Brate på 

förekomsten av hål i stenarnas övre högra hörn, tydligast på sten V (se fig. 4). (1902:132-133). 

     Vid en noggrann granskning av stenarna och deras fyndomständigheter finns dock inget som 

med säkerhet kopplar samman de fyra till en kista. De påträffades under golvet i Ardre kyrka 

tillsammans med fyra andra bildstenar, en stor- och tre dvärgstenar. De fyra vågformade var inte 
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placerade som en kista, utan låg i en vertikal rad (se katalog fig. 3). Sten I och II som långrotade 

stöd åt V och VI är svårt att bevisa då endast övre högra hörnet finns bevarat av II och då I inte 

har mycket längre rot än V och VI (se table 1, s. 18). De borrade hålen kan ha tillkommit vid 

sekundär användning. Spår av senare tiders påverkan är tydlig på andra kyrkligt funna bildstenar 

(se kap. 3.2.).  

     Brate noterade många likheter mellan stenarna men tog inte upp att det även finns många 

skillnader. På ARK V-VI förekommer stugna runor, något som saknas på I-II (se Pipping 

1901:8-32). De senare är dock fragmenterade (se table 1, s. 18) och hade möjligtvis inte ord som 

krävde stugna runor. Som Hugo Pipping påpekar har sten I-II mer välvd topp än V-VI, på hörnet 

en konvexitet istället för två och saknar borrhål (1901:8) Både bildytan på V och VI domineras  

av hopslingrade figurer medan de på I och II är tydligare separerade från varandra, ger ett mer 

ordnat intryck (se katalog fig. 2, 4-6). Större delen av ARK I-II är dock fragmenterad (se table 1, 

s. 18) och det finns likheter mellan sten II och V i form av en hoprullad ände hos de slingrande 

mönstren (se katalog fig. 4-5). De fyra stenarna varierar dessutom stort breddmässigt (se table 1, 

s. 18). Likheterna såväl som skillnaderna kan tolkas bero på hantverkare/konstnär, var och när de 

tillverkades etc. Det finns ingenting som obestridligt pekar mot att de vågformade ARK-stenarna 

specifikt utgjort delar av en fyrsidig kista. 

     Begreppet kiststen är inte lämpligt att använda då tolkningen av ARK-stenarna som kiststenar 

inte har tillräckligt med stöd i det tillgängliga materialet, och då det just är tolkningen av dem 

som gett upphov till termen. Även om otvivelaktigt stöd skulle finnas för ARK-stenarna innebär 

det inte att begreppet kiststen är lämpligt att använda för alla stenar som har en liknande kontur. 

En sådan överföring av tolkning, endast baserad på likhet i form, tar inte hänsyn till fyndkontext, 

förekomst av motiv etc. på de andra bildstenarna. Ett antagande om att alla stenar med ett 

liknande utseende haft samma funktion lämnar inte utrymme för ändring över tid, inklusive 

sekundära betydelser och funktioner. 

     När en bildsten beskrivs som en kiststen skapas direkt en koppling till hur denna har använts, 

dvs. en tolkning placeras på ett material utan bevis för att just denna sten tillverkats och använts 

som sådan. De begrepp vi idag använder för att klassificera förhistoriska objekt, begrepp ofta 

tagna ur den samtida begreppsvärlden, har stor påverkan på hur förhistorien tolkas. Ett sådant 

exempel utgör t.ex. stenyxor som under 1600-talet sågs som åskviggar, dvs. något av naturen 

skapat, och därför inte togs med i Rannsakningar efter antikviteter (se Schnell 1938:XII). Med 

klassificeringar konstrueras det förflutna idag snarare än återfinns (Shanks 1998:3). 

Klassificeringar underlättar sorteringen av arkeologiskt material men tenderar att skapa 



15 

avgränsningar, gränser som människor under olika tider inte alls har uppfattat eller förhållit sig 

till, eller riskerar att homogenisera material.  

     Svårigheten att skapa klassificeringar visar inte minst de åtskilliga försöken att dela in 

bildstenar i kategorier. Under 17-1800-talet klassificerades de gotländska stenarna med runor 

som runstenar (se t.ex. Hilfeling 1994:185-186, P.A. Säve 1864:14) samma stenar som Lindqvist 

kallar bildstenar. Vid försök att särskilja de stenar som enbart har bilder och de som även har  

runor har begrepp så som runbildsten, runristade bildstenar och bildstensformade runstenar 

använts (se t.ex. Hyenstrand 1989:93, Gustavson 2012:107). Problemet med klassificeringar, att 

de inte utgör faktiska återspeglingar av materialet, är tydligt för gruppen våg-formade kiststenar 

där det för ett flertal stenar, som sagt, råder oenighet om grupptillhörighet. Göransson ställer sig 

tveksam till om kiststenar överhuvudtaget kan beskrivas som grupp utifrån sin form då de stenar 

som klassificerats som kistsenar inte har exakt samma form. LÄT IV har t.ex. en annan kontur än 

ARK-stenarna och GS II (dock av Göransson kallad I) beskrivs som en blandning av en S-sten 

och en kiststen (1999:59) (se katalog fig. 2, 4-6, 16, 32). Dessa stenar har dock alla en övre välvd 

del och utåtgående hörn, vilket definierats som kriterium för gruppen kiststenar.  

     Trots de problem som finns associerade med att använda klassificeringar och skapa 

grupperingar anser jag att den distinkta formen med välvd topp och utåtgående hörn, som skiljer 

sig från utformningen hos majoriteten av Gotlands funna bildstenar, tydligt visar att det finns en 

särskiljning av olika typer av bildstenar. En gruppering som inte bara är skapad utifrån moderna 

sätt att se på materialet utan som redan vid stenens produktionstillfälle var närvarande och aktivt 

påverkade stenens utformning med välv överdel och utåtgående hörn. Skillnader i hur konturen 

utformats kan härledas till förändring över tid, skilda konstnärliga uttryck etc. Avvikelserna 

håller sig ändå inom en viss ram där stenen ges vågform. För att undvika att en tolkning överförs 

på bildstenar med denna typiska form innan en analys ens har påbörjats, så som det vedertagna 

begreppet kiststen gör, kommer gruppen härmed refereras till som ”små vågformade bildstenar”. 

En sådan benämning går helt i linje med de övriga grupperingarna, av dvärg- och stor sten, som 

beskriver dimension snarare än funktion och av formbenämningar så som yx- och svampformad.  

 

2.2. Antalet  

De bildstenar som inte tycks självklara som vågformade är AG, BN II, BL, BÄ VII, GK III, 

HAB V-VI, XIX, HA I, HEB III, LK II-III, VK III, VSH I samt OF. Dessa kommer främst 

bedömmas som tillhörande gruppen vågformade bildstenar utifrån om de har välvt topp och 

utåtgående hörn, men även om de storleksmässigt liknar de tydligt vågformiga. I rapporten från 

utgrävningen av gravfältet Boge Laxarve uppges två tavelformiga bildstenar ha påträffats (ATA 
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Arwidsson), i samtliga kataloger nämns dock endast en. Då det saknas såväl visuell som annan 

skriftlig information om stenen kommer endast BL I hänvisas som vågformad sten. 

     Bildstenarna HAB V-VI och VK III kategoriseras av Lamm som M-stenar och VSH I som S-

sten (2003:185, 198), dvs. inte specifikt som kiststenar. Spannel kallar i sin uppsats HAB V-VI 

för dvärgstenar med kistlik form (1995:22). Lindqvist beskriver däremot de tre som kiststenar 

(1941:38, 44, 48). Då stenarna från Halla Broa har välvd överdel och utåtgående hörn bör de 

betraktas som bildstenar av typen vågformad (se katalog fig. 18-19). Stenen från Väskinde är 

fragmenterad och har inte en tydlig välv del med utåtgående hörn och bör därmed inte betraktas 

som vågformad bildsten (se katalog fig. 40). Den form som anas liknar snarare utformningen av 

de nedre delarna på vissa runförsedda bildstenar (se t.ex. Lindqvist 1942 fig. 495). Stenen från 

Visby är fragmentarisk och har p.g.a. förekomsten av en bred nedre kantbård (se katalog fig. 38), 

beskriven som sällan förekommande på större bildstenar, och likheter med ALK tolkats som 

kiststen (Lindqvist 1942:48, 1964:68). Stenen kan dock inte med säkerhet bedömas som 

vågformad bildsten då den övre delen som visar hur stenen varit formad saknas. 

     GK III beskrivs av Lamm som S-sten (2003:184) och av Lindqvist i Bildsteine I-II som stor 

bildsten (1941:50, 1942:48). Den senare anger dock i ”Forngutniska altaren” stenen som möjlig 

kiststen (1964:69). Den ändrade bedömningen baseras på att stenen har en jämnbred ”kropp”, 

ovanligt bland de svampformade bildstenarna, och på orsaker som endast beskrivs som ”andra 

förhållanden” (1964:69). Stenen är dock rektangulärt omhuggen och uppvisar inte en vågform 

(se katalog fig. 36), den kommer därför i denna uppsats inte klassificeras som bildsten av typen 

vågformad. Fragmenten LK II-III, troligtvis delar av samma sten, anges som kiststen av både 

Lamm och Lindqvist (2003:189, 1964:70). Trots att en tydlig välvning och utåtgående hörn 

saknas kommer LK II-III grupperas som vågformad. Detta för att de är jämnbreda, så som övriga 

vågformade bildstenar, och att de bevarade nedre och övre kantbårderna antyder stenens 

dimensioner (se katalog fig. 24-25), vilket överensstämmer med andra inom gruppen (se table 1).  

     Stenarna HAB XIX och HEB III anges av Lamm som kiststenar. HAB XIX anges av 

Lindqvist som möjlig kiststen, med svagt konvex överdel, dock med reservationen att den likväl 

kan utgöra nedre delen av en annan bildstenstyp (1942:67). Då stenen inte finns avbildad har en 

personlig bedömning inte kunnat utföras och stenen kommer därför inte grupperas som 

vågformad. De tre fragmenten av HEB III beskriver Lindqvist som delar av en kantsten 

(Lindqvist 1941:28, 1942:71). Möjligtvis kategoriserades HEB III av Lamm som kiststen då den, 

tillsammans med andra kantstenar i ett röse, har tolkats som del av en sekundärt formad kista (se 

Lindqvist 1964:53) De tre fragmenten saknar välvd överdel och utåtgående hörn (se katalog fig. 

37) och kommer därför inte anges som vågformade bildstenar i denna uppsats.  
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     Såväl Lamm som Lindqvist klassificerar HA I som kiststen (2003:187, 1941:56). Lindqvist 

beskriver dock även en likhet mellan runbårdens böjning på HA I och kantböjningen på 

dvärgstenen HA II (Lindqvist 1942:75) och antyder därmed att HA I skulle kunna utgöra ett 

dvärgstensfragment. Kantbårdens form (se katalog fig. 23) tycks dock snarare vara utåtgående än 

inåtgående och kommer därför anges som vågformad bildsten. Stenen BÄ VII anges av Martin 

Rundkvist som kiststen (2012:151) medan Lindqvist och Lamm inte grupperar den alls (1941, 

2003:182). Troligtvis beror det senare på att stenen försvann vid transport och då den beskrivits 

som blind och fragmenterad (se Lindqvist 1942:39). Då varken stenen eller en avbildning finns 

tillgänglig grupperas BÄ VII i denna uppsats inte som bildsten av typen vågformad.  

    Bildstenen BN II är i Lamms katalog listad som osäker kiststen (2003:181) medan Lindqvist 

endast anger den som kiststen (1941:44). Då fragmentet har ett tydligt utåtgående S-format hörn 

bör den klassificeras som vågformad bildsten (se katalog fig. 8). Även stenen med okänd fyndort 

GF C10861, dock påträffad någonstans på Gotland, anges av Lamm som osäker kiststen 

(2003:199). Då varken foto eller avritning av stenen finns tillgänglig vid tiden för uppsatsens 

publicering kommer stenen inte att grupperas som vågformad. Fragmentet AG anges av Lamm 

som SK? (2003: 186-187, 201), vilket troligvis innebär att den betraktas som en potentiell sen 

kiststen. AG beskrivs av Gustavson et al som svår att gruppera, att dess form och utseende inte 

ger några säkra anvisningar till vilken bildstenstyp det en gång varit del av (1980:223) (se 

katalog fig. 35). Med tanke på detta och egen visuell bedömning klassificeras inte AG som 

vågformad.  

      Efter ovan genomförda analys kan alltså BN II, HEA I, HAB V-VI och LK II-II bedömas 

tillhöra gruppen vågformade bildstenar. När dessa adderas till antalet bildstenar som konsekvent 

klassificerats som kiststenar uppgår antalet till 30 stycken (se table 1, s. 18-22). De bildstenar 

som inte kunnat bedömmas som vågformade kommer i uppsatsen att hänvisas till som ett slags 

kontrollmaterial, i syfte att undersöka om de stärker eller frångår mönster som de tydligt 

vågformade uppvisar. Det är viktigt att här påpeka att det antal små vågformade bildstenar som 

här presenterats inte behöver representera det antal som under järnåldern på Gotland faktiskt 

producerades. Det som påverkar hur många bildstenar som påträffats är var utgrävningar skett, 

dvs. många kan ännu vara oupptäckta, och hur de har behandlats, dvs. om de har förstörts. 

Stenarnas fragmenterade tillstånd och dåligt bevarade bildytor påverkar även deras möjlighet att 

klassificera in i grupper utifrån form, storlek och ornamental stil. Detta gäller för alla 

bildstenstyper och har även påpekats av Eshleman (1983:9).  

 



 

 

Table 1. Small wave-shaped picture stones. More detailed information can be found in the catalog (vol. II).  
 

  

Bildsten 
 

Fyndår 
 

Fyndplats 
 

Stensort 
 

Storlek i cm 

 

 

Rot i cm 
 

Bevarande-

grad 

 

Bildyta 
 

Gruppering 

& datering 
 

1 
 

Alskog k:a 
 

1850 
 

Kyrka: 

1. Piscina, 

fundament. 

2. I golv. 

 

Kalksten 
 

H: 105-108 

H exkl. rot: 72 

B: 112-114 

T: 15 

 

 

36, 

dock om-

huggen 

 

Bild: Väl, 

dock slitspår 

Sten: > 75 % 

 

Imålad. Kantbård med knut-

mönster. Mångfald av figurer, 

bl.a. en zoomorf dragandes en 

vagn, antropomorfa med och  

utan vapen: tre gåendes på rad 

med en cirkel intill. 

 

D 

700-1000 

e.v.t. 

 

2 
 

Ardre k:a I 

 

 

 

 

1900 
 

Kyrka: 

Under golv, 

mitten 

långhus åt Ö och 

S. 

 

Sandsten 
 

H: 59 

H exkl. rot: 40 

B: 37 

T: 4,5-5 

 

 

19 
 

Bild: Väl, 

ej vittrad 

Sten: 50 % 

två delar 

 

Ej imålad. Kantbård med runor, 

två mansnamn. Zoomorf figur 

med åtta ben och ryttare samt  

fyra andra antropomorfa figurer, 

flertalet med vapen. 

 

E 

1000-1150 

e.v.t. 

 

3 
 

Ardre k:a II 
 

1900 
 

Kyrka: 

Under golv, 

mitten långhus åt 

S. 

 

Sandsten 
 

H: 38 

B: 30 

T: 3-4 

 

– 

Endast 

övre del 

bevarad 

 

Bild: Väl, 

ej vittrad 

Sten: 30 % 

två delar 

 

Ej imålad. Kantbård med runor. 

Fyra antropomorfa figurer, en 

bärandes en yxa. 

 

E 

1000-1150 

e.v.t. 

 

4 
 

Ardre k:a V 
 

1900 
 

Kyrka: 

Under golv, 

mitten långhus åt 

S. 

 

Sandsten 
 

H: 36-48 

H exkl. rot: 25-

37 

B: 81,5-82 

T: 5-6,5 

 

11 
 

Bild: Väl, 

ej vittrad 

Sten: 90 % 

tre delar 

 

Ej imålad. Kantbård med runor, 

anges vara rest efter kvinna. 

Drakdjur, två antropomorfa 

figurer och två iriska koppel. 

 

E 

1000-1150 

e.v.t. 

 

5 
 

Ardre k:a VI 
 

1900 
 

Kyrka: 

Under golv, 

mitten långhus åt 

S. 

 

Sandsten 
 

H: 50 

H exkl. rot: 38 

B: 82,5 

T: 5,5-7 

 

10-12 

 

 

Bild: Väl, 

ej vittrad 

Sten: 80 % 

två delar 

 

Ej imålad. Kantbård med runor. 

Två fyrfotade zoomorfa figurer 

med slingrande ben och sina 

huvuden vända mot ryggen. Tre 

antropomorfa figurer. 

 

E 

1000-1150 

e.v.t. 

 

6 
 

Ardre Petsarve I 
 

1900 
 

Smedja:  

Tröskel, V om 

prästgården 

 

Kalksten 
 

H: 28 

B: 90  

T: 15  

 

– 

Endast 

övre del 

bevarad 

 

Bild: Blind 

Sten: < 50 % 

två delar 

 

Blind, dock spår av runor. 
 

C-E 

700-1150  

e.v.t. 

 

 

1
8
 



 

 

 

7 
 

Bara Nederbjärs II 
 

1918 
 

Stående bildsten:  

I en mur invid 

den stående 

 

Kalksten 
 

H: 50 

B: 35 

T: 13  

 

– 

Endast 

övre del 

bevarad 
 

 

Bild: Medel 

Sten: ˂ 25 % 

 

Imålad. Kantbård och zoomorf 

figur med fyra ben och horn. 

vänd åt höger. 

 

C 

700-1000  

e.v.t. 

 

8 
 

Boge Laxarve I 
 

1950- 

Tal 

 

Gravfält:  

Bland 

odlingssten,  

V om gravfältet 
 

 

– 

Ej angivet 

 

H: 74  

H exkl. rot: 41 

B: 67  

T: 15   

 

33 
 

Bild: Medel 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbård med 

flätmönster, innanför en 

svårdefinierbar bild. 

 

C-E 

700-1150 

e.v.t.  

 

9 
 

Buttle Änge III 
 

1911 
 

Stående bildsten: 

Under mark vid  

rot, S 

 

Kalksten 
 

H: 59  

H exkl. rot: 38 

B: 76  

T: 10-15  

 

21 
 

Bild: Medel 

Sten: 100 %  

3 delar 

 

Imålad. Kantbård S- och flät-

mönstrad. Zoomorf figur med 

huvudet vänt mot ryggen. Möjlig 

antropomorf figur.  
 

 

C-D 

700-1000  

e.v.t. 

 

10 
 

Buttle Änge IV 
 

1911 
 

Stående bildsten: 

Under mark vid  

rot, S. 

 

Kalksten 
 

H: 67 

H exkl. rot: 42 

B: 75 

T: 10-15  
 

 

25 
 

Bild: Ej väl 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbård S- och flät-

mönstrad. Möjlig zoomorf figur. 

 

C-D 

700-1000  

e.v.t. 

 

11 
 

Buttle Änge V 
 

1911 
 

Stående bildsten: 

Under mark vid  

rot, S. 

 

Kalksten 
 

H: 70  

H exkl. rot: 42 

B: 46  

T: 10-15  

 

28 
 

Bild: Medel 

Sten: 50 % 

 

Imålad. Kantbård S- och flät-

mönstrad. Två figurer, en 

zoomorf med huvudet vänt mot 

ryggen och en antropomorf med 

vapen. Två trikvetror. 
 

 

C-D 

700-1000  

e.v.t. 

 

12 
 

Buttle Änge VI 
 

1911 
 

Stående bildsten: 

Under mark vid  

rot, V. 

 

Kalksten 
 

H: 64  

H exkl. rot: 40 

B: 48  

T: 10-15  

 

24 
 

Bild: Medel 

Sten: 90 % 

 

Imålad. Kantbård, S- och 

flätmönstrad. Tre antropomorfa 

figurer med sina huvuden böjda 

mot ryggen.  
 

 

C-D 

700-1000  

e.v.t. 

 

13 
 

Fole Änge 1:2 
 

1969 
 

Äng 
 

– 

Ej angivet 

 

H: 50  

B: 54  

T: –  

 

 

– 

Endast 

övre del 

bevarad 
 

 

Bild: Blind 

Sten: 100 % 

 

Blind.  
 

B-E 

200-1150 

e.v.t.  

 

 

 

 

1
9
 



 

 

14 
 

Garda Smiss II 
 

1873 
 

Äng 
 

Kalksten 
 

H: 74,5  

H exkl. rot: 

52,5 

B: 46-51  

T: 10  
 

 

22 
 

Bild: Ej väl 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Möjlig kantbård.  

Mönster av toppiga trianglar och 

slingrande band.  

 

C-E 

700-1150  

e.v.t. 

 

15 
 

Grötlingbo Barshaldershed 

(Norrkvie 1:16) 

 

1963 
 

Gravfält: 

I grav, gavelhäll 

i V. Kraniet 

påträffat i Ö.  

 

– 

Ej angivet 

 

H: 82 

B: 119 

T: –  

Ej angivet 

 

– 

Endast 

övre del 

bevarad 

 

Bild: Medel 

Sten: ˂ 50 % 

 

Ej imålad. Kantbård med Z-

mönster. Zoomorfa figurer: en 

drar vagn, en har huvudet mot 

ryggen och en är fågellik med 

lång hals. Tre antropo-morfa 

figurer utan vapen. Trikvetra, 

avgränsning.  
 

 

C-D, 

700-1000 

e.v.t. 

 

16 
 

Halla Broa V 
 

1904 
 

Gravfält:  

Vid en grav 

 

Kalksten 
 

H: 41  

H exkl. rot: 20 

B: 39,5-41 

T: 8   
 

 

21 
 

Bild: Väl 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbård Z-mönster.  
 

B 

200-1000  

e.v.t. 

 

17 
 

Halla Broa VI 
 

1904 
 

Gravfält: 

Vid en grav 

 

Kalksten 
 

H: 57  

H exkl. rot: 25 

B: 37  

T: 11  
 

 

32 
 

Bild: Väl 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbård Z-mönster.  

Två möjliga antropomorfa 

figurer. 

 

B 

200-1000  

e.v.t. 

 

18 
 

Halla Unsarve 
 

1907 
 

Äng 

 

 

Kalksten 
 

H: 34  

B: 40 

T: 9-12 

 

 

– 

Endast  

övre del 

bevarad 

 

Bild: Väl 

Sten: 20 % 

 

 

Inte imålad. Kantbård med runor, 

ett mansnamnn. En zoomorf  

figur med sitt huvud vänt mot 

ryggen. Horisontell linje under. 
 

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

 

19 
 

Hellvi Ire V 
 

1942 
 

Gravfält:  

I grav, ovanför 

fotändan NNV  

 

Kalksten 
 

H: 50,5  

H exkl. rot: 44 

B: 61  

T: 9  

 

6,5 
 

Bild: Medel 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbårder med flät- och 

knutmönster. Tre antropomorfa 

figurer med olika kläder och 

former.   
 

 

C-D,  

700-1000 

e.v.t. 

 

20 
 

Hellvi Ire VI 
 

1942 
 

Gravfält:  

I grav, ovanför 

huvudändan S  

 

Kalksten 
 

H: 52  

H exkl. rot: 47 

B: 85  

T: 9  

 

5 

 

 

Bild: Medel 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbårder med flät- och 

knutmönster. Zoomorf figur med 

fyra ben och horn. Två antropo-

morfa med vapen.  
 

 

C-D, 

700-1000 

e.v.t.  

2
0
 



 

 

21 
 

Hemse Annex- 

hemmanet I 

 

1867 
 

Åker 

 

 

Sandsten 
 

H: 25 

B: 15-25 

T: 6,5  

 

– 

Endast 

fragment 

 

Bild: Väl 

Sten: ˂ 25 % 

fyra delar 

 

Imålad. Kantbård med runor, ett 

mansnamn. Två antropomorfa 

figurer på led med en cirkel intill. 

Horisontella linjer över och under, 

möjligtvis spår av avgränsningar. 
 

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

 

22 a) 
 

Levide k:a II 
 

1956 
 

Kyrka: 

1. Piscina-

fundament. 

2. Under golv, 

intill tornbågs-

mur i V 
 

 

Kalksten 
 

H: 59 

B: 118 

T: 14  

 

– 

Utgör 

ovandel 

 

Bild: – 

Svårt avgöra 

Sten: ˂ 30 % 

 

Imålad. Kantbård med flät- och 

repmönster. Slingrande band och 

möjligtvis en drake 

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

 

22 b) 
 

Levide k:a III 
 

1956 
 

Kyrka: 

1. Piscina-

fundament 

2. Under golv, 

intill tornbågs-

mur i V 
 

 

Kalksten 
 

H: 59 

H exkl. rot: 85 

B: 118 

T: 14  

 

33, 

dock om-

huggen 

 

Bild: –  

Svårt avgöra 

Sten: ˂ 30 % 

 

Imålad. Kantbård med flät- och 

repmönster. Antropomorf figur. 

Zoomorf figur, med trianglar 

under sig, dragandes en släde.   

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

 

23 
 

Lokrume Tomase I 
 

1911 
 

Grav: 

Kantskoning 

 

Kalksten 
 

H: 64  

H exkl. rot: 38 

B: 82  

T: 12  
 

 

26 
 

Bild: Ej väl 

Sten: 90 % 

 

Ej imålad. Kantbård med Z-

mönster. Möjligtvis antropo-

morfa figurer.  

 

B-C 

200-1000  

e.v.t. 

 

24 
 

Lokrume Tomase II 
 

1911 
 

Grav: 

Kantskoning 

 

Kalksten 
 

H: 82  

B: 83  

T: 12 

 

– 

Svårt 

avgöra, 

Blind 
 

 

Bild: Blind 

Sten: 90 % 

 

Blind. 
 

B-E  

200-1150  

e.v.t. 

 

25 
 

Lokrume Tomase III 
 

1911 

 

Grav: 

Kantskoning 

 

Kalksten 
 

H:75  

B: 89 

T: 15 

 

– 

Svårt 

avgöra, 

blind 
 

 

Bild: Blind 

Sten: 90 % 

 

Blind. 
 

B-E 

200-1150  

e.v.t. 

 

 

 

 

 
 

2
1
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Lokrume Tomase IV 
 

1911 
 

Grav: 

Kantskoning 

 

Kalksten 
 

H: 75 

B: 88 

T: 13 

 

– 

Svårt 

avgöra, 

blind 
 

 

Bild: Blind 

Sten: 90 % 

 

Blind. 
 

B-E 

200-1150  

e.v.t. 

 

27 
 

Lokrume Tomase V 
 

1911 
 

Grav: 

Kantskoning 

 

Kalksten 
 

H: 87 

B: 74 

T: 10 

 

– 

Svårt 

avgöra, 

blind 
 

 

Bild: Blind 

Sten: 90 % 

 

Blind. 
 

B-E 

200-1150  

e.v.t. 

 

28 
 

Lärbro Tängelgårda IV 
 

1864 
 

Äng  
 

Kalksten 
 

H: 102 

H exkl. rot: 70 

B: 67-71  

T: 15  

 

32 
 

Bild: Medel-

väl 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbård med 

knutmönster. Sju antropomorfa 

figurer, två med vapen inom en 

avgränsning och resten med 

dryckeshorn.  
 

 

C-E 

700-1150  

e.v.t. 

 

29 
 

Sanda k:a I 
 

1863 
 

Kyrkogård: 

Under mark, S 

om långhuset  

 

 

Kalksten 
 

H: 164  

B: 90 

H exkl. rot: 62 

T: 14-16 

 

102 
 

Bild: Väl 

Sten: 100 % 

 

Imålad. Kantbård med runor, tre 

mansnamn. Tre antropomorfa 

figurer inom en avgränsning och 

tre nedanför gåendes på ett led 

med en cirkel intill. Zoomorf 

figur lik en fågel med lång hals, 

trikvetra och möjligtvis en drake. 
 

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

 

30 
 

Stenkyrka k:a 43 
 

1966 
 

Kyrkogård: 

Mur, N 

 

Kalksten 
 

H: 45 

B: 40 

T: 15  

 

– 

Endast 

fragment 
 

 

Bild: Medel 

Sten: 25 % 

 

Ej imålad. Kantbård med runor, 

ej transkriberade.  

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

 

Table 2. Potential wave-shaped picture stones. More detailed information can be found in the catalog (vol. II). 

  

Bildsten 
 

Fyndår 
 

Fyndplats 
 

Stensort 
 

Storlek i cm 

 

 

Rot i cm 
 

Bevarande-

grad 

 

Bildyta 
 

Gruppering 

& datering 
 

1 
 

Alva Gudings 

 

 

1968 
 

Gård: 

Framför 

ladugårds- 

Dörrar 

 

Kalksten 
 

H: 32,5 

B: 18 

T: 13 

 

 

– 

Endast  

övre del 

bevarad 
 

 

Bild: Väl 

Sten: 10 % 

 

Imålad. Kantbård med runor. 

Slingrande mönster.  

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

2
2
 



 

 

2 
 

Buttle Änge VII 

 

 

1911 
 

Stående bildsten: 

Under mark vid 

rot, S. 

 

Kalksten 
 

H: 19 

B: 17 

T: 7 

 

 

– 

Endast 

fragment 

 

Bild: Blind 

Sten: –  

 

 

Blind. 
 

C-D 

700-1000  

e.v.t. 

 

3 
 

Gothem k:a III 

 

  

– 

Ej angivet 

 

Kyrka: 

1. Dopfunts-

fundament. 

2. I golv, NÖ  

hörn sakristia 
 

 

Kalksten 
 

H: 130-140  

B: 112  

T: –  

Ej angivet 

 

 

– 

Dock om-

huggen 

 

Bild: Ej väl 

Sten: –  

Ej angivet 

 

Ej imålad. Kantbård. Skepp och 

antropomorf figur med vapen. 

 

D 

700-1000  

e.v.t. 

 

4 
 

Halla Broa XIX 

 

 

 

1933 
 

Gravfält:  

I mitten av grav 

 

 

Kalksten 
 

H: 50  

H exkl. rot: 20 

B: –  

Ej angivet 

T: 4-6  
 

 

30 
 

Bild: Blind 

Sten: 50 % 

 

Blind. 
 

B 

200-1000  

e.v.t. 

 

5 
 

Hejnum Bjärs III 

 

 

1894 
 

Gravfält: 

I närheten av 

gravkista 

 

Kalksten 
   

H: 64  

B: 53  

T: 16 
 

 

44 
 

Bild: Medel 

Sten: > 75 % 

 

Imålad. Bård med geometriskt 

mönster. 

 

A 

100-600  

e.v.t. 

 

6 
 

Visby S:t Hans kyrkoruin I 

 

 

1914 
 

Kyrkoruin: 

V långhusvägg, 

under N fönster 

 

Kalksten 
 

H: 82 

B: 50  

T: 18-20 
 

 

35 
 

Bild: Medel 

Sten: < 10 % 

 

 

Imålad. Kantbård med 

knutmönster. Zoomorf figur anas.  

 

C 

700-1000  

e.v.t. 

 

7 
 

Väskinde k:a III 
 

1913 
 

Kyrkogård: 

Mur, S om V 

ingången  

 

Kalksten 
 

H: 113  

H exkl. rot: 72 

B: 59  

T: 14   
 

 

41 
 

Bild: Ej väl 

Sten: < 50 % 

 

 

Ej imålad. Möjlig kantbård och 

skepp.  

 

C 

700-1000  

e.v.t. 

 

8 
 

Okänd fyndort, 

Gotland 

(GFC10861) 
 

 

– 

Ej angivet 

 

– 

Ej angivet 

 

– 

Ej angivet 

 

60 x 69 
 

– 

Ej angivet 

 

Bild: Medel 

Sten: ˂ 25 % 

 

Kantbård med runor Iriskt koppel. 

Motiv i runstensstil.  

 

E 

1000-1150  

e.v.t. 

 

 

 

 

2
3
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3. Fyndkontext 

 

3.1. Introduktion  Fig. 5. Distribution map of wave-shaped picture stones. 

Vågformade bildstenar har påträffats i och 

vid kyrkor (8: ALK, ARK I-II, V-VI, LK 

II-III, SAK I, STK 43), i och vid gravar 

(11: BL I, GBN 1:16, HAB V-VI, HI V-

VI, LOT I-V), under och vid upprätt-

stående bildstenar (5: BN II, BÄ III-VI), i 

ängs- och åkermark (5: FÄ 1:2, GS II, HU, 

HA I, LÄT IV), samt som trappsten till 

smedja, belägen nära en prästgård (AP) (se 

table 1, s 18). De övriga bildstenstyperna 

har påträffats i samma kontexter (se 

Lindqvist 1942, Lamm 2003), dock skiljer 

sig fördelningen av dem på de olika fynd-

platserna. Medan de vågformade bild-

stenarna har en relativt jämn fördelning, 

dock med majoriteten i och vid kyrkor och 

gravar, har närmare 50 % av de övriga 

bildstenstyperna med känd fyndplats 

påträffats i kyrkor (se Lamm 2003:180-

206), det senare även noterat av Burström (1996:27). Det är dock viktigt att påpeka att dessa 

kategorier inte är helt avgränsade; stenar kan påträffas i kontexter som överensstämmer med 

flera kategorier så som t.ex. på gravfält vid stående bildsten (se t.ex. Måhl 1990:16-22).  

     Lindqvist beskriver utbredningen av vågformade bildstenar som fokuserad till Gotlands norra 

och södra del, att de i stort sett saknas i mitten av ön (1964:82-83). Enligt kartan här ovan tycks 

de vågformade dock ha en relativt jämn utbredning, både med och utan de potentiella. Om 

stenarna placerats i sekundärt läge i närheten av deras ursprungliga plats tycks produktionen av 

dem inte vara kopplad till en viss del av ön. Det tycks för de vågformade bildstenarna inte heller 

finnas någon koncentration av fyndkontexttyp till en viss del av ön. Det samma gäller för de 

övriga bildstenstyperna (se Lindqvist 1941-1942). Åke Hyenstrand beskriver att det för 

bildstenar generellt finns en koncentration av A-B-stenar i öns norra del medan C-E-stenar har 

en jämnare utbredning (1989:30). Utbredningen av B-E-stenar på kartan ovan tycks följa detta 



25 

mönster. Dock visar Lindqvists kartor att bildstenar grupperade som A-E förekommer över hela 

ön, undantaget de fåtal D-stenarna som är koncentrerade till öns mellersta del (se 1941:28, 39, 

45, 51, 57).  

     Samtliga små vågformade bildstenar har påträffats i kontexter som uppfattats som sekundära. 

Möjligheten att rekonstruera deras ursprungliga placeringar och funktioner är därmed 

begränsade. Fyndkontexterna kan dock ge information om hur bildstenar under senare perioder 

uppfattats och använts. Ett biografiskt angreppssätt som tar hänsyn till senare tiders 

användningar lyfter fram materialets heterogenitet, att de vågformade bildstenarna under 

århundradena haft ett flertal betydelser och funktioner.  

 

3.2. Kyrkor, i och vid 

 

 3.2.1 Mönster av placering  

I Birgitta Johansens doktorsavhandling Ormalur från 1997 undersöks och diskuteras bl.a. 

placeringen av bildstenar i kyrkor, de bildstenar som klassificerats som kist- och kantstenar har 

dock aktivt valts bort. I avhandlingen används Lamms katalog från 1987, och därmed dennes 

indelning av stenar i T, M, S. Johansen delar upp materialet i bildstenar och runstenar, de senare 

definierade som bildstenar med runor och ornamentik i så kallad runstensstil. Då nämnde 

författare är intresserad av stenarnas första placering i kyrkan har medvetet de äldsta 

beskrivningarna valts. Senare uppgifter anger ofta en annan placering och antyder därmed att 

stenarna flyttats runt. (Johansen 1997: 193-194, 206, 209, 213). Avhandlingens resultat bör ses 

som aktuella då endast 10 kyrkliga nyfynd påträffats efter 1987 (se Lamm 2003:204-206). 

     Sammanfattat består resultaten av att det tycks finnas en skillnad i placeringen i kyrkan av 

olika bildstenstyper. Dels mellan bildstenar och runbildstenar och dels mellan T-, M- och S-

stenar. Runbildstenar påträffas främst utanför kyrkobyggnaden och bildstenar främst i den, med 

undantag av M-stenar dvs. Lindqvist B. T-stenar beskrivs paradoxalt ha påträffats både i kyrkans 

västra delar och ha en jämn fördelning mellan torn, långhus och kor. S-stenar beskrivs främst ha 

påträffats i kyrkans östra delar, i koren, och i allt minskande antal i långhus och torn. Generellt 

sett har flertalet bildstenar placerats i kyrkans östra del. Johansen påpekar att denna 

koncentration möjligtvis är orsakad av senare flyttningar. (Johansen 1997:207, 212-215). 

Nyfynden i 2003 års upplaga av Bildstenar ändrar inte den bild som presenterats. 

     När det gäller de i Ormalur negligerade vågformade bildstenarna har sex påträffats inne i 

själva kyrkobyggnaden (ALK, ARK I-II, V-VI, LK II-III) och två utanför den (SAK I, STK 43). 

Majoriteten, sju av åtta, utgör E-stenar (ARK I-II, V-VI, LK II-III, SAK I, STK 43). (Se table 1, 
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s. 18). För att förtydliga bör här nämnas att LK II-III troligtvis utgör två fragment av samma sten 

(Lamm 2003:189). De vågformade bildstenarna har påträffats i kyrkans golv (ALK, C. Säve 

1852:196), under tornbågsmuren i kyrkans västra del (LK II-III, ATA Mannerstråle 1957) och 

under golvet i mitten av långhuset (ARK I-II och V-VI, Pipping 1901:3-6). De har även 

påträffats i kyrkomurens norra del (STK 43, ATA Jansson 1966) och under marken söder om 

långhuset (SAK I, P.A. Säve 1867-1871:417). De potentiellt vågformade, C-D-stenar, har 

påträffats i västra långhusets vägg (VSH I), i nordöstra delen av sakristian (GK III) och i den 

västra kyrkogårdsmuren (VK IIII) (se table 2, s. 22-23). De vågformade bildstenarna tycks ha en 

västlig koncentration snarare än östlig, dock är de för få för att några definitiva slutsatser ska 

kunna dras. Dessutom uppvisar både ALK och LK II-III, samt den potentiella GK III, tydliga 

spår av att tidigare ha varit placerade någon annanstans i kyrkan.  

 

 3.2.2. Fundament för heligt vatten 

Både ALK, LK II-III och GK III har i mitten urgröpningar, med en diameter på 23, 20 respektive 

61 cm, med hål gåendes rakt genom stenen (Lindqvist 1942:13, 48, Mannerstråle 1957). Dessa 

hål antyder att stenarna i kyrkan använts som piscinae. Det vill säga anordningar som möjliggör 

att använt vigvatten genom kyrkgolvet kan föras till vigd jord (se Norberg 1954:243) Bildstenar 

med hål har tidigare specifikt angivits som dopfuntsunderlag (se t.ex. C. Säve 1852:196, 

Lindqvist 1942:48, ATA Mannerstråle 1957), detta trots att piscinae även finns i andra delar av 

kyrkan. En annan vanlig placering för piscina är vid altarets södra sida, antingen i nisch eller 

som fristående pelare (Swartling 1968:324). Den vid altaret, som nischpiscina påträffade 

svampformade dvärgstenen i Sproge kyrka (Bergman 1982:65) visar tydligt att bildstenar med 

hål inte undantagslöst placerats som dopfuntsfundament. Denna sten visar även att inte bara 

vågformade bildstenar är de som använts som piscinae, att placeringen inte avgjorts av form utan 

möjligtvis snarare storlek och motiv (se nedan s. 29).  

     Fredrik Fåhraeus diskuterar i sin doktorsavhandling om gotländska dopfuntar just svårigheten 

med att avgöra om stenar med piscinae hört till dop eller altare. Denne sluter sig dock till att 

stenar med en dimension på 1 m
2
 troligtvis utgjort dopfuntsfundament och stenar mellan ca 30-

40 cm troligtvis utgjort pelarpsicinae vid altaret (Fåhraeus 1974:110, 116). Möjligtvis antyder 

skillnader i urgröpningens dimensioner även skillnader i placering. Om bildstenarna var tänkta 

att synas är det möjligt att de, trots en storlek på över 1 m (se table 1 och 2, s. 18-23), placerats 

som pelarbaser. En vilja att just ha ornamentiken synlig i kyrkan antyds av att hålen är uthuggna 

just på stenarnas ornerade sida (se katalog fig. 1, 24, 36). Lindqvist påpekar att bildstenar funna i 

kyrkor endast undantagsvis placerats på ett sätt som antyder en vilja att visa upp dem, men att 
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nämnda stenar just utgör undantag (1964:87). Då stenar kan ha flyttats runt i kyrkorummet över 

tid är det möjligt att den dolda placeringen hos flertalet påträffade bildstener i kyrkor återspeglar 

senare tiders praktiker och inte hur de först placerades i rummet.  

     Som piscinae bör bildstenarna ha förts in i kyrkan i samband med dess tillblivelse på 11-

1200-talet (Lagerlöf 1968:194, Lagerlöf et al 1996:19). De bör ha fått en annan placering under 

16-1700-tal: i Levide kyrka i samband med att en ny dopfunt infördes 1662 (se Lagerlöf et al 

1996:72) och i Alskog kyrka troligtvis under mitten av 1700-talet då dopfunten, stilmässigt 

daterad till 1100-talets slut, begärs bli framflyttad (se Lagerlöf 1968:220). I samband med 

utgrävningen då LK II-III påträffades framkom 21 mynt av typen visbybrakteater, majoriteten 

från 1300-1400-talet (Lagerlöf et al 1996:83, 93). De antyder en återanvändning som är äldre än 

1600-tal, dock är det svårt att bedöma hur lång tid som passerat mellan myntens tillverkning och 

deponering. Som pelarpiscinor bör stenarna ha flyttats i samband med ombyggnation av kyrkan: 

i Alskog kyrka t.ex. då koret revs och byggdes om under 1300-talet (se Lagerlöf 1968:198) och i 

Levide t.ex. då en sakristia under sent 1700-tal uppförs vid koret (se Lagerlöf et al 1996:51). 

     Altaret finns placerat i öster, ett väderstreck som inom kristendom kopplats till det heligaste, 

prästernas domän. Dopfunten beskrivs under medeltid ha placerats i väster, ett väderstreck 

associerat till det mer profana, den publika delen. (Johansen 1997:2002). Fåhraeus påpekar att 

den västliga placeringen av dopfuntar baseras på antaganden snarare än faktiska bevis och visar i 

sin avhandling att de ursprungligen tycks ha placerats i mitten av kyrkan och först i samband 

med kyrkoutvidgningar på 1200-talet fick en mer västlig placering (1974:156-160). Dopfuntar 

tycks alltså inte ha haft en östlig placering vid altaret utan varit västligt orienterade. Då 

kyrkorummet varit laddad med kristen symbolik påverkas tolkningen av bildstenarnas placering 

av vilken piscinatyp de bedöms ha utgjort, liksom av var de i själva verket påträffats och av 

andra möjliga placeringar i kyrkorummet som inte lämnat lika tydliga spår.  

     Vare sig ALK, LK II-III eller GK III utgjort piscina vid altare eller dopfunt är de kopplade till 

utförsel av heligt vatten till vigd jord. Som fundament har de en gränsposition mellan helig mark 

och pelare/funt. Både vid dopfunten och altaret finns associationer till passageriter, över-

skridande av gränser i form av odöpt till döpt och förvandlingen av bröd och vin till Jesus kropp 

och blod. Det är intressant att koppla Fåhraeus analogier mellan doppraktiken och 

dopfuntsfundament till diskussionen om bildstenar. Denne beskriver dopet som syndernas död 

och den syndfria människans uppståndelse, en symbolik som tycks ha varit väldigt tydlig inom 

den tidiga kristendomen i och med att dop utfördes under påsk och pingst då den döpandes 

synder dog med Jesus på korset och den nydöpte sedan syndfri uppstod med denne. Fåhraeus 

spekulerar om det rektangulära fundamenten då kan beskrivas som den döde syndarens gravsten, 
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den som i och med dopet dör för att den kristnade individen ska uppstå. (1974:8, 15, 17, 19). Om 

människorna som placerade bildstenar som dopfuntsfundament såg dessa som verkliga 

gravstenar, i enlighet med vad många forskare har tolkat bildstenar som (se kap. 1.2. s. 2), bör 

praktiken att föra in bildstenar i kyrkan ha förstärkt den av Fåhraeus diskuterade symboliken.  

     Bildstenar passar som ”hedniska” icke-kristna monument, något de kan ha uppfattats som 

trots förekomst av kors på vissa stenar i och med att den ornamentala stilen är annorlunda, bra 

som symbol av det hedniska som med vigvatten ska renas. En möjlig renande funktion bakom 

placeringen som piscina har nämnts av Nylén (2003:74). Burström har noterat att dopfuntar kan 

vara uppdelade med bibliska scener överst och utskjutande odjurshuvuden mot funtens fot. Som 

dopfuntsunderlag, med bildytan synligt placerad, kan bildstenarna ha bidragit till denna 

dynamik. (Burström 1996:28). Bildstenarna kan alltså ha placerats i en vertikal symbolik med 

hedniskt och kristet, djävulskt och himmelskt. Möjligtvis antyds här, i likhet med tolkningar av 

bildstenar generellt, att de placerats i kyrkan för att demonstrera kristendomens seger över det 

”hedniska” (se Burström 1996:28, Johansen 1997:242). 

     Förutom att ses som en symbol för det negativa kan placeringen av bildsten under dopfunt 

beskrivas som att den, både symboliskt och bokstavligt talat, utgör grund för hela kyrkan. Dopet 

är ju det som möjliggör tillgång till sakramenten och att bli del av den kristna gemenskapen (se 

Kilström 1958:413). Detta följer redan existerande tolkningar av varför bildstenar förts till 

kyrkor, så som att visa på kontinuitet mellan det gamla och det nya, visa hur det gamla utgör 

grunden till det nya och därmed skapa legitimitet och föra över kraft till det nya religiösa 

centrumet (Burström 1996:28, Johansen 1997:242-246, Nylén 2003:74, Thunmark-Nylén 

2006:509). 

     En vanlig tolkning är annars att bildstenar finns i kyrkor för att de sågs som praktiskt 

byggnadsmaterial (t.ex. Lindqvist 1964:83). Johansen har påpekat att om run- och bildstenar 

infogades i kyrkor endast p.g.a. att de utgjorde ett lämpligt byggnadsmaterial bör det inte finnas 

några stående ute i naturen, i närheten av kyrkor och det bör inte finnas några mönster i valet av 

placering. Det är just detta hon i sin avhandling visat inte stämmer. (Johansen 1997:173, 211). 

De olika symboliska och funktionella tolkningarna behöver dock inte utesluta varandra, utan 

olika agendor kan ha styrt valet att föra in bildstenar i kyrkor.  

     Johansen beskriver att valet av bildsten, då alla inte förts till kyrkor, grundandes på vilken 

plats de varit resta på (1997:214). Det är en intressant tolkning som dock bygger på ett antagande 

att de tre grupperna T, M och S ursprungligen inte varit uppförda på samma platser och på 

hypotesen att deras placering i kyrkan återspeglar en uppdelning i ursprunglig placering (se 

Johansen 1997:206, 213). Det blir ett alltså ett cirkelresonemang eftersom grupperingen av 
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stenar i T, M och S baseras på Lindqvist gruppering av ornamentikens stil. Val av placering i 

kyrkan skulle likväl kunna bero på stenens motiv- och/eller stiltyp. Förekomsten av färdmedel, 

så som vagn, släde och skepp, på ett antal piscinaförsedda bildstenar, både av dvärg- och 

vågformad typ, (se table I, s. 18 och Sproge kyrka Lamm 2003:75, 192) antyder förekomsten av 

en sådan taktik. Möjligtvis valdes motiv med färdmedel för att förstärka den transcendala 

symboliken, underlätta gränsöverskridningen och rörelsen från odöpt till döpt och/eller från 

vanligt bröd och vin till Jesu kropp. Placering av bildstenar generellt i gränslägen, i kyrkor, och 

kopplingen till ändring av social status tar även Johansen upp, liksom att det kan avspegla en 

ursprunglig placering av dem i gränslägen (1997:246). 

 

 3.2.3. Ardre kyrka: förstenade människor 

     De små vågformade bildstenar som påträffades i Ardre kyrka 1900, tillsammans med tre 

dvärgstenar och en stor sten, har inte lika tydliga spår av att ha flyttats runt i kyrkorummet som 

de ovan diskuterade. Förekomsten av hål i de övre hörnen på ARK V-VI och murbruk på den 

ornerade sidan av ARK I, V-VI (ATA Pipping) utgör dock möjligtvis spår av en annan placering. 

Förekomsten av murbruk har tolkats funktionellt, för att få stenarna i samma nivå som den tjocka 

stora stenen (Roosval et al 1959-1964:803). Då de tre dvärgstenarna har mått på mellan 4,5-6 cm 

(Lindqvist 1942:20-22) i likhet med de vågformade (se table 1, s. 18) men saknar murbruk är 

denna tolkning dock mindre sannolik. Då det just är den ornerade sidan som täckts med murbruk 

är det möjligt att det är en mer symbolisk, döljande, handling som här antyds. Murbruk fanns 

även på den ovan diskuterade LK III (Mannerstråle 1957), men då den var sammanfogad med 

LK II och en oornerad sten är det dock möjligt att murbruken på denna var funktionellt orsakad.  

     ARK-stenarna påträffades i en tillsynes välplanerad placering. De framkom under kyrkan, 

ovanpå ett orört jordlager, innanför en äldre grundmur (Pipping 1901:3, 6-8), troligtvis 

tillhörande den runt 1100-1200-talet uppförda stenkyrkan (Roosval et al 1959-1964:805). Vid 

utgrävningen påträffades en dansk Fredrik I hvid (ATA inv. 11,118), daterad till 1525-1533 

(Galster 1972:70), dock utan angiven fyndplats. Samtliga bildstenar låg placerade med de välvda 

delarna, ”huvudena”, åt öster och rotdelarna, ”fötterna”, åt väster (se katalog fig. 3). Placeringen 

har beskrivits som pietetsfull (Pipping 1901:7) och har noterats överrensstämma med kyrkans 

och de på kyrkogården liggande gravhällarnas öst-västliga orientering (Jansson et al 1962:201). 

Analogin mellan gravarnas och bildstenarnas riktning kan kopplas till de folkloristiska 

berättelserna från 1600-talet där bildstenar ståendes ute i naturen anges som förstenade 

människor (se Ståhle 1969:312-320). Bildstenarnas placering med huvud i öster och fötter i 

väster, som motsatt den kristna praxisen av huvudplacering i väster för att på den yttersta dagen 
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kunna resa sig mot öster där herren kommer (Lange 1960:438), kan i sin tur kopplas till det 

faktum att de människor som i berättelserna förstenas är de som utför ogudfruktiga handlingar, 

t.ex. som väljer att inte gå på högtidsmässor (se Ståhle 1969:312-313). Placeringen av bildstenar 

i Ardre kyrka skulle med detta i åtanke snarare än pietetsfullt beskrivas som medvetet 

nedvärderande. Som förstenade ogudfruktiga människor, eller åtminstone som minnesstenar över 

sådana eller som representanter för förkristen praktik, har bildstenarna placerats på ett sätt som 

tydligt visar att de inte, tillskillnad från goda kristna, kommer kunna resa sig och möta herren på 

den yttersta dagen.  

     Internt har även ARK I-VIII en speciell placering med den stora stenen i mitten och de tre 

dvärgstenarna norr om den och de vågformade, med ett östligt undantag, placerade söder om den 

(Pipping 1901:3, 6-7). Då stenarna tydligt delats upp tycks de personer som nedlagt dem ha 

uppfattat stenarna som olika, möjligtvis endast baserad på skillnader i form och storlek. Som 

redan nämnts är dock kyrkorummet laddat med kristen symbolik. Inom den medeltida 

kristendomen associerades norr och därmed kyrkans norra del med kvinnligt, Maria, djävulen 

och mörker och söder med manligt, Jesus, den helige anden, och ljus. (Nilsson 1994:27-37, 50). 

     Det dualistiska förhållandet av manligt och kvinnligt med koppling till svamp- och vågform 

som tidigare presenterats (se kap. 1.3.2.) tycks inte vara närvarande i behandlingen av ARK-

stenarna. De personer som placerade bildstenarna i Ardre kyrka tycks inte ha sett de vågformiga 

som specifikt kvinnliga då de placerades på den manliga södra sidan, detta trots förekomsten av 

runor som anger att en av dem är resta efter en kvinna (se table 1, s. 18). Det senare kan dock 

bero på okunskap om runor. Med tanke på att bildstenarna placerats tvärtemot kristen praxis av 

öst-västlig orientering är det dock möjligt att de även medvetet placerats på gel genussida för att 

förstärka nedvärderingen. De vågformade ARK-stenarna som uppfattat kvinnliga innebär dock 

inte att bildstenar med liknande form genom hela bildstensresningsperioden ansågs vara 

kvinnliga eller producerade för kvinnor.  

    Viktigt att poängtera är även att det finns reservationer mot ovanförda diskussion då 

placeringen för flertalet ARK-stenar utgör rekonstruktioner ur utgrävningsdeltagarnas minne (se 

Pipping 1901:4-7). Tydligt är dock att de placerats som grund till kyrkan och kan därmed 

kopplas till diskussionen om dopfuntsfundament som både reella och symboliska grunder till 

kyrkan (se ovan kap. 3.2.2.).  

 

 3.2.4. Utanför kyrkokroppen 

Utanför kyrkan har vågformade bildstenar påträffats i kyrkomurens norra del (STK 43, ATA 

Jansson 1966) och under marken, söder om långhuset, inom en murad kvadrat (SAK I, P.A. Säve 
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1867-1871:417). Liksom för ovan beskrivna bildstenar är dateringen av återanvändningar inte 

självklar. Murkonstruktionen inom vilken SAK I påträffades har tolkats som samtida med kyrkan 

(Lindqvist 1964:90-91), troligtvis uppförd 1200-1300 (Roosval 1942:133). Den norra 

kyrkogårdsmuren med STK 43 har beskrivits som åtskild i utseende från de övriga murdelarna 

och att den därför bör härröra från 1845 då muren anges bli renoverad. (Roosval et al 1931:3-4). 

Det är möjligt att SAK 43 innan 1700-talet varit placerad någon annanstans, möjligtvis inte ens i 

en kyrklig kontext då bildstenar även framkommit i samband med odling etc. (se t.ex. kap. 3.5.).  

     Placeringen utanför kyrkokroppen är inte unikt för vågformade bildstenar. Tillsammans med 

SAK I påträffades även de stora stenarna SAK II-III (Lindqvist 1941:44, 1942:107) och i 

Stenkyrkas kyrkogårdsmur har ett bildstensfragment murats in i varje mursträcka, dvs. i varje 

vädersträck (Roosval 1931:22). Samma väderstreckssymbolik som funnits i kyrkan har troligtvis 

även funnits utanför den (Nilsson 1994:77, 85-86, 90), fynden av vågformade bildstenar utanför 

kyrkobyggnaden är dock för få för att några slutsatser ska kunna dras utifrån en sådan symbolik.  

     Som placerad i kyrkogårdsmuren har STK 43 en gränsplacering, mellan den sakrala jorden 

och den profana, mellan de levande och döda etc. Gränsplaceringen kan kopplas till diskussionen 

om piscinafundament (se kap. 3.2.2.). Den murade konstruktionen inom vilken SAK I var 

placerad har tolkats som grunden till en klockstapel (Lindqvist 1964:90-91). Som grund kan 

även dess placering liknas vid piscinastenarna (se kap 3.2.2.).  

 

3.3 Gravar, vid och i  

Bildstenar återanvändes inte bara efter järnåldern, även under samma period då de ännu 

producerades förekom placeringar av dem i tillsynes sekundära kontexter så som gravar. Två av 

dem som har undersökt fyndkontexten för de bildstenar som har en icke-kyrklig fyndplats är 

Måhl och Martin Rundkvist. Måhl uppger att han i sin undersökning aktivt valt att inte ta med de 

bildstenar som klassificerats som kist- och kantstenar (1990:16) medan Rundkvist tar upp 

samtliga bildstenstyper (2012:151). Måhl uppger sammanlagt 78 fynd av bildstenar på och vid 

gravfält (se nedan) medan Rundkvist uppger 40 (se 2012:151). Möjligtvis beror skillnaden på ett 

urval från Rundkvists sida och/eller att flertalet av Måhls stenar inte påträffats i gravar utan på 

och vid gravfält, något som dock inte tydligt framgår.  

     Måhl konstaterar att majoriteten av T- och M-stenar, dvs. Lindqvists A och B, påträffats i 

gravfältsmiljöer (21 av totalt 31 respektive 31 av totalt 57). S-stenar, dvs. Lindqvists C-E, tycks 

ha en jämnare fördelning på olika icke-kyrkliga fyndkontexter, endast 26 av totalt 94 på gravfält. 

(Måhl 1990:16-21). Så som framgår av t.ex. fig. 5 dominerar fynden av vågformade bildstenar 

på och vid gravfält bland de kontexter som är icke-kyrkliga (11 av 22), i likhet med T- och M-
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stenar. De vågformade stenarna utgör dock både B (HAB V-VI), C-D (BL I, GBN 1:16, HI V-

VI) och B-E-stenar (LOT I-V) (se table 1, s. 18).  

     Rundkvists genomgång av gravar visar att bildstenar placerats i gravar både under vendel- 

och vikingatid, flertalet under den senare. De vendeltida gravarna har bildstenar av A-B-typ och 

de vikingatida A-D. Utifrån förmålen har de tidiga gravarna bedömts vara lika många kvinnliga 

som manliga medan de yngre gravarna är mansdominerade. De 40 berörda stenarna funna i icke-

kyrkliga gravsammanhang utgörs av ca 13 stora-, 15 dvärg- och 11 vågformade stenar, samt ett 

obestämbart fragment. Flertalet dvärgstenar utgör A-B-stenar påträffade i vikingatida manliga 

gravar, de förekommer dock även i kvinnliga. De stora stenarna utgörs av ungefär lika många A 

och C-D-stenar, flertalet i manliga vikingatida gravar men återfinns även i kvinnliga. (se 

Rundkvist 2012: 146-147, 151). Utifrån Rundkvists undersökning tycks inte E-stenar under 

järnåldern ha placerats i gravar (2012:146-147), något som Måhl med sin grövre T, M och S 

indelning missade. Grupperingen av de vågformade bilstenarna LOT I-V som B-E-stenar (se 

table 1, s. 18) motbevisar inte detta då de endast givits en bred gruppering p.g.a. deras blinda 

tillstånd. Då samtliga bildstenstyper, av likande kvantitet, påträffats i gravar tycks inte formen 

eller storleken på stenen ha varit avgörande för valet. Viktigt att påpeka är att 

genusbedömningarna och den tidsmässiga uppdelningen av gravar och bildstenar har svagheter i 

och med att de baseras på ornamentala typologier, genusstereotyper, och då många gravar inte 

har grävts ut, kan ha plundrats etc.  

     Vågformade bildstenar, inklusive de potentiella, har påträffats i skilda gravfältskontexter, 

gravtyper och positioner. GBN 1:16, HI V och VI framkom som huvud- och/eller fotända i 

skelettgravar (ATA Stenberger 1942, ATA Trotzig 1965), stilistiskt daterade till tidigt 1000-tal 

och kopplade till manligt genus (Rundkvist 2012:151). LOT I-V påträffades i kantkedjan till en 

gravhög, odaterad och utan angivna föremål (ATA Wennersten 1911, Lindqvist 1942:99). HAB 

V-VI uppgavs tidigt som påträffade i en grav (FV 1906:209-210) och har därefter genomgående 

hänvisats som gravfynd (se t.ex. Lindqvist 1942:1, Rundkvist 2012:151). I rapporten framgår det 

dock att stenarna endast hittats vid en brandgrav, inte specifikt i en sådan (ATA Wennersten 

1908). De gravar som påträffats i närheten av HAB-stenarna har utifrån föremål daterats till 900-

1000 (Rundkvist 2012:151-152), något som dock inte utesluter en annan datering för 

återanvändningen av HAB V-VI. Stenen BL I, som inte tas upp av Rundkvist, anges ha påträffats 

bland odlingssten på ett gravfält (ATA Arwidsson). Möjligtvis bedömdes fyndplatsen som sådan 

då inga andra föremål påträffades, något som dock inte motsäger att stenen medvetet lades i en 

gravliknande kontext.  
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     I likhet med de ovan beskrivna kyrkofunna bildstenarna tycks en gränsplacering återfinnas 

hos de gravfunna. Dels då de placerats mellan föremål, så som den potentiellt vågformade HAB 

XIX (ATA Hansson 1933), och som gavel- och kantkedjestenar (GBN 1:16, HI V-VI, LOT I-V) 

och dels då själva graven utgör en gräns mellan levande och döda. De vågformade bildstenarna 

har dock inte placerats på ett sätt som antyder att de betraktades som annorlunda än övriga 

bildstenstyper. Såväl A- som C-D-stenar, majoriteten stora, har t.ex. placerats som gavel- och 

kantstenar i gravar (se Rundkvist katalog 2012:151-153). Möjligtvis antyder likheterna i 

placering även samstämmighet i de orsaker som ligger bakom.  

     Gravfältsplaceringen har i likhet med kyrkoplaceringen tolkats utifrån såväl funktionalistiska 

som religiösa och symboliska grunder. Lena Thunmark-Nylén skriver att bildstenar i gravar i 

vissa fall tydligt är återanvända av rent praktiska skäl men att det ibland tycks finnas orsak att 

anta en mer symbolisk orsak (2006:583). Måhl beskriver att S-stenar dvs. Lindqvist C-E, 

flyttandes av kristna personer från förkristna kollektiva kultplatser till icke kristna släktingars 

gravar (1990:26). I denna hypotes antyds att stenar kan ha placerats i gravar både som 

hedersbetygelse, i och med att stenen inte bara slogs sönder och kastades bort, men även som 

metod för att få bort bildstenarna från kollektiva kultplatser. Det senare i enlighet med de 

tolkningar som beskriver att bildstenar placerades i kyrkor för att demonstrera kristendomens 

seger, begrava spåren av och förhindra annan religionsutövning (se kap. 3.2.2.). 

     Rundkvist beskriver placeringen av bildstenar i gravar som ett sätt att dra nytta av deras 

symboliska kraft, som del av en bakåtlängtande och antikristen praktik. Denne argumenterar, i 

likhet med Burström (1996:24), mot funktionalistiska tolkningar och att det skulle vara en 

nedsättande kristen handling, då äldre material ofta används för att legitimera något i samtiden 

och därmed ses på med respekt snarare än fientlighet (Rundkvist 2012:149-150). Dessutom om 

människorna var så bekväma att de återanvände material av enbart funktionella skäl varför då gå 

igenom besväret att tillverka nya? Alexander Andreeff föreslår även en mer symbolisk orsak i 

form av att nedläggningen kan ha varit ett sätt, främst för de levande, att legitimera sin status 

genom att genealogiskt anknyta till sina förfäder (2001:2, 34). Detta tycks vara del av det 

Rundkvist beskriver som tillvaratagandet av stenarnas kraft. 

     Rundkvist argumenterar för sin bakåtlängtande antikristna tolkning då E-stenar undveks och 

då det finns arkaiserande drag i gravpraktiken, så som sätt att behandla och placera kroppen som 

var ovanliga i samtiden (2012:149-150). Då stenar även under vendeltiden begravdes antyder 

Rundkvists tolkning att det redan då funnits en kristen närvaro på Gotland att ta ställning till eller 

att andra samhällsförändringar orsakat en reaktionär praktik av att begrava bildstenar, som 

motstånd mot det nya. Avbrott antyds just i de skiftande stilarna, grunden till A-E-uppdelningen. 
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En reaktionär attityd, i enlighet med Rundkvists tolkning, är möjligtvis synlig i de gravar som 

har vågformade bildstenar placerade som gavelhällar. GBN 1:16 påträffades vid fötterna i väster, 

HI V vid huvudet i söder och HI VI vid fötterna i norr (ATA Stenberger 1942, Trotzig 1965). I 

den förstnämnda graven är skelettet, i likhet med de kyrkfunna ARK-stenarna, alltså placerad i 

motsats till kristen praxis och i den andra graven placerad i en tydligt icke-kristen orientering. I 

graven med HI V-VI antyds dock även respektlöshet i och med att HI V placerats upp och ner, 

dvs. med den välvda delen nedåt. Då bildstenarna påträffades högre upp än kroppen (ATA 

Stenberger 1942) är det möjligt att de placerats efter begravningen, spår av återgrävning antyds 

dock inte i rapporten. Intressant i samband med tolkningar av antikristen attityd är dock att 

motivet på HI V tolkats som Jesus uppståndelse (se Lindqvist 1964:62). Om motivet av 

nedläggarna uppfattats som kristet är det en möjlig orsak till stenens felaktiga placering. De 

negativa och de mer positiva symboliska aspekterna, liksom de funktionella, behöver dock inte 

utesluta varandra, något även Burström påpekat (se 1996:24). De kan både vara samtida 

praktiker och skifta i tid, bero på vilka agendor människor styrts av.  

     Det faktum att de små vågformade bildstenarna HAB V-VI, HI V-VI och LOT I-V har 

påträffats tillsammans utgör inte definitiva bevis för att bildstenar av denna grupp ursprungligen 

utgjort parstenar vid fot- och huvudända eller kiststenar. De har inte påträffats i kistformation 

och endast HI V-VI påträffades som gavelstenar. De senares fyndplacering behöver dock inte 

motsvara deras ursprungliga och betyder inte att samtliga stenar med liknande form under hela 

järnåldern varit placerade så.  

 

3.4. Stående bildstenar, under och vid 

Bildstenar har sannolikt ursprungligen haft en stående position, antytt av förekomsten av rötter 

och ornering på båda sidor hos vissa bildstenstyper. Antalet stenar som i modern tid finns 

stående ute i landkapet uppgår dock endast till 15, majoriteten av stor typ, och som påpekats av 

Måhl kan deras nuvarande placering inte förutsättas som deras primära (1990:14, 21). Ett sentida 

exempel på detta är den stående bildstenen BN I, i vars närhet den vågformade bildstenen BN II 

påträffades. BN I uppges ha rests upp av en bonde som på stenen markerat att ”ÅR 1840 DEN 15 

MARS ÄR DENNA STEN OCH TUN UPPSATT AF:HUS:BON:DEN:C.H.S” (P.A. Säve 

1864:35). Då BN II uppges ha påträffats i en mur i närheten (Lindqvist 1942:27) är det möjligt 

att denna är del av det tun som bonden 1840 upprättade och därmed möjligtvis påträffad och 

återanvänd samtidigt som den större stenen.  

     De idag stående bildstenarna finns i miljöer med husgrunder från äldre järnålder, förhistoriska 

vägar och gravar från såväl äldre som yngre järnålder (Måhl 1990:22-24). Måhl argumenterar för 
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ett samband mellan ortnamnet Stavgard, husgrundsmiljöer och bildstenar samt att dessa ska ha 

utgjort förkristna kultplatser. Spår av kult ska de vid resta bildstenar påträffade resterna av 

brända och obrända djurbenen, kolrester och keramik utgöra (Måhl 1990:24). Sådana lämningar 

påträffades just vid utgrävningen av de stående BÄ I och II då de vågformade bildstenarna BÄ 

III-VI och fragmentet VII grävdes upp. De vågformade framkom under marken, framför de resta 

stenarnas oornerade sidor och under rötterna, ovanför just kolrester, djurben och keramik. 

(Lindqvist 1942:36-39).  

     Nordin uppfattade de vågformade BÄ-stenarna som raserade innan de två större restes medan 

Lindqvist tolkade dem som krossade av ett fall av den mindre stående stenen och att de 

placerades i packningen i samband med dess återuppförenade (Lindqvist 1964:46). De 

vågformade påträffades ju dock även vid den andra bildstenen, inte bara vid BÄ II. Lindqvist 

beskriver att BÄ III-VI placerats så att de tillsammans med de stående bildstenarnas rötter 

bildade en kistformation (1964: 52). Av Nordins planritning framgår detta inte med tydlighet och 

dessutom visar sektionsritningen att de vågformade bildstenarna påträffats i olika nivåer (se 

katalog fig. 11). Det fyndomständigheterna tydligt visar är hur som helst att de vågformade 

stenarna grävts ner. Möjligtvis placerades de som både reell och symbolisk grund i likhet med 

kyrkofynden (se kap. 3.2.). 

     Fynden av kol och brända ben vid Buttle Änge utgör dock inget bevis för att offring ska ha 

utförts vid vågformade bildstenar. Dessa påträffades t.ex. under de vågformade och tycks 

indikera en deponering snarare än ett regelbundet offrande. Dessutom tycks offring vara kopplat 

till bildstenar generellt, snarare än små vågformade specifikt, i och med att kol, ben och föremål 

även påträffats vid utgrävningar av andra stående bildstenar, utan fynd av små bildstenar (se t.ex. 

Lindqvist 1942:139-140). Det finns även exempel där bildstenar placerats som fundament till 

andra bildstenar, så som i Lärbro Stora Hammars där två stora stenar fragmenterats och tycks ha 

placerats i grunden till stående stenar av samma typ (Lindqvist 1942:83-89).  

 

3.5. Ängs- och åkermark 

De bildstenar som påträffats i ängs- och åkermark är de vars fyndkontexter det finns minst 

information om. Detta eftersom de framförallt framkommit i samband med odling och av odlaren 

själv tagits från platsen. Fem av de små vågformade bildstenarna (FÄ 1:2, GS II, HU, HA I, LÄT 

IV) har påträffats vid sådana omständigheter. De har grupperats som B-E-stenar, fyra av dem C-

E (se table 1, s. 18). I ängs- och åkermark har dock även stora- och små bildstenar påträffats. Ett 

fåtal T-M-stenar, dvs. Lindqvists A-B, har påträffats i denna fyndkontext medan S-stenar, dvs. 

Lindqvist C-E, har påträffats i liknande kvantiteter i olika icke-kyrkliga kontexter (Måhl 
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1990:16-21). Utbredningen av bildstenar i olika kontexter tycks alltså överrenstämma mellan de 

olika bildstenstyper som har liknande ornamental stil.  

     Av de vågformade bildstenarna har FÄ 1:2 och GS II påträffats tillsammans med en dvärgsten 

(FMIS respektive P.A. Säve 1864:93, 1872:806). Stenen HA I påträffades 2 alnar, dvs. ca 1,2 m, 

under marken tillsammans med en nål och två armringar, dock inte daterade (Lindqvist 1942:75, 

Jansson et al 1962:74). Den djupa placeringen och förekomsten av föremål antyder en möjlig 

deponering eller gravläggning. LÄT IV påträffades i horisontal position med bildsidan nedåt, 

tillsammans med fyra andra bildstenstenstyper (Lindqvist 1942:92-96, P.A. Säve 1972:1867). 

Möjligtvis antyder fyndomständigheterna för LÄT-stenarna att de ursprungligen stått på platsen 

men av naturens eller människors påverkan ramlat till marken.  

     HU påträffades mellan två gårdar vid en sockengräns (Jansson et al 1978:10-11), möjligtvis 

placerades den i ett sådant gränsläge medvetet, antingen primärt eller sekundärt. 

Sockenindelningen är yngre än järnåldern men återgår möjligtvis på äldre gränsdragningar, så 

som mellan två gårdar. Andrén diskuterar just hur de stenar som påträffats stående tycks vara 

placerade på gränser av in- och utmark, så som gränserna i alla fall är markerade på 1700-tals 

kartor (1989:293-294). Dock är det, som tidigare nämnts, viktigt att påpeka att även de bildstenar 

som påträffats stående ute i landskapet kan ha flyttats från sin ursprungliga position. Om 

ängsfynden HU och LÄT IV ursprungligen varit placerade där de senare påträffats tycks de inte 

ha varit placerade i kistformation.  

 

3.6. Övrigt 

     Fynd av bildstenar i hus, kan i likhet med placeringen av dem i kyrkor, tolkas både 

funktionellt och symboliskt. Stenar så som AP I utgör dels ett praktiskt byggnadsmaterial men 

utgör även en del av något gammalt som det nya kan grunda sig på. Som tröskelsten har AP I 

dessutom en gränsplacering, så som flertalet kyrkfunna, mellan ute och inne, värme och kyla etc. 

I liknande placeringar finns minst fyra bildstenar av andra typer, majoriteten stora A-stenar 

(Lindqvist 1941:28, 1942:91, 127, Lamm 2003:201, 204). Sannolikt har dessa stenar 

framkommit vid odling eller möjligtvis tagits från stående placering.  

 

4. Utseende 

 

4.1. Introduktion 

De gotländska bildstenarna har, som redan nämnts, en varierad ornamental stil. Variationerna har 

bidragit till en uppdelning av A-E-stenar, varav de vågformade uppvisar stilar typiska för B-E (se 
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table 1, s. 18). Förekomsten av skilda stilar antyder att de vågformade bildstenarna producerades 

under i stort sätt hela bildstensresningsperioden. Med hjälp av en pre-ikonografisk 

bildtolkningsmetod möjliggörs uppmärksammande av såväl likheter som skillnader mellan de 

olika bildstenstyperna vad gäller förekomst och placering av motiv. På de vågformade 

bildstenarna finns t.ex. runor och motiv så som antropomorfa och zoomorfa figurer, trikvetror 

och vagnar. Flertalet av dessa finns även på stora- och dvärgstenar. Det finns dock motiv som i 

sin utformning och placering skiljer de olika bildstenstyperna åt. Utseendemässigt finns det mer 

än stenarnas bilder att analysera. Form, storlek, såväl den ornerade ytans som rotens, och 

bevarandegrad i form av vittring och fragmentering är även väsentliga delar av bildstenar. 

Liksom avsaknad och förekomst av motiv är av vikt för att förstå varför de små vågformade 

bildstenarna producerades är deras påträffade tillstånd av vikt för att förstå både ursprunglig 

funktion och senare tiders användningar.  

 

4.2. Vittring  

Bildytan hos de gotländska bildstenarna varierar från att vara helt blank, dvs. blind, till att vara 

så välbevarad att stenen ser nytillverkad ut. Bevarandegraden är orsakad av faktorer så som 

väder och vind, återanvändning och att det passerat mer än 1000 år sedan de producerades. De 

vågformade bildstenarna finns både som blinda (7: AP I, FÄ 1:2, LOT II-V), ej välbevarade (3: 

BÄ IV, GS II, LOT I), medel (10: BN II, BL I, BÄ III, V-VI, GBN 1:16, HI V-VI, LÄT IV, STK 

43) och väl (10 ALK, ARK I-II, V-VI, HAB V-VI, HU, HA I, SAK I) (se table 1, s. 18). Slås 

dessa fyra gruppringar ihop till två, med sämre bevarade (bilda och ej väl) och bättre bevarade 

(medel och väl) är ca 2/3 av de vågformade bättre bevarade.  

     I likhet med majoriteten av de små vågformade bildstenarna utgör flertalet T- och M-stenar, 

dvs. Lindqvist grupp A och B, medel till välbevarade. S-stenarna, Lindqvists C-E, är däremot 

mer jämnt fördelade mellan grupperna blind-ej väl och medel-välbevarade. (Se Lamm 2003:180-

206). Skillnaden mellan T-M- och S-stenars bevarandegrad beror möjligtvis på att fler S-stenar 

påträffats och att gruppen är en sammanslagning av tre Lindqvistgrupper. Möjligtvis kan det 

även bero på skillnader i var de ursprungligen var placerade och hur de senare använts, något 

som diskuteras här nedan.  

     Bildstenar av vågformad typ har i samma kontexter påträffats i varierande skick. 

Bevarandegraden skiftar även bland de vågformade stenarna som har samma stil, dvs. inom B-E-

grupperingarna, och bland de som är tillverkade av samma stensort. (Se table 1, s. 18). Det tycks 

inte heller finnas någon uppdelning över ön vad gäller hur väl bildytan är bevarad. Dessa 

mönster ändras inte även om de mer osäkert vågformade bildstenarna tas med (se table 2, s. 22). 
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Det är dock svårt att bedöma huruvida vittringsgraden speglar utsatthet eller skydd vid den 

ursprungliga placeringen eller snarade är ett resultat av senare återanvändningar. Slitning från 

sekundär användning är t.ex. tydlig hos AP I då den som tröskelsten synbart, vid flertalet 

observationer, nötts ner över tid (Jansson et al 1962:221). Samtidigt finns det bevarade färgrester 

på ARK I och V-VI (Pipping 1901:4) och HA I (Lindqvist 1942:76). Snædal skriver dock att låg 

grad av vittring och färgrester på ARK-stenarna inte är tillräckligt underlag för att de utan tvekan 

ska ha varit placerade inomhus (2002:98-99), så som tidigare ansetts (Pipping 1901:5, Jansson et 

al 1962:202). En låg vittringsgrad och färgrester kan lika gärna bero på att de placerats i sin nya 

position inom en kort tidrymd från tillverkningen (Snædal 2002:98-99).  

 

4.3. Fragmentering  

Det är inte bara stenarnas bildytor som påverkats av väder-, vind-, och återanvändning; även 

stenarna i sig visar spår av åverkan. Flertalet vågformade bildstenar är välbevarade (21: ALK, 

ARK V-VI, BL I, BÄ III-IV, VI, FÄ 1:2, GS II, HAB V-VI, HI V-VI, LK II-II, LOT I-V, LÄT 

IV, SAK I) medan fem endast är ca 20-30 % bevarade (ARK II, BN II, HU, HA I, STK 43) och 

fyra ca 50 % bevarade (ARK I, AP I, BÄ V, GBN 1:16) (se table 1, s. 18). Ett antal av dessa har 

dessutom påträffats i flera delar, närmare bestämt fyra av de sämre bevarade (ARK I-II, AP I, 

HA I) och fyra av de bättre bevarade (ARK V-VI, BÄ III, LK II-III). Majoriteten av både de 

välbevarade och de mindre välbevarade är av typen C-E, något som dock till stor del beror på att 

få av det totala antalet vågformade stenar grupperats som B-stenar (se table 1, s. 18).  

     Den jämna uppdelningen av väl- och mindre välbevarade stenar på gruppen C-E stämmer 

överrens med övriga C-E stenar, dvs. Lamm S, där ungefär lika många är välbevarade som 50 % 

eller mindre bevarade (se Lamm 2003:180-206). Fragmenteringen tycks inte vara mer utbredd 

hos små bildstenar än hos samtida stora- och dvärgstenar. De övriga bildstenarna är dock till 

större del fragmenterade med ca 54 av 78 T-stenar som är 20 % eller mindre bevarade och ca 47 

av 80 M-stenar som är 50 % eller mindre bevarade (se Lamm 2003:180-206). Om A-E-

grupperingen antas utgöra en representativ dateringsgrund kan den högre graden av 

fragmentering på A- och B-stenar möjligtvis bero på att de är äldre.  

     De starkt fragmenterade vågformade bildstenarna, 20-50 % bevarade, är jämnt utbredda på de 

olika fyndkontexterna. Adderas de bättre bevarade stenarna som påträffats i flera delar utgör 

kyrkofynden majoritet, dock är ARK-stenarna påträffade på samma plats. Det är svårt att avgöra 

huruvida stenarnas tillstånd endast är resultatet av naturens påverkan eller även beror på en 

medveten fragmentering eller olyckshändelse i samband med t.ex. flytt, det senare även påpekat 

av Johansen (1997:171-172). Den procentuella bevarandegraden är dessutom påverkad av att 
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vissa stenar för återanvändning huggits om, så som ALK (se table 1, s. 18). Den jämna 

fördelningen tycks dock indikera att fragmentering inte var del av en återanvändningsprocess 

endast i en viss kontext. De mönster som presenterats för de vågformade bildstenarna ändras inte 

även om de potentiella adderas (se table 2, s. 22)  

     En medveten fragmentering antyds möjligtvis av att de två bevarade fragmenten av ARK I 

inte placerades tillsammans (se Pipping 1901:6-7) och att LK II-III som placerats ihop med den 

övre delen underst (se Mannerstråle 1957). Då det på ARK I finns en zoomorf figur med åtta 

ben, generellt accepterad som den mytologiska hästen Sleipner, är det möjligt att 

fragmenteringen utförts utifrån en kristen agenda. Monumentförstörelse p.g.a. religiösa orsaker, 

så som att förhindra annan trosutövning etc. har genom historien varit en vanligt förekommande 

praktik (se t.ex. Sauer 2003). Det samma gäller även förstöring av monument kopplade till 

politik och maktutövning. Förstörelse p.g.a. specifika motiv är dock svårt att bedöma för 

bildstenar om det just är motiven på de icke bevarade delarna som är orsaken till 

fragmenteringen. Uppdelning av objekt kan även kopplas till praktiker där delar av föremål anses 

behålla symboliken som är associerad med det hela föremålet, där de olika delarna t.ex. delades 

upp mellan olika människor och platser för att skapa allianser, kopplingar mellan olika platser 

etc. (se t.ex. Körlinge 2012:24).  

     Burström påpekar att den stora förekomsten av bildstenar i kyrkor visar att religiös förstörelse 

dock inte tycks ha varit aktuell för bildstenar (1996:28). Förekomsten av bildstenar i en rad 

sekundära kontexter antyder ett aktivt val att inte slå stenarna sönder och samman och endast 

lämna dem i skräphögar. Möjligtvis beror denna relativt vördsamma hantering på redan nämnda 

förklaringar så som respekt, uppfattning av dem som fyllda med kraft, kopplade till förfäder etc. 

(se kap 3.2.). Det är en viktig poäng att stenar må ha fragmenterats avsiktligt men de har ändå 

återanvänts och givits nya funktioner och betydelser snarare än kastats bort.  

 

4.4. Storlek  

De olika bildstenstypernas beteckningar i form av stor- och dvärgsten är, som redan nämnts, en 

återspegling av storleksskillnader inom bildstensgruppen. De mått som anges i den generella 

bildstensgenomgången (kap. 1.2.) visar tydligt att måtten hos de olika typerna stämmer väl 

överrens med namnen, att de stora stenarna är högst, dvärgstenarna näst högst och de små 

vågformiga, med undantag för SAK I, är lägst. Inom gruppen vågformiga bildstenar finns dock, i 

likhet med de övriga bildstenstyperna, varierande storlekar. Flertalet är dock under 1 m. De 

stenar som är bäst bevarade har en total längd, dvs. med roten inräknad, på mellan ca 40 och 70 

cm (se table 1, s. 18). De bildstenar av vågformad typ som längdmässigt utmärker sig har mått på 
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ca 105-118 respektive 164 cm (ALK, LK III-IV, LÄT IV, respektive SAK I). Även då rötterna 

subtraheras från den totala längden är det dessa stenar som är längst. Längdmässigt befinner sig 

de potentiellt vågformade bildstenarna inom samma ramar, GK III undantaget (se table 2, s. 22). 

Nämnda sten är ca 130-140 cm hög, utan tydlig rot så som SAK I, något som antyder att den 

troligtvis inte utgjort en bildsten av liten vågformad bildsten.  

     Skillnader i storlek inom gruppen små bildstenar kan, som tidigare nämnts, förklaras med att 

de tillverkats av olika hantverkare/konstnärer, utifrån olika stilregler, under olika tider etc. (se 

kap. 2.1.). De kan även antyda olikheter i funktion, något som kommer beröras mer under kapitel 

4.6. nedan. Av de stenar som påträffats tillsammans, med undantag av de redan diskuterade 

ARK-stenarna (se kap. 2.1.) har BÄ III-VI, HAB V-VI, HI V-VI och LOT II-V internt lika 

längder, såväl inklusive som exklusive rot (se table 1, s. 18). Dessa likheter delar de dock som 

sagt med andra vågformade bildstenar och utgör inget säkert bevis för att de ursprungligen varit 

placerade som kistor eller i par ovanför gravar.  

     Höjdmässigt är de vågformade bildstenarna och dvärgstenarna lika. Dvärgstenarnas storlek 

har bl.a. tolkats bero på brist på ork och skaparglädje då de har liknande form och bilder som de 

stora men är betydligt mindre (Lindqvist 1941:30-31). Skillnaderna i storlek skulle även kunna 

tolkas som orsakade av ekonomiska skäl. En sådan tolkning fungerar när det gäller relationen 

stora- och dvärgstenar men inte när det även gäller de vågformade. Ekonomi som den enda 

orsaken förklarar inte den återkommande skillnaden i form mellan de vågformade och 

dvärgstenar. En förklaring av typen att storlekar är resultat av inspirationsnöd förklarar inte 

heller varför dvärg- och vågformade stenar med liknande höjd givits olika former. Teoretiskt sett 

skulle en stor bildsten kunna tillverkas med vågform, någon sådan har dock ännu inte påträffats. 

Formen tycks, likt storleken, vara del av ett aktivt val hos beställare och producenter.  

 

4.5. Form 

Den välvda överdelen och de utåtgående hörnen är, som redan nämnts, det som till stor del 

definierar gruppen små vågformade bildstenar. Inom denna utformning finns dock variationer, 

något som även påpekats av Göransson (1999:59). En bred välvd del och korta hörn finns t.ex. 

hos BÄ III medan en högre smalare topp finns hos GS II och en spetsig topp finns hos HI V (se 

katalog fig. 10, 16, 21). Formen är dock tydligt åtskild från de övriga bildstenstyperna och visar 

att det vid produktion fanns en medvetenhet, en vilja att särskilja bildstenar. Då formen 

återkommer på stenar med olika ornamentala stilar tycks den ha varit av betydelse under större 

delen av bildstensresningsperioden, även noterat av Spannel (1995:31). Förekomsten av likande 

storlek hos dvärg- och stora stenar antyder att det inte bör ha funnits en praktisk funktion till 
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varför endast små stenar givits vågform. Viktigt att påpeka är dock det fragmenterade tillståndet 

hos flertalet bildstenar och möjligheten att alla som en gång producerats inte finns bevarade eller 

att har påträffats.  

    Inom bildstensforskningen är det främst de stora stenarnas form som har tolkats. Förutom 

epitet så som yx- och svampformade har de beskrivits i termer av fallos, utfläkta djurhudar och 

dörrar (se t.ex. Lindqvist 1941, Romdahl 1946, Steffen 1949, Andrén 1989, 1993). De små 

bildstenarnas form har, som redan påpekats av Andrén, inte diskuterats lika ingående (1989:291). 

Den nämnde författaren har dock en mängd förslag på varför de små stenarna är vågformade. 

Samtliga tolkningar baseras på att formen symboliserar något kvinnligt: antingen kvinnliga 

smycken, kvinnans plats i huset eller kvinnlig fruktbarhet. Det noteras att vågform återfinns på 

djurhuvudformiga spännen och möjligtvis även på härdar av typen upphöjda plattformar. Som 

motsats till de stenar som uppfattas som fallosformade beskrivs de vågformade som 

livmoderssymboler. (Andrén 1989:291, 1993:37).  

     Snædal påpekar att vagnen på GBN 1:16 har en vågformad  Fig. 6. Detail from GBN 1:16, GF.  

kontur i likhet med bildstenarna (2004:60). Som redan nämnts har Photo: Elin Stenqvist 2013. 

dock inte alla vågformade bildstenar exakt samma form, något som 

inte heller alla vagnavbildningar har. En vagn med bildstensform 

förekommer på en sten och innebär inte att samtliga stenar med 

liknande form under hela bildstensproducerings-perioden, eller 

senare, kopplats till vagnar. Även om de små bildstenarna 

utformats i enlighet med vagnform behöver inte vagnen, under hela 

järnåldern, ha kopplats specifikt till kvinnor. Andra möjligheter är 

klass, yrkesgrupp, landsfärd etc.  

     Lindqvist påpekar att de gotlänska vågformade bildstenarna tyck ha sina förebilder, både 

utseende- och funktionsmässigt, hos gravmonument från merovingisk och frankisk tid, t.ex. i 

Trier och Rhen (1938:20, 1941:40, 1964:42-43), dvs. innan den skandinaviska vikingatiden. De 

kontinentala motsvarigheterna beskrivs som tidigt kristna och därmed de gotländska vågformade 

som möjligt kristna (Lindqvist 1938:20, 1941:40 1964:42). De vågformade gotländska bild-

stenarna saknar dock tydligt kristna motiv, så som kors (se kap. 4.7.4. s.48.), som kan stödja 

denna tolkning. Själva formen hos de kontinentala och gotländska stenarna beskrivs av Lindqvist 

som inspirerade av antika hus- och/eller tempelgavlar och/eller altaren (1938:20, 1941:40, 

1964:42, 56). Då de platser på kontinenten som har stenar med välvd överdel och utåtgående 

hörn beskrivs som romerska provinser (Lindqvist 1941:40) antyds en ”inspirationsfärdväg” från 

Romarriket till dess provinser och sedan till Gotland.  
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     Vågform återfinns även hos senare tiders kristna gravstenar och hos altartavlor i kyrkor, det 

senare antytt av Pippings beskrivning av ARK-stenarna som tavelformade (ATA). Altartavlor 

placerade på altaret uppkom under 1000-talet (Norberg 1969:80-82), dvs. när de vågformade 

bildstenarna troligtvis redan tillverkats under lång tid. Möjligtvis har nutida gravstenar, 

altartavlor och vågformade bildstenar en liknande form p.g.a. att tillverkarna velat skapa en 

koppling till en viss funktion och/eller symbolism associerad med t.ex. antika tempel. Då tempel 

utgör platser för offer och gudars hemvist finns tydliga funktionella likheter mellan dem och 

kyrkor. Vågformade stenar som altartavlor går i enlighet med Lindqvists tolkning av de 

gotländska som offeranknutna (se kap. 1.3.2.).  

     Samtliga tolkningar angående inspirationskällor och orsaker till varför de gotländska våg-

formade bildstenarna har en specifik form utgör dock endast spekulationer. Säkra bevis för 

endera finns inte i nuläget. Exakt vilka symboliker och funktioner som influerat de gotländska 

bildstensproducenterna är svårt att avgöra då betydelser och funktioner hos material, trots 

likheter, förändras över tid, mellan olika platser och mellan olika individer. Begreppet hybriditet 

sammanfattar bra hur möten mellan människor, olika traditioner etc. gett upphov till nya sätt att 

tänka och förhålla sig till sin omvärld. Inspiration är aldrig en envägskommunikation. Föremål 

som liknar varandra utgör sällan direkta kopior varken i utseende eller i den funktion och 

betydelse de är kopplade till. (Se t.ex. Andreeff 2007:243-256).  

 

4.6. Rötter 

De nedre oornerade delarna av Gotlands bildstenar beskrivs ofta som rötter, dvs. de delar som 

varit placerade i marken (t.ex. Lindqvist 1941, Nylén 2003, Rundkvist 2012). Begreppet antyder 

att bildstenar ursprungligen bör ha varit upprättstående placerade. Rötter återfinns på både stora-, 

dvärg- och vågformade bildstenar, dvs. de har troligtvis tillverkats med avsikten att placeras 

uppresta med förankring i marken. Det tycks finnas variation i rotstorlek mellan bildstenar med 

olika ornamentala stilar. A-stenarna anges t.ex. ha djupa rötter medan C-stenarna anges ha låga 

(Lamm 2003:171). Det är dock möjligt att det inom dessa grupper finns skillnader som inte 

medtagits i generaliseringen.  

     Hos gruppen vågformade bildstenarna har 19 tydliga rötter, dvs. är inte fragmenterade så att 

endast den övre delen är bevarad eller saknar bevarad ornering som antyder var rötterna börjat. 

Majoriteten av de 19 har en rotstorlek mellan 19-36 cm (13: ALK, ARK I, BL I, BÄ III-VI, GS 

II, HAB V-VI, LK III, LOT I, LÄT IV). Ett fåtal har rötter med storleken 5-12 cm (4: ARK V-

VI, HI V-VI). Det stora undantaget vad gäller rotstorlek utgör SAK I med sin 102 cm långa 

oornerade underdel. (Se table 1, s. 18). Vågformade stenar med olika rotstorlekar har en jämn 
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fördelning mellan de olika fyndplatserna och stilgrupperna. De potentiella små bildstenarna 

förändrar inte dessa mönster (se table 2, s. 22).  

     En möjlig förklaring till variationen i rotstorlek, både mellan bildstensgrupperna och inom 

gruppen vågformade, är att stenarna har olika bevarandegrader. Tydligt skadade rötter finns t.ex. 

hos GS II och HAB V (se katalog fig. 16, 18). Dock har majoriteten av de vågformade med rötter 

bedömts som välbevarade (15: ALK, ARK V-VI, BL I, BÄ III-IV, VI, GS II, HAB V-VI, HI V-

VI, LOT I, LÄT IV, SAK I) (se table 1, s. 18). En annan möjlig orsak till rötternas skiftande 

storlek är att de beror på variationer i var stenarna ursprungligen placerades och vilken funktion 

de hade. Möjligtvis tillverkades stenarna med olika rötter beroende på vilken typ av jord de 

skulle placeras i, något som förutsätter att platsen valts innan stenen producerats. Den sten som 

tillsammans med andra kunnat forma en kista både över mark och med rötterna under mark, så 

som Lindqvist föreslår (1964:42), är SAK I med en över 1 m lång rot. En vågformad sten med 

lång rot finns dock bara påträffat i ett exemplar.  

     I modern tid finns rekommendationer som anger att gravstenars förankringar i marken bör 

utgöra ca 30 % av stenens höjd över mark (Johansson et al 2012). För majoriteten av de 

vågformade bildstenarna utgör rötterna mer än 30 % av den ornerade delens längd. De moderna 

gravfundamenten bör dock enligt rekommendationerna vara betydligt tjockare än stenen 

(Johansson et al 2012). Utifrån detta bör de små vågformade bildstenarnas rötter ändå betraktas 

som låga och ostabila. En längre rot ger ett mer stabilt fäste i marken än en sten med kortare rot, 

vilket Nylén påpekat (2003:12). Lindqvist skriver att BÄ-stenarnas korta rötter troligtvis bidragit 

till att de fallit (1941:48). Möjligtvis antyder då korta rötter att stenarna inte tillvekades med 

avsikt att vara permanent upprättstående. Det är dock möjligt att stabilitet uppnåtts med hjälp av 

ett stenröse eller någon typ av stöttor.  

     Av de vågformade bildstenar som påträffats tillsammans har ARK-stenarna redan diskuterats 

i kap. 2.1. BÄ-stenarna och HI-stenarna har liknande rotlängd (se table 1, s. 18). Det finns en 

viss skillnad mellan HAB V-VI och av LOT-stenarna har endast LOT I en urskiljbar rot då de 

resterande är blinda. (Se table 1, s. 18). LOT I har dock en total höjd som skiljer sig från II-V, 

vilket skulle kunna stödja Lindqvists tolkning att de fyra utgjort en kista (se 1942:99). Som redan 

nämnts behöver dock likheter mellan vågformade bildstenar innebära att de specifikt utgjort en 

kista (se kap. 2.1.).  
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4.7. Bilder 

 

 4.7.1. Inom gruppen vågformade bildstenar  

Bildstenar av vågformad typ har, som redan nämnts, bilder inristade och uthuggna i enighet med 

stilen på stora- och dvärgstenar, vilket bidragit att de i likhet med övriga bildstenstyper indelats i 

grupperna B-E. Ett antal av de vågformade bildstenarna är dock blinda, har dåligt bevarade 

bildytor och är fragmenterade (se table 1, s.18) dvs. alla bilder som ursprungligen ornerat 

stenarna finns inte bevarade. Detta tillsammans med det faktum att endast ett fåtal vågformade 

bildstenar har påträffats, möjligtvis inte representativt för det antal som faktiskt producerats, och 

att flertalet imålats i modern tid (se table 1, s. 18) gör att följande diskussion inte bör ses som 

slutgiltig. Information om de vågformade och de potentiellt vågformade bildstenarnas motiv 

återfinns i table 1 och 2 samt i katalogen i vol. II.  

    Endast två vågformade bildstenar har grupperats som enbart B-stenar. Båda har en kantbård 

med mönster liknandes liggande Z (HAB V-VI) och den ena har möjliga antropomorfa figurer 

(HAB VI). Mönster med Z återfinns även på den B-C-grupperade LOT I. Majoriteten av de 12 

vågformade stenarna grupperade som C-D- och C-E-stenarna, med bevarad bildyta, har 

kantbårder med flät-, knut- och S-mönster (ALK, BN II, BL I, BÄ III-VI, GS II, HI V-VI, LÄT 

IV). Ett undantag är stenen GBN 1:16 med en, likt B-gruppens stenar, Z-mönsterad kantbård. 

Motiv som återkommer är antropomorfa figurer bärandes vapen (ARK, BÄ V, HI VI, LÄT IV), 

dryckeskärl (GBN 1:16, LÄT IV) eller annat (ARK, GBN 1:16, HAB V). Utifrån kroppsform, 

klädsel och andra attribut kan de bedömmas som både kvinnor och män, dock de med vapen 

tillsynes uteslutande män. Fler motiv är fyrfotade zoomorfa figurer antingen med horn (BN II, 

HI VI), huvudet vänt bakåt mot ryggen, ofta skapandes en bågform, (BÄ III, V-VI, GBN 1:16) 

eller dragandes en vagn (ARK, GBN 1:16). Trikvetror (BÄ V, GBN 1:16), avgränsningar, dvs. 

inramande rutor, (GBN 1:16, LÄT IV), långhalsad fågel (GBN 1:16), trekantigt mönster (GS II) 

och tre antropomorfa figurer, troligtvis män, gåendes på ett led, åt höger, med en cirkel intill sig 

(ARK). 

    De nio vågformade bildstenarna av E-typ med bevarade motiv har kantbårder med runor, dels 

med mansnamn (ARK I, HU, HA I, SAK I) och dels med kvinnonamn (ARK V), men även med 

flät- och repmönster (LK II-III). Motiv som återkommer är antropomorfa figurer med vapen 

(ARK I-II, SAK I) och utan (ARK VI, LK III, SAK I), samt gåendes på led med runda föremål i 

närheten (två personer gående åt höger på HA I och tre personer åt vänster på SAK I). De 

antropomorfa utgör troligtvis både män och kvinnor, de med vapen dock främst män. Det 

förekommer även zoomorfa fyrbenta figurer med huvudet vänt mot ryggen (ARK VI, HU) eller 
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dragandes något slädliknande (LK III). Iriska koppel (ARK V), drakdjur (ARK V, LK II, SAK 

I), ryttare på zoomorf figur med åtta ben (ARK I), långhalsad fågel, trikvetra och avgränsning 

(SAK I) och triangelmönster (LK III). 

     De vågformade bildstenar som påträffats tillsammans, undantaget de redan diskuterade ARK-

stenarna, har motiv som internt både har likeheter och skillnader. HAB V-VI har som redan 

nämnts liknande kantbård, detsamma gäller för BÄ-, HAB- och HI-stenarna. Motiven på BÄ-

stenarna är lika, med bakåtblickande djur, motiven på HI V-VI är olika och fyra av fem LOT-

stenar är blinda. Såväl likheter som skillnader kan förklaras bero på var de är tillverkade, när, av 

vem och varför. Likheterna antyder inte att dessa med säkerhet ingått i just kistformationer.  

     Motiv som förekommer inom hela gruppen vågformade bildstenar, såväl B som E-stenar, är 

alltså antropomorfa figurer, både män och kvinnor och både med och utan vapen. I övrigt är det 

få motiv som återkommer frekvent. Det finns därför inte någon gruppering av stenar med ett 

visst motiv i någon fyndkontext eller någon del av ön. Göransson har kommenterat att det inte är 

motiven som gör ”kiststenarna” till en grupp eftersom det inte finns återkommande motiv 

(1999:59). För att förstå såväl de vågformade bildstenarna som bildstensproduktionen som helhet 

är det dock inte bara närvaron av motiv som är relevant, lika betydelsefull kan frånvaron av dem 

vara. En underökning av vilka motiv som finns på de övriga bildstenstyperna och hur de 

överensstämmer med de vågformade följer därför här nedan.  

 

 4.7.2. Inom grupperna stora- och dvärgstenar 

     Motiven på bildstenar av typen dvärg- och stora stenar har genom hela bildstensresnings-

perioden varierat, dock tycks det genomgående ha funnits en upprepning av motiv inom en viss 

stilgrupp och en uppdelning av motiv på stenarnas över- respektive underdel. De motiv som 

förekommer mest frekvent på A/T-stenar är cirklar med virvel- och spiralornamentik, placerade 

högst upp på stenen med roddskepp utan segel på stenens nedre del (Nordin 1903:146, Nylén 

och Lamm 2003:11, 171). På B/M-dvärgstenarna utgör skeppet det vanligaste motivet, både med 

och utan segel (Spannel 1995:15-16, Nylén och Lamm 2003:11, 171). Dock tycks skeppet på 

dessa inte ha samma rigorösa fokusering till stenens nedre del, utan förekommer till stor del 

högst upp (se t.ex. Lindqvist 1941 fig. 35, 41, 43, 49-50, 54-62). 

     Stora- och dvärgstenar av typen C-E/S är ofta uppdelade av horisontella band till 

seriestrippsliknande avsnitt (Andrén 1989:296, Nylén 2003:171). Den övre bildytan hos dessa 

stenar domineras först av en manlig ryttare med häst och kvinna med dryckeshorn och senare av 

ett kristet kors Den nedre delen av stenen domineras först av ett skepp, ofta segelförsett, och 

senare under korset av drakslingor (Nordin 1903:152, Nylén 2003:12). Uppdelningen av ryttare 
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och skepp har även uppmärksammats av Lindqvist (1941:62-73). Det framgår tydligt att skeppet 

på stora- och dvärgstenar alltid finns under ryttaren, t.ex. så förekommer endast ryttaren längre 

ner på dvärgstenar om stenen saknar ett skepp (Eshleman 1983:23, 28).  

 

 4.7.3. Jämförelse: likheter  

     Bildstenar av vågformad typ tycks inte bara ha den ornamentala stilen, dvs. grunden till 

indelning i A-E-grupper, gemensamt med övriga bildstenstyper utan till viss del även typen av 

motiv. Såväl kantbård med Z-, flät- och knutmönster, antropomorfa figurer med och utan vapen, 

zoomorfa fyrfotade figurer med horn, med huvudet böjt mot ryggen eller dragandes vagn/släde, 

trikvetror, avgränsningar, iriska koppel, drakar, trekantiga mönster och runor finns även på yx- 

och svampformade bildstenar.  

     Kantbård med Z-mönster återfinns på stora- och dvärgstenar av typen A-B och D-E, flertalet 

dock B dvs. dvärgstenar (se Lindqvist 1941-1942 fig. 16, 35-37, 41, 43, 46, 54-57, 59-62, 64-68, 

70, 139, 168. Grupperingar 1941:28, 38, 50, 56). Intressant att notera är att fem av dessa är från 

Halla Broa, likt två av de Z-mönstrade vågformade bildstenarna. Förutom att antyda en lokal stil 

kan dock mönstret, då det återkommer på stenar med olika stilar, även indikera arkaisering. Då 

uppdelningen av bildstenar i stilgrupperna A-E-endast är relativa och baseras på just skillnader 

av stil och motiv är dock en sådan tidsmässig slutsats svårt att underbygga. Kantbård med 

flätmönster förekommer på ett fåtal stenar, majoriteten B, dvs. dvärgstenar (se Lindqvist 1941 

fig. 38, 49, 50, 77. Grupperingar 1941:38, 44). Kantbård med knutmönster förekommer på ca 16 

C-E-stenar, både stora- och dvärgstenar (se Lindqvist 1941, fig. 77-79, 81, 83, 85-86, 96-97, 

104-107, 137, 139, 141. Gruppering 1941:44).  

     Antropomorfa figurer med vapen förekommer på A och C-E-stenar, majoriteten på stora C-E-

stenar (se Lindqvist 1941 fig. 6, 16, 76, 81, 86, 97, 103, 105, 108, 128, 137, 139, 141-142, 182. 

Grupperingar 1941:28, 44, 50, 56). Antropomorfa figurer som bär eller håller i annat än vapen 

förekommer på C-E-stenar, främst av typen stor (se Lindqvist 1941 fig. 27, 83, 85-86, 97, 125, 

128,134, 137, 139, 141, 175-176, 180, 182. Gruppering 1941:28, 44). De A-stenar som finns 

med i Bildsteine I-II tycks ha få antropomorfa figurer och de som finns bär vapen, medan B-

stenar överhuvudtaget har få människor. Fyrfotade zoomorfa figurer med horn finns på två B-

stenar, dvs. dvärgstenar, och en stor D-sten (Lidqvist 1941 fig. 50, 65 respektive 1942 fig. 352. 

Gruppering 1941:38, 50). Zoomorfa figurer som böjer huvudet mot ryggen finns på en stor A-

sten (Lindqvist 1941, fig. 16. Gruppering 1941:28) och möjligtvis även på ytterligare två stora 

A-stenar (Lindqvist 1941 fig. 16 och Lamm 2003 nr 332). 



47 

     Trikvetror förekommer på C-E-stenar, både stora- och dvärgstenar (se Lindqvist 1941 fig. 79, 

81, 86, 94, 97. 103-104, 118. Gruppering 1941:44). Iriska koppel finns, likt de våg-formiga, på 

E-stenar, jämnt fördelat på stora- och dvärgstenar (se Lindqvist 1941 fig. 145-146, 149-151, 153, 

155, 174. 182. Gruppering 1941:56). Drakmotiv liknande de som finns på våg-formade 

bildstenar finns både på stora- och dvärgstenar inom E-gruppen (se Lindqvist 1941 fig. 145-146, 

149, 152-4, 157-158, 168, 181-182. Gruppering 1941:56) Avgränsande rutor finns på fem stora 

C-E-stenar (se Lindqvist 1941 fig. 86, 128, 139, 141, 125. Gruppering 1941:44), dvs. tycks inte 

finnas på dvärgstenar. Trekantiga mönster i likhet med de som finns på den vågformade GS II 

finns även på fyra dvärgstenar av typerna B och C-E (se Lindqvist fig. 67, 134, 142, 363. 

Gruppering 1941:38, 44). Då mönstret på flertalet är placerats långt ner på stenen, vissa tydligt 

under skepp, utgör det troligtvis stiliserade vågor. Då mönstret på GS II är placerat högst upp är 

det möjligt att mönstret anspelat på något annat. Det triangulära mönstret på LK II, under det 

zoomorfa fyrbenta djuret, finns även på två stora C-E-stenar just under zoomorfa djur (se 

Lindqvist 1941 fig. 86, 94. Gruppering 1941:44). 

     Runor finns som sagt både på vågformade-, stora- och dvärgstenar. Både kvinnor och män 

nämns, såväl som stenresare som döda släktingar. Bildstenar där kvinnor anges som den person 

stenen blivit rest för är ca sex till antalet (se Snædal 2002:67-73). Samtliga är E-stenar: fem är 

svampformade dvärgstenar (ARK IV, VII, Grötlingbo k:a, Rone k:a I, Sproge k:a) och en är 

vågformad (ARK V). Manligt som uteslutande kopplat till svampform, så som tidigare hävdats 

(se kap. 1.3.2.), tycks inte stämma för de stenar som har runor. Då förändringar i stil möjligtvis 

innebär en förändring i funktion och/eller betydelse utesluter detta inte att formerna varit 

kopplade till specifika genus under andra bildstensresningsperioder, dock visar de att denna inte 

varit konstant under hela järnåldern. Förekomsten av en vågformad bildsten med runor som 

tydligt anger att den är rest efter en kvinna innebär inte att alla bildstenar som har en likande 

form kan antas vara resta efter kvinnor, eller ens utgöra minnesstenar efter individer. 

      På fem av de bildstenar som anges vara resta efter kvinnor finns ornering med drakar, två har 

Z-ornering, tre har zoomorfa figurer varav en drar en släde (se Lindqvist 1941 fig. 152, 155-158, 

1942:476. Nylén 2003:75). Vagn som motiv tycks inte vara kopplat till kvinnor specifikt då även 

andra motiv finns på stenar resta efter kvinnor. Möjligtvis kan dock stenens storlek ha varit 

kopplad till genus då endast små vågformade- och dvärgstenar påträffats med tydliga 

angivningar att de rests efter kvinnor. Det finns dock ett undantag där en dvärgsten rests efter en 

man, nämligen ARK III (se Snædal 2002:72). Då ARK-stenarna tycks vara resta av två familjer 

(se Brate 1902:134) är det dock möjligt att denna sten utformats som dvärgsten för att passa in i 

familjens övriga stenar.  
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     Som tidigare diskuterats i kap. 1.3.2. har vagnmotivet beskrivits som unikt för just 

vågformade stenar, något som vid jämförelse av motiv på andra bildstenstyper ej tycks vara 

fallet. Fyrbenta zoomorfa figurer med färdmedel förekommer på tre vågformade bildstenar 

(ALK, GBN 1:16, LK III) och tre svampformiga dvärgstenar av D-E-typ (se Lindqvist 1941 fig. 

171, 180. Grupperingar 1941:44, 50. Samt Sproge k:a, Lamm 2003 nr 224). Då motivet tycks 

frånvarande på stora stenar är det möjligtvis stenens storlek som är av betydelse och inte dess 

form. Det finns dock en skillnad även mellan de dvärgstenar och de vågformade som har detta 

motiv. På de vågformade små bildstenarna är vagnen placerad längst ner (se katalog fig. 1, 17, 

25) medan den på dvärgstenarna är placerad högst upp, inom det rundade ”huvudet”. Med tanke 

på den tydliga uppdelningen av motiv på stora- och dvärgstenars över- och underdel bör denna 

placering vara medvetet vald. Här anas, likt den motsatta placeringen av trekantsmönstret på GS 

II; ett visst avståndstagande från de kompositionsregler som gäller för stora- och dvärgstenar.  

     Ovan presenterade beskrivningar visar på många likheter mellan de olika bildstenstyperna, 

likheter som troligtvis beror på samstämmighet och att de är tillverkade inom samma tradition. 

Det har dock även framkommit skillnader, både mellan stora- och dvärgstenar och mellan de 

svamp- och vågformade bildstenarna. Fler differenser presenteras här nedan.  

 

 4.7.4. Jämförelse: skillnader  

Som redan nämnts har de vågformade bildstenarna, när de överhuvudtaget inkluderats i analyser, 

främst nämnts i förbifarten eller ett fåtal analyserats som del av en stilgrupp. I de arbeten där en 

viss tidsperiod analyserats och de vågformade bildstenarna inkluderats har dock ett antal 

intressanta observeringar gjorts. I Eshlemans undersökning av C-D-stenar påpekas att de på 

stora- och dvärgstenar vanligt förekommande motiven ryttare och skepp inte förekommer på C-

D bildstenar av vågformad typ. Vagn beskrivs istället som ett på vågformade bildstenar 

återkommande motiv, en intressant slutsats i och med att materialet utgörs av två stenar. (Se 

Eshleman 1983:28, 36). Samma slutsaser för samma period och stenar drar även Andrén 

(1993:39). Avsaknaden av skepp och ryttare på vågformade bildstenar har även Göransson och 

Waaben påpekat (1999:59 respektive 1991:54). 

     Majoriteten av ovan nämnda författare studerar främst en mellanperiod av C-D-stenar och 

missar därmed att vågformade E-stenar inte heller följer de regler som gäller för 

bildstenskomposition då de saknar det vanligt förekommande korset. Detta kan dock även bero 

på att flertalet vågformade E-stenar är fragmenterade (se table 1, s. 18). Kors tycks inte heller 

förekomma på dvärgstenar av E-typ (se t.ex. Lindqvist 1941, fig. 150-151, 153-158), något som 

visar på ytterligare ett samband mellan de två bildstenstyperna. Författarna missar även att en 
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ryttare faktiskt finns på en vågformad sten (ARK I) och att skepp möjligtvis finns på två (GK III, 

VK III). Förekomsten av skepp och ryttare på vågformade bildstenar har dock inte undgått alla, 

även Spannel nämner det (1995:24).  

     Lindqvist beskriver streck på den potentiellt vågformade VK III som rester av ett skepp 

(1942:139), något jag själv inte observerat. Den potentiella vågformade bildstenen GK III har 

däremot ett tydligt skeppsmotiv (se katalog fig. 36). Motivet kan dock inte beskrivas som vanligt 

för gruppen vågformade bildstenar, så som det är på de övriga bildstenstyperna, då det endast 

finns på två bildstenar som är potentiellt vågformade. Ryttare förekommer dock på en tydligt 

vågformad bildsten. Det motivet kan dock inte heller beskrivas som vanligt förekommande 

motiv inom gruppen. Tillskillnad från den rigorösa placeringen av ryttare högt upp på stenen 

ovanför skepp är ryttaren på ARK I placerad längst ner på stenen (se katalog fig. 2). Detta kan 

liknas vid skillnader i placeringen av vagnmotivet hos vågformade- och dvärgstenar (se kap. 

4.7.3.). Dessutom utgör ARK V en E-sten och inte C-D-sten, vilket är de stilgrupper där ryttare 

förekommer på övriga bildstenstyper. Viktigt att poängtera här är dock att grupperingarna är en 

modern skapelse och därmed inte behöver motsvara skillnader i t.ex. tid. Ovan nämnda författare 

har rätt i att små vågformade bildstenar av C-D typ inte har ryttare, men det betyder inte att alla 

saknar det. Förekomsten av en möjlig häst längst ner på VSH I (se table 2, s. 22). antyder utifrån 

ovan förda resonemang att den kanske tillhör just gruppen vågformade bildstenar. 

     I likhet med diskussionen om vagnmotivets placering som tvärtemot dvärgstenarnas och 

trekantsmönstret på GS II motsatta placering i jämförelse med liknande mönster på andra 

bildstenstyper bör placeringen av ryttaren ha varit högst medveten. Det finns inget som fysiskt 

hindrar ryttar- eller skeppsmotiv, de finns t.ex. på de storleksmässigt jämbördiga dvärgstenarna. 

Valet att inte ha vissa motiv och/eller att placera dem tvärtemot de regler som tydligt fanns vad 

gäller bildstensornering för stora- och dvärgstenar bör ha varit kopplat till bildernas och 

stenarnas symboliska betydelser. Vare sig dessa symboler, under olika tider, gällde identitet, 

makt, religion etc. så var de betydelsefulla och medvetet producerade. Vågformade bildstenar 

tycks inte ha producerats i samstämmighet med de regler som gällde för övriga bildstenstyper 

vare sig formmässigt eller vad gäller motivtyp och motivplacering.   

     Fler skillnader mellan vågformade bildstenar och de övriga är att de förra saknar de 

horisontala linjer som är vanligt förekommande på C-E-stenar av typen stor och dvärg, även 

påpekat av Waben (1991:54). På de två små stenarna HA I och HU antyds dock streck som 

möjligtvis utgjort heldragna linjer, även det noterat av Waben (1991:54). Förekomsten av sådana 

på dvärgstenar visar att det knappast är storleken som orsakat avsaknaden av dem på små 

vågformade bildstenar.  
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     Ett motiv som endast tycks förekomma på bildstenar av vågformad typ är tre antropomorfa 

figurer, troligtvis män, som går på led och har en cirkel i närheten (ARK, HA I, SAK I). De tre 

har tolkats både som hedniska, i form av gudar, härskare, lantmätare etc. (Jungner 1930:68-71, 

Oxenstierna 1959:198, Nylén 2003:60), och som kristna, i form av de tre vise männen (Staecker 

2004:44). Utifrån ett biografiskt perspektiv behöver dock dessa tolkningar inte utesluta varandra, 

eftersom betydelser inte kan reduceras till skaparens intentioner utan även måste inkludera 

betraktarens tolkningar (se kap 1.7.). Utifrån ett hybriditetsperpektiv kan de dessutom anses vara 

allt detta på en och samma gång, som en hybridbild. Detta motiv förekommer som sagt endast på 

tre vågformade bildstenar. Frånvaron av återkommande motiv, vilket är annorlunda i jämförelse 

med övriga bildstenstyper, förstärker endast uppfattningen att betydelsen av de små vågformade 

bildstenarana inte främst finns i förekomsten av bilder utan i avsaknaden och placeringen av 

dem. Något som tydligt visar att de medvetet producerats som annorlunda.  

 

5. Slutsatser 

 

De resonemang som förts i kapitel 2-4 visar tydligt på de vinster som mer inkluderande och 

mindre antagande perspektiv kan ge. Genom att analysera samtliga små vågformade bildstenar 

istället för ett fåtal utvalda framkommer andra mönster. Genom att ta hänsyn till bildstenarnas 

fyndkontexter och inte bara spekulera kring vad som möjligtvis utgjort deras ursprungliga 

placering och funktion lyfts materialgruppen fram som heterogen med över tid skiftande 

betydelser och funktioner. Genom att undersöka förekomsten och placeringen av motivtyper på 

bildstenar istället för att identifiera myter möjliggörs ett annat studium av bildstenarna med helt 

andra resultat.  

     I uppsatsen har det konstaterats att de små vågformade bildstenarna generellt sett är 

storleksmässigt lägre än såväl dvärg- som stora stenar och har en helt annan form med välvd 

topp och utåtgående hörn. Stora- och dvärgstenar är antingen yxformade, med svagt konvex 

överdel och raka sidor, eller svampformade, med kraftigt konvex överdel och inåtgående hörn. 

De stenar som tydligt är vågformade eller på andra sätt utmärker sig som tillhörande den 

gruppen, t.ex. utifrån storlek, har i denna uppsats visat sig vara 30 stycken. Då totalt närmare 500 

bildstenar har påträffats tycks de vågformade utgöra en minoritet inom bildstenspraktiken. Då 

det förekommer skiftande ornamental stil på vågformade bildstenar tycks de ha producerats 

under i stort sett hela bildstensresningsperioden. De har påträffats över hela Gotland, utan 

koncentrationer av stenar med viss ornamental stil, grad av vittring, fragmentering eller av stenar 
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med placering i viss kontext. Antalet kan alltså inte förklaras med att de vågformade endast 

tillverkades under en viss period eller på en viss plats. 

     Tidigare har de vågformade bildstenarna främst benämnts som kiststenar och beskrivits som 

resta efter kvinnor, placerade ovanpå gravar i par eller som fyrsidiga kistor och som möjliga 

offeraltare. Då rester av kol, ben etc. påträffats vid flera stående stenar tycks offring ha varit 

kopplat till bildstenar generellt och inte de vågformade specifikt. Då inga vågformade bildstenar 

har påträffats i en kistformation eller har ett utseende (storlek, form, motiv etc.) som uteslutande 

antyder att de ursprungligen varit placerade som just kistor är begreppet inte lämpligt att använda 

på stenar med vågform. Formen som så tydligt avviker från de yx- och svampformade 

bildstenarna antyder dock att de vågformade under järnåldern medvetet producerades som 

annorlunda, dvs. begreppet kiststen må vara en modern konstruktion men materialet utgjorde 

tydligt även en specifik grupp under järnåldern. Då det finns både små och stora stenar med yx- 

och svampform men endast små med vågform tycks utformingen vara väl medveten och inte 

bero på t.ex. ekonomiska orsaker.  

     Förekomsten, placeringen och avsaknaden av vissa motiv antyder att de vågformade 

bildstenarna inte bara tillverkades som medvetet annorlunda formmässigt utan även bildmässigt. 

Tillskillnad från stora- och dvärgstenar där olika motiv inom olika stilgrupper upprepas och 

återkommer på majoriteten av stenarna saknar de vågformade motiv som återkommer på flertalet 

stenar inom gruppen. Flertalet motiv som finns på de vågformiga finns även på de andra 

bildstenstyperna och visar tydligt att det under järnåldern på Gotland fanns en gemensam 

bildstenstradition. Ett motiv som dock tycks finnas endast på vågformiga bildstenar är tre 

antropomorfa figurer gåendes på ett led, med en cirkel i närheten. Något som tidigare inte 

uppmärksammats är att vågformade bildstenar, och tillsynes även dvärgstenar, saknar kors, 

vilket förekommer på stora stenar. Det finns alltså både likheter och skillnader mellan bildstenar 

med olika former och storlekar. 

     Tidigare har vagnmotivet beskrivits som unikt för de vågformade, men detta förekommer 

även på svampformiga dvärgstenar. På de senare är vagnen dock placerad högst upp och på de 

vågformade längst ner. Ryttare och skepp har beskrivis som unikt för de svampformiga, men en 

ryttare finns på en vågformad sten och skepp möjligtvis på två potentiellt vågformade. Ryttaren 

är på den vågformade stenen dock placerad längst ner, medan motivet på de andra 

bildstenstyperna främst placerats högst upp över ett skepp. Den vågformade bildstenen har 

dessutom en ornamental stil där andra motiv än ryttare dominerar på de stilmässigt lika stora- 

och dvärgstenar. En placering som går emot de yx- och svampformiga bildstenarna är även det 

triangulära mönstret högst upp på GS II, vanligtvis längst ner på de andra bildstenstyperna.  
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     De runor som finns på bildstenar tycks inte stödja beskrivningen av vågformade som specifikt 

kvinnliga och de svampformade som specifikt manliga. Runor som tydligt anger att stenen är rest 

efter en kvinna finns på ett antal svampformade dvärgstenar och endast på en vågformad. 

Formen tycks alltså inte vara kopplad till ett visst genus genom hela bildstensresningsperioden. 

Dessutom kommer olika motiv på dessa stenar, något som antyder att vagn inte betraktades som 

ett specifikt kvinnligt motiv så som antytt i tidigare forskning. Det är möjligt att genus var 

kopplat till storlek snarare än till form, dock finns det även ett exempel på en dvärgsten som är 

rest efter en man.  

     Samtliga vågformade bildstenar har påträffats i sekundära kontexter, både härrörande från 

järnålder och senare, som delar av kyrkobyggnader, i gravar, under och vid stående bildstenar, i 

ängs- och åkermark och som trappsten till smedja. Möjligheten att rekonstruera deras 

ursprungliga placering och funktion är därmed begränsad. Då det finns en viss variation i 

rotstorlek, även bland vågformade stenar med likande ornamental stil, är det möjligt att de 

tillverkades med avsikt att placeras på olika platser och uppfylla olika funktioner. Endast en sten 

har en rot som är lång nog att kunna utgöra såväl en över- som underjordisk kista, så som 

föreslagits. I de olika fyndkontexterna har vågformade bildstenar påträffats med olika grad av 

fragmentering, utan koncentrationer i vissa kontexter. Fragmentering tycks alltså inte ha utgjort 

en återanvändningspraktik endast i en viss kontext. Det är dock svårt att avgöra huruvida 

fragmenteringen beror på aktiv förstörelse eller olyckor. Ett antal stenar har dock fragment som 

placerats isär, ifrån varandra, eller blivit ihopsatta fel. Det är hur som helst tydligt att många 

bildstenar trots fragmentering och vittring återanvänts snarare än bara kastats på soptippen. 

     Inom samtliga fyndkontexter förekommer en placering i gränsläge, så som har föreslagits 

angående gränsplacering i kyrkan så är det möjligt att stenarna ursprungligen var placerade i 

gränslägen. Återkommande är även en placering som grund, dvs. under något nytt. Huruvida 

placeringarna var menade som negativa, förstörande, förnedrande och hindrande, eller positiv, 

hedrande och kontaktskapande mellan samtid och förfluten tid, eller endast resultatet av att de 

utgjorde ett praktiskt byggmaterial är dock svårt att avgöra. Praktikerna behöver inte utesluta 

varandra utan kan ha varit aktuella under olika perioder, på olika platser etc.  

     De vågformade bildstenarna har påträffats i samma kontexter och med likande placering som 

de övriga bildstenstyperna. De tycks alltså i återanvändningskontexterna ha placerats av samma 

orsaker som de övriga bildstenarna och inget tyder på att de betraktades som annorlunda. De 

kontexter där vågformade bildstenar påträffats antyder inte att de vid tidpunkten för åter-

användning, vare sig under järnåldern eller senare, betraktades som specifikt kvinnliga. Stenarna 

har t.ex. placerats i manliga gravar och på den manliga sidan i kyrkan. Det är tydligt att de 
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vågformade stenarna inte betraktats kvinnliga under hela den tid då de producerades och 

användes.  

     Det analyser av fyndkontexter i denna uppsats även visat är att de vågformade, och då 

möjligtvis även de andra bildstenstyperna, på ett tydligt sätt har återanvänts mer än en gång. De 

kontexter där bildstenar påträffas behöver alltså inte utgöra en sekundär kontext utan snarare en 

del av en rad återanvändningar. Ett tydligt exempel är stenar som omhuggits till piscinae, 

fundament i kyrkor med hål för utförsel av heligt vatten, men som inte påträffats i sådana 

placeringar. Bildstenar med piscinae har tidigare angivits som dopfuntsfundament trots att 

piscinae även finns vid altaret. Det har tidigare nämnts att bildstenar i kyrkor sällan placerats för 

att synas, med undantag för de piscinaförsedda där hålen skapats på den ornerade sidan. Då 

bildstenar tydligt har flyttats runt i rummet är det dock möjligt att bildstenar från början 

placerades mer synligt och först i samband med senare ändringar av kyrkan blev mer dolda. 

Murbruk just på den ornerade sidan på ett antal stenar, även de med piscinahål, tyder möjligtvis 

på en förskjutning från mer visuellt till mer dolt. 

     Samtliga stenar, såväl svamp- som vågformade, som omformats till piscinae har motiv av 

färdmedelstyp. Möjligtvis valdes stenar med dessa motiv för att förstärka gränsöverskridnigen i 

samband med dopet, gå från odöpt till döpt, eller vid kommunionen, förvandlingen av bröd och 

vin till Jesu kropp och blod. Då det i tidigare forskning framkommit en tydlig uppdelning av var 

bildstenar med skilda ornamental stil placerats i kyrkan antyder dessa exempel att just förekomst 

av ett visst motiv och/eller stil avgjort vart stenen placerats. Tidigare har mönstret tolkats 

återspegla skillnader i var stenarna ursprungligen varit placerade, något som blir ett 

cirkelresonemang då de skilda stilarna i sig har tolkats återspegla placeringar på olika platser.  

     Dopfuntsfundament har föreslagits som symboliska gravstenar för syndaren som dör inom 

den döpandes i samband med dopet, dock inte bildstenar specifikt. Om bildstenarna av de som 

placerade dem i kyrkor betraktades som verkliga gravsternar, resta efter döda ”hedniska” 

individer, förstärker placeringen av dem som dopfuntsfundament symboliken. Placeringen av 

såväl svamp- som vågformade bildstenar i Ardre kyrka antyder just att de vid placeringen kan ha 

betraktats som gravstenar, eller till och med som förstenade människor i likhet med folksägnerna 

från 1600-talet. Stenarna i Ardre kyrka är nämligen placerade som mänskliga kroppar med sina 

huvuden, rundade delar, åt öster och fötter, nedre oornerade delarna, åt väster. Placeringen är 

dock tvärtemot kristen begravningspraxis och utgör möjligtvis en markering av en uppfattad 

icke-kristen status.  

     Sammanfattat har denna uppsats påvisat att det inom järnålderns bildstensproduktion fanns 

både gemensamma regler vad gäller stil men även en aktivt vald utformning av bildstenar vad 
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gäller form, storlek, motivtyp och motivplacering. Dessa skillnader är sannolikt orsakade av 

skillnader i varför de producerades, vad de skulle användas till och vart de skulle placeras. 

Olikheterna bildstenar emellan är inte lika tydliga i återanvändningskontexterna där de återfinns 

på liknande platser i liknande placeringar. Möjligtvis beroende på att de då sågs som generella 

representanter för gångna tider snarare än specifika bildstenstyper. Det hos vågformade 

bildstenar till synes medvetna undvikandet av motiv som är vanliga på stora- och dvärgstenar, 

skillnaderna i motivens placering samt den distinkta formen antyder dock att det under järnåldern 

fanns olika typer av bildstenar. Uppdelningen av olika bildstensgrupper är alltså inte bara en 

modern konstruktion utan återgår på faktiska skillnader i hur de producerades. Varför de 

vågformade tillverkades i mindre antal, med en annan form och annorlunda motivval och 

motivplacering är dock en fråga som lämnas till framtida forskning. Det är möjligt att det är 

kopplat till att de vågformade rests av andra personer, som markeringar av andra händelser, fyllt 

andra funktioner etc. Det denna uppsats visat är just att de vågformade bildstenarna, oavsett 

orsak, på ett tydligt sätt tillverkades som annorlunda.  

 

6. Summary  

 

     During the Scandinavian Iron Age, about AD 100 to 1150, a distinctive kind of flat stone 

monument with carved ornamentations, known as picture stones, was raised on the island of 

Gotland. These have long been of great interest for antiquarian and archaeological study. In the 

early 1940-s the catalogued picture stones were classified into several groups on the basis of 

size, shape and ornamental style. The majority of picture stones, which have convex tops and 

vertical or inwards extending corners, also called axe- and mushroom shaped, were divided into 

“large” and “dwarf” stones. A small number of the smallest stones with curved tops and 

outwards extending corners, either horizontally- or S-shaped, were called cist stones.  

     In previous research the focus has mostly been on the large stones, usually on trying to 

determine the stones original placement and function or to interpret the iconography, in 

particular to identify mythological people and events known from the much later written sources. 

The contexts in which the picture stones have been found are dominated by reuse, both during 

the Iron Age and later times, something that makes discussion only of their original placement 

very difficult. In order to understand the picture stone tradition as a whole, all of the picture 

stones must be taken into consideration, not just the most monumental ones. 

     In this dissertation the smallest group of picture stones, the cist stones, have been analysed 

and compared to the other stones. Instead of searching for the pictures symbolic meaning and to 
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make guesses at how the stones were placed and used their context of discovery has been closely 

analysed as well as the presence and placement of motifs. Theoretical inspiration has come from 

hermeneutic- as well as biographical- and pre-iconographic perspectives. The whole cannot be 

understood without consideration of all the parts, objects as well as pictures do not have one 

singular purpose or use; they continually change, and pictures must therefore be described with 

as much neutrality as possible.  

     The few occasions when cist stones have been analysed in previous research usually less than 

a handful of them have been used as research material. The interpretations of them as cist, raised 

for women and used as altars for offerings are therefore mostly based on only a few picture stone 

examples. In this dissertation all picture stones classified as cist stones have therefore been 

analysed. The currently existing catalogues of picture stones do however differ in their 

categorization of stones and there seems to be an uncertainty of what characteristics a stone need 

to have in order to be classified as a cist stone. As mentioned above these stones do have a 

distinctive shape and size, and by using those facts 30 picture stones have in this dissertation 

been classified as cist stones. They constitute a very small part of the total amount of picture 

stones since almost 500 have been found.  

     The analysis of discovery context and appearance of the 30 stones have shown that there is no 

solid evidence that the so called cist stones originally were placed as cists, raised for women or 

used for offerings, accordingly to the previous interpretations. Runes clearly stating the stone 

was raised for a woman have only been found on one wave-shaped stone but on several 

mushroom-shaped dwarf stones. They have been found in male graves and on the male side of 

the church. Remains of offerings have been found on sites with raised stones and seems to imply 

that offering was connected to picture stones in general and not wave-shaped in particular. None 

of the wave shaped stones have been found in a cist formation and they all share differences and 

similarities that can be explained with them being made by a certain artist, in a certain place, 

time etc. The term cist stone is therefore misleading and the term “small wave-shaped” more 

suitable; it describes size and appearance like the names of the other picture stones.  

     What the analysis has also shown is that wave-shaped picture stones during the Iron Age were 

actively produced as different from the other picture stones, not just in shape and size but also in 

consideration to the occurrence and placement of motifs. In earlier research it has been 

proclaimed that the wagon only is present on wave-shaped stones and riders and ships only on 

the mushroom-shaped. This is however not entirely true. Wagons are also present on mushroom-

shaped dwarf stones, although on them placed high up and on wave-shaped at the bottom. A 

rider is present on one wave-shaped stoned, however not placed high up on the stone like on 
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mushroom-shaped but at the bottom. Two ships, one very unclear, can be found on two 

potentially wave-shaped stones. When all wave-shaped picture stones are analysed it also 

becomes clear that none have crosses, like the large stones, and that one motif seems to only 

occur on the wave-shaped: three men walking in line with a circle close by.  

     These differences clearly show that categorization and classification of picture stones may be 

a modern construction but that there also seems to have been a separation of picture stones at 

their time of production. The differences in appearance and number within the picture stone 

tradition is probably connected to differences in why they were produced. Economic reasons do 

not seem probable since there are both small and large stones with axe- and mushroom-shapes 

but only small with wave-shapes. Since the wave-shaped have different ornamental style and 

have been found on the entire island, without concentrations of ornamental styles, the small 

number cannot be explained by them only having been made during a short time or only in one 

area. The reason why the wave-shaped stones were produces will however be left to future 

research. Perhaps the differences exist because they were raised by different peoples, for other 

occasions, usages etc.  

     The separation between picture stones which is clear in shape, size and motifs, are however 

less apparent in their contexts of discovery. All picture stones have been found in the same 

contexts, in similar positions connected to liminal spaces and/or as foundations. This suggests 

that during reuse the picture stones represented something similar, for example symbols of the 

past. The wave-shaped picture stones have clearly been reused multiple times, most apparent in 

the churches, and can therefore not been described as having one function or meaning. The 

difference in the size of root among the wave-shaped picture stones, even among the stones with 

similar ornamentation, suggest that even during their time of production they were produced 

with different functions in mind. 

     The placement of wave-shaped picture stones in churches can be explained as a way to 

accentuate symbolism in the church. For example the ones placed as real as well as symbolic 

tombstones under the baptismal fonts, tombstones for the death of the sinner within the person 

being baptised and as tombstone for a real person. The stones placed under the floor in Ardre 

church may have been viewed as tombstones for “heathens” or as sinful people having been 

turned into stone, in similarity to interpretations of picture stones from 1700-s . This because 

they were placed in an east-west position opposite to Christian praxis. Since the stones, both 

wave- and mushroom-shaped. that have been placed as piscinae, foundations for drainage of holy 

water, all have motifs connected to transport they may have been used to accentuate 

transcendence in liminal placement. This both under baptismal fonts and by the altars, to ease the 
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journey from “heathen” to Christian or from food to the body of Jesus Christ. The concentration 

of certain motifs on stones with a certain placement may insinuate that the, in earlier research 

noticed, patterns of placement within the church depends on the stones motifs and/or the style of 

the ornamentation.  

     Finally this dissertation has contributed with a demonstration of how useful more inclusive 

and unprejudiced perspectives can be. A whole new set of patterns and interpretations emerge 

when all small wave-shaped picture stones are analysed, when their context of discovery is taken 

into consideration and when types and placement of motifs are being analysed.  

 

7. Tack 

 

Ett varm tack går till personalen på Gotlands Fornsal som har assisterat med information, till min 

handledare för sin entusiasm och feedback, mina studiekamrater för hjälpsamma kommentarer 

och slutligen till familj och vänner som varit stöttande genom arbetet. 
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