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1. Introduktion 

 

Följande katalog utgör en sammanställning av material som insamlats främst från ATA men 

även från GF, SHM, FMIS, Pehr Arvid Säves Gotländska samlingar (1843-1880), Sune 

Lindqvists Bildsteine I-II (1941-1942), samme författares Forngutniska altaren (1964) och 

Erik Nyléns och Jan Peder Lamms Bildstenar (2003). Målet med katalogen har varit att 

sammanställa detaljerad information om de som kiststenar klassificerade vågformade 

bildstenarna, både vad gäller utseende och fyndkontext. Specifik det senare utgör ett viktigt 

komplement till redan existerande kataloger av t.ex. Lindqvist och Lamm. 

     För att förenkla och effektivisera beskrivnigen av materialet har ett antal förändringar av 

tidigare klassificeringar utförts. 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 små bildstenar påträffats före 1941 kommer även majoriteten av de efterföljande här 

att anges med romerska siffror.  

     De små vågformade bildstenarna kommer dessutom främst anges i form 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). 

Fyndorten Väskinde stavas av Lamm som Väskinde (2003:198) och av Lindqvist både som 

Väskinde (1964:67) och Västkinde (1941:44, 1942:140). Då stavningen Väskinde 

förekommer i yngre utgåvor är det den stavningen som här används.  
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Katalog 

 

 2.1. Små vågformade bildstenar  

 

Alskog k:a  Fig. 1. ALK, SHM. Partially cut. Photo: Unknown 1937 (ATA). 

Lamm nr: 2 (2003:180), RAÄ nr 47:1 

(FMIS).  

Nuvarande placering: SHM 5038 

(Lamm 2003:180). 

Gruppering och datering: D (Lindqvist 

1941:51), 700-1000 e.v.t. (red. Herlin 

Karnell 2012:14-15).  

Utformning: Rektangulär kalksten, 

omhuggen för att passa in i kyrkgolv, ca 

105-108 cm hög, 112-114 cm bred, 15 

cm tjock (Lindqvist 1942:13) med en rot 

på ca 36 cm av den totala höjden. Antas 

utgöra mer än 75 % av den ursprungliga 

stenen (Lamm 2003:180). Den övre 

kantbårdens form antyder att stenen 

ursprungligen haft välvd topp och utåt-

gående hörn. I mitten av stenen finns en 

urgröpning, 23 cm i diameter, och ett mindre hål. (Lindqvist 1942:13).  

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:180), men visar spår av slitning från trampande (Lindqvist 

1964:68). Imålad i modern tid. Kantbårder med knutmönster. En mängd motiv finns 

avbildade, bl.a. en zoomorf figur dragandes en vagn, fågelliknade figurer och antropomorfa 

figurer med och utan vapen, varav tre går på ett led åt höger och har en cirkel bakom sig.  

Fyndkontext: Påträffad av Per Arvid Säve 1850 i Alskog kyrka, placerad som golvplatta (C. 

Säve 1852:196).  

Övrigt: Har beskrivits som trolig del av en fyrsidig kista (Lindqvist 1964:82-83) med 

återanvändning som dopfuntsunderlag (C. Säve 1852:96).  

 

Ardre k:a I  

Lamm nr: 12a (2003:180).  

Nuvarande placering: SHM 11118:I (Lamm 2003:180). 

Gruppering och datering: E (Lindqvist 1941:56), 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Två fragment av sandsten, ihopsatta med höjden 59 cm (Pipping 1901:8), 

bredden 37 cm och tjockleken 4,5-5 cm (Lindqvist 1942:19-20). Roten utgör ca 19 cm av den 

totala höjden. Fragmenten utgör ca 50 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:180), 

endast den högra delen finns bevarad. Denna del uppvisar en tydlig välvning och utåtgående 

hörn med en konvexitet som övergår i en konkavitet. 

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:180) med färgrester, visar inga spår av vittring (Pipping 

1901:3-6). Inte imålad i modern tid. Figurer i relief och i kantbården inhuggna runor (G114), 

translittererade som s : auk : kiaRuataR : auk : liknuiaR : och transkriberade som ”och 

Gairvats och Liknvis”, två mansnamn (Snædal 2002:73) Längst ner på stenen finns en 

antropomorf skäggprydd svärdbärare sittandes på en åttabent zoomorf figur. Ovanför dessa 

finns en svärdsbärare, med skägg, hållandes ett spjut och en dryckesbägare. Vid huvudet på  
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denne finns två horisontellt liggande personer, den ena Fig. 2. ARK I, SHM. Partially cut. 

med fötterna mot dryckeshållaren och den andra, skägg-  Photo: S. Hallgren 1962 (ATA). 

prydd med sitt huvud mot den spjutbärandes huvud. 

Personen högst upp har i sig ett spjut. Detta vapen tycks 

vara i händerna på ytterligare en antropomorf figur.  

Fyndkontext: I samband med restaureringsarbeten i 

Ardre kyrka 1900 påträffades resterna av åtta bildstenar, 

numrerade I-VIII. Samtliga påträffades under golvet i 

mitten av kyrkan, dess långhus, inom en rektangel skapad 

av en äldre grundmur. Stenarna grävdes fram i ett antal 

omgångar, det var först vid deltagaren Hugo Pippings 

tredje besök som fyndens placering noterades (Pipping 

1901:6). Beskrivningen av stenarnas fyndkontext utgör 

därmed till stor del en rekonstruktion ur deltagarnas 

minne. De beskrivs ha blivit nedlagda direkt på ett 

tillsynes orört jordlager, placerade med de ornerade ytorna 

uppåt och samtliga troligtvis, dock med säkerhet III och 

IV,  med sina ”fötter”, nedre oornerade delar, åt väster och 

”huvuden”, rundade ändar, åt öster. (1901:3-6).  

     Utifrån Pippings beskrivning (1901:6-7) och dennes 

planritning (se fig. 3) låg den stora bildstenen VIII 

placerad i mitten av grundmursrektangeln med 

dvärgstenarna placerade norr om den och de vågformade 

söder om den, med undantag för fragmentet Ib som var 

placerad rakt i öster. Den ena kanten av dvärgstenen IV 

var infattad i murbruk vid den norra muren, ca 30, 5 cm längre ner än murens övre kant, med 

stenen VII parallellt placerad söder om sig och med III placerad längre västerut. De 

vågformade bildstenarna låg placerade i en horisontell rad med Ia placerad längst västerut, II 

längst österut och V och VI placerade där emellan. Stenen Ib var placerad vid mitten av den 

östra muren, i närheten av predikstolen, ca 25 cm under murens övre kant och så nära att ett 

märke efter stenen lämnades när den togs bort. Utifrån likheterna i avstånd från murens övre 

kant för Ib och ovan beskrivna IV bedömer Pipping att de resterande stenarna troligtvis haft 

samma nivåplacering. Den största stenen, VIII, bör dock ha legat högre än de andra pga. sin 

tjocklek och då den fläckvis uppvisar spår av nötning som om den använts som golv. (Pipping 

1901:6-7, ATA Pipping). 

     De vågformade I, V och VI påträffades med den ornerade sidan täckt med murbruk, dvs. 

såväl borrhål (se V och VI nedan) som runor och delvis även orneringens bottenfält var fylld 

med murbruk. Detta förekom inte på de andra bildstenstyperna. (ATA Pipping). Murbruk 

noterades inte för sten II men Pipping skriver att han ”är böjd att tro det”. I samband med att 

de vågformade bildstenarna rengjordes påträffades röd färg på Ia, Ib, V och VI, både i 

runornas fördjupningar och i bildreliefernas bakgrund (Pipping 1901:3-6).  

    De övriga fynd som framkom vid utgrävningen utgjordes av ett fåtal mynt funna i jorden 

ovanför den stora bildstenen samt från jorden mellan den södra äldre och yngre muren. (ATA 

Pipping). De uppges, utan detaljer om var de påträffats, vara två obestämbara brakteater och 

en dansk Fredrik I hvid (ATA inv. 11,118). Mynt av den senare typen dateras till 1525-1533 

(Galster 1972:70). Längst i väster, där utgrävningsytan tog slut, uppges spridda människoben, 

multnat virke och en oskadd likkista ha påträffats. Datering för denna uppges dock inte.  

Övrigt: Ardre k:a har tolkats höra samman i en kistkonstruktion med Ardre k:a II och V-VI 

(Brate 1902:133). 
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Fig. 3. Structural plan of the excavation of Ardre church 1900 (ATA), Partially cut. Stone number 1 is ARK III, 2 and 3 is V 

and VI, 4 is II, 5a and 5b are parts of I, 6 is VII, 7 is IV and the central stone without number is ARK VIII.  
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Ardre k:a II Figur 4. ARK II, SHM. Partially cut. 

Lamm nr: 12b (2003:180).  Photo: S. Hallgren 1962 (ATA). 

Nuvarande placering: SHM 11118:II (Lamm 2003:180). 

Gruppering och datering: E (Lindqvist 1941:56), 1000-

1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Tvådelat fragment av sandsten, 30 cm brett 

(Lindqvist 1942:20), 38 cm högt och 3-4 cm tjockt 

(Pipping 1901:12). De två fragmenten utgör ca 30 % av 

den ursprungliga stenen (Lamm 2003:180), endast 

stenens övre högra del finns bevarad. Det bevarade 

antyder att stenen haft en välvd topp och det finns ett 

tydligt utåtgående hörn med en konvexitet som övergår i 

en konkavitet.  

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:180), inga spår av 

vittring (Pipping 1901:5). Inte imålad i modern tid. Bilder 

huggna i relief och kantbård med ristade runor (G114) 

translittererade som R : i : karþum : aR : uar : uiue meR 

: : h (Snædal 2002:37), och fantasifullt transkriberade 

som ”i Garda, som var en berömd tempelpräst” (Pipping 

101:14-15) eller ”i Garda som var med Viver” (Brate 

X:138). Bilderna utgörs av fyra antropomorfa figurer av 

varierande storlek. De två mittersta syns tydligast, de har båda skägg och den högra håller i en 

yxa. Ovanför de två finns något slingrande som avslutas i en hoprullning liknande drakarnas 

fötter på ARK V (se fig. 5).  

Fyndkontext: Se Ardre k:a I ovan.  

Övrigt: Se Ardre k:a I ovan.  

 

Ardre k:a V  Fig. 2. ARK V, SHM. Partially cut. Parts of the other wave- 

Lamm nr: 12c (2003:180).   shaped stones from Ardre church are visible on both sides.  

Nuvarande placering: SHM  Photo: Harald Faith-Ell 1937, Public Domain (RAÄ). 

11118:V (Lamm 2003:180). 

Gruppering och datering: E (Lindqvist 

1941:56), 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin 

Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Tredelat fragment av sandsten 

ca 36-48 cm högt, 81,5-82 cm brett och 5-6,5 

cm tjockt (Lindqvist 1942:21). Roten utgör 

ca 11 cm av den totala höjden. Fragmenten 

utgör ca 90% av den ursprungliga stenen 

(Lamm 2003:180), endast det vänstra övre 

hörnet tycks saknas. Det bevarade högra 

hörnet har, från den välvda delen, en 

utåtgående riktning med en konvexitet som först övergår i en konkavitet och sedan en 

konvexitet igen. Hörnets upphöjningar är platta. Under kantbården högst upp till höger syns 

ett litet runt hål och ett likande anas på den motsatta fragmenterade vänstra sidan. 

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:180) med färgrester och utan spår av vittring (Pipping 

1901:3-6). Inte imålad i modern tid. Bilder i relief och i kantbården inhuggna runor (G114) 

har translittererade som : syniR : liknata … arua : merki : kut : ebtir : ailikni : kunu : 

koþa : moþur : och transkriberade som ”Liknats söner … göra ett gott minnesmärke efter 

Ailikn, en god kvinna, moder” (Snædal 2002:37). Bildytan utgörs av symetriskt placerade 
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”drakdjur” med mandelformade ögon, vilka utgör spegelbilder av varandra och vars 

slingrande kroppar upptar större delen av stenen. Längst ner i mitten står en antropomorf figur 

och håller drakarnas huvud, armarna bildar ett iriskt koppel liknande det som återfinns rakt 

ovanför personen högre upp på stenen. Mellan de två iriska kopplen står en antropomorf figur 

med skägg bärandes ett svärd.  

Fyndkontext: Se Ardre k:a I ovan. 

Övrigt: Se Ardre k:a I ovan. Liknat som nämns på denna sten finns även på ARK III (Pipping 

1901:39).  

 

Ardre k:a VI   Fig. 3. ARK VI, SHM. Parts of the other wave-shaped  

Lamm nr: 12d (2003:180).    stones from Ardre church are visible on both sides.  

Nuvarande placering: SHM 11118:VI   Photo: Elin Stenqvist 2013. 

(Lamm 2003:180). 

Gruppering och datering: E (Lindqvist 

1941:56), 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Två fragment av sandsten, 

tillsammans med höjden 50 cm, bredden 82,5 

cm och tjockleken 5,5-7 cm (Lindqvist 

1942:22). Roten utgör ca 10-12 cm av den 

totala höjden. Fragmenten utgör ca 80 % av den 

ursprungliga stenen (Lamm 2003:180) och 

uppvisar en tydligt välvd överdel. Runbårdens 

utformning antyder att stenen haft utåtgående 

hörn. Ett hål liknande de ARK V anas i det övre högra hörnet.  

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:180) med färgrester och utan spår av vittring (Pipping 

1901:3-6). Inte imålad i modern tid. Bilder i relief och kantbård med inhuggna runor (G114) 

translittererade som : kuþa … n : heni : auk : kieruantum : merki : m … ua : aR : men : 

sin : men pga. avsaknaden av runor utgörs transkriberingar av denna sten till stor del 

gissningar (Snædal 2002:37). Det första ordet har antingen tolkats som ett mansnamn 

(Pipping 1901:27) eller som Gud (Brate 1902:138-140). Bildytan domineras av två tillsynes 

fyrfotade zoomorfa djur med svans och slingrande band. Båda har huvudet riktad mot den 

egna ryggen. Det finns även antropomorfa figurer: längst ner i mitten i horisontell position, 

med skägg, och höst upp en stor med skägg och en mindre utan.  

Fyndkontext: Se Ardre k:a I ovan. 

Övrigt: Se Ardre k:a I ovan. 

 

Ardre Petsarve I  Fig. 4. AP I, GF. Partially cut.  

Lamm nr: 17 (2003:181) RAÄ nr 152:1 (FMIS).  Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA).  

Nuvarande placering: GF C1877 (Lamm 2003:181). 

Gruppering och datering: C-E (Lindqvist 1941:44), 700-

1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Två fragment av kalksten, med en 

sammanlagd höjd på ca 28 cm, bredd 90 cm och tjocklek 

15 cm (Lindqvist 1942:25). Fragmenten utgör mindre än 

50 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:181), 

endast den övre delen är bevarad. På denna del syns en 

välvd topp och ett till höger tydligt utåtgående hörn.  

Bildyta: Blind (Lamm 2003:181), starkt sliten men med spår av runor (Pipping 1901:8). 



 
 

7 

Fyndkontext: Påträffades som trappsten till en smedja, väster om prästgården nära Ardre 

kyrka (Pipping 1901:8, Lindqvist 1942:25). Stenen noterades först vid 1900 men låg kvar som 

tröskel till gården Petsarves smedja till 1912 och blev därmed mera nött (Jansson et al 

1962:221).  

Övrigt: Har beskrivits som en trolig gavelsten i en fyrsidig kista (Lindqvist (1964:68).  

 

Bara Nederbjärs II  Fig. 5. BN II, GF. Partially cut.  

Lamm nr: 22 (2003:181), dock listad som osäker kiststen. Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 

Nuvarande placering: GF C4640 (Lamm 2003:181).  

Gruppering och datering: C (Lindqvist 1941:44), 700-

1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten ca 50 cm hög, 35 cm 

bred, 13 cm tjock (Lindqvist 1942:27-28), utgörandes 

mindre än 25 % av den ursprungliga stenen (Lamm 

2003:181). Endast det övre vänstra hörnet är bevarad. 

Formen på fragmentet antyder att stenen har haft välvt topp 

och utåtgående hörn med S-form.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:181). Imålad i 

modern tid. Konturerna av en kantbård och innanför denna 

en zoomorf figur med fyra ben och horn. Djuret står riktad 

med sin bak mot det vänstra hörnet och huvudet högt hållet. 

Fyndkontext: Påträffades 1918 av Fredrik Nordin i ”Tungardsplats” i en stenmur vid den 

upprättstående stenen BN I (Lindqvist 1942:27). På den stora stenen står skrivet ”ÅR 1840 

DEN 15 MARS ÄR DENNA STEN OCH TUN UPPSATT AF:HUS:BON:DEN:C.H.S” 

(P.A. Säve 1864:35). Det möjligt att muren som BN II påträffades i är del av det tun som 

bonden upprättade 1840, dvs. bör ha påträffats och återanvänts samtidigt som BN I.  

Övrigt: Har beskrivits som en möjlig parsten, som huvud- eller fotända i jordad grav 

(Lindqvist 1964:64). De stenar som i ATA anges vara påträffade i muren vid BN I uppges 

vara två stenar med sliprännor (ATA dnr. 2,031).  

 

Boge Laxarve I  Fig. 6. BL I, GF. Photo: Elin Stenqvist 2013. 

Lamm nr: 24, RAÄ nr 9 (2003:181). 

Nuvarande placering: GF C10038:131 (Lamm 

2003:181).  

Gruppering och datering: Ej grupperad. Då den 

har en kantbård som liknar Lindqvists C-E-stenar 

(se 1941-1942) bör den klassificeras som sådan.  

Nyare forskning daterar C-E-stenar till 700-1150 

e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragmenterad bildsten ca 74 cm 

hög, 67 cm bred och 15 cm tjock (Lindqvist 

1964:62). Stenmaterialet har inte angivits. Av den 

totala höjden utgör roten ca 33 cm (syns ej på 

bilden). Fragmentet utgör ca 100 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:181), främst den 

övre högra delen är skadad. Det som är bevarat uppvisar en konvex överdel med en rak kant 

och ett kort horisontellt hörn, dvs. stenen har inte en typisk vågform men saknar samtidigt en 

så kallad ”svampform” typisk för andra bildstenstyper. 

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:181). Imålad i modern tid. Bildytan inramas av en 

kantbård, längst ner synligt flätbandsmönster. Innanför denna finns en svårdefinierbar bild 

utgörandes av en centralt placerad vertikal pelare med tredelad fot. Denna har fyra parallellt 
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placerade, horisontellt gående, utstickare med vardera två lätt inåtböjda vertikalt riktade 

streck.   

Fyndkontext: Påträffades i samband med de grävningar som utfördes på gravfältet Boge 

Laxarve RAÄ 9 under åren 1949, 1950, 1953 och 1955 (ATA Arwidsson). Uppges ha 

påträffats tillsammans med en annan husgavelformad bildsten bland odlingssten väster om 

gravfältet. Den andra stenen nämns dock endast här och utan detalj.  

Övrigt: Har beskrivits som sannolik parsten, huvud- eller fotända i jordad grav. Bilden har 

tolkats som en belysningsanordning (Lindqvist 1964:64). Själv ser jag likheter med 

avbildningar som tolkats som ”livets träd”, ett motiv som även kan kopplas till Yggdrasil (se 

t.ex. Murphy 2013). Motiv tolkade som träd har ibland just tredelade nedredelar, som rötter, 

och utstickande grenar från stammen (se t.ex. Wilson 1995:173-174).  

 

Buttle Änge III  Fig. 7. BÄ III, GF. Parts of the other wave-shaped stones from  
Lamm nr: 45a (2003:182). RAÄ nr 42:3 Buttle Änge are visible on both sides. Photo: Elin Stenqvist 2013. 

(FMIS).  

Nuvarande placering: GF C167 (Lamm 

2003:182). 

Gruppering och datering: Anges av 

Lindqvist som C (1941:44) och av 

Rundkvist som C-D (2012:151). Då 

grupperingarna är högst osäkra kommer 

stenen hänvisas som C-D-sten. Datering 

700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Tredelat fragment av 

kalksten, 59 cm högt, 76 cm brett och 10-15 cm tjockt (Lindqvist 1942:39). Roten utgör ca 21 

cm av den totala höjden. De tre fragmenten utgör ca 100 % av den ursprungliga stenen 

(Lamm 2003:182) och uppvisar en tydligt välvd del och utåtgående hörn.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:182). Imålad i modern tid. En övre kantbård vars 

mönster kan liknas vid sammanpressade S och en nedre med flätmönster. I det vänstra hörnet 

syns en zoomorf figur med fram och bakben, som vänder huvudet i en bågform mot ryggen. 

Djuret har separerade läppar formandes ett V. Till höger anas en antropomorf figur. 

Fyndkontext: Påträffades 1911 av Fredrik Nordin i samband med en utgrävning vid de 

upprättstående bildstenarna BÄ I och II, stor- respektive dvärgsten. Bildstenarna BÄ III-VII 

framkom i stenpackningen till stående stenarna, majoriteten söder om dem och därmed bakom 

den ornerade sidan. Längst ner, framför BÄ I, påträffades kolrester, djurben och tjocka 

krukskärvor av lera och över dessa två fragment av BÄ III. Det tredje fragmentet av BÄ III 

påträffades längre österut precis vid roten av BÄ II. De vågformade BÄ V och IVpåträffades 

högre upp än de västliga fragmenten av III, med V under VI. Stenen BÄ VI påträffades väster 

om den stående BÄ I. Bildstensfragmentet BÄ VII påträffades under roten till sten II, långt åt 

öster. (Lindqvist 1942:36-39) (se fig. 11).  

Övrigt: De vågformade bildstenarna BÄ III-VI har tolkats utgöra en fyrsidig kista. 

Fragmentet BÄ VII försvann i samband med transport från fyndorten till museet (Lindqvist 

1942:39). I närheten av fyndplatsen finns en vägbank, ett flertal husgrunder från äldre 

järnålder samt ett gravfält. I samband med en utgrävning 2009, norr om stenarna, påträffades 

bl.a. en husgrund, ca 1,5-2 m norr om den mindre stående stenen, med grundmur och två 

stolphål. Bildstensfragment framkom både i stolphål och som placerad i linje med de resta 

stenarna. (Andeeff 2012:137-140).  
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Fig. 8. Sectional and structural plan of BÄ I-VII. By Fredrik Nordin 1911 (Lindqvist 1942:36). 

 
 

Buttle Änge IV  Fig.9. BÄ IV, GF. Parts of the other wave-shaped stones from  
Lamm nr: 45b (2003:182), RAÄ nr 42:3  Buttle Änge are visible on both sides. Photo: Elin Stenqvist 2013. 

(FMIS).  

Nuvarande placering: GF C167  

(Lamm 2003:182). 

Gruppering och datering: Anges av 

Lindqvist som C (1941:44) och av 

Rundkvist som C-D (2012:151). Då 

grupperingarna är högst osäkra kommer 

stenen hänvisas som C-D-sten. Datering 

700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Bildsten av kalksten ca 67 

cm hög, 75 cm bred och 10-15 cm tjock 

(Lindqvist 1942:39), med en rot utgörandes ca 25 cm av den totala höjden. Omkring 100 % av 

den ursprungliga stenen är bevarad (Lamm 2003:182) och den har tydligt välvd topp och 

utåtgående hörn.  

Bildyta: Ej välbevarad (Lamm 2003:182) Imålad i modern tid. En övre kantbård vars mönster 

kan liknas vid sammanpressade S och en nedre med flätmönster. I övrigt går det inte att 

urskilja vad som avbildats. Möjligtvis anas benen av en zoomorf figur.  

Fyndkontext: Se Buttle Änge III ovan.  

Övrigt: Se Buttle Änge III ovan.  Fig. 10. BÄ V, GF. Parts of the other wave-shaped stones from 
 Buttle Änge are visible on both sides. Photo: Elin Stenqvist 2013. 
Buttle Änge V   
Lamm nr: 45c (2003:182). RAÄ nr 42:3 

(FMIS).  

Nuvarande placering: GF C167   

 (Lamm 2003:182). 

Gruppering och datering: Anges av 

Lindqvist som C (1941:44) och av 

Rundkvist som C-D (2012:151). Då 

grupperingarna är högst osäkra kommer 

stenen hänvisas som C-D-sten. Datering 

700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten, ca 70 

cm hög, 46 cm bred, 10-15 cm tjock 

(Lindqvist 1942:39), varav roten utgör ca 
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28 cm av den totala höjden. Omkring 50 % av den ursprungliga stenen anses vara bevarad 

(Lamm 2003:182), den högra sidan är i sämst skick. Den bevarade vänstra sidan uppvisar en 

välvd överdel och ett utåtgående hörn.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:182). Imålad i modern tid. En övre kantbård vars 

mönster kan liknas vid sammanpressade S och en nedre smalare med flätmönster. Längst till 

vänster står en antropomorf figur med skägg vänd åt höger, hållandes ett svär. Till höger står 

en zoomorf figur med sin främre del riktad mot personen, men med sitt huvud placerat i en 

båge mot ryggen och med öppen mun. Ovanför de två figurerna finns två trikvetror, den 

ovanför djuret är av större storlek.  

Fyndkontext: Se Buttle Änge III ovan. 

Övrigt: Se Buttle Änge III ovan. 

 

Buttle Änge VI  Fig. 11. BÄ VI, GF. Parts of the other wave-shaped stones from  
Lamm nr: 45d (2003:182), RAÄ nr 42:3  Buttle Änge are visible on both sides. Photo: Elin Stenqvist 2013. 

(FMIS).  

Nuvarande placering: GF C167  

(Lamm 2003:182). 

Gruppering och datering: Anges av 

Lindqvist som C (1941:44) och av 

Rundkvist som C-D (2012:151). Då 

grupperingarna är högst osäkra kommer 

stenen hänvisas som C-D-sten. Datering 

700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Bildsten av kalksten, ca 64 

cm hög, 48 cm bred, 10-15 cm tjock 

(Lindqvist 1942:39) med en rot på ca 24 

cm av den totala höjden. Utgör ca 90 % av 

den ursprungliga stenen (Lamm 

2003:182), den övre högra kanten och 

högra roten är skadade. Den vänstra sidan uppvisar en välvd topp och ett utåtgående hörn.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:182). Imålad i modern tid. En övre kantbård vars 

mönster kan liknas vid sammanpressade S och en nedre med flätmönster. Ytan innanför 

domineras av tre antropomorfa figurer med V-formade munnar och huvuden böjda mot 

ryggen. Två står längst ner i spegelvänd position med framdelarna mot varandra och med den 

tredjes framben placerad mellan de två nedre. Djuret längst till vänster tycks ha ett horn/öra.  

Fyndkontext: Se Buttle Änge III ovan.  

Övrigt: Se Buttle Änge III ovan. 

 

Fole Änge 1:2  Fig. 12. FÄ 1:2, Still on site. Partially cut.  

Lamm nr: 445, RAÄ nr 179:2 (2003:205).  Photo: Malin Lindquist 1989 (GF). 

Nuvarande placering: Lilla Ryftes, Fole socken 

(Lamm 2003:205). 

Gruppering och datering: Ej grupperad. Då den är 

blind bör den grupperas som B-E-sten. Nyare 

forskning daterar B-E-stenar till 200-1150 e.v.t. (red. 

Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Bildsten, utan angiven stensort och 

tjocklek, ca 50 cm hög och 54 cm bred (FMIS). Antas 
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utgöra ca 100 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:205). 

Bildyta: Blind (Lamm 2003:205). 

Fyndkontext: Påträffades 1969 i samband med uppodling av en äng tillsammans med 

bildstenen FÄ 1:1 (FMIS).  

Övrigt:  
 

Garda Smiss II  Fig. 13. GS II, GF. Photo: Harald Faith-Ell 

Lamm nr: 70, RAÄ nr 19:3. (2003:183).  1933 (ATA). 

Nuvarande placering: GF 3644 (Lamm 2003:183). 

Gruppering och datering: C-E (Lindqvist 1941:44), 

700-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15).  

Utformning: Bildsten av kalksten ca 74,5 cm hög, 46-51 

cm bred och 10 cm tjock (Lindqvist 1942:47), med en 

rot utgörandes ca 22 cm av den totala höjden. Stenen 

anges vara ca 100 %. bevarad (Lamm 2003:183) och den 

uppvisar en kraftigt välvd ovandel och tydligt utåtgående  

hörn.  

Bildyta: Ej välbevarad (Lamm 2003:183), vittrad 

(Lindqvist 1964:66). Imålad i modern tid. Konturerna av 

en kantbård anas och innanför dessa slingrande mönster. 

Högst upp ett mönster med spetisiga trianglar.  

Fyndkontext: Påträffades 1873 i samband med 

uppodling av ängen ”Häbbnautet” tillsammans med 

dvärgstenen GS I (P. A. Säve 1864:93, 1872:806, 

Lindqvist 1942:46-47).  

Övrigt: Har beskrivits som trolig smalsida i en kista (Lindqvist 1964:66). 

 

Grötlingbo Barshaldershed (Norrkvie 1:16) Fig. 14. GBN 1:16, GF. Photo: Elin Stenqvist 2013. 
Lamm nr: 81 (2003:184), RAÄ nr 54 (Fide 

socken, RAÄ). 

Nuvarande placering: SHM 27779:6, Dep. i GF 

(Lamm 2003:184).  

Gruppering och datering: C-D (Rundkvist 

2012:151), 700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Fragment, utan angiven stensort och 

tjocklek, ca 82 cm högt (Nylén 2003:103) och 119 

cm brett. Har bedömts utgöra mindre än 50 % av 

den ursprungliga stenen. (Lamm 2003:184). Den 

vänstra delen är bäst bevarad, där antyder hörnets och kantbårdens utformning att stenen haft 

utåtgående hörn och välvd topp.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:184). Inte imålad i modern tid. Kantbård till vänster 

i form av liggande Z. Längst till vänster finns en trikvetra. Under denna står en antropomorf 

figur med byxor, riktad åt höger med händerna vilandes på kanten av en vagn. I denna står en 

antropomorf figur med långt hår, lätt S-formad, riktad åt höger. Framför vagnen syns bakre 

delen av en zoomorf figur och ett streck mellan vagnens främre hjul och djuret antyder att de 

är sammanbundna. Ovanför djuret finns en rektangulär avgränsning med en zoomorf figur 

som vänder huvudet mot sin rygg. Till vänster om avgränsningen finns en figur som liknar en 

fågel med lång hals. Framför denna står en antropomorf figur med hellång klädsel tillsynes 

hållandes ett dryckeshorn.  



 
 

12 

Fyndkontext: Påträffades 1963 i en grav på ett gravfält skadat av grustäkt. Graven var 

oregelbundet rektangulär, Ö-V orienterad, med bildstenen placerad som gavelhäll i väster. På 

botten av den 0,7 m djupa graven påträffades ett fåtal människoben, kraniet i öster. VSV om 

huvudet påträffades en yxa och två glasflusspärlor, NV om dessa ett bältesbeslag av brons och 

en kniv. Lösfynd i V delen bestod av en avbruten järnspik. (ATA Trotzig 1965). 

Övrigt: I rapporten hänvisas fyndplatsen som Grötlingbo Uddvide S Norr och graven 

beskrivs som plundrad (se ATA Trotzig 1965). Utifrån föremålen har graven daterats till 

tidigt 1000-tal (Rundkvist 2012:152). Stenen finns som imålad i Bildstenar (Nylén 2003:103).  

 

Halla Broa V  Fig. 15. HAB V, SHM. Partially cut. 

Lamm nr: 105 (2003:185), anges dock inte som kiststen. Photo: Harald Faith-Ell 1937 (ATA). 

Nuvarande placering: SHM 12709 (Lamm 2003:185).  

Gruppering och datering: B (Lindqvist 1941:38), 200-

1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten, ca 41 cm hög, 39,5-41 cm 

bred, 8 cm tjock (Lindqvist 1942:61-62), med en rot på ca 

21 cm av den totala höjden. Beskrivs som ca 100 %  

bevarad (Lamm 2003:185), dock är rotens vänstra del 

skadad och lite av det övre högra hörnet. Stenen har dock 

en tydligt välvd ovandel och utåtgående S-formade hörn. 

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:185). Imålad i modern 

tid. En kantbård, längst upp dubblerad, med sicksackform 

liknandes liggande Z. Inga motiv tycks finnas.  

Fyndkontext: I samband med uppfördandet av en gärdesgård påträffade Vilhelm Olsson på 

sina ägor, ”Strandbegsåker”, en brandgrav och några steg därifrån bildstenarna HAB V och 

VI. På samma plats påträffade denne även ett par klot av kalksten. Bildstenarna 

dokumenterades 1905 av O. V. Wennersten något år efter att de påträffades och deras 

ursprungliga placering och förhållande till varandra kunde därför inte rekonstrueras. 

Fyndplatsen låg nära ett gravfält och ägaren uppges tidigare ha påträffat en mängd gravar. 

(ATA Wennersten 1908). 

Övrigt: Stenarna uppges frekvent som påträffade i en grav (se t.ex. Fornvännen 1906:209-

210, Lindqvist 1942:61), uppgiften i ATA anger dock att de endast påträffades invid en grav. 

 

Halla Broa VI  Fig. 16. HAB VI, SHM. Partially cut.  

Lamm nr: 106 (2003:185), anges dock inte som kiststen. Photo: Harald Faith-Ell 1937 (ATA).  

Nuvarande placering: SHM 12709 (Lamm 2003:185).  

Gruppering och datering: B (Lindqvist 1941:38), 200-

1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten, ca 57 cm hög, 37 cm bred och 

11cm tjock (Lindqvist 1942:62), med en rot utgörandes ca 

32 cm av den totala höjden. Anges vara ca 100 % bevarad 

(Lamm 2003:185). Har en tydligt välvd topp och utåtgående 

S-formade hörn.  

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:185). Imålad i modern tid. 

Kantbård med sicksackform liknandes liggande Z (likt HAB 

V). Innanför ramen anas två antropomorfa figurer.  

Fyndkontext: Se Halla Broa V ovan. 

Övrigt: Se Halla Broa V ovan. 
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Halla Unsarve  Fig. 17. HU, GF. Photo: Elin 
Lamm nr: 122 (2003:186).  Stenqvist 2013. 

Nuvarande placering: GF C399 (Lamm 2003:186).   

Gruppering och datering: E (Lindqvist 1941:56), 1000-1150 

e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten ca 34 cm hög, 40 cm bred, 9-

12 cm tjock (Jansson et al 1978:10-11). Antas utgöra mindre än  

20 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:186), endast den 

övre välvda delen är bevarad. Den högra kantbårdens riktning 

antyder att stenen även haft utåtgående kanter. 

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:186). Inte imålad i modern tid. 

Kantbård med runor (G141), translittererade som likmuntaR : i 

slitaka och transkriberade som ”Lik(n)munds i Slitegårds” (Snædal 

2002:76).  Under kantbården finns en zoomorf figur med öppen mun och huvudet riktat bakåt 

mot ryggen. Under djuret syns en horisontell linje, möjligtvis avgränsare av bildyta eller del 

av den undre kantbården. Storleken på den välva delen antyder dock att det endast är den övre 

delen som är bevarad och att linjen då snarare utgör avgränsare. 

Fyndkontext: Påträffades av bonden P.A. Hellgren 1907 i ängen ”Krämpar”, tidigare 

hörande till Granskog i Dalhem socken (Lindqvist 1942:67).  

Övrigt: Har beskrivits som en trolig del av en fyrsidig kista (Lindqvist 1964:78). Gårdarna 

Granskog, i Dalhem socken, och Unsarve, i Halla socken, ligger belägna på varsin sida om 

sockengränsen (Jansson et al 1978:10-11). 

 

Hellvi Ire V  Fig. 18. HI V, GF. Photo: Elin Stenqvist 2013. 
Lamm nr: 143 (2003:187), RAÄ nr 4:1 (FMIS). 

Nuvarande placering: GF C11041 (Lamm 

2003:187). 

Gruppering och datering: C-D (Rundkvist 

2012:151), 700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Bildsten av kalksten, ca 50,5 cm 

hög, 61 cm bred och 9 cm tjock med en rot på ca 

6,5 cm av den totala höjden (Lindqvist 1964:61). 

Stenen har bedömts vara ca 100 % bevarad 

(Lamm 2003:187) och den har en tydligt välv, lätt 

spetsig, topp och utåtgående hörn med S-form.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:187). Ifylld i modern tid. Bårder längst upp och 

längst ner med knutmönster och sidobårder med flätmönster. Innanför dessa står två antropo-

morfa figurer med byxor, den högra med tydligt skägg, riktade mot varandra och hållandes 

varsitt ihåligt avlångt föremål som kan liknas vid pilbågar. Mellan dessa står en S-formad 

person, av mindre storlek, möjligtvis med skägg men med hellång klädsel. Ovanför de 

antropomorfa figurerna finns två band som korsas under stenens välvda topp.  

Fyndkontext: Påträffades 1942 i samband med utgrävning av gravfältet RAÄ 4:1 i grav 

222a, tillsammans med HI VI. Det halvcirkelformade röset 222 visade sig vid utgrävningen 

bestå av tre flatrösen, kallade a, b och c. Graven med HI V och V utgjordes av ett lågt, 

oregelbundet runt, röse med kantkedja och en diameter på 3,8-4 m och höjden 50 cm. I dess 

södra del fanns en vertikalt placerad cirkelformad kalkhäll, 80 cm i diameter och 10 cm tjock. 

Norr om denna, ca 10 cm under rösets yta, påträffades ett gravklot av vit kalksten. Framför 

den cirkelformade hällens nedre del var HI VI placerad, med den ornerade sidan vänd inåt, på 

samma sida som skelettets huvud. I gravens motsatta ända, i NNV, var HI V placerad, upp 
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och nervänd dvs. med den välvda delen nedåt. Likt HI VI var den ornerade sidan på HI V 

vänd inåt i graven. De båda bildstenarna var placerade 1,45 m under rösets yta medan 

skelettet, utlagt i ryggläge, påträffades 1,75 m ner. Vid skelettets vänstra axel påträffades en 

järnnubb, vid dess högra axel respektive på det vänstra bröstet två ringspännen i brons, vid 

dess högra underben en järnyxa och vid midjan ett bälte med sölja, rembeslag, remdelare, 

samtliga av brons, samt vid midjan även en kam och en kniv. En dryg halvmeter NV om 

fötterna, en bit upp, påträffades två järnknivar. (ATA Stenberger 1942).  

Övrigt: Har beskrivits som trolig parsten till gravmarkering över mark (Lindqvist 1964:61-

64). Graven har utifrån föremålen daterats till tidigt 1000-tal (Rundkvist 2012:151). Graven 

beskrivs som manlig (ATA Stenberger 1942) men det framgår inte om tolkningen baseras på 

osteologisk analys eller främst på föremålstyperna. Stenarnas placering i förhållande till 

skelettet bidrog till tolkningen att de blivit nedsatta efter skelettet och stått vid gavlarna av en 

träkista. Spår av denna kista ska järnnubben vara. (ATA Stenberger 1942). På gravfältet 

påträffades fler bildstenar (se t.ex. Stenberger 1962).  

 

Hellvi Ire VI  Fig. 19. HI VI, GF. Photo: Elin Stenqvist 2013. 
Lamm nr: 144 (2003:187). RAÄ nr 4:1 (FMIS) 

Nuvarande placering: GF C11042 (Lamm 

2003:187) 

Gruppering och datering: C-D (Rundkvist 

2012:151), 700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten, ca 52 cm hög, 85 cm 

bred och 9 cm tjock, med en rot utgörandes ca 5 

cm av den totala höjden (Lindqvist 1964:62). 

Stenen har bedömts vara ca 100 % bevarad 

(Lamm 2003:187) och den har en tydligt välvd, lätt spetsig, topp och S-formade hörn. 

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:187). Imålad i modern tid. En övre kantbård med 

knutmönster och sidobårder med flätmönster. Innanför dessa står längst till höger två 

antropomorfa figurer med skägg, båda vända åt vänster, den högra hållandes ett spjut/lans och 

den vänstra ett svärd. Till vänster står en zoomorf figur med fyra ben och horn, riktad mot de 

antropomorfa.  

Fyndkontext: Se Hellvi Ire V ovan. 

Övrigt: Se Hellvi Ire V ovan. 

 

Hemse Annexhemmanet I   

Lamm nr: 147 (2003:187).  

Nuvarande placering: SHM 4030 (Lamm 2003:187). 

Gruppering och datering: E (Lindqvist 1941:56), 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Fyra fragment av sandsten. De två runfragmenten har tillsammans en höjd och 

bredd på ca 25 cm och de två bildfragmenten en höjd på ca 25 cm och en bredd på ca 15-20 

cm (Säve 1872:806, Jansson et al 1962:74-75). Samtliga har en tjocklek på ca 6,5 cm 

(Lindqvist 1942:61-62). Fragmenten anses utgöra mindre än 25 % av den ursprungliga stenen 

(Lamm 2003:187). Kantbårdens form antyder att stenen haft välvd topp och utåtgående hörn.  

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:187) med färgrester: svart färg i bottenfälten och röd färg i 

runorna, på figurerna och i kantbården (Lindqvist 1942:76). Runorna (G57) har translittererats 

som : kairalf, och transkriberats som Gairalv (Snædal 2002:68). Bildytan utgörs av två 

antropomorfa figurer hållandes varsitt föremål, den längst till vänster ett halvmåneformat och 

den tillhöger ett klubbliknande. Båda är vända åt höger och den längst till vänster är iklädd  
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något som liknar en plisserad kjol. Bakom dem finns ett Fig. 20. HA I, SHM. Partially cut. 

ihåligt runt föremål och under denna, åt höger, ett horisontellt Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 

streck. Ett smalare streck finns även ovanför den högra 

personen. Möjligtvis rester av avgränsningar.  

Fyndkontext: Påträffades 1867 av bonden Carl Andersson, i 

samband med grustäkt av en åker söder om Hemse Kyrka, 

två alnar under marken (Lindqvist 1942:75) tillsammans med 

en nål och två armringar av brons (Jansson et al 1962:74). 

De påträffades alltså ca 1,2 m under marken.  

Övrigt: Uppges av P.A. Säve ha påträffats i Alva, Svie 

socken (1872:806), men den angivna platsen hänvisar 

egentligen till upphittarens hemvist (Jansson et al 1962:74).  

 

Levide k:a II  

Lamm nr: 168a (2003:189).   

Nuvarande placering: GF C10119:2 (Lamm 2003:189). 

Gruppering och datering: Ej grupperad, men har bedömts 

vara tillverkad efter 1000- talet (Lindqvist 1964:73), dvs. bör 

utgöra en E-sten (Lindqvist 1941:122). De härrör enligt 

nyare forskning från 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Rektangulärt fragment av kalksten (Lagerlöf et al 1996:86), omhugget för 

inpassning i kyrkogolv, troligtvis en del av samma sten som LK III (Lamm 2003:189). 

Fragmentet har tillsammans med LK III höjden 118 cm, bredden 118 cm och tjockleken 14 

cm. (ATA Mannerstråle 1957). LK II är i sig ca 59 cm högt. Fragmentet har angivits utgöra 

mindre än 30 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:189), endast på stenens övre del 

finns bevarade motiv. På den helt oornerade sidan finns längst ner i mitten en 

halvcirkelformad urgröpning. En motsvarighet finns på LK III, dock på samma sida som 

orneringen, och i mitten av den övre kanten. Tillsammans bildar urgröpningarna en cirkel 

med radien 10 cm. (ATA Mannerstråle 1957). LK II-III saknar tydlig vågform men 

klassificeras som sådan då de är jämnbreda, vilket är ovanligt hos andra bildstenstyper (se 

t.ex. Lindqvist 1964:69). Dessutom är de storleksmässigt lika de tydligt vågformade stenarna.  

Bildyta: Svårt att avgöra Fig. 21. LK II, GF. Partially cut. Photo: G. Ström 1993 (Lagerlöf et al 1996). 

bevarandegrad (Lamm 

2003:189). Imålad i modern 

tid. Bilder i relief, något högre 

än på stenen LK III (ATA 

Mannerstråle 1957). Har en 

yttre bred kantbård med flät-

mönster och en inre, smalare, 

repliknande kantbård. Högst 

upp avslutas de yttre kant-

bårderna i en tudelad, inåt-

gående, snäckliknande spiral. 

Ytan innanför bårderna domineras av slingrande band i skiftande tjocklek. Högst upp till 

vänster finns möjligtvis ett drakhuvud. 

Fyndkontext: Påträffades 1956, i samband med en restaurering av Levide kyrka då golvet 

sänktes och på vissa ställen byttes ut. I tornkammaren framkom ett decimetertjockt 

murbruksskikt och under detta en 130 cm bred mur. Intill tornbågsmuren, lite högre än 

murbruksgolvet, låg en långsmal sten som visade sig bestå av två bildstensfragment och en 
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oornerad sten som hopfogats med murbruk. LK III, tolkad som bildstenens underdel, låg 

placerad ovanför LK II, åt öster, med bildsidan täckt av ett lager murbruk och placerad nedåt. 

LK II låg åt väster med bildsidan uppåt. (ATA Mannerstråle 1957). 

Övrigt: Har angivits som trolig del av en fyrsidig kista, återanvänd som dopfuntsfundament 

(Lindqvist 1964:71, 82-83). I rapporten beskrivs de två stenarna, hopfogade med den 

oornerade stenen, troligtvis ha utgjort en vägg i en murad gravkammare (ATA Mannerstråle 

1957) dock redogörs inga fynd från en sådan. Vid utgrävningen av tornkammaren framkom 

21 visbybrakteater, majoriteten daterade till 13-1400-tal. I kyrkan har även en bildsten 

påträffats i kyrkogårdsmuren, LK I. (Lagerlöf et al 1996:83, 86, 93).  

 

Levide k:a III  Figur 22. LK III, GF. Partially cut. Photo: G. Ström 1993 (Lagerlöf et al 1996). 

Lamm nr: 168b (2003:189). 

Nuvarande placering: GF 

C10119:1 (Lamm 2003:189). 

Gruppering och datering: Ej 

grupperad, men har bedömts 

vara tillverkad efter 1000-talet 

(Lindqvist 1964:73), dvs. bör 

utgöra en E-sten (Lindqvist 

1941:122). E stenar har efter 

nyare forskning bedömts 

härröra från 1000-1150 e.v.t. 

(red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Rektangulärt fragment av kalksten (Lagerlöf et al 1996:86), omhugget för 

inpassning i kyrkogolv. Har tillsammans med LK II höjden 118 cm, bredden 118 cm och 

tjockleken 14 cm. (ATA Mannerstråle 1957). LK III är i sig ca 59 cm hög och den nedre 

oornerade delen utgör ca 33 cm av den totala höjden. Fragmentet har angivits utgöra mindre 

än 30 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:189). (För formdiskussion se Levide k:a II 

ovan).  

Bildyta: Osäker bevarandegrad (Lamm 2003:189). Imålad i modern tid. Bilder i relief. På 

båda sidor finns en yttre bred kantbård med flätmönster, längst ner med en snäckliknande 

spiral, och en inre, smalare, repliknande kantbård. Den smalare kantbården återfinns även 

längst ner. Innanför bårderna syns längst till vänster den nedre delen av en antropomorf figur, 

riktad åt vänster med en uppåtvänd arm. Bakom denne finns en zoomorf figur, riktad åt 

vänster, fastspänd i något slädliknande. Mellan djurets framben, under magen och mellan 

bakbenen och släden finns tre spetsiga trianglar.  

Fyndkontext: Se Levide k:a II ovan.  

Övrigt: Se Levide k:a II ovan. 

 

Lokrume Tomase I   Fig. 23. LOT I, SHM. Partially cut.  

Lamm nr: 173a (2003:189).  Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 

Nuvarande placering: SMH 11695:I (Lamm 2003:189). 

Gruppering och datering: Uppges av Lindqvist som C 

(1941:44) och av Rundkvist som B (2012:151). Då 

stenen till stor del saknar ornamentik som kan gruppera 

den bör den hänvisas som B-C-sten. Nyare forskning 

daterar B-C-stenar till 200-1000 e.v.t. (red. Herlin 

Karnell 2012:14-15).  

Utformning: Av kalksten, ca 64 cm hög, 82 cm bred och 

12 cm tjock (Lindqvist 1942:99-100), med en rot på ca 



 
 

17 

26 cm av den totala höjden. Ungefär 90 % av den ursprungliga stenen anses vara bevarad 

(Lamm 2003:189), det vänstra övre hörnet saknas. Det högra hörnet uppvisar dock ett tydligt 

utåtgående S-formad hörn från en välvd topp.  

Bildyta: Ej välbevarad (Lamm 2003:189), starkt vittrad (Lindqvist 1964:68). Inte imålad. 

Konturerna av en nedre kantbård med Z-mönster anas.  

Fyndkontext: Påträffades 1911 i en gravhög med diametern 150 cm tillsammans med LOT 

II-V. De var placerade i en gles kantram, tillsammans med andra stenar bildandes en 

halvcirkel (se fig. 27). LOT I och II stod upprätt medan III-V tycks ha ramlat ner p.g.a. 

trycket från gravhögens jord. Graven uppges till stor del ha varit skadad av tidigare påverkan. 

(ATA Wennersten 1911, och Lindqvist 1942:99).  

Övrigt: Har beskrivits som trolig del av fyrsidig kista, dock inte tillhörande LOT II-V, med 

möjliga spår av antropomorfa figurer (Lindqvist 1964:82, 1942:99-100). 

 
 Fig. 27. Structural plan of LOT I-V, Partially cut. By O. V. Wennersten 1911 (ATA). 
 

 
 

Lokrume Tomase II 
Lamm nr: 173b (2003:189).  

Nuvarande placering: SMH 11695:II (Lamm 2003:189).  

Gruppering och datering: Uppges av Lindqvist som C-E (1941:44) och av Rundkvist som B 

(2012:151). Då stenen är blind, saknar ornamentik som kan gruppera den, bör den hänvisas 

som B-E-sten. Nyare forskning daterar B-E-stenar till 200-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15).  

Utformning: Av kalksten ca 82 cm hög, 83 cm bred och 12 cm tjock (Lindqvist 1942:100). 

Ungefär 90 % av den ursprungliga stenen är bevarad (Lamm 2003:189). Det vänstra övre 

hörnet saknas, men det motsatta uppvisar ett utåtgående S-format hörn från en välvd topp.  

Bildyta: Blind (Lamm 2003:189), starkt vittrad (Lindqvist 1964:68). 
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Fyndkontext: Se Lokrume Tomase I ovan.  Fig. 28. LOT II, SHM. Partially cut. 

Övrigt: Har tolkats höra samman i en kistkonstruktion med Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 

LOT III-V, något Lindqvist senare dock ställt sig mer 

tveksam till (1942:99, 1964:68).  

 

Lokrume Tomase III  
Lamm nr: 173c (2003:189). 

Nuvarande placering: SMH 11695:III  

(Lamm 2003:189). 

Gruppering och datering: Uppges av Lindqvist som C-E 

(1941:44) och av Rundkvist som B (2012:151). Då stenen är 

blind bör den hänvisas som B-E-sten. Nyare forskning 

daterar B-E-stenar till 200-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten ca 75 cm hög, 89 cm bred och  Fig. 29. LOT III, SHM. Partially cut. 

15 cm tjock (Lindqvist 1942:100). Ungefär 90 % av den Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 

ursprungliga stenen är bevarad (Lamm 2003:189), det övre 

högra hörnet saknas. Det som är bevarat av stenen 

uppvisar en välvd topp och ett S-format hörn.  

Bildyta: Blind (Lamm 2003:189), starkt vittrad (Lindqvist 

1964:68).  

Fyndkontext: Se Lokrume Tomase I ovan. 

Övrigt: Se Lokrume Tomase II ovan. 

 

Lokrume Tomase IV 
Lamm nr: 173d (2003:189).   

Nuvarande placering: SMH 11695:IV  

(Lamm 2003:189).  Fig. 24. LOT IV, SHM. Partially cut 

Gruppering och datering: Uppges av Lindqvist som  Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 

C-E (1941:44) och av Rundkvist som B (2012:151). Då 

stenen är blind, saknar ornamentik som kan gruppera 

den, bör den hänvisas som B-E-sten. Nyare forskning 

daterar B-E-stenar till 200-1150 e.v.t. (red. Herlin 

Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten ca 75 cm hög, 88 cm bred och 

13 cm tjock (Lindqvist 1942:100). U 90 % av den 

ursprungliga stenen är bevarad (Lamm 2003:189), det 

vänstra övre hörnet saknas. Det höga hörnet är dock 

tydligt utåtgående från en välvd topp.  

Bildyta: Blind (Lamm 2003:189), starkt vittrad 

(Lindqvist 1964:68). 

Fyndkontext: Se Lokrume Tomase I ovan. 

Övrigt: Se Lokrume Tomase II ovan. 
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Lokrume Tomase V  Fig. 25. LOT V, SHM. Partially cut. 
Lamm nr: 173e (2003:189). Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA).  

Nuvarande placering: SMH 11695:V (Lamm 2003:189). 

Gruppering och datering: Uppges av Lindqvist som C-E 

(1941:44) och av Rundkvist som B (2012:151). Då stenen 

är blind, saknar ornamentik som kan gruppera den, bör den 

hänvisas som B-E-sten. Nyare forskning daterar B-E-

stenar till 200-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten ca 87 cm hög, 74 cm bred och 

10 cm tjock (Lindqvist 1942:100). Anges vara ca 90 %  

bevarad (Lamm 2003:189), det övre högra hörnet saknas. 

Det vänstra är dock tydligt utåtgående med S-form.  

Bildyta: Blind (Lamm 2003:189), starkt vittrad (Lindqvist 

1964:68). 

Fyndkontext: Se Lokrume Tomase I ovan. 

Övrigt: Se Lokrume Tomase II ovan. 

 

Lärbro Tängelgårda IV  Fig. 26. LÄT IV, SHM.  
Lamm nr: 192 (2003:190).  Photo: Elin Stenqvist 2013. 

Nuvarande placering: SHM 4373 (Lamm 2003:190). 

Gruppering och datering: C-E (Lindqvist 1941:44), 700-1150 

e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten ca 102 cm hög, 67-71 cm bred och 15 

cm tjock (Lindqvist 1942:95), med en rot på ca 32 cm av den 

totala höjden (Lindqvist 1964:68). Ungefär 100 % av den 

ursprungliga stenen är bevarad (Lamm 2003:190), det övre 

vänstra hörnet är dock skadat. Det högra hörnet är tydligt utåt-

gående från en välvd topp.  

Bildyta: Osäker bevarandegrad, mellan väl och mindre väl 

(Lamm 2003:190). Imålad i modern tid. Kantbårder med 

knutmönster. Innanför dessa finns längst ner till vänster en 

kvadratiskt inramning vari två antropomorfa figurer med skägg 

står. De är vända mot varandra och håller upp varsitt avlångt spetsigt föremål, möjligtvis 

vapen. Mellan de två finns ett föremål med rundad botten. Utanför inramningen finns 

ytterligare fem antropomorfa figurer, samtliga tycks hålla i dryckeshorn.  

Fyndkontext: Påträffades 1864 av Per Arvid Säve i ängen ”Fånggården”, placerad med den 

ornerade sidan nedåt (P. A. Säve 1867-1871:386, Lindqvist 1942:95).  

Övrigt: I samma äng har bildstenarna LÄT I-III och V hittats (Lindqvist 1942:92-96). 

 

Sanda k:a I   

Lamm nr: 212 (2003:192).  

Nuvarande placering: SMH 13127 (Lamm 2003:192). 

Gruppering och datering: E (Lindqvist 1941:56) 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Bildsten av kalksten ca 164 cm hög, 90 cm bred och 14-16 cm tjock, med en rot 

utgörandes ca 102 cm av den totala höjden (Lindqvist 1942:107-108, 1964:76). Stenen är ca 

100 % bevarad (Lamm 2003:192) och har en tydligt välvd topp och utåtgående hörn med raka 

kanter.  
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Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:192). Imålad i  Fig. 27. SAK I, SHM. Photo: Elin Stenqvist 2013. 

modern tid. Bilder i relief (Säve 1867-1871:417).  

Kantbård med runor (G181) translittererade som 

:roþuisl : aug : farborn : auk : kunborn : och 

transkriberade som ”Rodvisl och Farbjörn och 

Gunnbjörn” (Snædal 2002:76) Högst upp, under 

runbården, finns en rektangulär avgränsning med tre 

antropomorfa figurer. Två av dessa sitter vid 

respektive kant, riktade mot varandra, den vänstra 

med hellång klädsel och den högra med skägg 

hållandes en lans/stav. Den tredje personen står riktad 

åt höger och håller i samma lans/stav. In i rutan, från 

vänster, kommer en zoomorf figur liknandes en fågel 

med lång hals. På avgränsingens motsatta sida finns 

en trikvetra. Under inramningen finns ytterligare tre 

antropomorfa figurer, gåendes på ett led åt vänster. 

Den längst till vänster har skägg och håller en 

stav/lans, den mittersta håller upp ett klubbliknande 

föremål och den sista ett halvmåneformat föremål. 

Bakom huvudet på personen längst till höger finns en 

cirkel och under den något som liknar en stor krona 

med fyra spetsiga toppar. Under och på sidan om de 

tre personerna finns slingrande mönster, de högra och 

vänstra utgörande varandras spegelbilder. Längst ner till höger finns möjligtvis ett drakhuvud. 

Fyndkontext: Påträffades 1863 på Sanda kyrkogård tillsammans med SAK II-III, ca 2 alnar 

under marken och ca 40 alnar söder om kyrkans långhus, dvs. ca 1,2 respektive 24 m, bland 

en mängd grova murstenar som formade en ca 10 alnar, dvs. 6 m, stor kavadrat (se Säve 

1867-1871:417, Lindqvist 1942:107, 1964:90).  

Övrigt: Har tolkats som sannolik del av en fyrsidig kista. Murkonstruktionen har tolkats som 

möjlig klockstapelgrund (Lindqvist 1964:82, 90-91). 

 

Stenkyrka k:a 43  Fig. 28. STK 43, GF.  

Lamm nr: 271 (2003:195).   Photo: Bengt A. Lundberg 1989.  

Nuvarande placering: GF C11039 (Lamm 2003:195).  (Gustavson et al 2004:3).  

Gruppering och datering: Ej grupperad, men utgör troligtvis 

en E-sten då den har runor (se Lindvist 1941:52). Nyare 

forskning daterar E-stenar till 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin 

Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten, ca 45 cm högt, 40 cm brett 

och 15 cm tjockt (Svärdström 1967:262), utgörandes ca 25 % av 

den ursprungliga stenen (Lamm 2003:195). Kantbårdens 

utformning antyder att stenen haft utåtgående hörn.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:195). Inte imålad i 

modern tid. Runorna (G266) i kantbården har translittererats 

som uarþuf – hitnioi (Svärdström 1967:262). De har dock inte transkriberats. 

Fyndkontext: Påträffades 1966 i samband med trädfällning vid Stenkyrka kyrka då ett träd 

föll över och delvis raserade den norra kyrkogårdsmuren. Bildstensfragmentet återfanns i 

murens översta skikt. (ATA Jansson 1966).  
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Övrigt: Vid och i kyrkan har upp emot 80 andra bildstenar och bildstensfragment påträffats 

(ATA dnr. 431-5405-07). I kyrkogårds muren har tre andra bildstenar påträffats, en i vardera 

väderstreck dvs. väster, norr och söder (se Roosval 1931:22). 

 

 2.2. Potentiella små vågformade bildstenar  

 

Alva Gudings  Figur 29. AG, GF.  

Lamm nr: 379, angiven som ”SK?”. RAÄ 53. (2003:201).   Photo: G. Hildebrand 

Nuvarande placering: GF C11286 (Lamm 2003:201).  1980 (ATA). 

Gruppering och datering: Ej grupperad, men utgör troligtvis en E-

sten då den har runor (se Lindvist 1941:52). Nyare forskning daterar 

E-stenar till 1000-1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten, ca 32,5 cm högt, 18 cm brett och 

13 cm tjockt (ATA inv. 7826/73), utgörandes ca 10 % av den 

ursprungliga stenen (Lamm 2003:201) Saknar en tydligt välvd 

ovandel med utåtgående hörn.  

Bildyta: Välbevarad (Lamm 2003:201). Imålad i modern tid. 

Kantbård med runor translittererade som: h   alasuslu, dock inte 

transkriberade. Slingrande mönster. (Gustavsson et al 1980:232).  

Fyndkontext: Påträffades 1968 av Paul Ahlsten i samband med 

grävning av dike för en elkabel. Fragmentet låg tillsammans med bl.a. 

moderna spikar framför dörrarna till en av gårdens lador. (ATA inv. 

7826/73). 

Övrigt: Har beskrivits som möjligt kiststensfragment (Gustavsson et al 1980:223). 

 

Buttle Änge VII 

Lamm nr: 46, utan angiven gruppering (2003:182). RAÄ nr 42:3 (FMIS). 

Nuvarande placering: Försvunnen (Lindqvist 1942:39).  

Gruppering och datering: Har av Lindqvist inte grupperats (se t.ex. 1941). Rundkvist anger 

samtliga BÄ-stenar som C-D (2012:151). Nyare forskning daterar C-D-stenar till 700-1000 

e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten, ca 19 cm högt, 17 cm brett och 7 cm tjockt. Tycks inte 

finnas avbildad.  

Bildyta: Blind (Lindqvist 1942:39).  

Fyndkontext: Se Buttle Änge III ovan. 

Övrigt: Se Buttle Änge III ovan.  

 

Gothem k:a III  

Lamm nr: 73, angiven som S-sten. RAÄ nr 189:1. (2003:184). 

Nuvarande placering: Kvar på plats (Lamm 2003:184). 

Gruppering och datering: D (Lindqvist 1942:50), 700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Rektangulär kalksten, omhuggen för placering i kyrkogolv, ca 130-140 cm hög, 

112 cm bred. I mitten finns en urgröpning med en diameter på ca 61 cm, djup på ca 5,5 cm 

och ett mindre hål. (Lindqvist 1942:48). Bevarandegraden har inte angivits (se Lamm 

2003:184).  

 

 



 
 

22 

Bildyta: Ej välbevarad (Lamm 2003:184), har slitits av  Fig. 30. GK III, still on site.  

trampande (Lindqvist 1964:69). Inte imålad. En kantbård anas i Partially cut. (Lindqvist 1942:49).  

högra hörnet. Rakt under och till vänster om urgröpningen syns 

något skeppsliknande och högst upp i det högra hörnet står en 

antropomorf figur bärandes ett svärd och tillsynes hållandes 

båda armar uppsträckta.  

Fyndkontext: Påträffades i golvet, i det nordöstra hörnet av 

sakristian (Lindqvist 1942:48), år ej angivet.  

Övrigt: Har beskrivits som möjlig kiststen och återanvänd som 

dopfuntsfundament. I kyrkan har även de stora bildstenarna GK 

II-IV påträffats. (Lindqvist 1942:47-48, 1964:69).  

 

Halla Broa XIX 

Lamm nr: 119, angiven som kiststen (2003:186).  

Nuvarande placering: SHM 20517:8. 

Gruppering och datering: B (Lindqvist 1941:38), 200-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten, utan angiven bredd, ca 50 cm högt och 4-6 cm tjockt, 

med en rot på ca 30 cm av den totala höjden (Lindqvist 1942:67). Har bedömts utgöra ungefär 

50 % av den ursprungliga stenen (Lamm 2003:186). Beskrivs ha en svagt konvex överdel 

(Lindqvist 1942:67), dock saknas avbildning av den.  

Bildyta: Blind (Lamm 2003:186), starkt vittrad (Lindqvist 1964:67).  

Fyndkontext: Påträffades 1933 på ett gravfält i Halla Broa med spår av omgrävning. 

Framkom i mitten av grav 8, ett röse med diametern 1,75-2 m, ca 10 cm under markytan 

under ett obränt ringformigt spänne av brons och ovanför krukskärvor och ett par brända 

benbitar. I rösets vänstra del, 40 cm under marken fanns ännu en grav bestående av en häll, 

krukskärvor, en remring med beslag, dosformigt förgyllt spänne av brons, ornerad armring av 

silver, en bärnsten, krukskärvor, två järnknivar och tre lerpärlor. (ATA Hansson 1933).  

Övrigt: Har beskrivits som möjlig kiststen, med reservationen att den även kan utgöra 

underdel till annan bildstenstyp. Stenen påträffades ca 200 m nordväst om HB V och VI. (Se 

Lindqvist 1942:59, 67). Graven har utifrån föremålen daterats till tidigt 1000-tal (Rundkvist 

2012:151).  

 
Fig. 31. HEB III, SHM. By: Unknown (ATA).  

 
 

 

 

 

 

Hejnum Bjärs III     

Lamm nr: 134, angiven som kiststen (2003:187). 

Nuvarande placering: SHM 10298:160 (Lamm 2003:187).  

Gruppering och datering: A (Lindqvist 1941:28), 100-600 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 
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Utformning: Fragment i tre delar av kalksten, ca 64 cm högt och 53 brett, 16 cm tjockt 

(Lindqvist 1942:71), utgörandes mer än 75 % av den ursrunliga stenen (Lamm 187). Den 

oornerade delen utgör ca 44 cm av den totala höjden. Stenen har en lätt konvex form men inte 

välvd topp eller utåtgående hörn.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:187). Imålad i modern tid. En bård med 

geometriskt mönster i form av kantiga spiraler.  

Fyndkontext: Påträffades 1894 av Fredrik Nordin, tillsammans med kantstenen HEB IV. De 

var placerade i rät vinkel i närheten av en gravkista (Lindqvist 1942:71). 

Övrigt: Har tolkats som en sekundärt formad kista (se Lindqvist 1964:53).  

 

Visby S:t Hans kyrkoruin I  Fig. 32. VSH I, Still on site. Partially cut. 
Lamm nr: 324, angiven som S-sten (2003:198). Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 

Nuvarande placering: Flyttades 1939 till den 

angränsande S:t Pers ruin (Lindqvist:144), Lamm uppger 

den dock som kvar på plats (2003:198)   

Gruppering och datering: C (Lindqvist 1941:44), 700-

1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragment av kalksten ca 82 cm högt, 50 cm 

brett och 18-20 cm tjockt (se fig. 39). Lamm anger att 

mindre än 10 % av den ursprungliga stenen är bevarad 

(Lamm 2003:198) en bedömning som troligtvis grundar 

sig på uppfattningen att stenen utgör ett fragment av en 

stor bildsten. Den nedre oornerade delen är ca 35 cm.  

Bildyta: Mindre välbevarad (Lamm 2003:198). En nedre 

kantbård med knutbandsmönster. Ovanför anas zoomorfa 

fötter.  

Fyndkontext: Efraim Lundmark uppmärksammade 1914 

bildstensfragmentet i en mur i S:t Hans kyrkoruin (ATA 

1914). Muren utgjorde ruinkyrkans kvarvarande västra 

långhusvägg. Bildstenen låg placerad med bildytan uppåt, under det nordligaste fönstret 

(Lindqvist 1942:144) 

Övrigt: Har bedömts som möjlig kiststen då den har en bred nedre kantbård, ovanlig på 

övriga bildstenstyper, och då den anses likna ALK (Lindqvist 1942:48, 1964:68). Lundmark 

påpekade stenens olämpliga läge och behov av flytt då de boende i området använde ruinen 

för att tömma sina ”slaskkärl” och i processen slog hinken mot muren och bildstenens 

ornerade yta (ATA 1914). I ruinen har även andra VSH II påträffats (Lamm 2003:198).  
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Fig. 33. Structural and sectional plan of the church ruin of S:t Hans in Visby.  

By: Efraim Lundmark 1914 (ATA). 

 
 Fig. 34. VK III, GF. Partially cut. 
Väskinde k:a III  Photo: Harald Faith-Ell 1933 (ATA). 
Lamm nr: 330, angiven som M-sten (2003:198) 

Nuvarande placering: GF Dep. C416 (Lamm 2003:198). 

Gruppering och datering: C (Lindqvist 1941:44), 700-1000 e.v.t. (red. Herlin Karnell 

2012:14-15). 

Utformning: Av kalksten ca 113 cm hög, 59 cm bred och 14 cm tjock med en rot på ca 41 

cm av den totala höjden (Lindqvist 1942:141). ). Lamm anger att mindre än 50 % av den 

ursprungliga stenen är bevarad (2003:198) en bedömning som dock troligtvis grundar sig på 

uppfattningen att stenen utgör ett fragment av en större bildsten. VK III har inte en tydlig 

vågform med välvd topp och utåtgående hörn. Den form som anas liknar snarare 

utformningen av de nedre delarna på vissa runförsedda bildstenar (se t.ex. Lindqvist 1942 fig. 

495). 

Bildyta: Ej välbevarad (Lamm 2003:198). Nedre kantlinjer anas, i övrigt otydliga linjer.  

Fyndkontext: Påträffades av Fredrik Nordin 1913 i kyrkogårdsmuren, strax söder om den 

västra ingången (Lindqvist 1942:141). 
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Övrigt: De otydliga linjerna har tolkats som ett skepp med rundande uppåtgående stävar och 

segel (Lindqvist 1942:139). Vid och i kyrkan har även stenarna VK I-VII påträffats (Lamm 

2003:198-199).  

 

Okänd fyndort, Gotland  
Lamm nr: 344, angiven som osäker kiststen (2003:199).  

Nuvarande placering: GF C10861 (Lamm 2003:199).  

Gruppering och datering: Ej grupperad, men utgör troligtvis en E-sten då den beskrivs ha 

ornering i ”runstensstil” (se Lindqvist 1942:52). Nyare forskning daterar E-stenar till 1000-

1150 e.v.t. (red. Herlin Karnell 2012:14-15). 

Utformning: Fragment ca 60 x 69 cm (GF Ideström 2014), utgörandes mindre än 25 % av 

den ursprungliga stenen (Lamm 2003:199). Finns i nuläget inte tillgänglig avbildning.  

Bildyta: Mindre välbevarad. Tvärbård med runor. Ornamentik i runstensstil. Iriskt koppel. 

(Lamm 2003:198). 

Fyndkontext: Okänt.  

Övrigt:  
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