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Summary.
The purpose with this essay has been to study the phenomena of the picture stones called
'Liljestenar'. What type of stones are they, what was the purpose of them? That’s the questions
I have worked on during this study. Since the general opinion is that they don't have any
significance in our early history, I have the view that it is of outmost importance to spread the
knowledge about their existence. The essay is also about the right to question and interpret
already established history. Which in this case also discuss the possibility of a Byzantine
influence having a huge impact on the history of the early middle ages.
After the opening parts, I proceed with trying to explain and describe what a 'Liljesten' is. The
reason why I put importance on this from the start, was that I often encountered people, who
was ignorant on what 'Liljestenar' are. My task is then to explain this in a simple way, by
pointing at how these stones differ from other stones with pictures from the same era.
To understand the use of these stones, one needs a rather thorough insight in how the
iconography works. It is easy to stand in front of these stones watching their pattern of
winding leafs thinking that they are both old and beautiful. But when one tries to read the
message every little twist of a leaf sends out, then the stone starts to talk back to you. It opens
up a window to the past that one don't think is possible. My hope is that the person who reads
my essay will look at a 'Liljesten' in the future with new eyes and apart from just seeing a
beautiful ornamented stone also will be able to interpret the message it sends out.
If one understands what the eye sees, one can also ask questions to the item in question. This
shows the danger of trying to rescue a 'Liljesten' without having the proper knowledge. Here I
will show the opportunity to restore a stone with dignity. If there is a will to do so. The
theories I am pointing out here are just a few of all that exist. But all of them point in the
same direction when it comes to the interpretation. It is first in recent years that the idea of a
Byzantine influence has got a foothold. At the same time I am putting forward my own
theory, just to show how far one can get if one goes beyond the traditional thinking. I am not
sure if my theory can show the value of these stones to our history. But only the knowledge
that there might be more to it, demands a lot of new research into this subject. Everything has
a beginning and that is what I want to achieve with my essay.
Lena Avlskarl
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Liljestenar.
Fenomenet liljestenar
och dess teorier

1. Inledning
Sveriges äldre historia är rik på gåtor och problem, som ännu väntar på en definitiv
förklaring. Ett sådant exempel på olösta gåtor är liljestenarnas vara eller inte vara.
Skälet till forskningens stagnation rörande denna fråga torde i mycket bero på att själva
grundhypotesen om vårt lands utveckling sedan länge varit felorienterad. Av tradition
har man utgått från att Mälarregionen och dess folk har haft en ledande roll. Alla andra
alternativa synsätt har varit praktiskt omöjliga fram till 1980–talet. Först därefter har ett
växande antal forskare börjat visa tendenser till avvikelser från det gamla, traditionella
akademiska mönstret.
Ett sådant mönster ser man klart och tydligt i forskningens ensidiga behandling av
Sveriges kristnande och dess kyrkohistoria. Alla forskningsinsatser tar sin början i
stenkyrkobyggnationen i Västergötland. Ingen har brytt sig om att studera om det
eventuellt kan ha förekommit en tidigare religion som då inte varit baserad på
västromerska religions frågor. Dock har det på senare år kommit till en attitydförändring
som givetvis fått följder för de frågor, som inte kunnat förklaras inom ramen för det
traditionella synsättet. Nya infallsvinklar på gamla olösta problem har blivit möjliga i
det förändrade diskussionsklimatet. Det är inte längre tabubelagt att framlägga
alternativa tolkningar.
Inom den akademiska världen har ett nytänkande startat med idéer och hypoteser, som
helt eller delvis bryter mot det gamla mönstret. Denna C-uppsats syfte är att ta upp till
förnyad diskussion den hittills icke nöjaktigt förklarade gåtan kring de så kallade
liljestenarna. Liljestensfenomenet i Husabytrakten verkar sakna en egen förhistoria. Det
uppträder ganska plötsligt, fullt utvecklat och i närmast "industriell" skala. Därför är det
knappast spontana yttringar av privata intressenter. Tidigare teorier menar att de är
incitamentet, från den nya, kristna överhet, som enligt moderna historiker etablerat sig i
trakten. Endast en sådan överhet hade möjlighet att inkalla skickliga stenkonstnärer och

annan kvalificerad arbetskraft. Det var hövdingen eller kungen. Ingenting talar
egentligen för att Sverige skulle ha "kristnats" omkr. år 1000 med start i Husaby.
Tvärtom allt pekar på att det sk. kristnandet varit en långsam och mycket utdragen
process med start kanske så tidigt som på 3-400-talet.
Nya teorier om Liljestenarnas ursprung ifrågasätter den traditionella historieskrivningen
om kristnandet av Sverige. Om forskarnas hypoteser stämmer ska en östlig, ortodox
kristendom ha funnits i Sverige i början av 1000-talet e.Kr. Detta skulle i så fall
innebära att kristendomen kom till Norden österifrån. De gåtfulla Liljestenarna från
Västergötland tillhör Sveriges äldsta kristna konst. Inga säkra skriftliga källor om
stenarnas ursprung och funktion finns och därför har debatten om dem varit livlig.
Traditionellt har forskarna ansett att Liljestenarna är medeltida och att de tillverkades
samtidigt som man började bygga stenkyrkor i Västergötland på 1100- och 1200-talet.
Man menar att stenarna har varit gravhällar över betydelselika personer i bygden.
Stenarna antas ha haft förebilder på kontinenten eller i England. Dessa två teorier
kommer att ställas mot varandra för att man skall kunna se sannolikheten utifrån de få
bevis som finns. Därefter kommer jag att med hjälp av redan existerande historiska
bevis bygga en alldeles egen teori som till delar av sitt innehåll jag inte stött på tidigare.
De två tidigare teorierna baserar sig inte på tvärvetenskapliga fakta utan mycket på
hörsägen, legender och en tillrättalagd svensk historia. Tack vare detta anser jag att ju
fler teorier med vetenskaplig bakgrund som tillkommer desto närmare sanningen kan vi
komma, och kanske en dag lösa gåtan om liljestenarnas historia.

Lena Avlskarl

1.1 Syfte och forskningsfrågor.
Syftet med föreliggande studie är att framlägga en del av det samlade materialet om den
diskussion som råder om Liljestenarnas ursprungliga funktion. Samtidigt att ge en så
total bild som möjligt av vad dessa stenar är. Den officiella synen på dessa stenar är att
de inte har någon betydelse för vår tidiga historia eftersom stenarna är tillverkade så
sent som på 1200-talet. Även om så vore fallet går mitt arbete går ut på att skapa ett
medvetande för att på så vis visa på att de är unika i sitt slag, vilket ger dem en rättmätig
plats i historien.
Jag vet att ämnesvalet kan vara brännbart, speciellt inom vissa forskargrupper. Redan
här vill jag betona att valet av ämne inte är till för att visa vem som har rätt eller fel,
utan uteslutande till för att få till stånd ett medvetande och en diskussion om
Liljestenarna. Det finns ingenting farligare än att man tappar intresset för en fråga. Det
är på så vis Liljestenarna glöms bort.
Jag försöker att visa på vilken frågeställning som behövs för att det skall bli tillräckligt
med intresse, så att man inom en snar framtid får till ett bevarande program innan det är
försent.


Vad är en Liljesten?



Vilka teorier finns det om stenarnas ursprung?



Var finns det Liljestenar?



Vad kan vara deras syfte?

Jag lägger en stor vikt vid stenarnas eget språk, deras ikonografi och hur deras budskap
kan tydas. Frågor man då ställer sig är:


Vad är det de vill säga till den som betraktar dem?



Vilken betydelse har ornamenten inom kristen symbolik?

Andra frågor av betydelse är dateringsfrågor:


Kan man datera stenarna?



I så fall med vilka metoder?

När det gäller teorierna om vad Liljestenarna använts till, går jag igenom och försöker att se om förklaringarna är rimliga. Det är först då
som helheten av deras betydelse har en chans att komma fram. Tiden börjar att bli knapp, många stenar har redan förfarits och tyvärr är
det en pågående process med de stenar som idag finns kvar.

1.2 Forskningsläge/ tidigare forskning.
I dagsläget baserar sig forskningsläget nästan till uteslutande delen på lokala forskare
och privata initiativ. Med det vill jag inte ha sagt att den skulle vara sämre på något vis.

Men det vore även önskvärt att de styrande forskarna tog sig tid att begrunda
problematiken. Även om stenarna skulle vara från 1200-talet så är de fortfarande en
mycket stor del av det arv som skall vidareförmedlas till kommande generationer. Vi
vill ju inte hamna i framtidens historieböcker som dem som inte begrep bättre.
Den enda forskning som tidigare gjorts är en inventering av stenarna från 50-talet. Den
var gjord av Folke Högberg som också inventerade Västgötska stavkorshällar. Mycket
har hänt sedan dess och det vore önskvärt med en samlad inventering över de stenar
som fortfarande finns kvar. Om inte detta görs är jag rädd för att många av dagens
stenar kommer att gå ur tiden och bara glömmas bort. År 2000 sammanställde man ett
seminarium i Lidköping med ledande forskare och andra intresserade. Detta i syfte att
väcka en diskussion som kanske kunde resultera i att stenarna åtgärdas på ett eller annat
sätt.

1.3 Teoretisk utgångspunkt.
Min teoretiska förankring tar sig till uttryck via tre skilda infallsvinklar, den ena är
stenens eget utförande och tillverkning kontra det språk den försöker förmedla. Detta
har jag i sin tur ställt emot de historiska händelser som vi vet någonting om. Det visar
sig då att det stora problemområdet är att man måste godta att det handlar om en
tvärvetenskaplig undersökning. Det är här det brister i kommunikationen mellan
forskare.
Tyvärr är det nog så fortfarande än i dag att man gärna håller sig på sin kant alldeles för
mycket. Om man ser till forskare i andra länder så har de kommit betydligt längre i detta
avseende än vad vi har gjort. Detta är inte bra för den framtida historieskrivningen och
inte heller främjar det ett framåtskridande. Det enda resultat man kan få av ett sådant
handlande är stagnation.

1.4 Källor och metod.
Jag har försökt att hitta logiska samband som sammanfaller i vår allra tidigaste historia.
Eftersom skriftliga originalkällor är mycket sparsamma från den här tiden, har jag fått

gå på stenarnas tekniska utförande mer än något annat. Det är utifrån stenarnas
språkbild som jag har baserat min teori.
Jag har även velat påvisa svagheten i att inte basera en historiesyn på en så bred bas som
möjligt. Detta gäller i första hand oviljan till tvärvetenskapliga projekt. Den litteratur jag
har använt mig av har tyvärr några år på nacken, det finns mycket lite nyskriven
litteratur. Därför har jag källkritiskt behandlat texterna först innan jag använt mig av
dem.

1.5 Avgränsningar.
Arbetet utgår från avgränsningen gällande enbart liljestenarna och dess historia.
Tidsmässigt är det en period troligen runt 700-talet till 1000-talet som arbetet rör sig
om. En del av arbetets uppgift är att försöka härleda stenarna till de tidigare
århundradena.

1.6 Begrepp
Jag väljer att använda begreppet Liljestenar. Detta är ett konstruerat begrepp som det
inte finns några belägg för. Eftersom namnet är ett vedertaget begrepp som ger en bättre
läsförståelse har jag bestämt mig för att använda det. Ett bättre namn för stenarna vore
”skottsten” som både har en religiös och historisk betydelse. Namnet skottsten kommer
av att man anknyter till ett samband med att de skulle ha tillverkats under Olawaer
Skotkonungr, i nutid kallad Olof Skötkonung. Här finns olika teorier som leder till
namnet skott och dess betydelse:


Olof Skötkonung skulle ha haft en skotskt anknytning.



Olof Skötkonung skulle ha varit en skattekonung.



Olof Skötkonung var en god skytt, därav namnet.



Olof Skötkonung införde ”skötningen” den rättshandling som gav kyrkan den
jord den behövde för sin verksamhet.

2. Liljestenar.
I Västergötland finns mer än 350 märkliga stenhällar huggna i ett skarpt reliefmönster.
De flesta av dessa är med en ornamentik av vegetativ art. En gång i tiden var de

betydligt fler till antalet. Vittring, våld och vandalisering, stölder och bortauktionering
har bidragit till att antalet minskat från år till år. Det största problemet är dock ett visat
ointresse för varje form av bevarande av liljestenarna, utav de idag bestämmande
myndigheterna. Detta trots att det inte finns någon direkt motsvarighet i hela Europa när
det gäller dessa stenars utförande, bedöms stenarna utan värde.
Med andra ord så är de västgötska stenarna unika i sitt slag och bör behandlas därefter.
Önskvärt vore att liljestenarna finge den plats i vårt lands historia som de förtjänar,
tillsammans med övrig stenkonst såsom våra runstenar, gravklot, bildstenar,
hällristningar och tidiga stenkyrkobyggnader. Vad många av de inblandade tycks
glömma bort är att de utgör en källa av bevarade originaldokument. Detta från en tid
som kan visa på att ett västromerskt kristet inflytande inte var den första kristna
kontakten vårt land hade.
Vari ligger då problematiken med att erkänna stenarnas värde? Vårt lands historia är
redan befäst med att religionen först kom hit under 1000-talet och därav blev resultatet
att man byggde stenkyrkor. Med andra ord så godkänns det inte att man innan denna
tidsperiod hade ett kunnande till kyrkobyggnation. På senare år har det kommit en teori
om att stenarna skulle ha influerats österifrån. Om den nya synen är riktig måste
religionshistorien skrivas om.
Kristnandet av Sverige har då varit mycket mer komplicerat än vad forskarna tidigare
trott. Den katolska kyrkan har i så fall föregåtts av ett skede av östlig, ortodox tro, inom
olika samhällsgrupper i landet. Vikingatiden, som brukar ses som en religiös
brytningstid mellan hedendom och kristendom, kanske lika mycket handlade om
brytningen mellan olika kristna trosinriktningar. Detta är den troliga orsaken till
ointresset för liljestenarnas historia. Ingen vill ändra på den nu existerande skrivna
historien.
Benämningen liljestenar bör redas ut, termen liljestenar är missvisande så tillvida att
motiven på stenarna inte har något att göra med liljor. Första gången jag kom i kontakt
med ordet liljesten är när man läser C.J Ljungströms beskrivning av Wartofta härad

18771. Han skriver följande: ”enär teckningen på dessa stenar i viss mån liknar en
liljestängel”.
Han härleder också till liknelsen med den franska liljan som ofta kröner stenens
ornament. Efter denna tid används allt som ofta ordet liljestenar. Man bör dock komma
ihåg att man inte visste vad stenarna kallades så därför konstruerades ett nytt namn på
dessa stenar. Andra benämningar förekommer dock och bakom varje namn ligger olika
teorier om deras användningsområde:
Altarstenar

Palmettstenar

Bladkorsstenar

Skottstenar

Böljebladstenar

Skötestenar

Grafstenar

Stavkorshällar

Grafhällar

Votivstelar

Kantliststenar
Även om jag personligen inte anser att just liljestenar är den mest lämpliga
benämningen kommer jag ändå för enkelhetens skull att använda den. På senare år
började man tillämpa ordet skottsten, då den allmänt anses mera stämma överens med
stenens ornamentik. Men benämningen liljesten var så fast rotad att det inte gick att
ändra. Därför har man överlag både lekmän och forskare enats om att benämningen bör
fortsättningsvis vara liljesten även om det är ett konstruerat namn.
Antalet stenar som hittills dokumenterats är ca. 400 st. Alla dessa finns dock inte
bevarade, en del är försvunna samtidigt som nya har hittats. Det som dock är
anmärkningsvärt är att det inte finns någon hel inventering av dessa stenar. Det gjordes
en inventering av Folke Högberg2 under 50-talet. Sedan har ingen ny gjorts.
Dokumentationen sker på så vis enbart i de stift och socknar där nya stenar har blivit
funna.

2.1 Stenarnas utförande.
Liljestenarna är en speciell typ av dekorerade stenblock. Det är rejäla pjäser, stora
fyrkantiga eller trapetsformade hällar som kan väga bortemot ett ton. Baksidan av
1
2

Enskild sockenskrivelse av C.J Ljungström om Wartofta socken
Högberg, F., Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, s. 47.

stenen är skrovlig och framsidan prydd med växtrankor och bladmönster. Dessa är alltid
huggna i relief ofta i form av hjärtformiga palmetter. Man skulle kunna dela in stenarna
i tre grupper.
Grupp 1:
Enkelt mönstrade stenar:
Fig. 1 Liljesten från Husaby

Dessa stenar bygger sin huggna relief ofta på korsets betydelse. Här kan
man hitta olika slags kors och dess symbolik. Denna liljesten har det
grekiska korset av S:t Georgstypen. Andra korssymboler man hittar på
stenarna är, det Egyptiska Osiris korset, taukors sk. Rövarkors eller
klöverbladskors. Inom kristendomen har korset alltid haft en magisk
innebörd och garanterat uppståndelse hos kristet döpta troende.

Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., s. 71.

Grupp 2:
Livsträdsrelaterade stenar.
Fig. 2 Liljesten från Husaby

Dessa stenar är betydligt mera arbetade och uteslutande består de av
vegetativa motiv. Alla stenarna har dock en sak gemensamt och det är att
mönstret alltid har sitt ursprung från en trappa som i detta fallet har en
symbolik av en övergång till en ny existensnivå. Man vill visa på en
tydlig kontakt mellan himmel och jord. Däremot kan övergången visas på
flera sätt som på denna sten där växtskottet är början på övergången. I
andra fall kan det vara kors eller t.ex. en morgonstjärna.
Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., Skövde 1960, s. 83.

Grupp 3:
Dubbelstenar.

Fig. 3 Liljesten från Husaby

Dessa stenar har dubbla motiv. Vilka aldrig är den samma på de båda
sidorna av mittlinjen. Detta visar tydligt att det har funnits en mening
med motiven och att det inte bara har varit för dekoration.
Dubbelstenarna är också mycket större i centimeter men även tyngre.
Förutom dessa avvikelser ser de ut som de andra enkelstenarna.
Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., Skövde 1960, s. 107.

Stenarna är framtagna ur planslipade sandstenshällar, vilka i de flesta fall huggits till
regelbunden trapetsoid form. Basen är oftast smalare än den motsatta parallella sidan
men helt rektangulära stenar finns också. Cirka 75 %3 har en höjd av minst 165 cm och
genomsnittsbredden ligger runt 60 cm. Avvikelser finns i form av bredare stenar med
dubbla bredvidstående bildmotiv. Det finns också stenar med betydligt mindre
dimensioner.
Utöver själva framtagningen ur berget, planslipningen och formhuggningen torde
utmejslingen av reliefmönstret ha krävt månader av arbete. Kontrollförsök har nämligen
utförts av vana stenhuggare i hembygdsföreningens regi vid Råbäcks numera nedlagda
stenhuggeri på Kinnekulle, där stenhuggartraditionerna ännu lever kvar. Råvaran enbart
förklarar ej liljestenarnas lokalisering. Sandsten finns på många andra håll i Sverige.
Redan under de äldsta stenkyrkornas byggnadsperiod måste det ha funnits
stenhuggarhyttor, där lämplig byggnadssten framställts. I samband härmed bör en
konstnärlig skulpturverksamhet ha utvecklats, såvida den inte rent av var en
förutsättning för det explosionsartade stenkyrkobyggandet i Skara stift i början av 1100talet.

2.2 Spridningsområde.
Liljestenarna är geografiskt knutna till det område där kristendomen anses ha sitt första
stadigvarande fäste. Det gamla Skara stift är det enda stift i Sverige som har liljestenar.
3

Egen framräkning utifrån Högberg, F., Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, s. 147.

Om man ser till dagens Skara stift faller alla stenarna utom sju stycken inom stiftet.
Värmland har fyra stycken, Dalsland har två och i Bohuslän har man funnit en4. Alla
dessa stenar finns inom områden som har välkända farleder både till lands och sjöss.
Vad man har kunnat konstatera med dagens mätningar förefaller det troligt att även
dessa sandstenar härrör från Skara stifts centrum. Det är i dessa områden man finner de
lagrade kambrosiluriska bergarterna som behövdes för brytning av dessa stenar.
Geologin i regionen är helt klart av betydelse för en rik utveckling för liljestenarnas
framställning. Men varför just här kan man fråga sig? Det finns ju samma
kambrosiluriska bergarter på annat håll.
Detta område lämpar sig extra bra för odling vilket resulterar i att det ger ett
produktionsöverskott på ett helt annat sätt än på många andra ställen. Detta leder i sin
tur till att det var här det tidigaste makthavarna bosatte sig. Enligt tradition ser man en
samverkan mellan just det västra kambrosilurområdet och den tidiga kungamakten. Det
gäller t.ex. Olof Skötkonung, Stenkil, Inge d. ä., Håkan Röde, Magnus Nilsson, Magnus
Henriksson, den erikska ättens kungar och Birger jarl. Det var denna kungamakt som
medverkade till uppkomsten av vårt första kyrkostift Skara. Hur långt tillbaka denna
kungamakt eller tidigare hövdingar har härbärgerat sig i dessa trakter vet vi inte. Vad vi
vet dock, är att traditionen funnits där en lång tid. Vilket har en klar betydelse för
liljestenarnas vara.
Eftersom mängden av liljestenar antyder att det förekommit en nästan industriell
tillverkning förutsätter det att det skett på order av den högsta makten. Den tid vi pratar
om har oavsett om det är 800-talet eller 1300-talet vi daterar stenarna till så fanns det
ingen med makt nog att åstadkomma denna mängd stenar om det inte var kungamakten.

Liljestensfenomenet har vad man vet startat i Husaby5 där koncentrationen är som
störst. Ser man på en spridningskarta ser man klart och tydligt att ju längre från Husaby
man kommer ju glesare blir det mellan stenarna. Om man räknar från centrum (Husaby)
minskar stenfrekvensen raskt i alla riktningar utom söder över.
4

5

Se bilaga om var dessa stenar finns.
Rhodin, Lindblom, Klang. Gudaträd och Västgötska skottkungar, s.22

Karta 1
Fig.4:

Socknar med liljestenar i
Västergötland

Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., Skövde 1960, s. 143.

Flera av liljestenarna har flyttats från sin ordinarie platser och har överförts till museer;
Statens historiska museum har 15 st., Västergötlands museum i Skara har 11 st6.,
Göteborgs historiska museum har 2st., Uddevalla museum har 1st., Borås museum har 1
st. och Arvika museum har också 1 st.
6
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2.3 Placering.
Ingen vet med säkerhet var eller hur liljestenarna ursprungligen var placerade. Vi talar
om en tid då det inte finns någon dokumentation efterlämnad. Alla stenar som har blivit
funna anknyter i alla fallen till tidigare kyrkor i gamla Skara stift. Detta kan bara betyda
att säkerheten är stor att det finns ett religiöst motiv bakom framtagandet av
liljestenarna.
Den nutida placeringen är ofta utmed väggarna i vapenhusen, vid kyrkans yttervägg, vid
eller i kyrkogårdsmuren men även fristående på kyrkogården. De finns också inmurade i
själva kyrkväggen eller inte sällan, som golvsten eller trappstegssten. Åtskilliga har
hamnat på museer. Statens historiska museum har minst femton. I övrigt finns fler eller
färre på museerna i Skara, Göteborg, Borås, Götene, Uddevalla och Arvika. Någon
fullständig inventering finns ej, bl a av det skälet att nya fynd tillkommer.
De påträffas ofta vid schaktningar på kyrkogårdsområden och vid liknande arbeten.
Fragment påträffas nästan var som helst i den aktuella regionen. Oftast blir de förda till
närmaste kyrka eller kyrkogård. Några i terrängen återfunna stenar visar märken efter
jämkrampor, vilket tyder på att de en gång varit uppställda innan de kasserades,
förmodligen i eller vid en kyrka.
Liljestenarnas svaga kilform kan betyda, att de en gång utan att skadas av
fästanordningar kunnat kilas fast mellan t.ex. två utskjutande murstenar. Just i en sådan
fast och upprätt ställning torde stenarnas vackra symbol- språk ha kommit till sin fulla
rätt.

2.4 Stenarnas Syfte.
Folk har i alla tider skapat sina världsbilder utifrån den miljö de lever i. Detta har satt
sin prägel på religion och mytologi, som vidare givit sina karaktäristiska uttryck inom
konsthantverk och folklore, detta ger en viss förklaring till de mängder av mönster och

symboler människan skapat genom årtusenden. Att använda bilder som språk är ett sätt
att kommunicera, utan att man med intellektet måste "förstå" vad den andra parten vill
förmedla. En bild säger mer än tusen ord. Bilder behöver inga ord om man står vid
samma kulturella grund och har samma världsuppfattning7. En verklig symbol
föreligger endast när det finns ett behov av att uttrycka det som tanken inte tänker, eller
det som man bara anar eller känner. I en avlägsen forntid reflekterade inte människan
över sina symboler. De levde och inspirerades av deras innebörd.
Vi lever i en kultur där konsten att skriva och läsa anses som det mest elementära. Vi
har svårt att förstå de miljontals människor som lever och har levt med bildspråket som
det enda sätt att förmedla ett budskap på, utan att använda ett enda ord. Det finns många
kulturer där bildspråket har varit mycket högt utvecklat. Förmodligen har inte alla
människor förstått alla tecken, men grunderna har man förstått eller rent av utvecklat på
sitt eget sätt. Människans världsbild före vår moderna tid var i grunden en helt annan än
vår. Alla människor visste sin plats i både stamtillhörighet och i kosmos. I och med att
man "förstod" kosmos, dess storhet och sin egen plats i samhället, har man i seder och
ritualer försökt att gestalta detta i sin mytologi och i sina symboler. Ett mycket viktigt
uttryck av detta är Världsträdet en arketyp8 visad i symboler. Alltså symboler från
människans forntid eller tidigare.
Trädsymbolen är ett av vårt äldsta och mest använda i myter och religion. För att ett
mönster, en bild skall bli upptagen i det egna bildspråket måste förståelsen och grunden
redan finnas där. Bilden måste tillföra det redan befintliga språket en ytterligare
dimension. Liljestenarnas symbolik om den religiösa meningen syftar till att få allas
förståelse. Därför är det viktigt att se till dåtidens relation till symboler innan man börjar
att fabricera en historisk bakgrund till liljestenarnas uppkomst och deras symbolvärde.

3. Ikonografi.
Liljestenarnas reliefhuggna bilder talade sitt eget språk. Texten blev onödig. När större
delen av människorna inte var läskunniga blev bildspråket viktigt. Att använda sig av
den urkristna symbolen livsträdet blev lättfattligt för alla. Dåtidens människor hade
erfarenhet av det praktiska arbetet med sådd och växande för den egna livnäringens
7
8

Jung C.G., Människan och hennes symboler, sammandrag.
Arketyp = urföreställning.

skull. Löftet om själens uppståndelse i en symbolform av vårens knoppande träd, torde
ha varit lätt att predika om.
En typisk liljesten har ingen text. Det finns dock några undantag från den regeln. I dessa
fall är det yttre listkanten som har tecknats med runor. Exempel på runtexter ha bl.a. en
sten i Leksbergs kyrka9 (”Torsten präst”), Skalunda kyrka (”Mig äger Boe präst”) och
Skara domkyrka10 (”Mig äger Thurkutr Ikirson. Han ligger under halsten”).
Tolkningarna är dock gissningar från runverket eftersom alla texter är ofullständiga.
Dessa texter har varit en bidragande orsak till att man tidigare har fastställt dateringarna
av stenarna till 1200-talet och 1300-talet. Forskarna har på senare tid ändrat mening i
denna sak. Man är nu övertygade om att texterna har tillkommit utav en
sekundäranvändning av stenarna. Detta gör att dateringen av tillverkningsperioden inte
går att härleda av textens tillkomst.
Bildmotiven är alla huggna i stående relief. Här kan man se en klar skillnad om man
jämför med våra runstenar som alla är inhuggna i stenen. Motiven är till stor del
stiliserade växtliknande symboler av livets träd eller livets ört. Grenarna och bladen
formar sig till palmetter eller hjärtpalmetter och dessa slingrar sig som vinrankor eller
murgrönsgrenar. Alla mönstren upprepar sig och ger ett intryck av att vara
schablonartade. Men om man ser noga och gör mätningar upptäcker man att symmetrin
inte är total vilket ger extra liv i motiven. Två exakt lika mönster har heller inte
påträffats inte ens på dubbelstenarna som alltid har två från varandra vitt skilda mönster.
En sak som har diskuterats flitigt är om stenarna från början har varit bemålade. Vilket
var vanligt på skulpturer under medeltiden. Här har man dock inte funnit något som
talar för att så är fallet.

3.1 Livets träd och dess symbolik.
Budskapen stenarna förmedlar är ett centralt kristet budskap. Även om olika
forskargrupper är oense om stenarna förövrigt anser de alla att så är fallet. Bilden av
trädet symboliserar det av Gud skapade livet och återfödelsen. En del av träden liknar
mer en ört. Symboliken om livets ört finner man inom många religioner och dess
9

Se bilaga 2, figur 1.
Se bilaga 2, Figur 2.
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budskap är att hela de levande och ge liv åt de döda, på så vis står livets ört närmare
uppståndelstron än bilden av trädet.
Stjälkarna slingrar sig upp för stammen och visar på en medeltida symbolik att Kristus
som var en vinstock och lärjungarna var dess grenar. Vinrankan representerar också
nattvarden. Livsträdet har också en annan betydelse, den kristna föreställningen om att
Maria var livsträdet kommer från äldre religioner vars modergudinnor hade trädet som
ett attribut. Modergudinnorna stod i sin tur för växtlighets- och fruktbarhetsgudom. I
Bibeln finner man ofta anknytning till livsträdet:
En gren skall växa ur Jishajs
avhuggna stam,
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.11
Trädet som symbol har även funnits tidigare. Under jägarstenåldern tror man att trädet
varit shamanens kommunikationsväg mellan de olika världarna. Trädstammen
symboliserar den vertikala kontakten mellan himmel, jord och underjorden12. Det spelar
ingen roll till vilken religion man vänder sig finner man liknande symbolik, Europa,
Asien eller hos amerikanska indianer, alla har haft trädet som livgivande symbol.
Om man ser på liljestenarna förekommer livets träd lika ofta som korset. Detta är ingen
tillfällighet eftersom korsstammen ofta ombildas till en steriliserad växt. Detta kan
antagligen ha att göra med att korset så starkt förknippas till ett dödens verktyg13. Det
förekommer även en förvandling från livsträdet till ett Kristi kors. Att förvandla det till
livets träd ger en mer positiv bild och ett klarare budskap om evigt liv och
uppståndelsen.

3.2 Trappan mellan himmel och jord.
Alla Västgötska liljestenar har ett centralt motiv gemensamt, trappan varifrån trädet
eller korset spirar. Symboliken som används här handlar om övergången till en
existensnivå, kontakten mellan himmel och jord, samt färden från det profana rummet

11

Jesaja 11:1. Bibeln, s. 574.
Rapport av Sonny Berntsson från liljestensseminariet år 2000 i Lidköping, Liljestenar, Göteborg 2001.
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Lindblom A., Sveriges konsthistoria, del 1, 1944 s. 138.
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till det sakrala. Om man kombinerar trappan med ett kors står trappstegen för
Golgatavandringen. Har trappan endast fyra steg förtäljer de om de fyra evangelisterna.

3.3 Blad och korsformens heraldik.
De övriga motiven på stenarna har sina rötter i förkristna vishetsläror och tidigkristna
trosinriktningar. Alla är de äldre strukturer som har tagits över och givits kristna
innebörder. I stenornamentikens grenverk ser vi heraldiska tecken som vi i dagsläget
mera knyter till tarok-kortens spådoms mystik. På stenarna slingrar sig stammen ofta i
hjärtform och bildar grundstrukturen för bladpalmetter. Om vi vänder dem upp och ned
får symbolen en annan mening och vi ser den mer som spadersymbolen. Detta
symbolspråk tog som hand av munkar och riddarordenssällskapens heraldik för att
sedan leva kvar ända in i våra dagar.
Fig.5:

Grundstrukturer:

Betydelser:14
Hjärta: Kärlek, växande, Jesus,
kvinnligheten, jorden och vatten.
Klöver: Den grönskande staven, den manliga principen,
Uppståndelsen, ljuset och det heliga tretalet.
Ruter: Modergudinnan, Maria,
kvinnliga principen och fast materia.
Spader: Bladet från livets träd, svärdet,
Döden, manligheten, luft och eld.

Källa: Rhodin, Lindblom, Klang. Gudaträd och Västgötska skottkungar, s.48.

3.4 Andra former.
Att man kallar stenarna för just liljestenar kan ha en förklaring i symboliken. Man
kanske inte har förstått vad stenarna försökte berätta med sitt eget symbolspråk. Vi vet
att det är palmettknoppen som har givit stenarna namnet liljestenar. Likhet i utförande
14
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finns klart. Betydelsen däremot stämmer inte överens. Palmettknoppssymbolen har en
betydelse av ”liten palm” som man härleder till att steriliserade palmblad i samband
med kungligheter betyder detta seger15. Eftersom det måste ha varit kungar eller
hövdingar som såg till att tillverka alla stenarna ligger det nära tillhands att se ett
samband här. Liljan däremot representerar den rena jungfruliga kärleken och samtidigt
är det en symbol för ärkeänglarna.
Kors och stjärnor pryder vissa andra stenar. Några stenar har det så kallade taukorset.
Inom symbolvetenskapen står detta korset för gudomlig vishet och förborgad kraft.
Kristendomen tog över detta kors och kallar det för Antoniuskors eller rövarkors. Det
sista med anledning av att rövarna på Golgata ljöd döden på kors som såg ut som detta.
En annan form av kors förekommer, det är de sk. behornade korsen. En sådan korstyp
har armar i form av knoppande vädurshorn. Dessa symboler härstammar från den
armeniska kyrkan och dess betydelse är då en avbild av det andliga ljuset eller Guds
ljus.
Några få av stenarna kompletterar bilden av livsträdet med bilder av verktyg som
hammare, yxa och tång. På andra ställen där sådana symboler använts finns det en
koppling till att man uppförde ett tempel. Symboliken av dessa verktyg står för Kristi
lidande, korsfästelse och nedtagande. Yxan däremot symboliserar det livgivande regnet
som vattnar livets träd. Vilken symbolik det än må vara på stenarna så är den ändock
universell, man ser den överallt i hos alla trossamfund.
Tidsmässigt har den funnits långt före den tid då våra svenska forskare har bestämt att
liljestenarna uppfördes. Rimligen betyder denna symbolik att den kommit från en plats
som var mycket bevandrad i konsten att via bilder förkunna det kristna budskapet.
Symbolerna på stenarna skall då betraktas som den tros- och lojalitetsbekännelser de är.
Det är ett känt faktum, att om man "kört fast" i en problematik och inte lyckas komma
vidare, då måste man strukturera om problemfältet. Ty liljestenarnas gåta är snarare
religionsfenomenologisk än konsthistorisk. Fenomenet berör djupa existentiella frågor,
vilka aktualiserades i brytningen mellan äldre livsåskådningar och kristendomens nya
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radikala trossatser. Budskapet gällde alla utan hänseende till personstatus. Rätt
trosbekännelse och dop gav delaktighet i löftet om uppståndelse och evigt liv.
Övertygelsen om detta bör ha utlöst djupa tacksamhetskänslor och resulterat i gengåvor.
Termen votivstele är därför mycket motiverad. Tacksamhetsgåvor har i alla tider
förekommit inom kyrkan. Sådana gåvor bör inte framhålla givaren utan vara helt
underställda den gemensamma tron. Utöver vad som är fakta i denna genomgång måste
detta tills vidare anses som en hypotes, en bland många.

4. Datering.
Dateringarna av liljestenarna är sedan länge en omtvistad fråga. Buden om när det
började är många och olika, men man är mera överens om periodens slut än om dess
början. Tack vare den närmast obefintliga litteraturen från dessa tider skulle man kunna
säga att dateringarna varit styrda nästan uteslutande av forskares teorier som inte har
vetenskapligt kunnat beläggas. Sveriges historia har genom alla tider styrts av
Uppsala/Stockholm och det är även de som beviljar resurser till vidare forskning och
undersökningar. Detta har resulterat i att forskningsanslag till en lösning på liljestens
gåtan aldrig har förekommit16. Med andra ord så anser de att liljestenarna inte har något
riksvärde. Paradoxalt nog grundas det på att stenarna endast finns i Västergötland, så de
faller på sitt eget grepp så att säga.
När det gäller den officiella dateringen har man bestämt att datera stenarna utifrån
dateringsteknik använd för att bestämma uppförandet av de första stenkyrkorna. Man
menar att stenarna och stenkyrkornas tillverkningsskede hänger ihop. En produkt av
överblivna stenar från kyrkobyggen som använts till ornamenterade stenar. Denna teori
har ingen vetenskaplig forskning bakom sig. Det var bara något som man bestämde att
så här skulle det vara.
När man sedan vid en reparation av en kyrka hittade ett mynt som var slaget före 1250
tillsammans med en liljesten som använts som utfyllnad, ansåg sig man ha saken klar.
Stenarna var präglade under 1100-talet och 1200-talet17. Ingenstans i deras
dokumentation ser man en tanke om att det troligen handlar om en sekundäranvändning
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av stenen. De har inte heller spekulerat i varför någon har använt sig av många
månaders arbete att färdigställa en sten som sedan får ett så ovärdigt slut att den
används som kasserat byggmaterial. Detta visar bara på vilket snävt tänkande det har
varit i utvecklingen av nyfikenheten på svensk historia. Forskning handlar ju om att man
hela tiden reviderar och konstruerar nya sanningar med nya och bättre fynd och
tekniker. Men inom den historiska forskningsvärlden gäller tydligen andra regler.
Den traditionella uppfattningen har nu ifrågasatts av ett antal forskare, däribland
doktoranden Leif Gren18 från arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Dessa forskare framför nu en ny teori. De menar att hemvändande vikingar från öst låtit
tillverka och resa stenarna under början av 1000-talet, inspirerade av förebilder i det
bysantinska riket, ungefär nuvarande Turkiet och Grekland. Förutom att stenarna då blir
mycket äldre, är de också uttryck för en östlig, ortodox kristendom.
Denna kristendom mötte de nordbor, s.k. väringar, som tog tjänst i den bysantinske
kejsarens livvakt. De tog självmant med sig den nya tron hem till Norden där den
trängdes undan först i slutet av 1000-talet, efter brytningen mellan den katolska och
ortodoxa kyrkan är 1054. Även andra arkeologiska föremål än liljestenar lyfts fram som
exempel på att den östkristna tron funnits i Sverige, t.ex. små bärbara altarstenar,
uppståndelseägg, relikkrucifix och grekiska kors på runstenar. Om den nya synen är
riktig måste religionshistorien skrivas om. Kristnandet av Sverige har då varit mycket
mer komplicerat än vad forskarna tidigare trott. Den katolska kyrkan har i så fall
föregåtts av ett skede av östlig ortodox tro.
I dag har forskningen slagit in på nya spännande vägar om det svenska
medeltidssamhället, nya hypoteser formuleras som ger upphov till många reflektioner
över det västgötska källmaterial. Tänk om det är så att det äldremedeltida samhälle
faktiskt i mångt och mycket liknade det kontinentala, och att stormännen i mycket större
utsträckning än vi förut utgått ifrån dominerade samhällsbilden. Lokala stormän och
hövdingar har dragit runt med sina krigarföljen och styrt och ställt.
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Forskarna diskuterar nu hur detta medeltida samhälle växte fram och hur Sverige blev
Sverige. Många av de gamla tankarna om ett uråldrigt Svearike med Gamla Uppsala
som "huvudstad", överges allt mer. Liksom tanken på att Sverige skapades genom att
detta Svearike redan på 500-talet erövrade Västergötland. Istället uppfattar flera
forskare det så att olika regioner århundradena kring 1000 växte samman genom
giftermål, intriger, religionsbyte, krig och förhandlingar bland dåtidens stormän. Det
mest intressanta man ser av det nya tänkandet är att man börjar att arbeta
tvärvetenskapligt, vilket är en av förutsättningarna för att lösa gåtan om liljestenarna.

4.1 Den arkeologiska daterings formen.
Det saknas en given tidsindelning inom den förhistoriska arkeologin, tack vare detta har
den måst skapa sin egen kronologi. När ämnet växte fram under 1800-talet, ägnade man
därför mycket arbete åt detta. Man lyckades också redan då och med enbart
inomvetenskapliga metoder konstruera ett relativt detaljerat och pålitligt system för en
relativ och absolut tidsindelning av Nordens metallåldrar som i stort ännu är i bruk.
Först sedan man vid 1900-talets början kunde ta viss hjälp av naturhistoriska disciplinen
och

metoder,

som

mossgeologi,

pollenanalys,

lervarvskronologi

och

strandförskjutningsundersökningar, kunde man få en klarare uppfattning om den mer
avlägsna stenålderns kronologi.
Sedan 1950-talet har olika fysikaliska dateringsmetoder tillkommit, i första hand den för
arkeologin så revolutionerande kol-14-metoden.

4.2 Kol-14-metoden:
Med denna metod har man lyckats få till vad man kallar en absolut datering uttryckt i
årtal. En annan metod är den dendrokronologiska undersökning, här kan man bestämma
åldern genom att räkna årsringar i trä. En absolut datering är dock sällan exakt de har
vanligen en osäkerhetsmarginal på 50-200 år, vare sig de är arkeologiska eller
naturvetenskapliga.

Med

denna

metod

kan

man

via

isotopers

radioaktiva

nedbrytningsprocess fastställa en någorlunda tidsangivelse. All form av organsikt
material kan användas i denna metod, som exempel kan nämnas trä, tegel, pollen och
färgflagor. Med absolut datering menar man datering i uttryckt av årtal, medan relativ

datering anger att något är äldre än, yngre än eller samtidigt med något. De viktigaste
metoderna för relativ datering, är några olika som utgår från olika tänkesätt. Där hittar
man Cross-dating, fyndkombinationsmetoden och stratigrafin.

4.3 Cross-dating.
Kommer från engelskans korsdatering och är en metod med vars hjälp man tidsmässigt
kan knyta samman vitt skilda geografiska områden. När ett föremål som är tidstypiskt
för ett visst område hittas tillsammans med produkter som karakteriseras för en viss tid i
ett annat område, kan man dra slutsatsen att de representerar två kultur- och
tidshorisonter som helt eller delvis är samtida eller följer nära på varandra i tiden.

4.4 Fyndkombinationsmetoden.
Detta är en arkeologisk dateringsmetod som är ett specialfall av arkeologins allmänna
metod att datera utifrån fyndsammanhangen. Den utgår från förutsättningen att det som
hamnat i jorden tillsammans också en gång har existerat mer eller mindre samtidigt.
Fyndkombinationsmetoden arbetar särskilt med s.k. slutna fynd, framför allt gravfynd,
där allt med stor säkerhet nedlagts vid ett bestämt tillfälle. Den princip som metoden har
sin förutsättning i och som skiljer ut den från en av fyndsammanhangen oberoende
typologisk datering är kedjelänksprincipen. Denna utgår från förhållandet att saker kan
ha varit i bruk olika länge innan de nedlagts tillsammans, att de kan ha haft olika
tillverknings- och brukningsålder. Även om detta begränsar metodens kapacitet att
detaljdatera, är det samtidigt förutsättningen för dess möjligheter att skapa en relativ
kronologi. Genom att ett och samma fynd kan innehålla ting av delvis olika ålder, kan
nämligen föremålstyper och fyndhorisonter länkas samman inbördes i en tidsföljd och
en relativ kronologi upprättas. Ett särfall av metoden är beskrivet nedan.

4.5 Termoluminiscens.

Här handlar det om utsändning av ljus från ett material vid försiktig uppvärmning. En
förutsättning är att energi tidigare har absorberats så att elektroner har lagrats i en högre
energinivå. Vid uppvärmningen återgår elektronerna till sitt grundtillstånd under
utsändning av fotoner. Termoluminiscensdatering (TL) samt optisk stimulerad
luminiscens (OSL) sammanfattande benämnda luminiscensdatering, är dateringsmetoder
använda främst inom arkeologi och geologi.
Metoderna grundar sig på att kvarts och fältspat upptar energi när de utsätts för strålning
från radioaktiva ämnen (naturlig bakgrundsstrålning). Om dessa mineral senare
upphettas till temperaturer över 500 °C (TL) eller belyses med ett bestämt ljusspektrum
(OSL) frigörs den upptagna energin som en blåviolett ljussignal (luminiscens).
Utnyttjande av metoderna för datering av material förutsätter att upphettning, dvs.
nollställning av signalen, skett.
Efter

upphettningen

upptar

mineralet

energi

på

nytt

från

den

naturliga

bakgrundsstrålningen. Mängden upptagen energi (strålningsdosen) är ett mått på den tid
som förflutit sedan upphettningen och bestäms genom mätning av luminiscenssignalen.
Materialets ålder beräknas som förhållandet mellan den totala mängden upptagen energi
och energiupptaget per år.
Dessa metoder kan alla användas för en säkrare datering av liljestenarna även om de två
sista knappast är relevanta på grund av att kostnaden för genomförande är enorma.
Liljestenarna består av de vanligaste förekommande sedimentära bergarterna.
Definitionsmässigt består denna av sandkorn som är 0,06-2,0 mm. Dessa består ofta av
kvarts som håller samman av ett bindemedel som ofta består av antingen kisel, kalk, lereller järnspat.
Stenarna innehåller också en mängd av organiskt material och kan därför testas med
ovanstående metoder. Även om en del av dessa finns i fossilerad form vilket betyder att
de inte går att testa så bör det finnas andra som inte är det. I Danmark på
sandstenslabriatoriet i Aarhus19 har man lyckats flera gånger att isolera klart mätbara
träfibrer och sädeskorn.
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Ett annat sätt skulle kunna vara att se dem som vilket annat byggmaterial av sten som
helst. Dessa har alltid en förvittringsprocess. Denna process startar så fort stenen bryts
från sitt naturliga läge. Förvittringen går till så att bindemedlet bryts ned successivt. Det
är här som jag menar att man kunde rent kemiskt gå in och analysera denna
nedbrytning. Det finns metoder även för detta att ta till om man vill, men med tanke på
att alla andra billigare alternativ inte ges forskningsstöd eller medel ens för de enklaste
utgrävningarna, är nog risken inte så stor.

5. Skyddsbehov.
Skyddsbehovet är stort av dessa stenar. Tyvärr är det nog så att tack vare att stenarna
förlorade sitt värde som inredningskonst mycket tidigt, så har det resulterat i att de inte
längre behövdes då de religiösa ceremonierna ändra karaktär. Om man jämför med en
del dopfuntar som troligen har tillverkats ungefär samtidigt ser man en klar skillnad i
dagens

hantering

av

föremålen.

Tack

vare

att

dopfuntarna

har

haft

ett

behovsanvändande ända fram i våra dagar har de också betraktats utav en immunitet i
egenskap av kyrkokonst.
Liljestenarna rönte inte samma öde, utan kom att bortföras eller förstöras då
kyrkorummen omöblerades, eller källkulterna förbjöds. De stenar som återanvändes fick
nya och mindre betydelsefulla uppgifter som t.ex. att utgöra golv eller tröskelstenar i de
nya kyrkorna. Eftersom ingen högre instans har intresserat sig för stenarnas väl och ve
har det varit upp till de lokala prästernas godtycke, tyvärr så har den mentaliteten
fortsatt även in i vår egen tid. Okunnighet om liljestenarnas ålder och betydelse medför
att de än idag röner samma öde som kasserade gravstenar, de vräks helt sonika ut från
kyrkogårdsområdet och slutar sina dagar som schaktmassor. Flera av liljestenarna som
återfunnits i nyare tid har dock återförts till kyrkogårdar och vapenhus, men de som står
uppställda utomhus förstörs tyvärr fortlöpande av erosion på grund av felaktiga
placeringar.
I dag står många stenar uppställda mot kyrkoväggarna, en del ligger ner på marken och
somliga är uppresta med omild behandling. Längs kyrkmurar och på andra ställen kan

man också finna liljestenar20, men de verkar mest ha varit i vägen och man har inte
riktigt vetat vart man skall göra av dom. Hur många som gott ett värre öde till mötes kan
man då bara ana.
Då man nu äntligen även på antikvariskt håll har börjat fått upp ögonen för
liljestenarnas bevarande, även om det går trögt. Behöver inte det betyda att det endast är
till fördel för stenarna. Det har visat sig att vid två tillfällen när sakkunniga från
Stockholm har inventerat skadade liljestenar att när rapporten kommer ut kan de inte
ens skilja på kalksten och sandsten21.
Då förstår man hur viktigt det är att det är sakkunniga personer som vet vad sandsten
från Kinnekulle betyder. Stenkonservering är inget för tillfälliga ”AMS-jobb”. Det krävs
en gedigen materialkunskap22. Annars kan obotlig skada uppstå, de måste också
behandlas med stor försiktighet. En sak är säker att här finns inga genvägar att ta för
dess restaurering. Om de äldsta av liljestenarna visar sig vara från en tid som går
tillbaka mer än tusen år. Betyder det att ingen annanstans i världen förekommer denna
form av unika, historiska minnesmärken - de är Västergötlands äldsta kristna historia
skriven i sten. Därmed har liljestenarna en plats utan motsvarighet bland de arv, som här
måste bevaras åt eftervärlden.

6. Teorier.
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Liljestenarnas datering är än så länge höjd i dunkel. Detta resulterar i att man ofta nöjer
sig med att säga att de är medeltida, detta utan någon närmare förklaring23. Äldre
forskning hänförde dock stenarna än till senmedeltiden24, än till senromanskt 1200-tal25.
Ofta försöker dessa forskare att härleda ursprunget till England26
Den moderna forskningen har i flera fall uppmärksammat liljestenarna, men knappast
bringat någon klarhet:
 Eivind Claesson hänför liljestenarna till "tiden för det romanska
kyrkobyggandet och strax därefter", d.v.s. främst slutet av 1100-talet (Claesson
E. Romanska kyrkor i Västergötland, Skara 1989, s.88).


Jan Svanberg betecknar liljestenarna som romanska, utan att motivera varför.
Något om proveniens och datering sägs inte annat än att Västergötlands
romanska konst är "präglad av impulser från både England och Tyskland och att
högkonjunkturen inföll ca 1100 - ca 1250 (Svanberg J, Den romanska konsten,
Lund 1995, s.128)



Stig Lundberg har i ett arbete om Västergötlands tidiga kristnande mer i
förbigående utgått från att liljestenarna tillhör den romanska konsten och därmed
tillhör ett senare skede än det tidigmedeltida (Lundberg S, Gravmonument i sten
från sen vikingatid och äldre medeltid i Västergötland, Göteborg 1997, s. 8).



Jes Wienberg tycks likaledes oklart mena att liljestenarna bör klassificeras som
romanska och att de är senare än 1000-talet, "Er liljesten med deres romanske
utsmykning da også forromanske gravmonumenter? Nej, dateringen er næppe
troværdig..." Något skäl för förmodandena anges inte. (Wienberg J.,
Eskilstunakistor i Västergötland. Fornvännen Stockholm 1997, s.198).

Forskningen ger alltså ett oklart intryck. Man har heller inte hittat några bevis som
styrker engelsk proveniens eller ett romanskt ursprung. Det finns dock forskare som
arbetar mer tvärvetenskapligt och försöker bilda sig en helhetsbild med hjälp av sociala
och arkeologiska utgrävningsresultat. Tolkningen av befintligt material visar på en
något annorlunda riktning i teorierna än tidigare.
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Tidiga forskare håller sig uteslutande till tesen att innan den katolska missionen kom hit
fanns det ingenting annat än hedningar här. Den nya gruppen forskare har dock börjat
att vidga sina perspektiv något. Flera av dem anser i dag att det måste ha funnits någon
for av annan kristen inriktning. I fallet med liljestenarna härleder de ofta till de stora
kulturkontakterna med öst. Här ser man tydligt vikten av ett tvärvetenskapligt arbete.
Om man ser till det arkeologiska materialet om islamiska mynts spridning, får man en
talande bild i hur Sydskandinavien och Östersjöregionerna var orienterade österut.

Fig.6:

Källa. Rapport av Sonny Berntsson från liljestensseminariet år 2000 i Lidköping, Liljestenar, Göteborg
2001.

Ett ytterligare indicium på östkyrklig aktivitet på våra breddgrader är också den
isländska Grágás-lagens passus, om att armeniska och grekiska präster hade rätt att
predika i Norden27. Andra forskare som anser att det funnits ett stort inflytande är Björn
Ambrosiani 1998, Hellström 1996 och Gräslund 1997 bara för att nämna några.
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Dessa har en sak gemensamt de ser att det fanns möjliga individuella kristna innan
Ansgars mission, som alltmer lutar åt en möjlig östlig mission. För att bevisa sina
teorier ser de till det krav att väringarna skulle vara kristna och många andra kan antas
ha blivit döpta nere i Bysans och sedan återvänt hem. Det krävdes alltså ingen
organiserad mission.
Om man ser till skriftliga källor för att hitta en östlig tidig inriktning behöver man bara
gå till Västgötalagen. Den anses ha blivit nedskriven under 1200-talet men som i hela
sitt upplägg visar på att den bygger på en tidigare muntlig tradition. Här hittar man
ärvdabalken som talar om ”Ingen mans arv tager han medan han sitter i Grekland”.
Detta tyder på att ett flertal levde och verkade där28. Med andra ord tillät man ingen att
ta emot sitt arv om de inte fanns på hemmaplan.
En annan skriftlig källa som verifierar en teori om en tidigare inblandning av en annan
kristendom än just den romersk katolska är Adam av Bremens texter. På flera ställen i
sina texter skriver han om hedningar. Han jämställer alla andra trosinställningar med
hedendom. Vi ser det när han kallar judar och muslimer för hedningar, men även den
östkristna kyrkan får samma beteckning29 Den romersk katolska kyrkan har i alla tider
försökt att undanhålla andra kristna inslag i Norden, än den egna traditionen.
Detta kan förklara en del gåtor som gäller flera viktiga anomalier i den vikingatida och
tidigmedeltida historien, t.ex. den ojämna fördelningen av höggravfält och fornfynd,
skadegörelsen på runstenar, det tidiga uppträdandet av enstaka kristna gravar, den
medeltida katolska mytbildningen kring missionen, etc. Enstaka kristna gravar som kan
dateras redan till 800-talet har påträffats i Västergötland, Östergötland och på Gotland,
och Sveriges äldsta dokumenterade kyrkogård, eller gravplats, var belägen i Såntorp i
Eggby socken i Västergötland.
Om man vänder på problematiken och ser på bevisvärde av hednisk karaktär i Bysans
hittar vi ett typexempel via ett exempel av runristningen på marmorlejonet från
hamnstaden Pircus, söder om nuvarande Aten.
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Det finns även spår i den gamla kejserliga praktbasilikan Hagia Sofia, nu museum, i
nuvarande Istanbul. På balustraden högt över golvet finns ännu runristningarna efter
Halvdan och Are, som måste ha deltagit vid gudstjänster. Vid ingången sitter en
trapetsoid häll med "liljekors" samt ett fragment av en annan dylik vars nedre högra dels
erinrar starkt om en häll i Västergötlands museum.
Mera klart och tydligt kan det inte bevisas att kontakten mellan vårt eget område och
Bysans måste ha varit ganska stort under den här tiden. Forskningen har hitillsdags
tenderat att glömma det faktum att Sverige alltid varit starkt orienterat mot öster. Man
glömmer ofta bort att både Olof Skötkonung och sonen Edmund vände österut. Olofs
dotter Ingegärd var t.ex. gift med fursten Jaroslavl i Kiev. Vägen till Grekland låg öppen
för nordborna ända fram tills tiden när Stenkilska ätten tog över i slutet av 1000-talet30.
Liljestenarna har även av en del forskare inlemmats under begreppet ”romansk” konst.
Man har till och med kallat dem för ”biprodukter” vid byggandet av romanska kyrkor.
Detta faller på sin egen orimlighet i och med avsaknaden av dessa utanför det forna
Skara stift. Frågan som då ställs är varför just här? Om man ser till senare år forskning
skull svaret till detta vara att liljestenarna har ingenting med romansk konst att göra. De
tillhör en tidigare östkristen period.
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6.1 Användnings teorier.
Liljestensproblematiken tenderar till att skapa mer frågor än svar. Tidigare har jag tagit
upp problematiken med datering och var dess influenser kommer ifrån. Nu går vi över
på en minst lika stor fråga, vad användes liljestenarna till? Svaret på denna fråga är att
det finns minst lika många som det finns forskare som intresserar sig för fenomenet.

6.2 Gravstens teorin.
En vanlig åsikt sen länge antar att liljestenarna haft en gravstensfunktion. Hur en sådan
grav sett ut vet man inte i brist på fynd. Teorin har många svagheter. Anonymiteten
motsäger antagandet. En minnesvård är personlig. En sten står, en häll ligger. I själva
ordet liljesten antyds detta. Ty livets träd bör ses stående, växande och väl synlig.
Annars är symboliken förfelad.
Man lägger inte ett påkostat konstverk på marken och man går inte gärna på gravar.
Djuprelief på plana, horisontella ytor utomhus är onödig, opraktisk och svår att hålla
ren. Många äkta lockhällar till stenkistegravar är bevarade. Om relief finns, är den grund
och sitter på "takåsen” av hällen som är massiv och formad så att vatten lätt rinner av.
De är dessutom jämnbreda.
Engelska lockhällar är av sådan typ. De saknar palmettornamentik. Någon bärande
konstruktion till det trapetsformade "locket" har aldrig påträffats. Grolanda-graven från
förra delen av 1200-talet brukar åberopas31. Dess täckhäll, om den inte var exempel på
återanvändning, är otypisk och kan inte stilhistoriskt datera liljestenar. På 1200-talet
kunde man skriva, så varför en påkostad anonym gravsättning?
I alla tider har människor rest individuella monument på sina gravar, allt detta för att
påminna eftervärlden om att de funnits samt att kungöra vem som rest stenen.
Liljestenarna är med få undantag namnlösa. Vem reste ett dyrbart monument på sin grav
utan minsta lilla identifikation? Den påkostade åtgärden strider mot hela den
traditionella gravstensidén. Det enda den möjligtvis kulle kunna säga, vore att den
enbart visar på en kristen tro.
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6.3 Teori om altarstenar.
När man läser i äldre Västgötalagens kyrkobalk förekommer termen "altarsten” två
gånger. Av kontexten framgår klart och tydligt att stavkyrkor var de som avses. Där
stadgas vad som gällde ifall en altarsten "lossnar". Vidare sägs att en kyrka behöll sin
vigning så länge vitala delar som hörnstolpar, altare och altarsten var intakta. Altaret
avsåg troligen själva bordsskivan plus bärande underlag. Hur en tung, horisontell
stenskiva kunde lossna och ställa till problem förefaller märkligt.
Lagen säger också att man skiljer på altare och altarsten. Detta kan syfta till en bildsten
med sakrala motivsymbolik. Dessa kunde vara vad vi i dag menar med en altaruppsats.
Altarets centralitet i koret och kulten kräver en adekvat inramning, vilket man än i dag
kan se i vilken kyrka som helst. En dubbel eller en enkel liljesten som altarfond i en
dunkel stavkyrka, belyst från olika håll, torde ha varit ett mäktigt blickfång, framhävt av
djupreliefernas skuggor. På så bidrog de till kyrkans religiösa utsmyckning och andliga
atmosfär
I mån av tillgång kan altaret också haft en inramning av andra enkla liljestenar. Sådana
stående altarstenar kunde möjligen med tiden lossna och åsamka skada, ifall underlag
eller stödvägg hade gett vika. Men någon särskild "infästning" behövdes inte. Några
graders lutning mot stödväggen är tillräcklig. Dessa stenar är inget man rubbar med
handkraft. Lagpassusen är obegriplig om den inte avsåg stående eller uppställda
symbolstenar.
En annan teori inom samma område är att många kyrkor användes som traktens
förrådsmagasin, där gudstjänster endast hölls vid vissa tider på året. En sådan
användning av kyrkorna hade krävt en flyttbar inredning. Stående altarstenar kunde då
vid omflyttning ställa till skada. En normal stor liljesten väger mellan 200-300 kg. En
sådan teori kan baseras på faktorikyrkorna i Novgorod32 vilka bevisligen gjort tjänst
som bevakade förråd. Detta skulle då förklara varför det ansågs så viktigt att man var
tvungen att skriva ned det i sina lagar. Med andra ord så kunde fenomenet inte vara
ovanligt.
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6.4 Skottstensteorin.
Av alla de teorier som tidigare nämnts är det få av dem som kan förknippas med att ha
en egen historia. Detta tack vare att stenarna betraktas som arkeologiska fynd. Den här
teorin baserar sig istället på tidig svensk historia.
När kristendomen introducerades i vårt land hade det ett samband med vad som kallas
de först kristnade konungarna Olawaer Skotkonungr. Under den här tiden var det folket
som gav konungarna sina binamn. Ett namn som eftervärlden haft svårt att förstå sig på.
Spekulationerna är många, men ingen övertygande tolkning föreligger.
Under denna tid vet vi att runristandet avtog kraftig. Troligen har det med att göra att
Olof Eriksson skötkonung fick order av påven Sylvester II att motarbeta bruket av
runor, ”dessa oheliga trolldomsredskap”33. Traditionen med runstenar behövde inte
försvinna, vad man gjorde var bara att ändra motivet till det rena kristna budskapet.
Detta skulle också ge en god förklaring till konungens binamn.
Ordet skott är en symbol som kom att dominera i det äldsta stiftet. Här var platsen där
kyrkan först etablerade sig. Alla forskare är i dag överens om att kyrkan etablerade sig
där makten fanns. Stenarna med sina klara skottsymboler får helt plötsligt sin förklaring.
Samma symbolik börjar nu också finnas på annat än huggna stenar. Vi kan idag se dem
på mynten som blev slagna av Olof Eriksson skötkonung. Här hittar man både grekiska
korssymboler och klöverbladsspiror.
Fig.7:

Källa: Rhodin, Lindblom, Klang. Gudaträd och Västgötska skottkungar, s.63.
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6.5 Egen teori.
När man som jag under flera år haft ett brinnande intresse för liljestenarnas vara eller
inte vara, kommer man till en punkt då man omvandlar det till en uppsats på
universitetet. Det är först då man upptäcker vad komplex hela frågan om liljestenarna
är. Jag håller med de forskare som säger att ju mer man lär sig om stenarna ju mera
frågor får man.
Därför dristar jag mig att dela med mig av en del av mina egna frågeställningar och
samtidigt försöker jag att förankra svaren i den historia vi vet något om. Flera gånger
under resans gång ifrågasatte jag saker som ingen av de nuvarande forskarna har satt på
pränt. Frågeställningarna är säkerligen inte nya, kanske bara en smula kontroversiella.
Jag som student har ju inte problemet att jag måste tänka på ett visst sätt. Som student
kan jag på ett helt annat sätt ifrågasätta hela etablissemanget.
Grundfrågeställningen i hela liljestenskonceptet tycker jag är om och i vilken mån en
äldre kristen trosföreställning har förekommit. I vår tid finns det en relativt utbredd
uppfattning om att det i Sverige fanns en stark och livskraftig hedendom före
kristnandets genombrott på 1000-1100 talet. Denna bild har kommit att ingå i den
svenska folkkulturen på ett enastående sätt. I dag när vi talar om asatro och nordisk
mytologi, så är detta självklarheter som få personer ens skulle komma på tanken att
ifrågasätta.
Men vad är det egentligen som säger att vikingarna var hedningar? Vilka källor har man
lutat sig mot för att bevisa att det var så? Den enda källa som här nämns är Adam av
Bremens texter, skrivna under tiden 1040-1085. Som historiker vet vi att hans teori om
hedningarna inte är hållbar. Detta på grund av att han kallar alla som inte tillhör hans
egen religion för hedningar. Sedan gör det ju inte saken bättre att texterna är skrivna
flera hundra år efter de egentliga händelserna. Men ändå är det just hans texter man
fortfarande hänvisar till i bevisningssyfte.
Under århundradena efter Kristi födelse kristnades romarriket för att sedan kollapsa
under trycket av inre ekonomiska problem och angrepp utifrån. Germanerna plundrade
riket och förde ut rikedomar till perifera områden som Centraleuropa. Genom handel

och krigståg kom sedan svenskarna i kontakt med det kristna Europa. Hur mycket av
den kristna kulturen som påverkat svenskarna under 500-talet vet vi inte, men det vore
konstigt om de inte tog något med sig hem. Människorna då som nu har en tendens att
vilja visa upp erövringar för att bilda sig en högre status. Om det i dag gäller en ny
BMW eller under dåtiden kunskapen om reliefhuggna stenar.
Om man ser till arkeologiska fynd i Västergötland så finns det flera som kan tolkas som
om vi under denna tid har haft kristna gravar i området redan under Romerska
järnåldern, som räknas fram till 400 talet e.kr. Under 700 talet34 dominerar det kristna
gravbruket i detta område. Det som är intressant här är att enligt svensk historia är det
fortfarande flera hundra år kvar innan kristendomen skulle ha kommer hit.
Vi har i Sverige talrika spår av kulturkontakter med de avlägsna sydöstländerna alltifrån
stenåldern. Då det gäller former, stilar och ornamentik är inlån mera regel än undantag.
Skulle det vara så att palmettornamentiken på liljestenarna invandrat från sydöst, vore
det inget unikum. Problemet är i så fall hur man skall förklara när det skett och på vilka
vägar.
Frågan man ställer sig är varför det blev en sådan utbredd förbindelse österut? Ett svar
på detta kan vara att det skedde en muslimsk erövringen av den pyreneiska halvön (i
stort sett nuvarande Spanien och Portugal) under 7oo-talets början. Detta innebar att
man stängde Gibraltar35 sund och nya handelsvägar öppnades till de östra delarna av
Medelhavet. Från och med 8oo-talet företogs därför vikingafärder österut längs de ryska
floderna och vidare mot Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Därigenom lämnades
viktiga spår av den vikingatida kulturen också i dessa delar av Europa.
På så vis fick både pilgrimsfärder och handelsfärder ändra riktning, för att nu gå över
den östliga sidan istället. Detta var dock ingen ny väg för dåtidens resenärer. Vi vet att
redan under 400-talet hade Götaland förbindelser med Konstantinopel. En av de
viktigast källorna under 500-talet är Prokopius historieverk36, där han beskriver hur den
krigiska nomadkulturen återvänder till norden och bosätter sig. Han nämner också den
34

Hellström J.A., Vägar till Sveriges kristnande, Ystad 1997, s.188.
Nilsson B., Sveriges kyrkohistoria del:1, Stockholm 1898, s.32.
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Omeljan P., The origin of Rus´old Scandinavian sources other than the sagas,Cambridge 1981, s.
47,48, 54.
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arvslag som senare kom att skrivas ned i Västgötalagen. Kan det vara Herulernas tjänst i
Östroms härar under 500-talet som är orsaken till att flera hundra år senare man hittar de
så kallat väringarna i dess livgarde? Ordet väring är ingen beskrivning på ett folkslag
utan en yrkesbeteckning för de östfarare som var anställda i det kejserliga livgardet.
Dessa såg sin tjänst som ett hedersuppdrag. Nordborna var kända för sin lojalitet och sin
styrka. Under 800-talet var det ca. 500 man stationerade i Konstantinopel för att bevaka
kejsarens palats.
Här har vi alltså en stor mängd av folk som tagit sitt pick och pack och flyttat till
Bysans. Så långt är alla forskare överens om vad som hände. Därefter tycker jag att det
vore självklart att man tänkte i termerna om och hur de återvänder. Här skulle man
kunna säga att svensk historia slutar. Fast det idag finns otaliga bevis på deras återkomst
är det inget som forskarna sätter i samband med liljestenarna. Man kan möjligen sträcka
sig så långt att man erkänner att liljestenarnas ornamentik skulle kunna härledas till
Bysans. Vad finns det då för bevis som talar för att de återvände hem?
Fig: 8
Många av våra runstenar talar ett tydligt språk när det
gäller östfarare som återvänt hem. Stenarna restes för
döda stormän som avlidit på hemmaplan. Detta kan
man utläsa klart och tydligt på många av våra
runstenar. Hunnestads stenen går ännu lite längre, man
har huggit in personen i fråga bärande en bysantinsk
dräkt. Den avbildade skäggyxan är samma som i
motiven på liljestenarna. Om dessa östfarare inte
återvände hem skulle deras efterlevande inte kunna
visa till och med hur de var klädda. På så vis faller en
sådan teori på sin egen orimlighet.
Källa: Rhodin, Lindblom, Klang. Gudaträd och Västgötska skottkungar, s.119.

Andra bevis för hemvändande legosoldater från Bysans hittar vi i de intressanta
föremålen som grävts ut ur Finnestorpsmossen. Här har man hittat svärdfragment, dessa
har varit deformerade efter att ha ingått i en offersed för att förstöra motståndarens
vapen. Detta är en mycket vanlig tradition i Bysans under 500-talet till 1000 talet.

Det påträffade svärdsfragment från Finnestorp37 verkar (liksom övriga svärd från denna
plats) vara av typen spatha. Denna svärdstyp är tveeggad och kan ha en längd av upp till
knappt en meter. Svärd av denna typ har en speciell historia. Svärd av typen spatha
förefaller enbart ha tillverkats inom det romerska riket och då i speciella verkstäder. På
vissa svärd förekommer namnstämplar som t.o.m. visar från vilken verkstad de härrör.
På så vis finns det bevis för att dessa krigare har återvänt hem från en lång tjänst i
Konstantinopel. Detta var bara exempel på några bevis på denna sak. Man skulle
troligen få en helt annan blick över helheten om man sammanställde alla de fynd som
kan sättas i samband med Bysans från den här tiden. Detta arbete räcker dock inte till
för att göra något sådant.
Om vi nu går tillbaka till liljestenarnas historia för att försöka se hur det kan komma sig
att de finns här. En sak som är intressant med just liljestenarna är att de inte har varken
en förhistoria eller en efterhistoria. Alla införda hantverk tycks ha det som dessa stenar
saknar. De dyker upp fulländade i sin huggningsteknik för att sedan försvinna utan att
vidareutvecklas. Kan det då vara rimligt att det skulle vara en influens som tagit fasta.
Troligen inte.
För detta gedigna hantverk kräver det att hantverkaren är mycket kunnig inom sitt
arbetsfällt. Om det skulle ha varit hemvändande krigare som tagit en vision av dessa
arbeten med sig bör stenarna haft en förhistoria. Den lokala traktens stenhuggare skulle
bara ha haft andrahandsinformation att gå på när de gjorde de nya stenarna. Det fanns
heller ingen tradition inom bildhuggarkonsten att utöva dessa djupa reliefbilder. Detta
kan bara betyda en sak och det är att tillsammans med de återvändande krigarna var
även några mycket kunniga bysantinska stenhuggare.
Hur skall man nu kunna bevisa en sådan teori. Eftersom det inte finns något skrivet
material från den här tiden är det nästan omöjligt. Men är inte en teori just vad det
handlar om? Spekulationer om ett scenario som kanske kan förankras i den redan kända
historien. Det är i alla fall vad jag försöker göra här.
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Skulle det vara så otroligt att något sådant skulle kunna ha hänt. Som jag ser det, nej.
Här vet vi att vi har ganska många högre ”ståndsmän” som under en lång tid vistas och
arbetar i det kejserliga gardet. Dessa män var inga vanliga bönder från Västergötland.
De tillhörde säkert en tät sammanslutning till den dåvarande kungen eller hövdingen. Vi
vet också att dessa kom i nära kontakt med den religion som fanns där. Detta på grund
av nödvändigheten att kejsarens livvakter var kristna.
Vore det så konstigt om de tog med sig den nya religionen tillbaka till hemorten. Här
utförde de sin egen gårdskyrka och sågs troligen som föregångsmän när det gäller
religionen. För dem handlade det bara om att föra vidare en tradition som för dem varit
levande under många år. Den stora kyrktätheten i Västergötlands centrala delar några
hundra är senare kan vara förklaringen till att många av dem från början varit
gårdskyrkor.
För att återgå till min teori om att dessa krigare hade med sig hantverkare tillbaka till
hemlandet. Det förefaller mig ganska troligt att så var fallet. Hur skall man då enligt
gällande historia kunna belägga ett sådant påstående? Frågorna man ställer sig är vilka
var dessa men? och varför gav de sig ut på en sådan vådlig färd för att bosätta sig i ett
land långt borta? Här måste vi gå tillbaka i historien för att se vad som hände under den
tid då väringarna var i Konstantinopel.
Under den här tiden hände en av de största händelserna inom östromerska kyrkan. Från
700-talet fram till slutet av 800-talet levde den bysantinska kejsaren Leo III. Det var han
som inledde den berömda bildstriden. Han bestämde att inga avbildningar av Kristus
fick förekomma, anledningen till detta var att han ansåg att man inte borde avbilda Gud.
För att understryka sitt ord gav han beslut om att alla redan befintliga bilder skulle
förstöras. Nu var det inte bara bilderna han gick hårt åt båda han och hans efterföljare
gjorde vad de kunde för att stympa eller döda de hantverkare som inte följde hans
beslut.
Under sådana förutsättningar är det nog inte så konstigt om vissa av dem tar en
möjlighet att fly från landet tillsammans med hemvändande väringar. Ofta var dessa
stenhuggare munkar som levde sitt klosterliv genom att dekorera sina kyrkor.

Detta var dels ett sätt för munkarna att överleva och ett sätt för de hemvändande
männen att kunna vidarebefordra och hålla igång sitt eget nykristna jag. Nu kommer
säkerligen någon att ifrågasätta varför det inte har funnit några tidiga fynd gällande en
östlig mission?
Om man jämför den västromerska missionen mot den östromerska ser man en klar och
tydlig skillnad. Västroms mission utgick från att omvända och tvinga så många som
möjligt till det nya trosidealet, medan den östromerska missionsmodellen inte innebar
en aktiv missionsverksamhet.
Detta kan man se även i dag att den traditionen lever kvar, den ryskortodoxa kyrkan
arbetar mera i det lilla närområdet än i det stora. Trostvång har heller inte förekommit så
tidigt som man anser att Sverige kristnades. På så vis kunde de inflyttade hantverkarna
leva ostört och utföra sitt hantverk efter bästa förmåga. På så vis får vi en trovärdig
förklaring till varför liljestenarna inte har någon förhistoria.
Men hur är det med dess efterhistoria. Stenarnas tillverkning tar bara helt plötsligt slut.
Vad berodde detta på? Som förklaring till detta problem är det troligen så att när den
Västgötska centralmakten övergår till Östergötland samtidigt som katolska kyrkan
börjar göra sitt inträde i högre omfattning. Försvinner behovet av liljestenar. Det är
också från den här tiden man finner att de använts som kasserat byggmaterial. Den
katolska kyrkan är känd genom alla tider att inte tolerera någonting som utmärker en
annan trosuppfattning.
Om stenarnas tillverkare förlorar både sin status och de ekonomiska förutsättningarna
för dess tillverkning. Sker det som alltid sker i dessa sammanhang. Tillverkningen
avslutas. Liljestenen blir bara ett historiskt objekt.

7. Slutsatser och diskussion.
När man studerar och forskar i ämnet liljestenar konstaterar man snart att allt material
och alla teorier skapar intressanta och starka relationer mellan varandra. Det är utifrån
dessa som jag har baserat min egen teoretiska tolkning av ämnet. Det som dock har
förvånat mig storligen är oviljan att se till ett vidare perspektiv i ämnet vad som kom
före kristendomens inträdelse. Jag har belyst ämnet utifrån tidigare teorier vad gäller ett
östligt inflytande. Vad jag däremot inte tagit med är den teori som vill ha det till att
stenarnas ursprung skulle komma från brittiska öarna. Den teorin är idag de flesta
forskarna överens om inte längre är relevant.
Jag får uppfattningen under arbetets gång att det egentligen inte förekommer någon
debatt alls om olika teoribildningar. Visst finns det ett oliktänkande när det gäller
ståndstagandet om när detta hände, men mycket mer än så är det inte. Att liljestenarna
inte har fallit i glömska kan vi inte tacka forskarna för, utan det är mestadels
lokalhistoriker som tagit sig an det värvet.
Tack vare detta hamnar vi då inför ett läge där de akademiska forskarna i vanlig ordning
inte accepterar lokalhistorikernas insats. Man skulle tycka att om de nu värnar så
mycket om den vetenskapligt rätta riktningen, så skulle de mer intressera sig för att
motbevisa det de tycker är fel.
Men så är inte fallet i dagens forskarvärld, nu tiger man still. Troligen så hoppas de att
intresset skall försvinna. Varför denna rädsla för allt som inte har en vetenskaplig grund.
Vore det inte dags att se till helheten i stället för att fastna i riktningar uppgjorda av ett
1600-tals stormakts Sverige. Det viktiga är dock att stenarna representerar ett för sin tid
avsevärt värde och behöver därför behandlas därefter.

8. Sammanfattning.
Syftet med den här uppsatsen har varit att studera fenomenet Liljestenar närmare. Vad
är det för stenar och vad har varit deras betydelse är en frågeställning som jag har hållit
mig till under hela arbetets gång. Eftersom stenarna inte anses ha något värde för vår
tidiga historia anser jag det vara av största vikt att sprida kunskapen om dess existens.
Uppsatsen behandlar också rätten till att ifrågasätta och tolka redan etablerad historia. I
detta fallet gäller det vilken inställning som ges till möjligheten att Bysans verkligen har
haft ett stort inflytande på vår tidiga medeltid.
Efter ett inledande avsnitt övergår jag till att försöka förklara och beskriva vad en
liljesten är för något. Detta ansåg jag från starten vara viktigt på grund av att jag ofta
stötte på människor som inte hade en aning om vad liljestenar var för något. Min
uppgift blev då att på ett enkelt sätt förklara varför dessa stenar skiljer sig från andra
medeltida stenar.
För att förstå stenarnas användningsområde kräver det en tämligen god insikt i hur deras
ikonografi fungerar. Visst är det lätt att stå framför stenarna och se på dess mönster av
bladrankor och tycka att de är både gamla och vackra. Men när man försöker läsa det
budskap som varje liten slinga gör, då börjar helt plötsligt stenen att prata tillbaka. Den
öppnar vyer som man inte trodde vara möjliga bara genom några slingrande ornament.
Min förhoppning är att om någon ser en liljesten efter att ha läst min uppsats kommer de
att få ut bra mycket mer än bara en visuell upplevelse.
Om man förstår vad man ser kan man också ställa de rätta frågorna till föremålen. Detta
visar på genom att förklara hur illa det kan gå om någon försöker rädda en sten utan att
ha de rätta kunskaperna. Här visar jag också på att det finns möjligheter till både
restaurering och ett värdigt omhändertagande. Detta förutsätter förstås att viljan finns att
göra något.
Teorierna jag visar på är bara några av alla som finns. Alla leder dock åt samma håll när
det gäller tolkningen. Det är först nu på senare år som tanken om att Bysans kan ha varit
en inverkande faktor har fått en betydelse. Samtidigt som jag med min egen teori vill gå

längre för att visa på att om man lägger bort det gamla invanda sättet att tänka kan man
komma långt.
Inte för att jag vet om min teori kan styrka liljestenarnas värde i vår historia. Men bara
vetskapen om att det kan ligga något i det gör att det krävs mycket ny forskning i ämnet.
Allt har ju en början och det var vad jag ville åstadkomma med min uppsats.

Lena Avlskarl
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Fig. framsidan. Liljesten från Husaby
Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., s. 83.
Fig. 1: Liljesten från Husaby
Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., s. 71.
Fig. 2: Liljesten från Husaby
Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., s. 83.
Fig. 3: Liljesten från Husaby
Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., s. 107.
Fig.4: Karta Socknar med liljestenar i Västergötland
Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., s. 143.
Fig.5:Grundstrukturer till ornamentiken
Källa: Rhodin, Lindblom, Klang. Gudaträd och Västgötska skottkungar, s.48.
Fig.6: Karta över arkeologisk materialspridning
Källa: Rapport av Sonny Berntsson från liljestensseminariet år 2000 i Lidköping,
Liljestenar.
Fig.7: mynt slagna av Olof Eriksson skötkonung
Källa: Rhodin, Lindblom, Klang. Gudaträd och Västgötska skottkungar, s.63.
Fig: 8: Hunnestadsstenen
Källa: Rhodin, Lindblom, Klang. Gudaträd och Västgötska skottkungar, s.119.

Bilaga 1.
Liljestenar funna utanför Västergötland.
VÄRMLAND, Arvika västra kyrka,
Normaltyp med två hjärtpalmetter omkring 180 X 60 - 40,
bild i "Värmland förr och nu", 1956, s. 62.
Hammarö kyrka,
Normaltyp med två hjärtpalmetter, 182X63-50. "Sannolikt tillkommen omkring 1180
över lagmannen Folkvidr på Hammars gård"; uppgiften hämtad ur
"Hammarö, En hembygds- bok" 1957, där stenen avbildas på s. 301.
Stora Kil,
Fragment, huvudändan och några bitar, omkring 175X70 - 50.
Bild i Alstermark, "Den gamla kyrkplatsen" 1955.
Älgå,
Fyra hjärtpalmetter med två palmettblad och en palmettknopp inskrivna,
Funnen i fragment i och utanför Älgå kyrka. Sammansatt i Arvika museum,
bild i museets katalog.
DALSLAND, Bolstad,
1 normaltyp med två hjärtpalmetter, 152 X 58 - 46;
2 fyra hjärtpalmetter och Björsäterskors, 180 X 68 - 58; båda i sakristian.
Ör,
Kjellin ovan anfört arbete. Tecknad 1830. Förkommen.
Kjellin, Värmlands och Dalslands kyrkor och kyrkliga konst i Karlstads stift i ord och
bild 1952, s. 552
BOHUSLÄN, Kungahälla,
Normaltyp med två hjärtpalmetter, dock två par nedhängande palmettgrenar ovan
trappostamentet, kalksten.
Uddevalla museum.
Bild i "Vikarvet" 1933: Den kyrkliga konsten i Uddevalla museum. Särtryck.

Bilaga 2.
Fig.1: Liljesten i Leksberg:

Liljesten av normaltyp,
Mått.195 X 66 - 50 cm.

Runiskription:
(”Mig äger Boe präst”)

Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., Skövde 1960, s. 99 och 165.

Fig.2: Liljesten i Skara domkyrka.

Liljesten med:
Hjärtpalmetter och palmettkors
Mått:124 X 49 - 40 cm

Runiskription:
(”Mig äger Thurkutr Ikirson. Han ligger under halsten”).

Källa: Stavkorshällar och Liljestenar i Västergötland, Högberg, F., Skövde

1960, s. 81 och 168.

