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EN GRAVKISTA FRÅN MISSIONSTIDEN 
1 LANNASKEDE KYRKA, SMÅLAND 

AV 

L A R S - E R I K B E R G S T R Ö M 

F
ör att blotta den förnämliga svit av romanska målningar, som 
bevarats i koret till Lannaskede kyrka i Småland, borttogs vid 
restaureringen 1935—36 en del lagningar och senare igenfyll-
ningar i absidens vägg ooh fönster. Under arbetet härmed 

upptäcktes två större korsprydda hällar av mörkgrå skiffer, den ena 
inmurad som vägg i en nisch, den andra som fönsterbänk i en igen
satt ljusglugg på södra sidan. När senare även korgolvet bröts upp 
blottades framför altarplatsen en lång häll av samma bergart med rik 
slingornamentik och runinskrift på den skadade och nötta ytan. 
Denna plana knappt decimetertjocka häll (fig. 1) samt de förut funna 
styckena med tillhuggen spetsbågsprofil och på ömse sidor inhuggna 
kors (fig. 2—5) utgöra tillsammans resterna av en raserad gravkista 
från missionstiden. De med kors ornerade stenarna ha, som spår ge 
vid handen, stått resta mot en låg och smal kista, på vilken den 
rektangulära hällen legat som lock. Både i fråga om uppbyggnaden 
och dekorationen visar sig kistan tillhöra den sällsynta och egen
artade grupp av förromanska stengravar ovan jord, som är känd un
der namnet Eskilstunamonument. 

I motsats till de kristna runstenarna, som ibland restes på släktgår
darnas ättebackar, synas dessa monumentalt byggda gravkistor för
utom karaktären av exklusiva minnesvårdar över förnäma stormän 
— som Erik Lundberg särskilt framhållit — även ha haft betydelsen 
av ett kristendomens insignium för missionstidens helgade kultplatser 
redan innan do första kyrkorna hunnit uppföras. Förekomsten på or
ter av gammal kungsgårdskaraktär vid en tidpunkt, då stora delar av 
Götaland ännu återstod att vinna för kristendomen, har satts i sam
band med on intensifierad missionsverksamhet i Adalvards och Es-
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kils biskopsdömen under kung Stenkils regering. I centrala områden 

av Östergötland och Småland, Rekarnebygden och Närke ha r där

för denna monumenttyp framstått såsom vittnesbörd om en kyrkl ig 

organisation och en första ansats till holgedomsfördelning före sten

kyrkornas tid.1 Lannaskede har av allt att döma varit den äldsta 

kungsgården i det gamla Njudung,2 och dess betydelse av viktig ort 

redan under förhistorisk tid framgår av de fasta fornlämningarna 

i ky rkans omnejd. Ortens centrala betydelse fortsatte in i kristen tid, 

och ky rkan torde jämte Vrigstad vara den äldsta i Njudung. Den upp

fördes s t rax efter mitten av 1100-talet med en praktfull lundensisk 

baldakinportal som adelsmärke.3 Spåren av en äldre kungsgårds

kyrka, vid vilken monumentet torde hava rests, äro emellertid totalt 

bortsopade. 

De återfunna resterna av gravkistan äro av stort värde för 

kännedomen om den speciellt nordiska utvecklingen av en allmän 

gravform med kistor ovan jord, men något nytt för belysande av den 

ännu outredda frågan om monumentgruppens u r sp rung kan heller 

icke med detta fynd sägas ha framkommit.4 Som bekant uppfördes 

före 1000-talets mitt l ikartade gravkistor även i England och stilsam-

manhanget med de nordiska är ofrånkomligt.5 Om de i England bo

satta nordmännen utbildat en nordisk gravkistetyp där eller fört med 

sig en för England främmande men i Norden gängse typ äro frågor 

som icke kunna beröras här . 0 Ett visst samband mellan inskriften på 

en runsten i t rakten och förekomsten av en stenkista från missions

tiden på kyrkplatsen bör emellertid i detta sammanhang påpekas. 

Sedan gammalt stod en runsten vid Rösås,7 endast n å g r a km NV 

om Lannaskede ky rka med inskriften ku- : sati : sten : \>ansi : eftiR : 

' E . L u n d b e r g , Byggnadskonsten i Sverige undor medeltiden 1000— 
1400, s. 133. 

2 L u n d b e r g , a. a. s. 126 och 134. 
3 L u n d b e r g , a. a. s. 336. 
4 S . L i n d q v i s t , Den helige Eskils biskopsdöme, s. 79. 
5 Don smala listen längs kanton på Londonstcnen, som på nordiska exem

plar motsvaras av runbandet, finns på ett i teckning bevarat fragment av on 
häll från Högby kyrka i Östergötland (ög 79), ornerad med ett djur i 
Ringerikestil. Hällen kan förmodas härröra frän en missionskista, eftersom 
ett par gavlar (Ög 187) identiska med de i Lannaskede även tillvaratagits där
städes vid kyrkans rivning 1870. 

6 L i n d q v i s t, a. a. s. 79. 
7 L 1233. Av den oskolade stenen finns avgjutningar i Statens historiska 

museum. 
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Fig. 1. Fig. 2. 
Lamiaskedekistans lockhall. Gavel till kistan. Utsidan. Den streckade 

Skala 1 : 15. linjen antyder ursprunglig profil. 
The top stab of the Lannaskede cist. Scale 1:15. Skala 1 :15. 

(.able of the cist. The ontside. The hatehed 
lines indicate the original profile. Scale 1: lö. 

k una r : fap ur : sin : sun : hrup a : halgi : lagp i : han : i : sten : Pr(o) : 
brob ur : sin : a : haklali : i : bap um.8 Innehållet blir aktuellt på 
nytt i och med fyndet av kistan i Lannaskede. På tröskeln mellan 
krislen och hednisk tid reste denna Lannaskedcbo i vördnad för sin 
faders tro en sten på gårdens ättebacke. Men som vård över sin i Bath 
i England döde broder lät han i enlighet med sin egen och dennes 

8 L i n d q v i s t , a. a. s. 80. 
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kristna tro bygga en stenkista, en gärning antagligen så märklig och 
sällsynt, att han velat lända sig detta till en särskild heder genom ett 
omnämnande av saken i åminnelsoskriften på släktgårdens runsten. 
En gravkista med Londonstenens praktfulla utstyrsel faller närmast 
i tankarna. Den förmodan ligger väl nära till hands, att han själv i 
sin tur hedrats med ett likvärdigt gravmonument pä den av missions
biskopen helgade platsen vid Lannaskede kyrka. Att det är hällarna 
till denna kista som nu återfunnits är ett lockande antagande. 

Av de till ett 40-tal uppgående exemplar, som blivit kända eller 
kunnat spåras genom äldre avteckningar av nu försvunna hällar, är 
inget anträffat i sin ursprungliga uppbyggnad eller ens komplett. 
Frånsett de rekonstruerade, för monumentgruppen representativa 
fynden i Eskilstuna, Husaby och Vreta rör det sig i de flesta fall en
dast om fragment, ett brottstycke av en lockhäll, en sidohäll till kistan 
eller — i ganska sällsynta fall — cn gavel. Placeringen ute i det 
fria och den svaga konstruktionen av löst sammanställda hällar har 
troligen mycket snart lett till kistornas sammanstörtande och för
fall, ty när de skingrade hällarna återfunnits har det i regel varit 
som väggmaterial eller som dekorativt inmurade element i kyrko
byggnader från en mycket tidig del av medeltiden. Av hällarnas 
starkt förvittrade kanter att döma dröjde det kanske längre tid innan 
Lannaskedekistan rönte samma öde. Ty här blevo delarna icke tagna 
till byggnadsmaterial i den romanska kyrkan utan först använda för 
ombyggnader under en senare del av medeltiden. 

Frånsett lockhällen äro hällarna till själva kistan förskingrade. De 
vanligen så rikt dekorerade sidohällarna kommo trots omfattande un
dersökningar även under kyrkans golv icke till rätta. Med komplet
tering av dessa och nedre partiet på den ena gaveln återuppbyggdes 
kistan på en skyddad plats i kyrkans vapenhus för att åskådliggöra 
den monumentalitet och ornamentala prakt som kännetecknade dessa 
äldsta kristna stormansgravar. 

Dessförinnan måste emellertid lockhällen genomgå en rätt omfat
tande lagningsprocedur. Som golvhäll i koret har den varit utsatt för 
slitning och var vid upptagningen sprucken tvärsöver på två ställen 
och sargad i kanterna. Särskilt ändstyckena ha genom skifferns skör
het och benägenhet att flagna i millimetertunna flätor blivit illa åt
gångna och lågo söndersprungna i c:a 250 stycken. Av det tillvara
tagna splittret var det endast sex oornerade skärvor från hällens 
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oskolade undersida som icke gingo att inpassa vid den på platsen 
företagna hopsättningen. På den här meddelade teckningen — gjord 
efter en avklappning — framgår skadornas omfattning av de mörkt 
skuggade partierna. Två genomgående tvärsprickor har spräckt häl
len i tre ungefär lika stora stycken, som åter pressats ihop. Av mera 
störando verkan är ett tämligen djupt sår snett över hällens nedre 
parti. 

Formen på lockhällen antyder att kistan, som den vilat på, varit 
rent rektangulär. Detsamma visar en del hällar iRekarnebygden. Idet 
östgötska materialet konvergera oftast stenens kanter mot fotändan,9 

en trapetsform, som under romansk tid blev allmängiltig för liggande 
gravstenar. Vilketdera av ändstyckena som utgjort huvudändan på 
denna sten framgår sålunda icke av själva formen, och heller icke 
av ornamentiken, eftersom en del av nedre partiet fattas. Skäl tala tör 
att nedre stycket huggits i full symmetri med det övre. Längden på 
dessa lockhällar underskrider ju i allmänhet icke 180—190 cm. Ste
nens nuvarande längd — 161 cm — skulle betyda att c.-a 30 cm fallit 
bort. Genom mönstrets symmetriska hållning kan längden beräknas 
efter en mittpunkt på hällen mellan de större djurens huvuden, be
lägen c:a 96 cm från runradens ytterkant på övre kortsidan, vilket 
alltså skulle go en normal längd på stenen av 192 cm. Därmed finns 
det för rekonstruktionen god plats för ett par stora avslutande spira
ler som upptill. Bredden på hällen har icke överstigit 67 cm och förut
sätter en kista av ovanligt långsmal form. 

Den skiffriga tunnspaltade bergart som använts till lockhällen är 
svartgrå på ytan men antager i de djupare skikten en brun, på sina 
ställen rödbrun ton. Före ornamentens inhuggning blev översidan 
jämnad och blankslipad. Smalsidorna höggos rena med mejsel och 
fingo en svagt konvex profil. En del missöden tycks emellertid ha in
träffat efter huggningen av mönstret på stenens nedre hälft, där kon
turerna mist sin skärpa och till följd av skadan snett över hällen ut 
till högra kanten på sina ställen blivit helt utplånade. Det mörkare 
skuggade partiet på teckningen mellan de stora motställda djurens 
huvuden är en rätt grov med mejsel gjord retuschering av en fördjup
ning. I denna har sedan ett sår slagit upp, som tagit med sig ett 
avsevärt stycke av runraden. De avslagna topparna på staplarna har 
man kompletterat i själva brottytan utan föregående avslipning av 

" Sveriges Kyrkor, Östergötland, Band II, Vreta klosters kyrka, s. 174. 
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skadan, och ett par omaka runor med mycket korta staplar fick se
dan fylla ut den lucka i texten, som uppstått genom brottet. Även på 
lockhällens vänstra långsida har kanten brustit på långa sträckor 
och medfört runornas inhuggning på en lägre liggande brottyta. Om 

runristaren själv råkat ut för ma
lören att spräcka kanterna vid 
gravskriftens anbringande och som 
en nödfallsåtgärd tvingats fort
sätta i brottytan eller om det är 
kompletteringar vid en senare fö
retagen restaurering av monumen
tet är svårt att säga. 

1 den dekorativa utsmyckningen 
äro hällarna till dessa monument 
mycket nära besläktade. Sodan 
Sune Lindqvist publicerade Es-
kilstunamonumentet har heller 
ingen närmare utredning gjorts av 
tids- och stilsammanhang inom 
själva monumentgruppen, oaktat 

FiS' 3^ . . . . . materialet sedan dess betydligt Samma gavel som fig. 2, den mot kistan 
vända sidan. Under korset syns ett ur- ökats genom senare årens fynd. 
hugget spar för lockhällen. Skala 1:15. När det som här gäller övervä-
The same gable as in fig. 2, the side turiied „.,..,j„ t.-.^^n.^n^ KU_ „t;il.,.;*;„!,., 
towards the cist. Under the cross is scen a g a I 1 " 0 f r a g m e n t b l i r s t l l k n l l s k a 
hewn-out recess lor the top slab. Scale 1:15. 6 y n p U n k t e r p å m a t e r i a l e t S v å r a a t t 

anlägga. För den åtskillnad som 
kunnat göras mellan en typskapelse och lokala utvecklingsformer av 
denna på olika missionsområden i Götalandskapen har hittills i första 
hand den vid huggningen använda tekniken tagits till utgångspunkt. 
Som Lindqvist påpekade äro konturerna på Husabyhällarna och en 
av de sörmländska stenarna111 ristade och upphuggna med pikhacka, 
medan dekoren på Eskilstunakistan och andra förut kända monument 
utförts i planrelief mot nedsänkt botten eller med blott mejslad kon
tur. Det är också efter denna enkla indelningsgrund och icke de skif-
lande stildragen i hällarnas dekorativa mönster S. Gardell nu senast 
fördelat Götalandskapens monument i två grupper.11 Den ena, som 

* L i n d q v i s t , a. a. s. 36 ff. 
11 8. G a r d e 11, Gravmonument från Sveriges medeltid (1937). 
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representeras av själva typskapelsen — de konturtecknade hä l la rna 

från Husaby — ha r han kallat Västgötakistan, den andra Östgöta

kistan efter det vackra fyndet i Vreta. 

Av förfaringssättet vid anbringandet av ornamentiken på Lanna-

skedekistan framgår emellertid, ^ 

att en s t räng åtskillnad mellan 

konturtecknade och reliefhuggna 

mönster icke alltid är så lätt att 

göra i praktiken. Här ha r mästa

ren varken använt sig av den ris

tade konturen eller eftersträvat re

liefens skärpa och skuggverkan i 

mönstret. Inom en för runorna 

utspard ram av 10 cm bredd har 

konturerna huggits in med ett 

eggvasst verktyg, av allt att döma 

en mejsel, till ett djup av endast 

0,15 cm och med den r inga bred

den av 0,2—0,3 cm. Skärpan i det 

t r iangulära tvärsnittet och finhe-

ten i linjen ger näs tan intrycket 

av att det är t räsnidarens eller 
Gublc slab ol the Lannaskede cist. Scale 1:16. 

ciselörons med gravstickeln teck

nade mönster som överförts på sten. Men i detta tecknade linje

system finns också samtidigt en viss plastisk effekt, som ernåtts ge

nom att alla kanter på ett omsorgsfullt och karakter is t iskt sätt av

slipats mot konturen med jämn rundning. De odekorerade ytorna 

blevo icke nedsänkta eller på något annat sätt särskil t markerade som 

bottenyta utan ligga i samma plan som bandslingorna. Om relief i 

egentlig mening kan man här icke tala. Metoden att framhäva mönst

ret på det hä r skildrade sättet återkommer på andra hithörande arbe

ten. Samma teknik visar ett bevarat stycke av en häll till en mis

sionskista från Strand i Norge,12 dekorerad med Ringerikestilens 

växt- och djurmotiv. Noga räkna t skulle sålunda Lannaskedekis tan i 

det hä r berörda avseendet intaga cn mellanställning mellan den s. k. 

Västgöta- och östgötakis tan. 

Gavelhäl 
Fig. 4. 

till Lannaskedekistan. 
Skala 1:16. 

12 Norges Innskritter med de yngre Runer, Förste bind 1941, s. 166. 
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På lockhällarna till dessa kristna gravvårdar härskar liksom på de 
resta stenarna den nordiska djurornamentik, som i runstilen upplevde 
en sista renässans. Inskriften och korsen, som vittna om den dödes 
kristna tro, fick en underordnad plats längs kanterna och på gav
larna. Den kristna symboliska framställningen av det fjättrade fyr-
fotadjuret, som på Jellingestenen ooh gravhällen från S:t Pauls kyr
kogård i London återgivits med en bildmässig naturalism, har vid 
mitten av 1000-talet, liksom på runstenarna, utvecklats till ett rent 
ornamentalt mönster av slingrande hopflätade drakdjur, insnärjda av 
ormslingor och allehanda utväxter, där ofta drag av Ringerikestilen 
gör sig gällande i djurens hållning och de snärjande slingornas blad-
lika utväxter. Andra mönster växte fram med Urnaesstilens karak
teristiska stildrag. Men särskilt i Östergötland, där materialet är ri
kast företrätt, härskar den mera enkla kompositionen, där drakdjuren 
genom en långt driven stilisering förvandlats till enkla ormliknande 
band, som i 8-liknande slingor flätats in i varandra. Liksom i deko
rationen på runstenarna är det upptagandet av traditionerna från 
Jellingestilen som starkast gör sig gällande i teckningens detaljer och 
mönstrets ornamentala rytm. 

I kompositionen på Lannaskedekistans lockhäll framträder två 
breda, på mitten av hällen sammanlänkade slingor av 8-liknande 
form, som bildas av halsen och bakkroppen till två större djur. 
Kring denna stomme spinner ett nät av smalare jämntjocka band med 
växelvisa över- ooh underskärningar i tämligen regellös rytm. Do 
breda bandslingorna växa ut från en stiliserad bål vid ändstycket på 
stenen, där Jellingestilens höftspiraler utformats till ett par överdri 
vet stora rundlar med upprullning i form av en bladflik. 

Teckningen av djurens huvuden återger de kända dragen av run
stenarnas och Urnaesstilens karakteristiska profil: en långt utdra
gen överkäft med nedåtriktad nosflik, bakstmken nacktofs, under
käke med upprullad spets ooh långa mandelformiga ögon. Bakkrop
pen till det större djuret slutar efter många vindlingar i en väl teck
nad fot, synlig på hällens vänstra sida invid runraden. Där ett stycke 
av ytan blivit skadat omfattades foten av käftarna till ett av de inånga 
ormdjur som fyller ut ytan. Huvudena till ett par liknande flätdjur 
återfinnas längre ned på stenen vid samma kant. Här äro konturerna 
av nospartiet skadade och en bättre uppfattning av teckningen får 
man av den slinga som utfyller övre högra hörnet. Linjeföringen och 
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teckningen av detaljer röjer en säker hand och en artistisk elegans 
som höjer Lannaskedekistan långt över många ganska medelmåttiga 
verk inom gruppen. Men å andra sidan finns här ingenting av den 
rörliga spänst, med vilken de kamplystna djuren på t. ex. ett så hög
klassigt arbete som Sundbyhällen13 

söka bryta sig ut ur snärjverket. 
I mönstrets lugnt flytande rytm 
finns ingenting som stramar och 
spänner. 

Vad som frapperar i detta mön
ster är den dominerande roll som 
den enkla bandflätningen utan alla 
uppspjälkningar och förgreningar 
spelat för kompositionen. Djurens 
huvuden, fötter och enkelt upprul
lade svansspetsar ha för att und
vika alla avbrott i bandens öglor 
och vindlingar fått intaga en märk
värdigt undanskymd plats vid orna
mentfältets kanter. Häri visar orna
menthuggaren något av sin egenart. 

Även i andra avseenden har denne 
konstnär frångått det för lockhäl
larna konventionella dekorationsschemat. Detta gäller t. ex. ut
formningen av mönstret på stenens ändstycke. Som dekorativ avslut
ning fungerar ju i regel runbandets upphöjda ändar, vilka — sam
manhållna av ett koppel — ända i en palmett eller lilja eller endast 
djurhuvuden. Här däremot är runraden utestängd från varje orna
mental funktion. De stora rundlarna med bladlika upprullningar och 
det som bog eller bål stiliserade sköldpartiet erinrar om rotpartiet på 
Ringerikestenarna och Mammenyxan, från vilket mönstrets stammar 
växa ut. Här ända slingorna i akantus men i samma mönster på Aar-
husstenen V på Jylland är avslutningen på ena slingan ett, djur
huvud. Detta liksom spiralerna vid huvudstammarnas rot i Mammen-
och Ringerikestilens vegetativa ornament kan vittna om växt-
mönstrets rötter i den äldre djurornamentiken. 

Fig. 5. 
Samma gavel som fig. 4, motsatta 
v* sidan. Skala 1 : 15. 
The same gable as in tig. 4, the opposite 

side. Scale 1:15. 

L i n d q v i s t, a. a. s. 88. 
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På lockhällen har ornamenthuggaren haft större möjligheter att 
utveckla sitt stilideal i fråga om komposition och dekorationsformer 
än på gavlarna, där ett vedertaget schema legat till grund för mönstret. 
Den i fig. 2—3 avbildade gaveln ger trots skadorna en god föreställ
ning om det forna utseendet och orneringen. Båda sidorna prydas av 
ett likarmat kors av den på Husabykistan och stenen från London 
City kända formen. Korsarmarnas ursprungligen halvrunda avslut
ning utåt ingå jämte de palmettartat sammankopplade spiralerna på 
långsidorna och liljan i toppen i smalsidornas båglikt fasoneradc pro
fil. På den sidan som varit avsedd att vändas utåt (fig. 2) har par
tiet under korset ornerats med djurornamentik av det slag vi redan 
lärt känna. Under ringen kring korsmitten iakttages samma stilise
rade bogparti som på lockhällens ändstycke, där de stora spiralerna 
dock omvandlats till mera bladlikt upprullade flikar. Härifrån utgå 
två breda band som korsa varandra, det ena slutande i ett djurhuvud 
det andra med en enkel upprullning. Kring detta större djur slingrar 
sig en smalare orm, som med käftarna biter över djurets hals. 

På den andra, mot kistan vända sidan, finns ett tvärgående spår 
omedelbart under korset där lockhällen legat an (fig. 3), men där
under är stenen oskolad. Om rotändan ursprungligen varit längre har 
nu icke kunnat avgöras. Avståndet från den linje där lockhällen legat 
an mot gaveln till rotspetsen uppgår endast till 60 cm. Räknar man 
med att ursprungliga marklinjen gått där den uttecknade ornamenti
ken slutar på gavelns yttersida var kistan icke högre än 30 cm. 
Skillnaden i höjd jämförd med Eskilstunainoimmentet blir sålunda 
avsevärd. På det jämförelsevis stora antalet sidohällar, som tillvara
tagits i Vreta, är den ornerade över mark synliga ytan dock endast 
22—23 cm, vilket antyder en med Lannaskedekistan överensstämmande 
höjd.14 Avståndet från lockhällen till gavelspetsen kan här beräknas 
till c:a 115 cm. 

Ytbehandlingen på dessa gavelhällar är gjord med påfallande liten 
omsorg jämförd med täckhällen. Genom förtunningen mot spetsen 
från 9—10 cm till 6—7 cm ha avsatser uppstått, som enligt framträ
dande spår på sina ställen avjämnats med mejsel. Slipningen har hel
ler icke förts över alla delar av ytan. Don mindre noggrannheten i 
utförandet gäller i viss mån även ornamentiken, främst korsen, där 
linjeföringen verkar mindre säker. Konturerna äro lika grunda och 

14 Sveriges kyrkor, anförd del, s. 175 och fig. 120—121. 
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ha samma skarpa triangulära snitt som på lockhällen men bli genom 
ojämnheterna i ytan på sina ställen bredare och mindre rediga. På 
det större av de båda gavelstyckena kan man observera en rätt fram
trädande felteckning (fig. 3) av korset på den mot kistan vända si
dan. Ett centrum beräknades först mera snett upp mot höger, och 
konturerna till de vänstra korsarmarna voro till stor del redan fär-
dighuggna, när man ändrade på det hela och började om från den 
nuvarande mittpunkten. Men någon retuschering av missteckningen 
ansågs icke behövlig. 

Även på gavlarna framträder mönstret som konturtecknat ehuru — 
som på lockhällen — en reliefverkan uppkommer genom avrund-
ningen av alla kanter mot konturen. I denna detalj liksom i andra 
hänseenden framträder samhörigheten mellan de olika delarna till 
kistan, och att gavlarna ooh lockhälleu gjorts av samma hand har 
man trots den ovan påtalade olikheten i kvalitet ingen anledning att 
betvivla. 

Schemat som ligger till grund för gavlarnas dekoration återkom
mer inom den östgötska monumentgruppen och i några fall i identiskt 
lika utförande. Kompositionen på en av de i Vreta funna gavlarna 
(G 1) är densamma med undantag av att växlornamcntiken, som Lan-
naskedemästaren visat så tydlig aversion mot, på hans gavel om
vandlats till slingrande djur.15 Ett annat fragment (G 3) och den väl-
bevarade gavelstenen från Högby kyrka (Ög 87) förefalla däremot 
vara arbeten från samma verkstad som Lannaskedekistan. Av jäm
förelsen med gavelhällarna från Husaby tycks framgå, att det är en 
rikare form som utvecklats, där särskilt fasoneringen av kanten får 
räknas som ett framträdande och verkningsfullt drag. 

Inskrift förekommer här endast på själva lockhällen. Runtexten 
har väl återgivit den på dessa kistor vanliga gravskriften: N lät lägga 
denna sten över N sin make. Gud hjälpe hans själ. Tolkningen av 
den svårt skadade och kompletterade texten tillkommer icke mig. Här 
skall endast erinras om, att de betydligt bredare och djupare huggna 
staplarna röjer en annan och grövre hand än ornamenthuggarens. 

Vad slutligen färgen beträffar ha ytterst små fläckar av en blågrå 
färg iakttagits på lockhällens smalsidor, men i övrigt fanns inga spår 
av den rika ooh verkningsfulla färgskala, som hjälpt till att höja de
korens prakt på andra kända monument inom samma grupp. 

16 Sveriges kyrkor, anförd del, fig. 118. 

3 — Fornvännen l'M:'i. 
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S U M M A R Y 
LARS-ERIK BERGSTRÖM: A cist from the missionary period 

in Lannaskede Church, Småland. 
During the restoration of the Romanesque church at Lannaskede in 

Småland 1935—36, two låter bricked-in slabs with carved crosses and 
profiled edges were found in the apse, and in front of the site of tho 
old altar under the floor of the chancel was found a larger slab, richly 
ornamentcd with ribbon trails, which together form the remains of a 
so-called Eskilstunamonument, the grave of a great man from the missionary 
period. The rectangular slab (fig. 1) formed tho lid of a cist built above 
the ground, against the short sides of which stood high pointed gables 
(fig. 2—5). As Erik Lundberg bas pointed ont previously, the occurrence 
ot these early Christian mausoleums in the bishoprics of Adalvard and 
Eskil during the reign of King Stenkil may afford ovidence of an eccle
siastical organisation and a first beginning of a seclusion of the sanctuary, 
already before the first stone churches had boen erected. 

The significancc of Lannaskede as the centre of the district, even during 
pagan times, is shown by the many ancient monuments in the neighbour-
hood of the church. The present church was erected immediately after the 
middle of the 12th century. There are now no traces of an older royal 
chapel beside which the monument may have been erected. 

The inscription on a rune-stone some kilometres north-west of tho 
church (cited on p. 25) mentions that a person from Lannaskede raised a 
stone in momory of his father and built a cist över his brother, who 
had fallen at Bath in England. It is extremely probable that this refers 
to a cist of the kind now met with on the site of the church at Lannaskede. 

In the majority of cases, only fragments remain of the c. 40 monu
ments of the kind hitherto known in Göta Province. The Lannaskede cist, tho 
eists from Husaby and Eskilstuna reconstructed by Sune Lindqvist, and 
the låter finds in the convent at Vreta, are among the representative spe
cimens of this unique group of monuments. Tho ornamentation and shape 
of the gables shows a clcar style-connection between the Lannaskede cist 
and tho specimens found in Östergötland (Vreta Convent and Högby). 

The richly decorated side-slabs of the cist on which the plane thin lid 
slab rested are lacking at Lannaskede. When the cist was reconstructed 
in a sheltered spöt in the porch of the church. these and the missing 
piéces of the gables were replaced by similar stone material. 

The ornamentation on tho lid slab, the original length of which was 
c. 30 cm. longer, consists of two figure-of-eight trails linked together 
in the middlo of the slab formed by long drawn out necks and bind parts 
of two large antithetically placed animals. The stylizod shoulder spirals 
form an ornamental finish of tho pattern at the onds of tho stone. Around 
this fraraework are entwined ribbons resembling arms. The design of tho 
animals' beads reproduces the woll-known foaturos of the charactoristic 
profiles of tho style on the rune-stones and in tho Urnces style. 

There was the same ribbon ornament of entwined animals on tho lower 
part of the gables (fig. 2). For the rest these were decorated on both sides 
with a large equi-armed cross exactly like earlier finds in Östergötland. 

Of the original painting there is possibly a trace of blue colouring. 
The runic inscription round the edgo of the lid is very damaged. Already 

when it was being carved, the slab had cracked, and in many cases tho 
charaoters were therefore carved över the cracks without any previou» 
levelling. 


