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Gravstenen från Botkyrka och korset 
från Granhammar 

Av Aron Andersson 

Är 1816 flyttades ett av vårt lands märk
ligaste gravminnen från Botkyrka kyrko
gård till antikvitetssamliugarna på Kung
liga slottet i Stockholm. Gravstenen var då 
.sedan länge uppmärksammad av den antik
variska forskningen, på grund av sin rikt 
skulpterade utformning och inskrifternas 
historiska anknytning (lig. 1). 

Redan vår förste riksantikvarie Johan
nes Burens lät publicera stenen i bild och 
tolkade dess texter. Runraden som löper 
på ömse sidor om takkammen meddelar, 
att »Karl gjorde stenen efler Björn, sin 
Irände, Svens oth Bänkfrids son i Ham
marby . . . Här Hgger han under denna 
sten . . .» 
1 För inskriftens fullständiga (Dikning och äldre 
litteratur se E. Bråte & E. Wessén, Södermanlands 
runinskrifter I, Text (Stockholm 1914-36), s. 251 t. 

Prästgården i Botkyrka bevarar ännu 
namnet pä Björns fädernegård, Hammar
by, och så har det varit möjligt att identi
fiera gravstenens Björn med helgonet Bot
vids broder med samma namn, som enligt 
legenden uppför) den första kyrkan i Bot
kyrka, en träkyrka helgad åt Botvids minne 
och invigd 1129 av biskoparna Henrik i 
Sigtuna och Genier i Strängnäs.1 

Helgonets kvarlevor vilade förmodligen 
i en kostbart smyckad grav i omedelbar 
anslutning till kyrkans altare, men brodern, 
som måst nöja sig mcel den mer anspråks
lösa platsen pä kyrkogården, har beståtts 
det rikaste gravmonument vi känner frän 

Fig, 1. Gravvård frän Botkyrka, Södermanland. 
SHM. Foto Sören Hallgren. — Tombstone from 
Botkyrka, Södermanland. SHM. 
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2 Aron Andersson 

Fig. 2. >Saint's Tomb», Gosforth, Cumberland, Eng-
lanel. Efter T, 1). Kendrick, Late Saxon and Viking 
Art. 

vår äldre medeltid, ett runt om skulpterat 
sandstensblock, till lönnen som ett hus, en 
kyrka. 

Gravvårdens arkitektoniska uppbyggnad 
med långsidan, ligmsmyt kade arkad och 
det laga sadeltaket iir ett genom många 
mellanhänder förmedlat arv av en klassisk 
romersk sarkofagtradition. Men elc-n halv
runda absiden vid ena kortänden utgör ett 
karakteristiskt medeltida tillskott. 

Det är möjligt, att vården ännu befann 
sig pl ursprunglig plats, när bureus säg 
den på kyrkogården. Hans teckning läm
nar i sa fall en värdefull uppgift om monu
mentets orientering. Absiden var vänd mot 
väster. 1 alla tidiga kristna gravanlägg
ningar i vårt land vilar den döde med hu
vudet mot väster lör att möta Frälsaren 
ansikte mot ansikte på Uppståndelsens dag. 
Absiden på Botkyrkamonumentet skulle 
således ha utmärkt huvudets plats, och den 
rika Eigurarkaden har varit vänd mot sö
der.» 

Tanken atl placera en sådan sken-sarko
fag ovan själva gravrummet var inte ny. 
bruket var känt pä kontinenten åtmins
tone sedan karolingisk tid men framför allt 
i samband med helgongravar.1 Ännu i bör
jan av noo-talet vidtar abbot Suger ett så
dant arrangemang i klosterkyrkan i St. 
Denis.4 

Det finns en möjlighet, som det fram
hållits, att stenen över Björn till formen 
inspirerats av monumentet över den be
römdare brodern inne i träkyrkan."' Men 
om denna Botvids helgongrav, säkert ul
lon! i dyrbar) och förgängligt material, har 
vi inga uppgifter. 

Söker vi motsvarigheter till Botkyrkavär
den pä andra håll i världen, iir det i sten-
konsten i norra England vi finner de när
maste parallellerna. T. ex. den s. k. »Sainis 
Tomb* i Gosforth i Cumberland, ett så
dant massivt stenhus som i Hotkyrka (fig. 
a).* Takfallet inramas av ett Qätomament, 
och på samma siitt löper en kedja i tunn 
relief pä Botkyrkastenens taklist. — Den 
berömda »Hedda stone» eller »Monks' 
sione» i katedralen i Peterborough stär etl 
steg närmare t\cn klassiska sarkofagens mo
dell, också i den strama figurarkad, sum 
indelar monumentets långsidor (fig. g).7 

Gosforth-stenen har daterats till iooo-ta
lets min och den elegantare stenen i Peter
borough lill 700- eller 800-talet. Inom det 
tidsavsnitt och den geografiska rayon de 
tillhör, är monumenten valda som typex
empel. De visar, att just den form av grav-

2 H. Widéen, »Domine, memento mei . ..» Nägot 
o.n den svenska nieilellitlens grav konst och dess 
rimmade gravskrifter, llig 1940, s. 58, har fram 
kasiai tanken, atl absiden motsvarat den under
liggande gravkistana utsprång lör den dödes huvud. 
:! J. Braun, Der christliche Altar, Miinchen 1914, 
s. 546!. Jfr samme förf. Die Reliquiart des christ
lichen Kulles um! ihre Entwicklung, Freiburg i.B., 
1940, s. 17H. 
1 R. clc Lasteyrie, V'Architecture religieuse en 
France ä 1'i'jioquc romane, Paris 1912, s. 553 f. 
— Om bruket av omformade gravmonument pä 
kyrkogarden jfr N. Lithberg, Samt Staffans snipa 
och ett fomgermanski lagstadgande, Fornvännen 
1915, s. 1491., och H. Widéen, Några gravhustyper 
1 Sverige under 1600-talet, Rig 1950. 
r- A. Tuulse, Romansk konst i Nordin. Stockholm 
1968, s. 95. 
• Se T . 1). Kendrick, Late Saxon and Viking h l . 
London 1949, s. 125. — Om husformade gravar 
jfr även W. G. Collingwood, Anglian and Anglo-
Ilauisli Sculpture in tlie North Riding of Vork-
slihv, The Yorkshlre Archaeological Journal ig, 
1906-1907. 
7 E. S. Prior & A. Gardner, An Account of Medie 
val Figure Siiiiptitre in England, Cambridge 1912, 
s. 125, fig. 104, me-el en yngre datering — till 1000-
talct — än den eljest vedertagna. A. W. Clapham. 
The Carved Stones at Breeiloii-on-lhc-Hill, Lci-
leslershire, and Their Positions in the Histor\ ol 
Knglish Art, Archccologia, N.S. XXVII, 1928, p. 219-
40. — E. A. Fisher, An Inlrodnclion to Anglo-
Saxon Architecture and Sculpture, Lomlon 1959. 
s. 90 f. — F. Burgess. English churchyard Memo
rials, London 1963, s. 161. 
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Gravstenen från Botkyrka och korset frän Granhammar 3 

vård vi möter i Botkyrka varit sekelgam
mal, nordengelsk tradition. Det svenska 
monumentet är en av traditionens yngsta 
företrädare, samtidigt en av de praktful
laste, ikonografiskt intressantaste. 

Långsidans arkad visar den uppståndelse 
och dom den gravlagde väntar på. Vid ti
dens ände »skall .Människosonens tecken 
visa sig pä himmelen» (Matt. 24: 30). Det 
är korset, som syns i den mittersta arkaden, 
och bredvid står Kristus, iförd sitt länd-
kläde, så som han hängde på korset. Hän
derna häller han utsträckta i sidled, vi
sande korsdödens sårmärken (fig. 4).8 Från 
vänster nalkas en procession av sex figurer, 
ordnade parvis, i fotsida dräkter, med öd
mjukt böjda huvud och i tillbedjan lyfta 
händer. Säkert är det en procession av sa
liga, kanske sex av de tolv apostlarna, som 
skall tjänstgöra som bisittare vid domen 
(Matt 19: 28; Luk. 22: 30). Närmast 1. ii. 
om Kristus blåser ärkeängeln sin dome
dagsbasun, och vid ljudet reser sig de döda 
111 sina kistor — i de följande fälten — 
med ansiktena vända mot Kristus, doma
ren. 

Det är knappast en tillfällighet, att just 
den taklist, som upptill begränsar sceneriet, 
bär en latinsk text i stora bokstäver, vars 
innehåll är en rekommendation av Björn 
och samtidigt en bein. Till vänster stär: 
QUI • LEGET • ET • NESCIT • VIR • 
NOBILIS • HIC • REQUIESC1T (Den som 
läser och är okunnig må veta att en ädel 
man vilar här). Omedelbart t. b. om Kristus-
fältet börjar bönen, som går 0111 hörn: SIT 

MVNDVS • SORDE • BIÖRN • DIC • 
TV • XPE • PRECOR • TE (Jag ber Dig 
Kristus, säg att Björn må vara ren frän (syn
dens) orenhet). Själva namnet Björn tan
gerar det yttersta fältet i arkaden, som fylls 
av en enda figur, som tar ett väldigt kliv 
i sarkofagen och lyfter händerna i en fladd
rande gest av bön och besvärjelse (fig. 5). 
VI kan förmoda, att just den figuren före
ställer Björn. Man skulle kunna lägga en 

8 Kendrick, a. a., s. 40, har påpekat ländklädels ka
rakteristiskt engelska typ meel ele-u djupa, spetsiga 
fliken, som hänger ned över båltet framtill. 

- J -B f . j A ' 

måm; 

Fig. 3. »Hedda Stone», Peterborough, England. Ef
ter E. A. Fisher, Anglo-Saxon Architecture & Sculp-
ture. 
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Fig. 4. Yttersta domen, detalj. Gravvård frän Bot
kyrka, SHM. Foto ATA. — The Last Jiulgenienl, 
detail. Tomhstone from Botkyrka, SHM. 

Fig. 5. Äteruppslanden, detalj av gravvård fiau 
Botkyrka, SHM. Foto Sören Hallgren. — Resur-
rected, detail of tomhstune from Botkyrka, SHM. 
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Fig. (i. Detalj ax K) isii himmelsfärd. Pennteckning 
i manuskript från Bury St. Edmunds, Cambridge, 
Pembroke College MS. 170, fol. 5 v. — Detail of 
the Ascension of Christ. Pen drawing iu manuscript 
from Bury St. Edmunds, Cambridge, Pembroke Col-
lege MS. 170, fol. 5 v. 

slinga kring bönens text och föra den ned 
till figurens mun pä samma sätt som vi bru
kar se det i dagstidningarnas tecknade serier. 
Den omedelbara förbindelsen mellan text 
och bild är något betecknande i engelsk 
konst under iooo-talet och 1100-talet, i må
leri, elfenbensskulptur och guldsmide. Som 
ett besläktat exempel kan det s. k. Gun
hildskorset i Danmarks Nationalmuseum 
citeras, ett arbete av valrosstand frän 1000-
talets slut, ocksä med en framställning av 
Yttersta Domen. Här löper dialogen mel
lan Abraham med Läsarns i skötet och den 
onde rike i djävulens famntag som en dub
bel ström pä korsstammen." Botkyrkaste
nens figurstil kan tyckas grov och karike
rande, men den följer en klart definierad 
engelsk bildtradition med rötter i den ka
rolingiska tidens klassicerande konst i 

Fig. 7. Stenrelief, Kristus In linibis. Bristol 
Cathédral, England. Efter L. Stone, Sculpture in 
Britain, The Middle Ages. — Stone relief, Christ in 
timbis. Bristol Cathédral, England. 

Frankrike. Det är den berömda s. k. Ut-
rcclit-psaltaien och liknande manuskript 
som på ett avgörande sätt inspirerat den 
engelska bildkonsten för generationer 
framåt. Det är ännu en fläkt av denna ka
rolingiska, patetiskt uttrycksfulla stil som 
kan förnimmas i Botkyrkastenens uppstån
delsereliefer: i Björns anrop med drama-

• Se Fr. Beckett, Danmarks Kunst I, Köpenhamn 
1924, s. 251 t., fig. 336. 
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Fig. 8 A-B. Takf.illets dekor på gravvården från 
Botkvrka, SHM. Foto Sören Hallgren. — Deeiira-
tiou 011 ihe roof lill of tombstone bota Botkyrka, 
SHM. 

lig. 9. Gravvård från Botkyrka, SHM. Foto Sören 
Hallgren. — Tonilisionc from holkvika, SHM. 

tiskt gestikulerande händer, i apostlatågets 
f iamätströmmande rörelse, där ryggarnas 
krökta linjer kraftigt understryker tågets 
riktning, och inte minst i huvudenas teck
ning i profil, med tunga härkalotter, starkt 
framspringande näsor och flyende hakor. 
Det är den klassiska profilen i engelsk ver
sion, som vi finner den på den kända 
Bayeux-tapeten och ännu i monoton upp

repning i praktmanuskript , evangelier och 
psalterier, som i början av 1100-talet pro
ducerats i de stora benediktinklostren St. 
Albans i Hertfordshire och Bury St. Ed
munds i East Anglia (lig. fi). 

En stenrelief i katedralen i Bristol, som 
daterats till IOOO-talets mitt , har samma 
låga modellcring med tecknad yta som re
lieferna i Botkyrka (fig. 7).10 Hä r är det 

Fornvännen 68 
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Fig. IO. David dödat lejonet. Detalj av gravvård 
från Botkyrka, SHM. Foto Sonn Hallgren. — 
David kills the lion. Detail of tomhstonc from 
Botkyrka, SHM. 

den fjättrade djävulen under den u p p 
ståndne Frälsarens fötter, vars uppåtblic
kande ansikte visar släktskap mcel de ur 
döden vaknade i Botkyrka. 

Takfallet ovan fiir Yttersta Domen bär en 
rik reliefranka med tre dekorativa blad-
klockor (lig. 8 A). Trädet, som varje är 
grönskar pä nytt, är en allmän symbol liir 

Fig. ii, Tympanon i Southwell Minsier, Nötts., 
England detalj. Efter I.. Stone, Sculpture in 
Britain, The Middle- Ages. Tympanum in South
well Minster, Nötts., England, detail. 

människans uppståndelse eller döden, nun 
sannolikt har den trefaldiga bladrankan 
här en mer specifik innebörd: den fram
ställer livets träd i paradiset, trädet vars 
frukter ger den odödlighet de till domen 
väckta åslundar. 

I romanska kyrkor är den ime utsmyck
ningen som regel uppdelad efter en längd
axel i kyrkans mitt: i söder scener ur 
Gamla Testamentet, i norr scener ur del 
Nya Vänder vi Botkyrka-monumentet med 
absiden mot öster, som det vore naturligt 
för en kyrkomodell, får motiven ur Gamla 
och Nya förbundet en motsvarande fördel
ning i väderstrecken. 

Scenerna nr Gamla förbundet saknar ar
kitektonisk inramning och är huggna i nå
got högre relief än Uppståndelsen (lig. 9), 
Till vänster stär ett vingat fyrfota djur, 
i mitten två djur som tyr sig till varandra, 
på högra flygeln ett lejon och en man i 
färd att bända upp dess käftar. 

Opraktiskt nog håller mannen samtidigt 
en stav i handen, men det är tack vare sta
ven han kan identifieras (lig. 10). Staven 
är herdens attribut, och hcrdegossen fram
för andra i Gamla Testamentet är David. 
Vi känner berättelsen, hur han vägrade att 
bära svärd, när han skulle möta Goliat i 
envig. »Jag kan icke gä så klädd, ty jag 
har aldrig försökt sådant.» . . . »Och han 
tog sin stav i handen och valde ut ät sig 
lem släta stenar ur bäcken . . .» Och vi kän
ner Goliats övermodiga tilltal: »Menar du 
att jag är en hund, eftersom du kommer 
emot mig med käppar?» Också när David 
går i närkamp med lejon, bär han sin stav 
sinn attribut Herdegossen David är en 
Gamla Testamentets förutsägelse om Kris
tus, den gode herden, som ger sitt liv för 
fåren, herden som lämnar de 99 fåren för 
an söka upp elc-i enda och förvillade. 

Under iooo-talet och 1100-talet är fåra
herden David elt populärt motiv i den eng-

' Om Bristolstenen se senast L. Stone, Sculpture 
in Britain, The Middle Ages, Pelican History of 
lil. Penguln Books 1955, s. 19. som knappast rätt 

uppfattat den fjättrade tiguren under Kristi fötter. 
Om 1'treclilpsallaivus stil omsatl i skulpturen a.a., 
*• 35-
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elska konsten. På en fragmentarisk sten-
relief i Southwell Minster (Nötts.) ser vi 
honom bända lejonets käftar, och precis 
som i Botkyrka har lejonet svansen mellan 
benen (fig. 11). Ovanför lejonels huvud 
skymtar det ur dödens käftar befriade lam
met. Reliefen har daterats lill 1000-talets 
senare del.11 

Pä noden till en kräkla, från en fram
skriden del av 1100-talet, har David helt 
elegant stuckit herdestaven under armen, 
och han avbildas i det ögonblick han sliter 
lammet ur lejonets gap (fig. 12).1-

Det vore lockande att tolka det späda 
djur, som stegrar sig på Botkyrka-reliefens 
mitt, som det nyss befriade lammet, som 
lyckligt återförenats med hjorden. Men 
kompositionens fördelning pä bildytan pe
kar snarare på ett samband mellan det 
\ ingade lejonet till vänster och de två väns-
lände djuren, en unge som reser sig på 
bakbenen och lekfullt nafsar efter moderns 
svanstofs, medan modern slickar dess 
nacke. Denna bukoliska grupp synes bilda 
en sluten enhet i förhållande lill Davids-
scenen till höger. Också med all vederbör
lig hänsyn tagen till stenhuggarens begrän
sade möjligheter att karakterisera de fram
ställda djurens art, förefaller det mest san
nolikt, att alla tre djuren bör tolkas som 
lejon, en familjegrupp med en nyfödd 
unge. 

Det vingade lejonet iir i medelt idskons-
ten evangelisten Markus symbol och attri
but, och av de fyra evangelisterna ger Mar
kus den utförligaste berättelsen 0111 Kristi 
uppståndelse. 

Men lejonet som djurens konung kan 
också symbolisera Kristus själv i enlighet 
med Gamla Testamentets förutsägelse om 
lejonet av Juda. På Botkyrkastenen ger 
tolkningen av djurgruppen som helhet ett 
klan eskatologiskt perspektiv. Enligt en 
allmänt utbredd medeltidslegend med an-

11 Stone, a. a., pl. 29 A, s. 48, med datering lill 
1000-talets mitt eller senare del. 

12 H. Swanenaki, Monuments of Romanesque Art, 
Chicago 1953. pl. 196, nr 452, ined bestämning av 
kräklan, i Carrand Coll. i Bargello, Florens, som 
engelskt arbete frän omkr. är 1175. 

Fig. 12. Detalj ax kiäkla, Carrand coll., Bargello. 
Florens. Efler H. Swarzenski, Monuments of Ro
manesque An. — Detail of crosier, Carrand coll., 
Bargello. Florence, 

tika rötter skulle lejonets ungar födas döda 
och först på tredje dagen väckas lill liv 
genom att fadern-lejonet i dem inblåste 
sin ande. Denna företeelse i djurriket upp
fattades som en parallell lill Kristi upp
ståndelse och som symbol för Guds livgi
vande makt. Motivet är ofta framställt i 
medeltidskonsten, och lejoninnan kan då 
ha en, två eller tre ungar, men sällan åter
ges det med en sådan grace och livlighet 
som här på Botkyrkastenen. (Det tomma 
fältet t. v, om gruppen bär inga spår av 
skulpterad utsmyckning och har sannolikt 
redan från början varit slätt.) 

Den enskilda människosjälens frälsning 
är det centrala motivet i grav vårdens ut
smyckning ocksä på denna, det Gamla Tes
tamentets sida, i Davids kamp mot lammets 
förgörare likaväl som i fabeln om lejon
ungens födelse till liv. Takfallel bär en 
reliefranka av samma modell som den mot
stående, men i stället för tre bladklockor 
förekommer hiir — som en antites — tre 
Inflätade djur. Stenens ikonografiskt ge
nomtänkta komposition ger då skiil liir en 
förmodan, all den magra djunankan liar 
speciell anknytning till Gamla Testamen
tet. Lejonet som David bekämpar är döds
makten, som kom in i världen genom det 
första människoparets syndafall, och ran-
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Fig. ig. Fragment av dopfuntskäl. Sigtuna torn-
hem. Foto ATA. — Fragment ot baptismal lönt 
bowl, Sigtuna Museum of Antiquities. 

A I . WMj 

Fig. 14. Fragment av ilopfunlskäl från »Flasta mur», 
Uppland. SHM. Foto Nils Lagergren. — Fragment 
ot haptismal font bowl from "Flasta mm" . Upp
land. SHM. 

kan kunde vara en erinran om det kunska
pens träd, vars frukter ger döden. 

En sådan tolkning motsäges knappast av 
den omständigheten, att samma djurranka, 
en speciell typ av »the inhabited scroll», 
dekorerat skälen på dopfuntar huggna av 
samma konstnär som Botkyi kastenen eller 
av honom närstående mästare. Det åter
står bara fragment av dessa arbeten, skulp
terade i samma röda sandsten som Bot
kyrkavården, skärvor i Sigtuna Fornhem 
(fig. 13) och det för ett par år sedan på
träffade fragmentet från en utgrävning av 

kyrkoruinen »Flasta mur» vid Skokloster 
(fig. 14)." 

Barnet som sänks i dopvattnet dör och 
återuppstår med Kristus och föds till ett 
nytt liv i kyrkan. Dopskålens yttre dekor 
visar den arvsyndens fallna värld och de 
onda makter som dopet löser ifrån. 

Botkyrka-monumentets anglosachsiska 
karaktär har framhållits av flera äldre fors
kare.14 Deras uppfattning grundades fram-
Eör allt pä ett studium av takfallets orna
mentala rankverk. 

I en brett upplagd undersökning av Mä
lardalens romanska stenkons! har Wilhelm 
Holmqvist gjort ett utkast till en närmare 
presentation av konstnären. Runinskrif
tens första ord: »Karl gjorde stenen efter 
Björn, sin frände . . .» tolkar Holmqvist — 
med rätt eller orätt — som ett namngi
vande av själva stenmästaren. Efter en 
första utbildning i sin sörmländska hem
bygd, skulle Karl gjort en studieresa till 
England, och vid hemkomsten utförde han 
sä Botkyrka-monumentet omkr. år ugo.15 

Johnny Roosval, som tidigare härlett det 
anglosachsiska draget i Botkyrka-stenen via 
den gotländska konsten, var icke sen att 
bemöta Holmqvists konstnärsbiografi.10 

Den portalskulptur i Rekarncbygdens kyr-

"' Dopfuntsfraginenteii i Sigtuna, funna 1923 pä 
Fornlieiiiinils tomt, publicerade av E. Floderus, En 
gilleskyrka i Sigtuna?, Fornvännen 1927, s. 261 f. 
— Angående- fyndet från Flasta mur se rapport om 
kyrkoruinens utgrävning till riksantikvarieämbetet 
(6517/69) av B. Freelricson-Hobcrg, som jämför det 
nyfunna fragmente) med de i Sigtuna förvarade. 
Fragmentet från Flasta bär SHM inv. nr 28883. 
11 Se C. R. af Ugglas, Gotlands medeltida trä
skulptur lill och med höggotikens inbrott, Stock
holm 1915, s. 76 med hänvisning till äldre littera
tur. 
'•• VI. Holmqvist, Sigtunamästaren och hans krets. 
En studie i Mälardalens romanska stenkonst, Si-
lune Dei 7. ärg. 1948 och separat Halmstad 1948. 
— Bratc-Wessén, a. a., s. 254, tolkar runinskriften 
så, att Karl, Björns frände, lät göra stenen. Att han 
lät göra stenen torde framgå av namnets placering 
törs! i inskriften — 0111 han dessutom utfört stenen 
manuellt, elet torde vara cn i det närmaste olöslig 
fräga. 
10 J. Roosval, Die Steinmeister Gottlands, Stock
holm 1918, s. 130 f. — E. Lundberg, Probleme I 
Hegwald, Från stenålder till rokoko. Studier till-
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ägnade Otto Rydbeck 25/8 1937, Lund, s. 208 f. 
tillskriver Botkyrka-stenen den gotländska pseudo
nym -mästaren Semi-Byzantios. 
17 J. Roosval, Mustaschmästaren i Rekarne, Studier 
tillägnade Henrik Cornell på sextioårsdagen, Stock
holm 1950. — Jfr VV. Holmqvist, Konsten i Söder
manland på den helige Botvids tid, Sörmländska 
kyrkor 9, Eskilstuna 1953, som vidhåller sin date
ring av den äldsta romanska stenskulpturen i Re
karne till 1000-talets slut och iioo-talcts början. 
—• Momunentgruppen har utökats med ett nyfynd: 
ett vackert skulpterat manshuvud mcel mustasch, 
som kommit fram i samband me-el en undersökning 
i Kumla kyrka i Närke. 
ls J. Roosval, Studier i Linköpings domkyrka, 
Antikvariskt Arkiv 3, Stockholm 1955. 
' "Jfr Holmqvist, Sigtunamästaren . . . a.a., s. 77 f. 
Barlingbofuntens anglosachsiska inspiration före
faller sålunda helt oberoende av Botkyrkamästa-
rens verk. 

'-" Holmqvist, a. a., s. 65 f. — Om Ringerike-Stilen 
i England jfr Kendrick, a. a., s. 98 f. 
21 Motsvarigheter till »the inhabitecl scroll» pä 
Bolkyrkamonunientet med dess magra lövverk åter
finns i de handskrifter William of St. Carilef, 
biskop av Durhain 1081-96, skänkt sitt katedral
bibliotek. Jfr M. Rickert, Painting in Britain, The 
Middle Ages, London 1954, pl. 56 A, initial i Hiero
nymus kommentar till Jesajas, Bodleian Library, 
Oxford, 717. — En motsvarande rytm och elegans 
i rankans flätning utmärker ocksä elt par clfen-
bensarbeten, kanske från St. Albans eller Durham, 
frän noo-talets början, se T. S. R. Boase, English 
Art 1100-1216, Oxford 1953, pl. 30 c, och M. H. 
Longhurst, English Ivories, London 1926, pl. 28, 
No. XXVII, och pl. 30, No. XXVIII. - Paradis-
träelets bladklockor har en tidig form i sin enkla 
stilisering, två profilställda akantusblad på ömse 
sidor om cn rundad bladlob, välkänd i omajaclcr-
nas dekorativa konst men ocksä förekommande i 
engelska manuskript frän iooo-talet, ibland för att 
återge en trädkrona, jfr C. R. Dodwell, The Canter
bury School of llluminalion 1066-1200, Cam
bridge, 1954, pl. 47 C, London, British Museum 
MS. Cotton Nero CVII, f. 46. - Den ålderdom
ligaste dekoren på Botkyrkastenen är dock den 
magra spiralranka i väl rundad relief, som fyller 
takets gavelstycken — i sin täta graciösa flätning 
erinrar den om dekorativa fyllningar på nordeng-
elska stenkors trän tiden före norniandernas eröv
ring. 

-'- Botvids martyrdöd anses ha inträffat omkr. år 
1120, och han bör dä ha varit en man i sina 
mogna är. Den fragmentariska runinskriften upp
repar Bänkfrids, Björns och Botvids moders namn, 
på ett sätt som låter förmoda, att hon ännu varit 
i livet och medverkat vid värelcns tillkomst. I sä 
tall har Björn knappast uppnått cn mycket hög 
älder — hans frånfälle bör ha inträffat under pe
rioden ca 1130-ca 1150. Jfr Holmqvist, a.a., s. 72 f. 

kor, i Hammarby, Tumbo, Torpa och Jä
der, som Holmqvist åberopat för att visa 
mästarens inhemska bakgrund, vore enligt 
Roosval både för sen och för primitiv för 
att tillmätas betydelse i detta samman
hang.17 Enligt Roosval var Karl en inter
nationellt verksam man med ett ceuvre, 
som kan studeras i bevarade arbeten inte 
bara i Mälardalen utan ocksä i Lunds och 
Linköpings stift.18 

En närmare granskning av materialet ger 
knappast stöd för denna tes. Botkyrkamäs
taren har säkerligen fått sin utbildning i 
England, men hans speciella stil och hand
lag återfinns enbart i monument i Mälar
dalen.19 För Rekarneskulpturen, vars ang
losachsiska påbrå Holmqvist visat, saknas 
alla yttre kriterier, som kunde ge en fast 
datering. Men redan det utvecklade sinnet 
för tredimensionell form synes tala för en 
annan och yngre period än de första trä
kyrkornas och stensarkofagernas tid. Själva 
idén till fignrsmyckade portaler i sten 
kunde ha hämtats frän den kända utveck
lingen i Skara stift vid 1100-talets mitt, och 
motivens delvis rätt ålderdomliga hållning 
förklaras på naturligt sätt genom Rekarne-
skulpturens karaktär av bygdekonst. 

Vår enda säkra datering av Botkyrkaste
nen är en terminus post quem, 1129, året 
för kyrkans invigning. Men monumentets 
stilistiska förutsättningar i England ligger 
före detta är och gär ned i iooo-talet. Till 
det ålderdomligaste hiir takfallets orna
mentik, dess graciösa skroll med inslag av 
nordisk Ringerikestil, paradisträdets en
kelt stiliserade bladklockor och den flö
dande rytmen i kunskapens träd med sir
ligt inflätade djurfigurer.20 Dess närmaste 
motsvarighet finns i nordengelsk manti-
skriptkonst och elfenbensskulptur från 
1000-talets slut och 1100-talets början.21 

Bolkyrkamästarens verksamhet i Sverige 
bör falla inom 1100-talets andra fjärde
del.22 

Märkligt nog har ett av de ålderdom
ligaste och säkraste tecknen till engelskt 
konstinflytande i den helige Eskils biskops
döme alldeles tappats bort i den hittills 
förda diskussionen: en sandstenskolonn. 
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Fig. 15. Kolonn från Granhammar, Vintrosa sn, 
Närke. SHM. Foto Sören Hallgren. — Column 
from Granhammar, Vintrosa parish, Närke. SHM. 

funnen vid kyrkoruinen vid Granhammar 
i Vintrosa socken i Närke (fig. 15).23 Ko
lonnen har närmast fyrsidig genomskär
ning med rundade hörn och orneras av ett 
brett llätband i relief. Den smalnande top
pen markeras av breda, bladliknande 
lungor i låg relief. Det är den klassiska 
formen tör engelska stenkors, som vi fin
ner dem i hundratal i norra England, i 
gränsbygderna mellan en äldre kristen ci
vilisation och de av vikingarna ockuperade 
områdena. Liksom de flesta engelska mot
svarigheterna har också Granhammarste
nen förlorat sitt krön, ett hjulkors eller ett 
likarmat kors med fria ändar. Stenens 
plana baksida visar, att den varit rest vid 
kyrkan, antagligen vid dess södra vägg.24 

De engelska kors som i utförandet står 

Fig. 16. Stenkors i I.eek, North Staffordshirc, Eng
land. Efter T, Pape, The Roundshaftecl Pre-Nor
man Crosses ot the North Statforelshirc Area. — 
Stone cross at Leek, North Staffordshirc, England. 

• Kolonnen jämte en yngre dopskål och ett yngre 
kors i kalkslen med samma ursprung tillhör His
toriska museets samlingar och bär inv. nr 8165. 
— Se E, Ekhoff, Kyrkan vid Granhammar i Vint
rosa socken, Nerike, Månadsbladet 1888, s. 164 f., 
som observerat kolonnens anglosachsiska karaktär 
men ej dess ursprungliga uppgift. Jfr samme förf.. 
Svenska stavkyrkor, Stockholm 1914-1916, s. 350 f., 
sora jämför kolonnen med cn till formen avvi
kande kolonn på Edsbergs kyrkogärd i Närke, möj
ligen ocksä denna ursprungligen skaftet till ett 
stenkors från äldre medeltid. — Jfr Sveriges Kyr
kor, Närke bd. 1, h. 2, Vintrosa kyrka, Stockholm 
1949, s. 242 f. — Om en bevarad gravhäll från 
samma plats se S. B. F. Jansson, Gravhällen från 
»Granhaniinarskyrkan» i Vintrosa, Från bergslag 
och bondebygd, 1955, och samme förf., Hammarby-
stenen och Hammarbykistan, Fornvännen 54, 1959, 
21 T . D. Kendrick, Late Saxon Sculpture in North
ern England, Journal of the British Archaeological 
Association 1941, s. 49. — Om korsskaftcts form se 
samme förf., s. 68 f. 

Fornvännen 68 



Gravstenen från Botkyrka och korset från Granhammar 11 

Granhammarkorset närmast — exempel
vis det monumenta la korset i Lcek i Nor th 
Staflördshire (fig. 16) — dateras till tiden 
frän ejoo-talets mitt lill looo-talcts mitt.25 

Men givetvis har monumenten bevarat sin 
aktualitet sora förebilder ännu liinge ef
ter sin tillkomsttid. 

Granhammarkorset kunde vara rest av 
en engelsk immigrant, medan ännu Eskil 
=5 Kendrick, a. a., s. 47. — Om korset i Lcek se 
T. Pape, The Round-Sliaftcd Pre-Norman Crosses 
ot The North Staffordshirc Area, The North Slaf-
fordshire Field Club. Transactions and Annual Re-
j>ort 1945-46, Vol. LXXX. — Om kolonuformens 
eventuella karolingiska ursprung och om de fyr
sidiga skallens spridning i nord-västra Mercia och 
Lancashire, jfr Stone, a. a., s. 19, s. 32. 

verkade Nordanskog. Såvitt vi vet är korset 
unikt i landet, och kanske bör det ses som 
ett värdtecken för den segrande anglosach
siska mission, som med Eskils martyrdöd 
gick in i sitt sista, avgörande skede. 

Botvidslegenden berättar, att Botvid 
hämtat sin kristna tro i England. Niir han 
föll för mördarhand omkr. år 1120, bör 
han ha varit en man i sina mogna år. Grav
värden över brodern Björn är ett vittnes
börd bland mänga ora engelskt kulturin
flytande i Mälardalen under noo-talets 
förra del, ett inflytande som varit tillräck
ligt starkt att ge den kyrkliga konsten häl
en särprägel i förhållande till utvecklingen 
i landets övriga delar. 

The Gravestone from Botkyrka, Södermanland, and the Column 
from Granhammar, Närke 

T h e memorial from Botkyrka (fig. 1) is 
perhaps the most remarkable gravestone 
from the early Middle Ages in Sweden, a 
solid block of sandstone carved all round 
in the shape of a house with a four-sided 
roof. T h e runic inscription on the roof-
ridge teils that Karl made this monument 
to commemorate Björn, his relative, and 
Björn has long since been idcntified as lhe 
brother of St. Botvid, who was m a n vred c. 
1120. Björn buil t the first church at Bot
kyrka in honour of his brother, a wooden 
church inaugurated in 1129 A.D. 

Tombstones in the shape of houses are 
known in nor thern England in lhe period 
from c. 700-1100 A.D. (figs. 2-3), and the 
Botkyrka monument may be looked upon 
as a late offshoot of ihis English tradition. 
T h e carved decoration of the monument 
has justly been claimed as an example of 
English influence 011 the early Roman
esque art of Sweden. T h e main front shows 
a representation of the Last fudgement; 
in the middle Christ with raised hands and 
the sign of the cross, to the left a procession 
of six holy men, probably the apostles, and 
to the right the archangel Michael blow-
ing his t rumpet and the dead rising from 

their tombs (figs. 4-5). T h e Lat in inscrip
tion 011 the roof-edge above contains a re-
commendation of Björn and a prayer for 
his soul directcd to Christ. T h e name of 
Björn touches the last arcade to the right, 
and 110 doubt the big figure here repre
sented in prayer is supposed to be Björn. 
T h e figure style, crude as it may be, seems 
inspired by English art following the Caro-
lingian tradit ion of the Utrecht Psalter and 
still recognizable in stone carvings and 
manuscript paintings of late 11 th and early 
i2th century date (figs. 6-7). T h e dramatic 
praying gesture of Björn's hands, the 
hunched backs of the apostles indicating 
a forward movement, and the characteris
tic profiles of the hcads with strong growth 
of hair, big noses in the line of the fore-
bead, and very reduced c hins, are as many 
signs that the artist was indebted to this 
classical heritage.—The roof above shows 
a vine wilh three threefold leaves, prob
ably a symbol of the T ree of Life in para
dise (fig. 8 A). 

T h e monument bas the shape of a 
church with a rounded apse at one end. 
If the monument is tnrnctl with the apse 
towards the East, according to the normal 
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orientation of a church building, the Last 
Judgemenl would be carved on the North 
side of the monument. In Romanesque 
times the interiör decoration of a church 
is usually partet! with a longiludinal axis 
in the middle—to the North the scenes 
of the New Testament, to the South the 
scenes ot the Old Testament. In the Bot
kyrka monument the same order seems to 
reign. The long side to the South shows 
two figural groups (figs. 9-10). To the right 
David, staff in hand, figliting the lion. Da
vid here prefigures Christ, the good shep-
herd, who gives his life for the sheep, and 
leaves the 99 sheep to find the single one 
löst. David figliting the lion is a populär 
motif in contemporary English art (figs. 11-
12).—To the left a family of lions: the 
winged lion may be a symbol of Christ, 
and the cub rising towards the lioness re-
calls a medieval legend: that the young of 
the lions are born dead, and only given 
life 011 the third day through the breath of 
their father. This is a symbol of the Re-
surrection. 

The carefully worked out, symbolic con
tent of the decoration makes us wonder, 
if the "inhabited scroll" on the roof at this 
side of the monument does not represent 
the tree of knowledge of good and evil, as 
a remembrance of the original sin and the 
world of the Old Testament (fig. 8 B). Such 
an interpretation could only be strength-

ened by the fact that the same motif de
corated the bowls of baptismal fonts from 
the same workshop as the Botkyrka mon
ument, iinfortunately only known from 
fragments (figs. 13-14). The exteriör of the 
fonts showed the world under the ban ot 
original sin. The child cllpped in holy wa
ter was freed from sin, died and was re-
surrected with Christ and born to a new 
life in the Church. 

The Botkyrka monument may be dated 
to the second quarter of the i2th century, 
and no doubt the master of this remark
able piece of carving, a Swede or an Eng-
lishman, was greally indebted to the in
spiration of English art from this period 
or of an even earlier date. According to 
the legend St. Botvid had been christian-
ized in England, and the English influence 
in the missionary period in these parts of 
Sweden is docnmented in many ways. It is 
stränge that the sandstone column from 
Granhammar (fig. 15) has not been qtioted 
before as a conclusive evidence of the in
sular influence on the bishopric of St. Es
kil, a missionary who was martyred at 
Strängnäs at the end of the 11 th century, 
and according to the legend a man of Eng
lish descent. The column is the shaft of a 
stone cross of a renowned Northern Eng
lish type (cp. fig. 16), and may be dated 
to the days of St. Eskil. 
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