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Several hundred medieval stone slabs bearing a Tree-of-Life ornamentation, the 
so-called liljestenar, are still in existence in the west Swedish County of 
Västergötland. For a century these stones have been regarded as grave stones 
showing influences from 13"1 C. English Romanesque art. Recent studies show, 
however, that they are most likely a kind ofart already known in Byzantine art 
from the early 11 t n C. It is argued here that these stones probably represent an 
orthodox-Christian period prior to the Catholic mission described in the com
mon written sources. 
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Inkdning 
Att vikingatiden tilldrar sig särskild uppmärk
samhet beror förmodligen på att det är först då 
som fornsakerna närmare belyses av skriftliga 
källor. Men som Mats Malmer (1963, s. 13) rik
tigt påpekat medför det svåra problem om man 
föreställer sig att skriftkällorna omedelbart ger 
förståeliga upplysningar och bevisvärde, och att 
artefakterna är mindre värda och först måste tol
kas. Rent källkritiskt innehåller i själva verket de 
skriftliga källorna »inte ett enda moment som 
kan förutsättas vara objektivt sant». Artefakterna 
utgör däremot rester av ett historisk skeende, 
och innehåller som sådana »en objektiv sanning 
som omedelbart kan utnyttjas». 

Ett område där forskningen fortfarande mer 
påverkas av några knapphändiga skriftliga käl
lor än av mängden artefakter är frågan om hur 
kristnandet av Sverige skedde (Staecker 1997a, 

s. 446, Gräslund 1996, s. 42). Utifrån en priori
tering av artefäktmaterialet hävdas i detta sam
manhang att kristendomen tidigast och mest ge
nomgripande kom till Sverige från öster och By
sans. Kristi lära antas då mer spontant har anam
mats av självmant kristnade nordbor, som varit i 
österled på handelsfärd eller i tjänst. Den orto
doxa kristendomen antas vidare ha undan
trängts av katolicismen i ett senare skede, efter 
den officiella brytningen mellan kyrkorna år 
1054. Som ell av de viktigaste vittnesbörden om 
detla framhålls här, de s.k. liljestenarna (fig. 1), 
vars förebilder torde kunna återfinnas i det by
santinska riket redan på 900-talet 

Ortodox assimilation föregick katolsk mission 

En allmän uppfattning är att den västliga kyrkan 
helt har dominerat den kristna påverkan på de 
nordiska länderna alltsedan Ansgar på 800-ta-
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Fig. i. Liljestenarna föreställer ett livsträd, där sym
bolik, formspråk och kronologi pekar mot Bysans. 
Vänster bildfält kan antas symbolisera jungfru Maria 
Theotokos, där postamentet utgör en springkälla el
ler livets flod. Högra fältet torde symbolisera Krislus 
på ett pyramidalt postament. Götene kyrka. Foto L. 
Rhodin 1993. — The Stone Slabs wilh Tree-of-Life 
Ornament, the so-called Liljestenar, show influences 
from Byzantium. The left field perhaps symbolises 
the Virgin Mary, lhe Theotokos, where the base is 
the Fountain of life. The right field may symbolisc 
Christ on a pyramid-shaped base. Götene Church, 
Västergötland, Sweden. 

let, och då »spelar den bysantinska kristendo
men knappast någon större roll» (Hellström 
1996, s. 93). Det har rentav hävdats att det inte 
finns något »belägg för att kristendomen i dess 
bysantinska form någonsin skulle ha slagit rot i 
Sverige» (Nilsson 1998, s. 64). Det bysantinska 
konstinflytande som ändå går att spåra har an
setts inskränka sig till ett ytligt kopierande 
(Fuglesang 1997, s. 55). Att t.ex. runstenarna 
har tydliga östkristna drag har man gärna velat 
nedtona (Beskow 1993, Hellström 1996). Det 
finns inte, menar man, några fynd som kan tol

kas som ett tecken på »fysisk närvaro» av män
niskor med ortodox tro (Duczko 1997, s. 309). 

Själva kristnandet sägs i nästan alla stan
dardverk ha sin grund i mission, enkannerli
gen från Tyskland eller England, även om det 
fortsatta kristnandet kunde genomföras »ini
från» (Brink 1996). Ofta uppfattas övergången 
till kristendomen som något utifrån påtvingat 
(Birkeli 1973), och det anses att den grekisk
ortodoxa missionsmodellen inte innebar aktiv 
mission (Gräslund 1996, s. 41 , Hallencreutz 
1997, s. 337, Nilsson 1998, s. 61). 

Mot detta har man, i regel inte lika tvärsä
kert, sagt att »det saknas inte alls belägg för re
ligiös influens från öster på det svenska mis
sionsfältet» (Palme 1959, s. 127), och att det 
faktiskt är rimligt att anta en odokumenterad 
rysk/bysantinsk mission (Staecker 1996, s. 63; 
1997c, s. 218, 1998a, s. 222, 1998b, s. 147). 
Likaså pekar arkeologiskt material mot öster 
(Ambrosiani 1993), och vissa östkristna före
mål skulle kunna »indikera influenser» från 
den ortodoxa kyrkan på iooo-talet (Jansson 
1996, s. 40) . Man har framhållit att åtminstone 
vissa delar av Sverige kan ha varit kristna redan 
före Ansgars tid genom individuella kontakter 
(Hellström 1996, Gräslund 1997) eller östlig 
mission (Holmqvist 1975). 

Det kan framhållas att alla väringar, eller 
varjager, i den kejserliga livvakten döptes i S:ta 
Irenekyrkan i Konstantinopel. Europas kultu
rella, centrum och den dåtida kristenhetens 
högborg vaktades knappast av hedningar. Re
dan på ett tidigt stadium bör alltså många nord
bor, som blivit självmant kristna utomlands, ha 
kunnat föra hem religionen utan missionärer. 
Kristnande utan mission förklarar 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 mytbild
ningen kring missionen, etc. 

Sveriges forna förbindelser med Oslerkindet och Bysans 

Utifrån såväl skriftliga källor, som krönikor och 
runstenar, och föremål som kyrkokonst och ar
keologiska fynd, har forskningen länge kunnat 
konstatera starka band mellan Norden och 
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Östeuropa-Bysans under järnåldern (Zeitler 
1981, Piltz 1989, 1997, 1998, Roslund 1997). 
Vikingatidens svenskar hade säkerligen, åt
minstone i de högre samhällsskikten, en god 
bild av Europakartan. Välkända är runstenar
nas uppgifter om färder till »Grekland». Långt 
senare finns en reminiscens i det bekanta stad
gandet i Äldre västgötalagens ärvdabalk, om att 
»Ingen mans arv tager han, medan han sitter i 
Grekland». Detta syftar säkerligen på väringar-
nas färder till Miklagård, som var vanligast före 
år 1000. Man kan också erinra om den isländ
ska grågåslagens passus, om att armeniska och 
grekiska präster hade rätt att predika i Norden 
(Larsson 1991, s. 141). Den rumsliga utbred
ningen av olika föremålstyper, som mynt, kru
cifix, enkolpier och olika smycken, etc. har 
också studerats (t.ex. Arne 1911, 1914, 1943. 
Duczko 1997, Staecker 1997b, Muller-Wille 
1997, 1998). Importerade bysantinska mynt 
har påträffats på skilda håll i Sverige och i flera 
fall ser man snarlika stildrag på liljestenarna. 
Fasta fornlämningar också har nyttjats, t.ex. an
ses talrika gravar i Ryssland tyda på en bety
dande närvaro av svenskar (Callmer 1981, 
Jansson 1997). 

Liljestenama och livsträdssymboliken 

Den tidiga kristendomen i Sverige kan belysas 
genom liljestenarna, som är en sammansatt 
grupp av reliefornerade plana stenar. Någon 
närmare typologi saknas ännu. Stenarna finns 
uteslutande inom det forna Skarastiftet. Ett par 
stenar finns även i Bohuslän, som dock en kort 
period under Olof Skötkonung lär ha hört till 
Sverige (Nord. Familjebok). Fyndmässigt är lil
jestenarna i regel knutna till kyrkor och kyrko
gårdar. Liljestenarna har främst dokumente
rats av Folke Högberg (1960). I nästan alla stu
dier på senare år saknas referens till Högbergs 
additament (1967) till grundboken. I tillägget 
redovisas 102 stavkorshällar och 338 liljestenar; 
en avsevärd utökning av det kända antalet se
dan 1960. Frånsett några troligen sekundära 
inskrifter finns det inga samtida skriftliga käl
lor som säger något om liljestenarnas bak
grund. Sådana fornsaker måste behandlas som 
ett stumt artefaktmaterial (M. P. Malmer 1963, 
s. 14O. 

Även om vi inte känner till liljestenarnas 
tillkomst, så är symboliken lätt att urskilja. Det 
mest utmärkande stildraget är det stiliserade 
livsträdet, både i form av långa rankor och i 
form av palmetter. Ibland utgör livsträdet en
dast en liten skottknopp eller, som man säger i 
andra sammanhang, »fransk lilja»; denna sym
bol finns redan under den äldsta kristna tiden. 
Idén om livets träd finns på flera håll, bl.a. i vår 
egen Yggdrasil. De äldsta spåren av symbolen 
finns dock österut, t.ex. i den mesopotamiska 
mytologin och i Gamla Testamentet. Livets träd 
finns redan beskrivet i Första Mosebok: 
»Herren Gud lät nämligen alla slags träd som 
voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa 
upp ur marken, och livets träd mitt i lustgår
den, så ock kunskapens träd på gott och ont» 
(1 Mos. 2:9). I Nya Testamentet får Kristus sym
bolisera livsträdet: »Jag, Jesus, har sänt min 
ängel för att i församlingarna vittna om detta 
för eder. Jag är telningen från Davids rot och 
kommen av hans släkt» (Upp. 22:16). 

Liljestenama i ett romanskt perspektiv 

Liljestenarnas datering och ursprung är höljt i 
dunkel, varför man i flera sammanhang nöjer 
sig med att säga att de är medeltida, utan när
mare bestämning (t.ex. Nationalencyklopedien 
1993). Äldre forskning hänförde dock stenar
na till såväl senmedeltid (Fischer 1920,5. 113), 
som senromanskt 1200-tal (Gardell 1945, s. 
141). Ofta har man antagit att de har sitt ur
sprung i England (Widéen 1938, s. 196). Ett 
exempel på de engelska reliefstenar från 1200 
talet, som länge har antagits vara en förebild 
för liljestenarna, finns i en kyrka i Lewes. 
Inskriften över stenen säger att »Här ligger en 
soldat, ättlingen av danska kungar, vars namn 
Magnus...» (Boutell 1854, s. 49). De engelska 
stenarna har endast vaga likheter med liljeste
narna och idén om ett engelskt ursprung kan 
lämnas därhän. Eventuella impulser kan snara
re ha gått i motsatt riktning, från Skandinavien 
till England, t.ex. hade redan Knut den store 
livsträd på sina mynt. 

Den moderna forskningen har i flera fäll 
uppmärksammat liljestenarna, men knappast 
bringat någon klarhet. Eivind Claesson hänför 
liljestenarna till »tiden för det romanska kyr-
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kobyggandet och strax därefter», d.v.s. främst 
slutet av 11 oo-talet (Claesson 1989, s. 88). Be
träffande ursprunget refereras det vanliga an
tagandet om engelska förebilder. 

Även Jan Svanberg betecknar liljestenama 
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—1250 
(Svanberg 1995,5. 128). 

Jes Wienberg tycks likaledes oklart mena att 
liljestenarna bör klassificeras som romanska 
och att de är senare än tiohundratalet, »Er lil
jesten med deres romanske utsmykning da og
så forromanske gravmonumenter? Nej, date
ringen er naeppe trovaerdig...» (Wienberg 
1997, s. 198). Något skäl för förmodandena 
anges inte. 

Stig Lundberg har i ett arbete om Väster
götlands tidiga kristnande mer i förbigående ut
gått från att liljestenarna tillhör den romanska 
konsten och därmed tillhör ett senare skede än 
det tidigmedeltida (Lundberg 1997, s. 8). Efter
som endast sen vikingatid och tidig medeltid 
avhandlas utelämnas därför liljestenarna i stort 
sett helt. 

Rune Edberg har kommenterat liljestenar
nas datering i en recension och menar, tydli
gen inte utan tvivel, att det är en »intressant» 
uppfattning att liljestenama skulle kunna höra 
till »missionstiden under iooo-talet» (Edberg 
10-97)-

Markus Dahlberg sorterar in liljestenarna 
bland romanska gravvårdar, även om han före
drar termen »kanllisthällar» (1998, s. 124). 
Dahlberg anser att likheterna med annan 
skulptur hänför liljestenarna till 1100- och 
1200-lalen. Han antar, att liljestenarna var en 
biprodukt till det florerande stenkyrkobyggan
det fr.o.m. 1100-talet. 

Några sakskäl till att de sirligt livliga liljeste
narna skall förknippas med den allvarstyngda 
och strama romanska konsten bar inte fram
kommit Redan Roosval (1917, s. 11) ansåg 
tvärtom att konsthistorien hade »grumliga fö
reställningar» om Bysans, och att många tidiga 
stildrag, som på flera västgötska dopfuntar, 
hade östliga »byzantinska» förebilder (Roosval 

1913, s. 17). Forskningen ger alltså ett oklart 
intryck, och det saknas ännu ett enda utländskt 
exempel som styrker engelsk proveniens eller 
ett romanskt ursprung. 

Liljestenarna i ett bysantinskt perspektiv 

Även om de flesta forskare förbundit liljeste
narna med England, så har några tidigt vänt 
blickarna mot öster. j \nders Lignell omtalar 
stenar: »I Bolstad två med bysantinska blad och 
slingersirater» (Lignell 1851). Själva termen 
liljesten infördes av C.J. Ljungström 1877, och 
även om den är missvisande finns det ingen an
ledning att ändra på den. 

Ture A m e är en av de som mest ingående 
har behandlat Sveriges kontakter med Östern. 
Han noterade att livsträdsmotivet och palmet-
terna var mycket vanliga stildrag på orientalis
ka arkeologiska föremål från 800—1 ooo-talen 
(Arne 1911, 1914). Han såg sambandet med 
liljestenarna i Västergötland, men undvek ty
värr att analysera den samtida auktoriteten 
Hans Hildebrands förmodan om att de var ro
mansk 11 oo-talskonst (Arne 1911, s. 64). 

Den äldsta kyrkliga konstens starka östkrist
na eller bysantinska band påtalades tidigt av 
Johnny Roosval. Han menade att liljestenama, 
eller de »liggande gravhällarna» hörde till den 
äldsta kristna konsten i landet, och att den kun
de följas i olika former »från iooo-talet åt
minstone t.o.m. 1200-talet» (Roosval 1913, s. 
8) . De tidiga kristna hällarna, dopfuntarna och 
piscinorna klassificerade han varken som ro
manska eller förromanska utan som österländ
ska och bysantinska. 

Vivi Laurent Täckholm, som bl.a. var pro
fessor i Kairo, uppmärksammade likheterna 
mellan liljcstcnarnas ornamentik och den som 
förekommer inom den koptiska kyrkokonsten. 
Hon framhöll bl.a. att liljestenarnas dubbel
trappa med ett därifrån uppväxande livsträd 
skulle »kunna vara en sinnebild av uppståndel
se och evigt liv» (citat efter Högberg 1960, 
suppl. sid. 5). 

Folke Högberg var med tiden öppen för 
tanken, att impulserna till denna palmettorna-
mentik och livsträdssymbolik kunde ha kom
mit från bysantinskt och orientaliskt håll. Han 
framhöll likheten mellan liljestenar och väst-
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Fig. 2. a. Fragment av liljestensliknande relief, Hagia Sofia, Istanbul. Hjärtpalmetten med nedböjda skott har 
en motsvarighet på liljestenen i Skara domkyrka. Foto L. Rhodin. b. Liljesten i Skara domkyrka, detalj. 
Teckning K. Torin, 1871. c. Armband av silver med livsträdsmotiv, detalj, 11 oo-tal. Funnet vid Tver, Ryssland, 
efter Rybakov ig7i. — a. Stone relief with a Tree-of-Life Ornament, Hagia Sophia, Istanbul. The palmetto 
with drooping branches is similar to a stone in Skara Cathédral in Västergötland, b. Stone slab in Skara 
Cathédral. c. Russian silver bracelet with a representation of the Tree of Life, i 2 t n century; detail. 

götska fynd av bysantinska mynt med kors på 
trappstegspostament, präglade under sent 
900-tal (Högberg 1967, s. 4) . Vad beträffar da
teringen måste det dock framhållas att det 
finns bysantinska mynt med tydliga kors på 
trappstegspostament såväl tidigare som senare. 
I Griersons (1982) stora redovisning av 1527 
olika bysantinska mynt återkommer motivet 
med kors på trappstegspostament på mer än 
180 olika präglingar alltfrån Tiberius II 
(578—582) till åtminstone Manuel Comnenus 
Ducas (1230—1237). Till detta kommer ett 
smärre antal mynt med kors på kulle eller kors 
med trädgrenar uppgående från basen, d.v.s. 
stildrag som känns igen på liljestenama. 

Sambandet mellan liljestenarna och den 
bysantinska konsten har först i sen tid utveck
lats med talrika exempel (Rhodin, Lindblom 
och Klang 1994). Tydliga samband i denna stu
die har senare anammats på konstvetenskap-
ligt håll, då Elisabeth Piltz håller med om att lil
jestenarna »har sina förebilder i det medeltida 
Grekland», och att de »intygar grekiskl-orto-

doxt dop och trostillhörighet» (Piltz 1996, s. 
62;även 1997, 1998) 

Likheter mellan liljestenar och föremål i det forna 
Bysans 

Inom det forna Bysans, d.v.s. främst det nuva
rande Turkiet och Grekland, finns det talrika 
kyrkliga föremål och bildframställningar där 
likheterna med liljestenarna i Västergötland är 
framträdande. I en av kristenhetens mest cen
trala kyrkor, Hagia Sofia i Konstantinopel, d.v.s. 
Istanbul, finns flera exempel på samband, som 
ett inmurat fragment av en reliefsten med ett 
livsträd i palmettform (fig. 2a), där överens
stämmelsen med en liljesten från Skara dom
kyrka är markant (fig. 2b). Att fler områden än 
Sverige berördes av det bysantinska inflytandet 
framgår bl.a. av exempel på samma motiv i 
Ryssland (fig. 2c). 

En annan känd kyrka i det forna Bysans är 
den heligajungfruns katedral i Hosios Loukas, 
byggd 946—955, i Fokis i Grekland (Rodley 
1994). På kupolens trumma sitter marmor-
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Fig. 3. a. Reliefplatta av 
marmor på kupoltrum
man i Hosios Loukas, 
Grekland; sent goo-tal. 
Motsvarande tema åter
finns på liljestenar i 
Husaby kyrka respektive 
Ryds kyrkoruin. Foto L 
Rhodin. b. Liljesten från 
Ryds kyrkoruin, Västergöt
land. Teckning L. Rhodin. 
— Marble slab under the 
Cupola of Hosios Loukas, 
Greece, late 1 o th Century. 
A similar motive is found 
on slabs in Husaby Church 
and in the ruin of Ryd 
Church ruin, Västergöt
land, b. Stone slab from 
the ruin of Ryd Church. 

plattor med livsträdsmotiv (fig. 3a). Likheter 
med dessa uppträder på stenar från Husaby re
spektive Ryds kyrkoruin i Skövde (fig. 3b). 
Ytterligare ett arkitektoniskt exempel på hur 
liljestensliknande ornament är placerade på 
en kyrka finns i S:t Anastasios relikvarium från 
sent 900-tal, nu i Aachen. Ornamenten finns 
på takkupoler och runt portaler. Stilen är by
santinsk, men arbetet bedöms vara armeniskt 
eller georgiskt (Evans 8c Wixon 1997, s. 461!). 
Det kan för övrigt nämnas att Armenien har en 
rikt flödande medeltida stenkonst med livs
träd, s.k. khatchkar, som kan ha samma före
bilder som liljestenarna. Även islamisk konst 
har fört livsträdsmotivet vidare. 

Vidare kan framhållas en reliefsten i Hosios 
Loukas med två livsträd med paralleller på lilje
stenama (fig. 4a). En bra jämförelse utgörs av 
en liten sten som står i Fnllösas vapenhus (fig. 
4b). Även om andra exempel finns, så kan bil
den på Fullösastenen av utrymmesskäl användas 
vid en jämförelse med ett bysantinskt elfen-
benssnideri på ett evangeliarium (fig. 4c), som 
nu förvaras i Miinchen. Det anses vara från 
1 oootalet, men vissa äldre delar kan ha återan
vänts (Baumstark 1998, s. 630 . Det ovanliga po-

stamentet kan jämföras med ett likartat på en 
annan liljesten vid Mellby gamla kyrkplats. 
Vidare uppvisar en av de vanvårdade liljestenar
na i Norra Härene (fig. 5a) stora likheter med 
en bysantinsk förgylld relik (fig. 5b), som rent
av ansågs innefatta en bit av Kristi »sanna kors». 
Föremålet förmodas härröra från Konstan tino-
pel och dateras till sent 1000- eller tidigt 11 oo
tal, och har hamnat i Donauwörth i Tyskland 
(Baumstark 1998, s. 131). Kontrasten mellan 
kors-reliken och den lika ovärderliga vittrande 
N. Härene-stenen belyser också det stora vård
behovet hos många liljestenar. 

En vanlig detalj på liljestenarna är det s.k. lilje
korset, som i dess äldsta form benämns »kots-
hak» eller »kotshanak». Termen kan ordagrant 
översättas med vädurskors. Detta kors går till
baka på förkristen ikonografi. Denna ikono
grafi övertogs av de kristna och symboliserar 
Guds ljus. Eftersom symbolen både har mycket 
hög ålder och är välkänd i konsthistorien bör 
man använda dess ursprungliga term. De i 
Sverige motsvarande korssymbolerna har dock 
blivit kallade »liljekors» alternativt »Björsäters-
kors» (fig. 6a). Överensstämmelserna mellan 
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Fig. 4. a. Stenrelief med åtta fält, varav två har livsträd, Hosios Loukas; goo-talet. Liknande framställning finns 
pä liljestenar i Fullösa och Mellby kyrkor. Foto Leon Rhodin. b. Liljesten i Fullösa kyrka. Foto L. Rhodin. c. 
Elfenbenssnideri på bysantinskt evangeliarium, troligen iooo-talet. Efter Baumstark igg8. — a. Stone slab in 
eight fields, two of which have Tree-of-Life symbols. Hosios Loukas, late i o t h century. Similar motives are 
found on slabs in Fullösa and Mellby Churches, Västergötland, b. Stone slab in Fullösa Church, 
Västergötland, c. Byzantine ivory cover of a Gospel, late 1 i t h century. 

Fig. 5. a. Delvis överväxt och vittrande 
liljesten vid N. Härene kyrka. Vårdbe
hovet hos många liljestenar är omfat
tande. Samma motiv finns guldglänsan
de på den dyrbaraste av reliker, se fig. 
5b. Foto L. Rhodin. b. Bysantinskt relik
varium bestående av föregivet fragment 
av Kristi kors med liljestensliknande de
kor på förgyllt silverbleck, sent 1000- el
ler tidigt 1100-tal. Efter Baumstark 
igg8. — Damaged stone slab at N. 
Härene Church, Västergötland. Many 
of diese slabs are in obvious need of 
conservation. The same motif is found 
on the most precious relic, see fig. 5b. b. 
Byzantine reliquary with a fragment of 
the True Cross with ornament similar to 
that of the Swedish slabs; late 11 ̂  or 
early 1 2 * century. 
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Fig. 6. a. Kotshakkors på kyrkdörr till Metamorphoskyrkan i Athen. Foto Leon 
Rhodin. b. Kotshakkors på fragment av liljesten från Källby kyrka, 
Västergötland. Foto L. Rhodin. — a. Kotshak-cross on a slab fragment from 
Källby Church, Västergötland, b. Kotshak-cross from Hosios Loukas museum; 
Greece. i o century. 
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Fig. 7. Ryskt/orientaliskt remändebeslag med livsträdssymbol, från Vårby, Huddinge socken, Södermanland; 
goo-tal. Efter Arne 1911. — Russian/oriental escutcheon with Tree-of-Life Ornament in the hoard from 
Vårby, Huddinge parish, Södermanland. 10' century. 

det västgötska och bysantinska materialet är på
taglig (fig. 6b). Motivet med kotshakkorset i en 
komposition som livets träd kan spåras tillbaka 
till Armenien och 700-talet före vår tideräk
ning (Gantzhorn 1991, s. 318). 

Liljeslensmotiven och influensvägarna till Sverige 
För liljestenarna pekar sambanden mot det då
tida Europas centrum, d.v.s. Bysans. Däremot 
finns det flera vägar mellan Sverige och Bysans. 
Idéer kan ha införts av nordborna själva, indi
rekt via grannländer, eller bådadera. 

I Vårby i Södermanland har det påträffats 
en stor silverskatt, arkeologiskt daterad till mit
ten av 900-talet, med föremål från både väst 
och öst. Av särskilt intresse här är ett remände
beslag (fig. 7) med växtornamentik med »blad-
rankor och palmetter, efter all sannolikhet här
ledda ur lifsträdsmotivet»; proveniensen är 
rysk/orientalisk (Arne 1911, s. 5). Ture Arne 
redovisar ett antal liknande beslag från i hu
vudsak 800—900-talen, som påträffats i Ungern, 
Ryssland, och olika håll i Orienten. Ett annat 
bra exempel på ornamentik, som är mycket 
vanlig på liljestenarna, finns på ett östkristet 

spänne funnet i Rösta, Äs socken ijämtland, ar
keologiskt daterat till goo-tal (fig. 8a). Likada
na har påträffats i Ryssland och Ungern (Arne 
1911, s. 19). Som exempel på en liljesten med 
samma stildrag kan nämnas en från Forshem 
(lig. 8b). Det finns flera anledningar att upp
märksamma de ryska kontakterna. Klev-riket är 
tydligt representerat i Sverige genom flera in
tressanta bronsföremål från 900— iooo-talet 
med fågelmotiv, funna på Birka (Ambrosiani 
1993:12). I Ryssland har man genomfört många 
arkeologiska undersökningar som talar för bety
dande nordiska kontakter under 800-900-ta-
len. Under iooo-talet minskar det nordiska in
slaget snabbt (Callmer 1981, Jansson 1997). 

Man har noterat att flera målningar i de got
ländska kyrkorna, inklusive äldre stavkyrkofrag-
ment, i Dahlhem, Eke och Sundre är »rysk-by
santinska» närmast härledda ur Novgorodsko-
lan (Arne 1943, s. 61 ; Nisbeth 1986, s. 56). Om
fattningen tyder på »starkt östligt inflytande un
der 11 ootalet» (Lagerlöf 1984). En målning 
med paralleller till liljestenama finns i Sundre 
kyrka i en del av ett ornamentband med stora 
likbeter med den »ryskbysantinska konsten från 
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Fig. 8. a. Importerat östkristet spänne med palmett som på liljestenarna, goo-tal, funnet i Rösta, J\S socken 
Jämtland. Efter Arne 1 g 11. b. Liljesten från Forshems kyrka, Västergötland. Foto Leon Rhodin. 
— a. Orthodox clasp from Eastern Europé with a palmetto reminiscent of some slabs in Västergötland, K 
century. Rösta, As parish, Jämtland, b. Stone slab from Forshem Church, Västergödand. 

th 

tidig medeltid» (Lagerlöf 1990, s. 150). Inom 
parentes kan det framhållas att man inte bör be
teckna något som »rysk-bysantinsk» konst, utan 
bara endera (Piltz 1996, s. 62). Garde och Käl
lunge kyrkor har bysantinska målningar, sanno
likt utförda av greker. 

De tidiga kyrkorna i Kievområdet uppvisar 
rent bysantinska stildrag som känns igen i de 
ovan nämnda gotländska kyrkorna (Roosval 
1917, s. n f ) . Av särskilt intresse är Sofiakate
dralen uppförd 1017—1037 i Kiev, och Kyrillos-
kyrkan från mitten av 11 oo-talet, i Dorogozhi-
chi nära Kiev (Derzavnyj 1984). Man tycks inle 
tidigare ha noterat likheter mellan liljestenama 
och vissa av kyrkornas väggmålningar. På flera 
ställen finns rankor, palmetter och kotshakkors 
av samma typ som i det svenska materialet. 
Sambanden kanske inte är så märkliga med tan
ke på att Olof Skötkonungs dotter Ingegerd 
1019 gifte sig med fursten Jaroslav I, som 1036 
blev hela Rysslands härskare. Ingegerd är avbil
dad på en sedan 1800-talet övermålad fresk i 
Sofiakatedralen. På en liljesten i Fullösa kyrka 
(fig. 9a), alltså mycket nära Olof Skötkon ungs 
Husaby, finner vi näst intill samma uppåtgående 

palmettornamentik som i Kyrilloskyrkan (fig. 
9b). Om man vill dra ut liljestenarnas koppling
ar hela vägen till Bysans kan man framhålla en 
liknande stenrelief från Hosios Loukas (fig. 9c). 

I Torpa kyrka i Södermanland finns det, 
som Aron j\ndersson (1961) framhåller, unika 
bysantinska målningar. En av de mest intres
santa detaljerna visar ett livsträd, d.v.s. samma 
motiv som på liljestenarna. Som exempel på 
bysantiniserande stil kan nämnas kyrkorna i Vä 
och Vinslöv, liksom Finjagmppen i Skåne, där
till Vrigstad i Småland och i Skönberga i Öster
götland. De närmaste förebilderna antas i hu
vudsak ha kommit från Tyskland (Nisbeth 
1986). Även bland västgötska kyrkor anses ett 
visst sekundärt bysantinskt stilinflytande vara 
representerat, t.ex. i Eriksberg, med förebilder 
som anses gå tillbaka till i huvudsak Tyskland 
och vidare till Italien (Hernfjäll 1993, s. 37 fj-
Bland lösa tyska kyrkliga föremål i bysantinsk 
stil kan nämnas Lyngsjöantemensalet i Skåne 
(Eriksson 1992) 

Det ottonska riket i Tyskland i slutet av 900-
talet bör särskilt framhållas då det under en tid 
var en härd för bysantinsk kultur (Paulsson 
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I 
Fig. ga. Liljesten med avslagen topp i Fullösa kyrka, Västergödand. Foto L. Rhodin. b. Väggmålningar, möj
ligen rekonstruerade, från Kyrilloskyrkan nära Kiev. Teckning efter Derzavnyj 1984. c. Stenrelief från Hosious 
Loukas. Foto L. Rhodin. — a. Stone Slab with damaged top, in Fullösa Church, Västergötland, b. Wall pain
ting in die Church of St Cyril near Kiev. c. Stone relief in Hosios Loukas, Greece. 

1969, s. i i2 f ) . Såväl Otto II (973—983) som 
Otto III (982—1002) var uttalat intresserade av 
det grekiska. Otto ILs gemål, Theophano, var 
ju också släkt med bysantinska kejsare 
(Roslund 1997, s. 249). Vidare bör det fram
hållas att av ca 223 000 vikingatida mynt i sven
ska fynd utgör de tyska inte mindre än ca 42%, 
medan engelska utgör ca 19% och arabiska ca 
30% (Jonsson 1994). 

Fastän vissa bysantiniserande stildrag åter
finns på flera håll i Europa synes det främst va
ra i Östeuropa och det forna Bysans som det 
går att påvisa några förebilder för liljestenarna. 
Något skäl att gå en omväg över den romanska 
eller s.k. »förromanska» konsttraditionen 
märks inte. Redan en begränsad studie pekar 
österut, och karaktäristiska stilelement som 
symmetrisk uppbyggnad med palmetter, trapp
stegspostament, kotshakkors, träd- eller »lilje

knoppar», trapetsoidformen, etc. känns igen i 
stort antal, både separat och i kombination. De 
jämförbara bysantinska stilmotiven uppträder 
inte bara i stenornamentik och väggmålningar, 
utan även bland mynt, bokmåleri, textiler, iko
ner och andra olika lösa kyrkliga föremål. 

Förebilder till stenkonsten kunde lätt med
föras i form av skrifter, smycken liksom textiler. 
I Elisabeth Piltz redovisning av bysantinska äm-
betskläder finns dräkter med tydliga likheter 
med liljestenarna (fig. 10). Den tidsperiod som 
avses är den paleologiska, d.v.s. den sista 1261— 
1453 (Piltz 1994). Ett liknande exempel ges i 
det kända mosaikporträttet av kejsarinnan 
Irene Komnene i Hagia Sofias södra vestibul 
omkr. 1120 (Rice 1959, s. 47). Bärbara lilje-
stensmotiv behöver inte bara illustreras med 
extremt dyrbara föremål, som kejserliga klä
der. I Novgorod har man vid utgrävningar ex-
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Fig. 11. Vaxskrivtavla av trä från 
iooo-talet, 16 cm stor, med lilje-
stensmotiv, funnen vid utgrävning
ar i Novgorod. Efter Drevnyj 
Novgorod 1985. — Wooden wax 
writing tablet with a Tree-of-Life 
motive similar to the Swedish slabs; 
111 century found during excava
tions in Novgorod, Russia. 

Fig. 10. Bysantinske Protosebastos Konstantin Comnenos, bokmålning 
från andra hälften av 1200-talet. Klädedräkten har palmetter som på lil
jestenarna. Efter Rice 1959. — Protosebastos Constantine Comnenos of 
Byzantium, book illumination, second half of the 13"1 century. Robe with 
palmettos similar to those on the stone slabs in Västergötland. 

empelvis funnit en enkel 16 cm stor vaxskriv
tavla av trä (fig. 11) från tiohundratalet, som 
framstår som en »liljesten» i fickformat (Drevnyj 
Novgorod 1985, s. 25). 

Några exakt likadana liljestenar som de 
svenska har emellertid inte påträffats i det by
santinska materialet, varken vid en excerpe
ring av litteraturen på Vitterhetsakademiens 
förnämliga bibliotek eller vid några korta be
sök på plats i Grekland och Turkiet (Rhodin). 
Man kan därför förmoda att man inte har frak
tat några färdiga liljestenar från Bysans eller 
Kievriket. Eftersom liljestenarna i de flesta fall 
likafullt är av högsta konstnärliga klass och in
te visar tecken på någon egentlig utveckling ur 
något primitivt skede kan det möjligen vara så, 
att kristna nordbor fört med sig en eller annan 
utbildad konstnär från Bysans eller Kievriket. 
Roosval konstaterar angående de högklassiga 

gotländska kalkstensarbetena i bysantinsk stil 
att man tvingas att tänka på import även av 
konstnärer, »åtminstone af en konstnär, en skol-
bildare» (Roosval 1913,5. 13). Beträffande mål
ningarna i Torpa anses det »uppenbart» att mäs
taren »varit en udänning» (Nisbeth 1986, s. 68). 

Handelsvägarna och den betydande sven
ska närvaron i bl.a. Kievområdet gör det mest 
troligt att det i huvudsak var vägen över 
Ryssland som förmedlade religionen och den 
bysantinska konsten till Norden (Roslund 
1997, s. 245). Att ange någon exakt plats för lil— 

jestenskonstens ursprung tycks däremot omöj
ligt eftersom många stilelement har utvecklats 
oberoende redan före kristendomen. 

Liljestenarnas funktion 

Eftersom alla liljestenar till synes har sekundä
ra lägen vet man ingenting om deras ur-
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sprungliga funktion. I såväl den äldre som den 
yngre litteraturen antas det generellt att det 
handlar om gravstenar (t.ex. Fischer 1920, 
Dahlberg 1998). Till skillnad från normala 
gravstenar är inskrifter mycket ovanliga, från
sett enstaka mer eller mindre uppenbart se
kundära inskrifter. Djupreliefen talar mot lig
gande gravstenar. Stenrelieferna i många kyr
kor, bl.a. Hosios Loukas, Hagia Sofia och kyrk-
liguren i S:t Anastasiosrelikvariet, sitter monte
rade i torntrummor, kupoler, väggar, avbalk
ningar eller på pelare, etc. Det mest troliga är 
att liljestenarna fungerat som votivstenar (Piltz 
1997, s. 1371)- De kan alltså ha utgjort en ut
smyckning i eller vid de äldsta träkyrkorna, och 
en symbol för Kristus. Det exklusiva utförandet 
och symboliken kan tala för en koppling till 
kungamakten, inte minst med tanke på Olof 
Skötkonungs och Emund den gamles östliga 
orientering. Man kan spekulera över en ur
sprungligen kraftig färgsättning, ungefär som 
på de bevarade kyrkväggarna i Kiev. 

Liljestenskonstens datering 

Att direkt datera liljestenarna i Sverige är ogör
ligt då säkra slutna kontexter knappt finns. 
Viktiga fyndkontexter finns dock, som att flera 
liljestenar ligger sekundärt inmurade i de ro
manska stenkyrkorna, t.ex. i Falköpings, Göss-
1111 K Li och Forshems kyrkor. I Lindärva kyrkas 
1100-talstorn syns smalsidorna av tre inmurade 
stenar, varav den nedersta med synlig kantlist 
och antydd trapetsform, som möjligen kan ut
göra liljestenar (fig. 13). De inmurade stenarna 
måste vara äldre än motsvarande byggnadsfaser. 

Indirekta dateringar har redan framgått av 
stiljämförelserna ovan. Ett mycket värdefullt 
källmaterial, som kan ge vissa indicier om för
hållandet mellan det östliga och västliga infly
tandet, ges i myntfynden. Myntimporten öster
ifrån, som mest består av islamiska samt ett 
mindre antal sassanidiska mynt, dominerar 
fram till ca 990, varefter myntimporten nästan 
uteslutande sker från Västeuropa. Den bysan
tinska myntimporten utgör bara 0,2%, eller 
578 mynt (Jonsson 1994, s. 82). Gotland har 
klart störst andel fynd med hela 84% 
(Hammarberg m.fl. 1989:9). Importen var 
mest framträdande 945—1025, och ett intres

sant faktum angående kristnandet är att på 2 / 3 
av de genomborrade bysantinska mynten, d.v.s. 
de som burits som amulett, har hålen placera
de med hänsyn till korset. Om detta beror på 
religiös vördnad eller estetik är en öppen fräga 
(B. Malmer 1996, s. 93). Det finns dock ett säll
synt danskt mynt som avbildar exakt samma sak 
som på flertalet av liljestenarna, nämligen livs
trädet i palmettiorm med utgående sidoskott, 
krönt av ett grekiskt kors, och placerat på en 
Golgatakulle (Hauberg 1900, tab. II; Jensen 
1995,5. 17). Myntet är från Knut den stores, el
ler möjligen Hardeknuts, regering; den sanno
lika dateringen torde vara ca 1025—1035 (Brita 
Malmer, personligt meddelande). 

Utbredningen av fasta fornlämningar i 
Västergötland kan möjligen indirekt belysa lil
jestenskonstens ålder. Det är välkänt att centra
la delar av Västergötland i princip saknar de på 
andra håll så vanliga vikingatida höggravfälten. 
En naturlig förklaring kan vara att »kristendo
mens relativt tidiga ankomst har bidragit till att 
minska gravantalet» (Selinge 1980, s. 183). I 
t.ex. Såntorp i Västergötland har det påträffats 
en gootals-kyrkogård utan spår av någon kyrka 
(Lundström 1970, s 29; Gräslund 1996, s. 29). 
Sparlösastenen från 800-talet kan vara kristen 
med sina grekiska kors (Hyenstrand 1996). För 
Gotlands del har Birger Nerman (1941, s. 39) 
antagit att en fyndfattigdom berott på att kris
tendomen var rätt väl etablerad redan i slutet 
av 700-talet. I Östergötland har arkeologiska 
fynd av synbarligen kristna gravar, daterade till 
800—900-talen, redovisats (Carlsson 1998, s. 
42 fj. Att den kristna läran torde ha etablerats 
under en utdragen process i flera steg, där den 
övertog och omvandlade äldre strukturer och 
innebörder, har visats av Birgitta Johansen 

(!997)-
De enstaka liljestenarna i Bohuslän kan tro

ligen också ge en datering. Landskapet skall ba 
tillhört Sverige under Olof Skötkonung från sla
get vid Svolder till kungens död, d.v.s. under tio-
lumdratalets två första decennier. Det är rimligt 
alt liljestenama i Västergötland och Bohuslän 
uppstått inom samma politiska och religiösa 
sfär. Att man skulle ha fraktat tunga liljesienar li-
digare eller senare, till ett främmande kungadö
me, är möjligt men tämligen långsökt. 
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Fig. 12. Danskt mynt ca 1025-
1035. Efter Hauberg 1900. 
— Danish coin, ca 1025-1035 
AD. 

Fig. 13. Lindärva kyrkas 11 ootals-
torn med tre inmurade stenar, 
som kan vara liljestenar äldre än 
stenkyrkan. Foto L. Gren. — The 
Romanesque 121 century church 
of Lindärva, Västergötland with 
three built-in slabs. Possibly slabs 
with Tree-of-Life ornament. 

Mycket talar alltså för att kristendomen ha
de ett viktigt inflytande i Sverige redan under 
Soo-talet. De konsthistoriska förebilderna till 
liljestenarna uppträder dock mest under sent 
900-tal till början och mitten av iooo-talet Ett 
rimligt antagande kan vara att liljestenama hör 
hemma i början och mitten av iooo-talet 
Utifrån de skriftliga källorna antas de livliga 
kontakterna mellan Sverige och Ryssland has
tigt ha avtagit efter Ingegerds och Jaroslavs död 
ca 1050 respektive 1054 (Janse 1957). Liljeste
narna bör ha kommit ur bruk senast efter Inge-
gerds halvbrors, den ortodoxvänlige Emund 
den gamles, frånfälle före 1060, då hans orto
doxa biskop tvingades i landsflykt. Enligt Adam 
av Bremen skulle Emund, d.v.s. Jaroslav I:s svå
ger, ha företrätt en falsk lära, vilket har uppfat
tats som att han försökte införa, eller snarare 
bevara, den ortodoxa läran (Janse 1957). 
Efterträdaren Stenkil var uttalat katolskvänlig 

och gynnade kyrkan i Hamburg-Bremen (Palme 
1959,8 .63!) . 

Det kan te sig radikalt att omdatera liljeste
narna ett par hundra år tillbaka till förra hälf
ten av t iohundratalet Men exempelvis Över
hogdalsbonaderna har tack vare 14C-metoden 
omdaterats betydligt mer, från ca 1200—1300-
talet till tidsintervallet 800—1100 (Horneij 
199 1 ' 8 - 179)-

Degraderandet av liljeslenar och runstenar 

Förutom liljestenama i Västergötland uppvisar 
även runstenarna likheter med den bysantin
ska konsten kring millennieskiftet år 1000. 
Exempelvis är de flesta runstenar uttalat krist
na med olika varianter av grekiska kors. Mycket 
av runstenskonsten skulle kunna betraktas som 
en ortodox kristen företeelse (Ambrosiani 
1989). I likhet med liljestenarna har många 
uppenbart kristna runstenar synbarligen blivit 
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respektlöst inmurade i de äldsta stenkyrkorna. 
Detta har ofta förknippats med mer praktiska 
orsaker för att få byggnadsmaterial (Wilson 
1994, s. 132), även om magi etc. också anförts. 

Det bör finnas en förklaring till att dyrbara 
monument , som liljestenar och runstenar, bli
vit degraderade redan efter en eller ett par ge
nerationer. Det går t. ex. att lägga maktpolitiska 
aspekter på händelserna. Den katolska kyrkan 
har aldrig varit bildfientlig, men hade knappast 
någon anledning att vörda symboler för orto
dox kristendom före de egna missionärerna. 
Liljestenar och runstenar kan ha betraktats 
som skräp av den katolska kyrkan, på samma 
sätt som lutheranerna betraktade helgonfigu
rer som skräp femhundra år senare. 

De medeltida katolska legenderna har 
mycket att berätta om missionsverket och heli
ga hjältar som Sigfrid, Eskil, Botvid och David. 
Även om personerna kan ha funnits (Hell
ström 1996), menar bl.a. Sven Ulric Palme att 
historierna kring dessa figurer ter sig som scha
blonmässiga påhitt. Det västliga missionsinfly
tandet är framhävt och i okänd grad uppdiktat, 
samtidigt som kristnandet från öster är mörk
lagt. »Hur stark strålningen från öster varit vet 
vi ingenting om, och det blev ju inle den linjen 
som segrade» (Palme 1959,8. 127). Att Sverige 
framträdde som ett enat rike senare än grann
länderna, och att landet blev ett katolskt ärkes
tift först 1 164 stärker bilden av religiös splitt
ring. 

Jämfört med Norge, Island och Danmark 
finns det knappt några svenska skriftliga ur
kunder äldre än 1200-talet Det är möjligt att 
den katolska kyrkan tillrättalagt ett historiskt 
skeende, särskilt som man väl känner till »sek
lers ogenerade förfalskarverksamhet i Hamburg-
Bremens kansli» (Carlsson 1999, s. 60). Som 
Henrik Janson (1998, s. 319) visat fanns det en 
vittomspännande social, religiös, och politisk 
konflikt i mitten av t iohnndratalet 

Slutsatser 

Liljestenama framstår, tillsammans med inånga 
runstenar, som inspirerade av östkristendom 
med bysantinsk konst under den tidigare hälf
ten av t iohnndratalet Liljestensstilen har san
nolikt införts till Sverige från Bysans. Den 

skriftbaserade bilden av vikingatidens Sverige 
som uteslutande kristnat genom katolsk mis
sion från Tyskland och England (t.ex. Duczko 
1997, Nilsson 1998), behöver revideras. Sveri
ges tidiga medeltid skulle i källkritiskt hän
seende vinna på att hänföras till förhistorien 
och i allt väsentligt tolkas utifrån artefakter. Det 
finns all anledning att erinra om Mats Malmers 
konstaterande (1963), att de stumma artefak
terna regelmässigt ger en mer objektiv bild av 
historien. 

Att beteckna liljestenarna som romansk 
konst från 1100-och 1200-talen med ursprung 
i England (Claesson 1989, Svanberg 1995, 
Lundberg 1997, Wienberg 1997, Dahlberg 
1998) är oklart motiverade antaganden som 
inte har stöd i artefäktmaterialet Mycket fram
står som upprepningar av äldre gissningar 
(Fischer 1920, Widéen 1938, Gardell 1945, 
Högberg 1960). Det är tyvärr fortfarande lätt 
att instämma i Johnny RoosvaPs uppfattning, 
att vid betraktandet »af Sveriges kristna medel-
tidskonst har man alltför mycket haft ögonen 
på tyskt, franskt och engelskt inflytande» (Roos
val 1917, s. 18). Trots att mycket i Sveriges ti
diga historia talar för rikliga kontakter med 
Bysans och Orienten är det få som sökt upp 
källmaterialet. Man kan därför också instäm
ma med Gunnar Ekelöf (cit. efter Linnér 1998, 
s. 105), som säger att: »Jag finner det helt fan
tastiskt att ett land som Sverige, där kontakter
na med ett bysantinskt östern, varit bland de 
första kulturella, nästan inte alls har några ve
tenskapsmän... som ägnat sig ål saken». 
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Summary 

The common view of the Viking Period (AD 
800-1050) and the Early Middle Ages 
(1050-1200) in Sweden was dictated by spar-
se written sources. On the whole there are ve
ry few written sources concerning Sweden be
fore AD 1200. Therefore, it is claimed here, 
earlier periods ought to be considered as pre
history, and interpreted on the basis of arch
aeology. In this paper special attention is paid 
to the Christianization of Sweden. The general 
view is that Roman Catholic missionaries con-
verted Sweden into Christianity during the 
1 1 * century. This art ide proposes that Greek 
Orthodox Christianity was introduced already 
before the Viking Period. Few missionaries 
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may have been active in this process since 
people from the north travelled via Russia to 
»Greece», i.e. Byzantium and were converted 
through assimilation. It is well known that 
there were many contacts between Seandinavia 
and Constantinople, mainly in the gth to the 
mid-i 1 * century. Perhaps the most typical evi
dence of this comprises the Stone Slabs with 
Tree-of-Life ornament, the so-called sw. liljesle-
nar (Fig. 1). These slabs, about 350 in number, 
are found only in the old Skara diocese in the 
province of Västergötland. They have usually 
been interpreted as gravestones from the 131b 
century, influenced by the patterns on some 
English stones. These patterns, however, lack 



several of the most typical ornaments, such as 
palmettos. A much greater similarity is found 
in Eastern Europé and Byzantine art, in stone 
reliefs, book illuminations, reliquaries, coins 
etc. (Figs. 2-12) dating from the i o t h - i i t h 

centuries. A comparison is made between the 
slabs and the rune stones. Allmost all rune 
stones have Orthodox crosses. In both cases 
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many were destroyed or incorporated into the 
early stone churches. The Roman Catholic and 
Greek Orthodox churches separated officially 
in 1054. The production of Stone Slabs with 
Tree-of-Life ornament is here assumed to have 
occurred mainly in the first half of the the 111*1 

century. 
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