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Liljestenar och källkritik 

Kan liljestenarna utnyttjas som en »stumt arte-
faktmaterial" lör att belysa krislnandeproces-
sen under tidigt 1000-tal? Svaret är ja, enligt 
uppsatsen »Liljestenarna och Sveriges krist
nande från Bysans» i Fornvännen 2000:3. Det är 
inte första gången denna tes förs fram. Hu
vuddragen i artikeln faller tillbaka på publika
tionen Gudaträd och västgötska skiiltkiiiigar- Sve
riges bysantinska «nyfrån 1994, skriven av Leon 
Rhodin, Verner Lindblom och Kerold Klang. 
Då som nu hävdas att liljestenarna härrör Iran 
()lof Skötkonungs tid. De äldsta liljestenarna i 
Västergötland skulle alltså ha huggits under 
sent 900- eller tidigt 1000-tal. Denna radikala 
tidigareläggning placerar liljestenarna i vikinga
tid. I Västergötland skulle följaktligen ha fun
nits en massproducerad och tredimensionellt 
modellerad stenskulptur, äldre än huvuddelen 
av de resta runstenarna i Uppland. Förklaringen 
till denna anmärkningsvärda grupp av sten
skulptur finner författarna i en tidigare förbi
sedd östlig mission. Eftersom liljestenama bar 
sina närmaste motsvarigheter i Bysans, drar 
man slutsatsen att den grekisk-ortodoxa kyr
kan dominerat idet tidiga Skarastiftet, innan del 
tyska ärkestiftet Hamburg-Bremen kopplade sitt 
grepp över vår kyrkliga historia 

När nu tankegångarna presenteras för Forn
vännens läsare är det glädjande att finna atl 
många av bokens mest yviga spekulationer fal
lit bort eller stramats upp. Artikeln fokuserar 
också pä cn intressant och aktuell frågeställ
ning, som på senare tid uppmärksammats av-
forskare från flera discipliner, däribland även 
konstliistoi iker (1 .agerlöf 1999). Författarna lyf
ter därtill fram åtskilligt arkeologisk! material 
från 900- och iooo-talet som kan belysa en 
eventuell östlig missionsansats. Men den vä
sentligaste frägan i della sammanhang är: bör 
liljestenama hemma i denna diskussion? Nej, 
det menar jag att de inte gor. Del jag i första 
band vänder mig mot är inte idén om det by
santinska inflytandet i sig, vilken jag menar är 
av stor betydelse för förståelsen av vår tidigaste 
kristna konst I slutet av artikeln hänvisas lill lie
ra föi fanan- som uppenbarligen företräder en 

syn på liljestenama som influerade från ring
land; däribland undertecknad samt Stig Lund
berg. Ingen av oss har dock direkt diskuterat lil-
jestensomamentikens ursprung. Däremot rep
resenterar vi båda en forskningsinriktning som 
lägger vikt vid de historiska och regionala för
hållanden som gällde i Västergötland vid den 
tid då den kristna kv 1 kan lick sitt fäste. Och del 
är framför allt med denna utgångspunkt jag 
kritiskt vill diskutera uppsatsen. 

Ett omvänt perspektiv 
Vid liera tillfällen har jag, skriftligen eller 
muntligen, argumenterat mot den tidiga date
ring som framförts, men uppenbarligen utan 
att del gjort några bestående intryck (Dahlberg 
19953b). Därför tänker jag inledningsvis an
gripa problematiken på ett annat sätt. Näm
ligen genom att skenbart ge författarna rätt. 
Liljestenarna skulle då vara från 1 ooo-talets 
första hälft. Vilka effekter skulle delta la löt för
ståelsen av Västergötlands materiella kiilliu i 
övergången mellan vikingatid och äldre me
deltid? 

Vår kunskap om hur och på vilka vägar de 
enskilda västgötarna mötte kristendomen är i 
det närmaste obefintlig. Först på iooo-talet 
kan vi se de första spåren av kyrkans institutio
nella etablering i Västergötland. De uppträder 
i första band ined en karakteristisk grupp grav
vårdar, huggna i sandsten eller kalksten och 
i sin mest komplexa form sammansatta till 
sarkofågliknande monument. De bar kallats 
omväxlande F.skilstiinakistor och föi romans
ka gravmonument (Lindqvist 1915, Lundberg 
1997). Men låt oss inle göra detta till cn dis
kussion om terminologi. Det viktigaste i sam
manhanget år all gruppen existerar och låter 
sig beskrivas. Med Utgångspunkt från fynden 
i Västergötland har Siig Lundberg (1997, s. 
24—32) diskuterat de runologiska och stilmäs
siga dateringskriterierna och kommit fram lill 
att gruppen bör ha sin tyngdpunkt under 
1000-talets Förra hälft och mit t Bland de vikii-
gaste fyndorterna även i ett riksperspektiv är 
Husaby och Kållands-Råda. Här har också på-
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träffats flera liljestenar, enligl det nya date
ringsförslaget från samma tid. Parallellt skulle 
alltså på samma kyrkogårdar rests två typer av 
kristna minnesmärken, sinsemellan väsensskil
da beträffande teknik och motiv. 

Kyrkobyggandet i Skarastiftet torde ha varit 
omfattande redan under iooo-talet Bland de 
viktigaste indicierna på tidiga kyrkogårdar, och 
därmed även kyrkor, är de nyss nämnda förro-
manska gravvårdarna. Ibland kan en äldre kyr
ka ge sig till känna genom den befintliga kyr
kans byggnadskronologi. Skolexemplet är Hu
saby, där västtornet troligen uppförts intill en 
redan existerande träkyrkas västgavel. Uppen
barligen har de äldsla kyrkorna i Västergötland 
byggts i trä. Flera träkyrkor från iooo-talet el
ler tidiga 1 1 oo-talet är också kända genom på
träffade konslruktioiisddar (Lagerlöf 1985). 
De flesta dendrokronologiska dateringarna av 
Västergötlands bevarade stenkyrkor ligger i 11 oo
talet och 1200-talets första hällt (Bråthen 1983). 
Enligt artikelförfattarna producerades liljeste
nar i stor mängd redan under tidigt 1 ooo-tal. Vi 
kan alltså om vi följer författarnas resonemang 
konstatera att det var väsentligare att manifes
tera den ortodoxa trostillbörigbeten i cn mass
produktion av reliefhuggna hällar än i kyrko
byggnadernas utformning. Vid 1 ooo-talets bör
jan hade Bysans redan en läng tradition av 
sten kyrkobyggande bakom sig. De bysantinska 
stenmästare som följde i den ortodoxa missio
nens spår ägnade sig emellertid enbart åt att 
hugga votivstenar - och det i en sådan mängd 
att de, lagda på hög, nära nog skulle räcka lill 
cn b d stenkyrka. 

Handböcker i konsthistoria lar ofta fästa på 
en stilutveckling, där äldre stilar transformeras 
till yngre. Det finns självklart anledning att ifrå
gasätta denna till synes harmoniska gång i de 
förhistoriska stilarna, när vi från historisk tid 
vet hur samtida konstutövning kan ge helt oli
ka resultat beroende på skiljaktiga regionala 
och sociala förutsättningar (Dahlberg 1998, s. 
69—193). Men det utesluter inte möjligheterna 
att generalisera och att tala om etl förhärskaii-
de formspråk vid en viss tid. Ambitiösa försök i 
denna väg har ju också gjorts relativt nyligen, 
och jag tänker då framförallt på de volymer om 
Sveriges vikingatida och tidigmedeltida konst 

som utkommit i serien Signums konsthistoria 
{Vikingatidens konst 1995, Den romanska konsten 
1995). Denna konsthistorieskrivning måste nu, 
om vi godtar de nya dateringarna av liljeste
narna, omvärderas radikalt. Parallellt med de 
huvudsakligen ytbundna Ringerikc- och Ur-
nesstilarna bör vi alltså placera liljestenarna. 
Och denna, skall vi säga »Skarastil« (för att an
sluta till de övriga vikingatida stilbenänniingai -
na), kan absolut inte nonchaleras. Om vi som 
ett tankeexperiment placerar in liljestenarna i 
Wilsons översikt över den vikingalida konsten 
framstår denna "Skarastil" som helt unik, inte 
bara för Sverige utan för hela Skandinavien. 

Några särskilda kommentarer 
Nej, jag får det inte ens med god vilja atl gå 
ihop. Det skulle vara möjligt atl stanna här. 
Men jag skall fördjupa min kritik med ytterli
gare några frågetecken kring argumenten för 
den tidiga dateringen. Enligt författarna ligger 
flera liljestenar inmurade i medeltida murverk, 
vilket skulle bevisa att de föregått dessa tidiga 
kyrkors uppförande. Här efterlyser jag nog
grannare upplysningar om var dessa liljestenar 
påträffats ocb bur författarna menar alt de kan 
knytas till ursprungligt murverk. Varken i Fal
köping, Gösslunda eller Forshem finner jag 
nämligen sådana bindande fvndomständighe-
ter. Det som framstår som mest intressant av de 
refererade exemplen är Lindärva. Som jag själv 
observerat ligger åtminstone en håll med kant
list synlig i tornets sydliga murverk Kyrkan i 
Lindärva är helt bevarad från medeltiden och 
följer det romanska planschemat, bestående av 
ett rektangulärt långhus och ett smalare, rak
slutet kor. Sannolikt är kyrkan uppförd under 
11 oo-talet eller 1200-talets första hälft. Väst
tornet är sekundärt tillbyggt. Lindärvatornet 
har i likhet med flertalet av de äldsta tornkrop-
parna i Västergötland tunnvälvd bottenvåning, 
ocb det är därför troligt att det tillbyggts senast 
under 1200-talet Författarna anser alltså att 
den inmurade hällen måste vara äldre än 
»Lindärva kyrkas 1 ioo-talstorn«. Svårigheterna 
att närmare datera Lindärvatornet har jag allt
så redan berört. Därefter inställer sig nästa frå
ga: är det verkligen ovedersägligt att denna 
möjliga liljesten, av vilken vi endasl uppfattar 
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den ena långsidan, är äldre än murverket, kan 
den inte både vara samtida med och yngre än 
murverket? Både murverket och liljestenen be
står av sandsten, uppenbarligen från Kinne
kulle. På Kinnekulle har under 1100- och 
1200-talen förekommit en i det närmaste in
dustriell produktion av huggen sandsten, en
ligt min mening både i form av mursten till kyr
korna, och material till dopfuntar och gravvår
dar (om detta mera nedan). Vad hindrar att i 
leveransen av mursten till Lindärva även en de
fekt liljesten, sprucken eller felhuggen, togs 
ined? Inte heller vet vi om några sentida repa
rationer gjorts av det ursprungliga murverket. 

I dateringsproblematiken drar författarna 
även in de enstaka liljestenarna i Bohuslän. De 
menar att liljestenarna i Västergötland och 
Bohuslän uppkommit inom samma politiska 
och religiösa sfär, ocb därför hör till de två de
cennier i början på i ooo-talets då Olof Sköt
konung hade överhöghet över de tvä kungadö
m e n a Att man skulle ha fraktat tunga liljeste
nar till ett främmande kungadöme, tidigare el
ler senare, framhålls som långsökt. Så särskilt 
länge behöver vi emellertid inte söka för att fin
na exempel just på tunga materialtransporter 
under 1100- och 1200-talen som berör områ
det kring Göta älvdal. Otvivelaktigt har dop
funtar av täljsten fraktats från det norska Bo
huslän till det svenska Västergötland, samt 
sandstensfuntar i motsatt riktning (Hallbäck 
'979)-

De regionaln förhållandena 
Avslutningsvis vill jag också ge några mer prin
cipiella synpunkter på artikelns innehåll, samt 
antyda något om det sammanhang i vilket jag 
själv vill placera liljestenama. Västergötlands 
konsthistoria har allt sedan Ernst Fischers ar
belen från 1918 och 1920 betraktats som ut-
tryck för inifrån kommande stilinfluenser, för
medlade framförallt från F.ngland eller Tysk
land med den missionerande kyrkan. Inlägget 
kring liljestenarnas ursprung kan alltså betrak
tas som ett senkommet uttryck för en vanlig för
klaringsmodell i äldre forskning, även 0111 man 
nu vill knyta stilinflytandel till en tidig, ösllig 
missionsansats. 

I min avhandling (Dahlberg 1998) bar jag 

försökt att komma närmare de regionala för
hållanden som ligger bakom den exceptionel
la produktionen av huggen sten i Västergöt
lands centralområde under 1100- och 1 200-ta
len, den period inom vilken jag vill placera 
även liljestenama. Alt jag som paslas skulle ba 
beskrivit liljestenarna som en biprodukt lill 
stenkyrkobyggandet vill jag inte riktigt kännas 
vid. Snarare ser jag liljestenarna som en viktig 
del av en stenindustri centrerad kring Kinne-
kulles sandstensbrott. Det sätt varpå produk
tionen skedde menar jag rimmar illa med bil
den av en missionerande kyrka. Istället beskri
ver jag kyrkan under denna tid som konsolide
rad och maktmanifesterande. På Kinnekulles 
sandstensplatå ligger Husaby, som allt sedan 
kyrkans äldsta tid förknippats med kung och 
biskop. Det kungliga och/el ler kyrkliga ägan
det i anslutning till de rika stenfyndighetema 
kan vara en avgörande omständighet bakom 
den högkvalitativa och rika produktionen. Fram
förallt Kinnekulles närområde kännetecknas 
av en anmärkningsvärd koncentration av kyr
kor ined fint bearbetat murverk och en ovan
ligt rik förekomst av lös stenskulptur i form av 
dopfuntar och gravvårdar. 

Liljestenar och källkritik 
Rhodin, Oren och Lindblom inleder sin artikel 
med en önskan om att kunna ge en mer objek
tiv bild av kristnandet genom artefäktmateria
let, i det här fallet liljestenama. F.n vidare ut
blick över de regionala förhållandena i Väster
götland ger dock upphov lill liera problem av 
källkritisk art, som jag menar att författarna i 
allt för ringa grad tagit hänsyn till. Genom att 
relatera liljestenarna till kyrkobyggandet och 
annan stenskulptur väcks ett flertal frågor som 
framstår som väsentligare för författarna att re
da ut än att spä på med ytterligare jämförande 
exempel från bysantinsk eller rysk kulturkrets. 
Överhuvudtaget känner jag en viss tveksamhet 
inför den positivistiska inställning som artikeln 
ger intryck av att företräda. Är det verkligen 
möjligt alt tolka materialet som »objektiva san
ningar som omedelbart kan utnyttjas»? Ibland 
tycker jag mig också se spår av att författarna 
tappar kontakt med empirin, trots sitt uttalade 
förhållningssätt. Detta tycker jag särskilt gäller 
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den förmodade degraderingen av liljestenama, 
som av författarna tolkas som uttryck för makt
politiska förändringar. Vilka konkreta iakt
tagelser av liljestenama faller delta tillbaka på? 
Är det inte så att vi, medvetet eller omedvetet, 
låter materialet studsa mot vår förståelse av ett 
historiskt skeende, som förhoppningsvis för
stärks eller korrigeras av objekten? I milt ai bek
om Skaratraktens kyrkor har jag försökt formu
lera min syn på del 1 100- och 1200-tal i vilka 
stenkyrkorna och stenskulpturen skapades och 
fungerade, för att förhoppningsvis göra resone
manget mer genomskinligt. På ett liknande sätt 
tror jag det är nödvändigt lör författarna att tän
ka igenom sin syn på det tidiga 1000-talet Vilka 
organisatoriska förutsättningar menar förfat-
lama fanns i Västergötland under denna tid för 
att vidmakthålla en centraliserad produktion av 
den art som liljestenarna representerar? 

Ell internationellt form- och symbolspråk 
Som framgått är jag av flera skäl inte beredd att 
acceptera en datering av liljestenarna till tidigt 
1 ooo-tal. Men åtskilligt som lyfts fram i artikeln 
är väl värt att fortsätta fundera på. De bysan
tinska paralleller som uppvisas - och som ju fal
ler inom ett tämligen vitt tidsspann - är överty
gande. Att det finns anledning att framhålla de 
bysantinska inslagen i den äldsta, kristna 
konsten på våra breddgrader har senast poäng
terats av Erland Lagerlöf (1999). På Gotland 
finns målningar på trä och mur, troligen från 
1 1 oo-talets första hälft, som påvisar direkta öst
liga förbindelser. Även under 1200-talet före
kommer bysantinska drag i muralrnålningar 
och glasmålningar, men nu indirekt förmedla
de via kontinenten. Västergötlands bysanti-
nistn inskränker sig heller inte enbart till lil
jestenama. Ingrid Swartling (1972, s. 49) har 
exempelvis framhållit bysantinska förebilder 
till passionsrelieferna i Forshems kyrka från 
1 100-talets mit t 

Däremot ställer jag mig mycket tveksam lill 
att liljestenarna bar på en specifik ortodox 
laddning, ell antagande som utgör något av en 
grundbult i författarnas resonemang. Enligt 
min mening representerade liljestenama ett 
form- och symbolspråk som var begripligt liir 
de kristna både i öst och i väst. Motivets upp

rinnelse för oss djupt ner i österländsk livs-
trädssymbolik och dess närmast arketypiska all
mängiltighet kan tala till oss också idag. By
santinska inslag förekommer i stort sett vart vi 
än vänder vår blick i 1 1 oo-talets Europa. I upp
förandet av Lunds domkyrka under 11 oo-talets 
första hälft kan vi se hur rhenländska, lombar
diska och bysantinska formtraditioner smälter 
samman i Nordens mest prestigefyllda bygg
nadsföretag. Motiven och handlaget tradera
des hantverkare emellan. Samhällets toppskikt 
hade både kontaktnät och resurser för att lång
väga tillkalla kompetenta hantverkare. Liljeste
nama vittnar på detta sätt om vår första, i egent
lig mening, internationella stil. 
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