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Fig.32

Sparlösastenens två dominerande figursidor (foto: Förf.)
Sparlösastenens bildvärld antyder en klar knytning mellan Västergötland och den gotiska
och bysantinska traditionen.
Jag har tidigare sett huset som en synnerligen förenklad katedral. På den punkten har jag
numera ändrat uppfattning. Under detta är ett skepp i form av en månskära (Jfr.
Mariasymbolik nedan) och ett råsegel försett med ett kors. På rån sitter två fåglar. Under
båten finns en ryttare med några djur, varav ett ser ut som en jaktleopard. Ryttaren bär tätt
åtsittande byxor och en frygisk mössa och håller ett svärd som pekar uppåt. På en sida av
stenen kämpar en skvader med ugglekropp och ett lejonliknande ansikte samt en gås med en
orm. Skvadern anspelar uppenbarligen på Minerva, den visa och vaksamma ugglan. Figuren
är svårtolkad men ger ändå en mening. På en tredje sida finns en rad av kors och ett ansikte
och även fjärde sidan har några figurer. Jag återkommer till dessa.
För mig har redan tidigare detta givit vid handen att ristaren eller hans uppdragsgivare
måste ha besökt det östgotiska riket i Italien eller ha fått en mycket noggrann beskrivning av
någon som varit där och sett det med egna ögon.
Skeppet
Fig.33 Skeppet
Om man tar i beaktande att jungfru Maria av de arianska goterna,
och senare även i allmän kristen ikonografi, kopplades med månen,
och att hon faktiskt har sina rötter i den senantika Serapionkulten med
Isis och Harpokrates och längre bakåt till Alma Mater et c. och hos

goterna hennes föregångerska Ingun/Freja, så ligger det nära till hands att identifiera skeppet
med henne. På rån sitter de två kejserliga östromerska påfåglarna. Det kan påpekas att en
vanlig bysantinsk symbol är ett livsträd flankerat av de kejserliga påfåglarna. Denna förstås
allmänt som jungfru Maria. Korset på seglet är uppenbart och symboliserar ikonografiskt i
denna position Kristus.
Några uttolkare ser dem som korpar, eller till och med duvor, men de är mycket lika
visigotiska stenristningar av just de kejserliga påfåglarna. Några fastslår att de är svanar. Det
är inte orimligt att ristaren med bara en vag beskrivning av en påfågel, med lång hals och stor
stjärt, utnyttjade den kunskap han hade om lokala fåglar. Ändå kan jag inte tro att en svan på
en rå medvetet skulle ha avbildats och därmed bör det symboliskt föreställa en påfågel.
Man kan också notera att skeppet har formen av en månskära. Madonnan på månskäran
dök första gången upp just i det tidigare visigotiska området på den pyreneiska halvön och
Sydfrankrike.
Fig.34 Dopfunten i Väring
(Foto förf.)
Goternas gamla mångudinna var Ingun/Freja och
Maria själv med Horusbarnet/Harpokrates härstammar
från mångudinnan Isis i den senantika Serapionkulten.
Denna symbolik har också ett nära samband med den
tidigmedeltida dopfunten i Värings kyrka i
Västergötland. Funten är dekorerad med ett skepp med
påminnande detaljer i seglet och korsets placering. Skrovet påminner om månskäran på de
äldre gotländska bildstenarna. I korsets centrum är inristat en ros som ser ut som en Mariaros,
och som kan substituera påfåglarna på Sparlösaskeppet. Namnet Väring har samband med
väringarna. Den medeltida stenkyrkan är nu borta men funten kan kanske ha använts redan i
en tidigare träkyrka.

Det har föreslagits av Christer Westerdahl att skeppet är kopierat efter ett Dorestadsmynt från
800-talet och att korset på seglet skulle symbolisera Karl den Stores välde. Byggnaden säges
vara en vikingatida hall (Westerdahl 1996:16-21). Jag återkommer till denna problematik
längre ned.
Beträffande skeppet är emellertid all litteratur överens när det gäller sambandet med jungfru
Maria. Hon och Kristus antas färdas i kyrkoskeppet. I t.ex. Hugo Rahner’s Symbole der
Kirche förekommer åtskilliga exempel på detta. Ett skepp med påminnande form återfinnes på
en bildsten från Endre, SHM no.1687, med en hjort nedanför och en stiliserad orm. Den
dateras till 500-600-talet. En avbildning av en båt med distinkt mediterran månskäreform
finns på stenar på Gotland i Hemse, SHM 6664, och i Väskinde, Björkome, SHM 7570, och
de dateras till folkvandringstid. SHM 484:77 visar ett skepp med mast och ett litet råsegel
ovanför två rudimentära fåglar som kan vara påfågelshönor.
En liten schematisk framställning av Mariasymbolik:
Skeppet: Kyrkoskepp, arken, livets skepp.
Skeppet m. kvinnlig symbol: Fruktbarhet, sköte, Alma Mater, jordemodern.

Skeppet som Maria: Maria bär Kristus i sitt sköte, hon är jorden och hemmet, och hon
styr skeppet med Kristus genom tidens stormar.
Segel: Den helige ande(s vindfläkt).
Mast: Kors, taukors, livsträd.
Obefläckad avlelse: Maria utan barn trampande på en orm.
Påfåglar flankerande livsträd: Tradition från Iran (Sassanider) till Byzans – kejserlig
symbol och dessutom återuppståndelse och evigt liv.
Kors på segel: Grekiskt kors-Kristus
Maria skyddshelgon för sjöfarare – Sirius.
Maria på månskäran anses stå framför och lite nedanför solen som upplyser henne. Solen
kan ev. representeras av cirkeln på dörren.
Fig .35 Modern kombinationsbild av Mariasymbolik. Notera skeppet under
segel t.v.

Fåglarna på rån ansluter enligt min mening perfekt till visigotiska
framställningar av de kejserliga påfåglarna. Faktiskt så kan man även på ett
Dorestadsmynt ana en ensam, fast mycket mer naturalistisk, påfågel på en
masttopp vilket kan antyda att några tidiga av dessa mynt var medvetna ikoner
med en skyddsfunktion i stil med brakteater då Maria även var Stella MarisSirius–de sjöfarandes skyddshelgon. Ett gemensamt ursprung för symboliken är alltså fullt
möjligt men med tanke på påfåglarnas utformning synes Sparlösabilden vara äldre.
Sålunda har vi i Västergötland en trolig kristen bildsten med klara östkyrkliga drag och
med en möjlig anknytning till goter.
Vare sig den äldre eller den yngre texten på stenen synes ha någon anknytning till motivet.
Det väcker naturligtvis frågan om ristningarna är samtida med texten eller om de är äldre, och
om stenen sålunda senare kompletterats med text i flera omgångar.

Fig.36 Visigotiska påfågeltuppar och - hönor San Pedro de la Nave, Zamora,
Quintanilla de la Viñas, Burgos(Foto: G.Ripoll) Léon(Foto: förf.)
Fig 37 Dorestadsmynt som kan vara Mariaikon.

Åke Hyenstrand och Eva Hyenstrand-Bergström har sett (jfr. Bergström Hyenstrand
2005:137f) Sparlösastenen som vittnesbörd om kristna kontakter med kontinenten omkring år
800. Som hypotes gissar de att stenen markerar en skärning mellan förkatolsk kristendom
(arianism) och katolsk dito. Dessa båda skeden företräds på kontinenten av två ledargestalter:
östgoternas härskare Theoderik (500-tal) och Karl den store (700-800-tal). Båda kännetecknas
av ryttarsymbolik. Ryttaren med hjälm och svärd framställs på Sparlösastenen. Är denna sten
en viktig nyckel till den process som leder fram till det Svenska riket? frågar Åke Hyenstrand.
(Å.Hyenstrand i Kult, Guld och Makt 2007) Hyenstrand skriver också:
I ett mytiskt symbolmaterial långt uppe i Norden finns vid vikingatidens början uttryck
för kristendom, eller i varje fall för arianism, sannolikt knutet till en social överklass,
kanske lokalt eller regionalt den högsta i samhället.(Hyenstrand 1996 s.159).
Bengt Nordqvist framförde på symposiet Kult, Guld och makt ytterligare en tolkning av
Sparlösastenen där han placerar motivet redan i folkvandringstid och och inte senare än 600talet. Han avslutar sin artikel sålunda:
De kristna inslagen på Sparlösastenen är delvis mycket tydligt beroende på att det finns
de inhuggna korssymbolerna (i korsbandsbården och på skeppet). Men det finns även mer
svårtolkade symboler. Exempel på dessa är Lindquists åsikt om de gotländska bildstenarna
från 500-600 –talen. På dessa återfinns oftast en beskedlig ankliknade fågel. Denna tolkar
han som ”kristendomens milda duva i vendeltida gotländsk översättning” (Stenberger
1979; s. 623). Fåglarna som sitter på skeppets segel skulle kunna tolkas in samma
symbolspråk. Till detta kommer tolkningen av jaktscenen med hinden och kopplingen till
Didrik av Bern som kristendomens försvarare. Hur skall då detta ses? Viktigt i detta
sammanhang är den rådande situationen under 400-, 500- och 600-talen. Romarriket faller
samman och det romerska blandas samman med grekiska, gotiska, germanska, bysantiska
och slaviska traditionerna (Jmf Hyenstrand 1996). Precis som Hyenstrand uttrycker det så
avspeglas denna situation i det nordiska källmaterialet från denna tid (1996). Bakom
källmaterialet finns även spridningen av myter och föreställningar och som han också
poängterar – ett kristet inslag och då sannolikt arianskt vinklat. Med största säkerhet har
det funnits enskilda personer här i Norden som under 400- och 500-talet har varit arianer
(Jmf. Nordgren 2001, s. 148). (Bengt Nordqvist i Kult, Guld och Makt 2007)
För övrigt hävdar Charlotte Fabech och Ulf Näsman i år, 2008, att det finns spår av
kristendom här uppe redan på 300-talet och att det säkert fanns kristna här på 500-talet med
spridning
via
Ravenna.
(http://www.vr.se/huvudmeny/forskningvistodjer/humanioraochsamhalls
vetenskap/manadensprojekt.4.aad30e310abcb9735780002571.html)
Jakten
Både Åke Hyenstrand och Bengt Nordqvist har också här varit inne på likartade
tankegångar som jag själv. Hyenstrand har kopplat denna scen till Teoderik och jakten på en
hind och Nordqvist har, liksom jag, sett en koppling till Byzans och goterna och har också han
sett kattdjuret som en gepard.

Fig 38 Jakten
Nyligen har dessutom Nordqvist lyckats finna två i det
närmaste identiska motiv med bysantinska kejserliga jaktscener

i Konstantinopel där kejsaren bär frygisk mössa och jagar ett hjortdjur och där en jaktleopard
/gepard figurerar (www.finnestorp.se) Möjligen kan en symbolisk överföring föreligga från
’heliga tre konungar’ i mosaiken i San Apollinare il Nuovo i Ravenna till Teoderik som helig
konung i en ursprunglig kejserlig jaktscen. Ryttarens åtsittande byxor överensstämmer också
med de tre vise männens klädsel.

Fig.39 Tre helga kungar (San Apollinare il Nuovo,
Ravenna)
Kopplingen till Sydöst-europa och Medelhavet
förefaller alltså vara synnerligen klar. Därtill kan
också anmärkas att det mindre djuret, som ofta setts
som en hund, uppvisar antydan till en puckel på
ryggen och en huvudform som skulle kunna antyda
en dromedar – ännu ett djur med anknytning till antikens värld. Hyenstrand ser istället ett
lejon - min gepard – med en unge (Hyenstrand 1996 s.157). Det finns med andra ord en hel
del alternativ att välja mellan, så osvuret är i detta fallet bäst.
Huset
Fig.40 Huset på Sparlösastenen.
En avgörande fråga kan i detta läge visa sig vara
byggnaden. På taket syns några detaljer som tolkats
som valvbågar. Den tolkningen tror jag inte är den
rätta. Vad kan det då vara? Finns det en förlaga till
denna byggnad?
Jag har tidigare varit inne på bl.a. Teoderiks rike
och Byzans. Hyenstrand och Nordqvist har ju också
tangerat denna tanke. Jag är numera övertygad om att mina tidigare aningar är korrekta och
jag tror mig nu kunna fixera det geografiska området till Italien och Ravenna. Närmare
bestämt hävdar jag att huset i själva verket är en avbildning av Teoderiks mausoleum i
Ravenna. Det är faktiskt återgivet med en sådan detaljrikedom att informanten – eller ristaren
– själv måste ha sett monumentet på plats.
Nedan återger jag en tecknad förstoring av ’huset’ med exakt riktiga proportioner. Efter det
en bild av Teoderiks mausoleum. Jag skall med dessa som utgångspunkt försöka argumentera
för trovärdigheten av min hypotes.

Fig. 41 Sparlösa-huset och Teoderiks mausoleum.

Fig.42 Förstoring av taksektion

Om man betraktar taket på mausoleet så framgår att takytan mellan dekorationerna skulle
kunna återges på en ristning av denna typ som liknande valvbågar – utrymmet mellan två
takdekorationer. Själva takformen stämmer perfekt om man utgår från den oskadade delen.
Notera också att dekorationerna på taklisten i Sparlösa matchas på monumentet.
Intressant nog hittade vi under utgrävningarna av Finnestorps vapenofferplats från
folkvandringstiden ett antal beslag från selutrustningar med exakt samma mönster som på
mausoleet och även andra fynd antyder en koppling till Ravenna. Finnestorp och Sparlösa
ligger båda i Vara kommuin och relativt nära varandra.
Hur kan det då komma sig att huset återges som varande byggt av breda plankor eller
stockar när man återger ett stenmonument? Dessutom kan man undra varför inte muren med
valvbågar där nere har återgivits. Detta har givit mig en hel del huvudbry innan jag såg en
närbild av monumentet.

Fig. 43 Seltygsdekorationer tillhörande en häst från folkvandringstid. Dessa hittades vid
utgrävningen av Finnestorps vapenofferplats i Västergötland sommaren 2009. Mönstret
matchar nästan exakt takfrisen på Teoderiks mausoleum i Ravenna.
Föremålen är fotograferade direkt efter utgrävningen och ännu inte rengjorda och
preparerade. (Foto: Caj Carlstein)
För att börja med muren och valven så kan man konstatera att det helt enkelt handlar om
ett fundament till själva mausoleet, som ligger uppe på terrassen. Vill man återge mausoleet är
det inte nödvändigt att ha med fundamentet. Teoderik låg bara 15 år i mausoleet och vid
Justinianus seger över östgoterna upprättades ett benediktinerkloster och en kyrka i
monumentet. Klostret upptog hela den nedre nivån varför det i ett sådant läge är än mer
naturligt att bara återge själva monumentet. En intressant detalj i sammanhanget är att, enligt
Agnello's Liber Pontificalis, klostret och kyrkan var helgade till jungfu Maria och kyrkans
namn var S:ta Maria (Agnellus 1924 s.112-113). Agnellus, en skriftställare från första hälften
av 800-talet, ger en levnadsbeskrivning över ärkebiskopen Johannis Ageloptes som lyder:
”(Theodericus) ...sepultusque est in mausoleum quod ipse aedificare jussit extra Portas
Artemetoris, quod usque hodie vocamus ad Farum, ubi est monasterium Sanctae Mariae, quod
dicitur ad memoriam regis Theoderici.”
I översättning: ” Theoderich...är begraven i det mausoleum, som han själv lät bygga
framför Artemetoris port, som vi kallar ’vid fyrtornet’, där Den Heliga Marias kloster är
beläget, vilket kallas så till minne av konung Teoderik.”(Bovini s.6 f.)
Det skulle kunna antyda att Maria på skeppet kan symbolisera hans bortförande från
graven både in corpore och andligt, men som triskeln (se nedan) antyder lever hans själ
vidare och fortsätter att bekämpa ondskan. Under alla omständigheter så stärker detta
tolkningen av skeppet som Maria. Kan tilläggas att de ovan nämnda påfåglarna i samband
med livsträdet återfinnes på bl.a. ett antal biskopsgravar i Ravenna och i de arianska
baptisarierna i Ravenna.

Fig .44 Biskopsgrav i Ravenna med påfåglar och
livsträd. (Foto: Halstein Sjølie)
Om man sedan tittar noga på bilden av mausoleet så
syns det tydligt att väggen är täckt av stående
dekorations-lister. Sett framifrån är det två lister till
vänster och två till höger. Däremellan en slät front som
inramar dörren. Monumentet är visserligen restaurerat på 1800-talet men dessa
lister/kantmarkeringar bör ha funnits i någon form redan tidigare. Om man enkelt vill återge
dessa lister så är det naturligt att resultatet ser ut som plankor. På Sparlösahuset finns just två
plankor på varje sida, som inramar ett distinkt dörrstycke vilket är helt korrekt placerat i
förhållande till mausoleet, även om proportionerna inte stämmer helt.
Friedrich Wilhelm Deichmann har behändigt nog en detaljerad planritning över
monumentet som tydligt visar överdelens ursprungliga yttre karaktär av plankliknade
struktur. Den ljusa yttre delen är fundamentet i grundplanet. Ingången är här uppåt men vetter
egentligen mot väster.
Fig. 45 Teoderiks mausoleum. Planritning av Deichmann.
Rakt ovanför porten på Sparlösahuset anges något fönsterliknande – en
ram med två streck på varje sida om ett avbrutet mittstreck. Betraktar man
mausoleet så syns mycket tydligt uppe under takskägget två smala
fönstergluggar på ömse sidor om en något lägre liggande utsmyckning.
Likheten är slående och i exakt rätt läge. Dessa gluggar ger ljus åt nischen
med Teoderiks sarkofag.
Porten har, som antytts, fel dimension men ligger på rätt ställe. Huruvida ringen är en regel
eller en symbol för solen eller en edsring som ibland har antytts går inte att avgöra, då ingen
vet hur en eventuell dörr såg ut på den tiden. Dock kan noteras att porten vetter åt väster-inte
åt soluppgången. En intressant koppling rent allmänt är att Bovini 1977 föreslog att
monumentet var utformat efter modell av en gotisk hydda. Ristningen har alltså en dubbel
gotisk bakgrund om så är fallet.
Fig. 46
Fönster-gluggar
.

Lister Slät front

Fig.47 På denna 1500-talsbild ur samlingar i Wien ser
man monumentet innan restaurationen. Observera det
starka intryck av valvbågar liksom på Sparlösahuset. Även
’listverket’ kan anas och det framkommer att tornet inte är
helt runt.Denna vy visar dock inte dörrdelen.

Triskeln
Triskeln på motsatta sidan av stenen är svårtolkad
och många försök har gjorts att knäcka innebörden. Jag
utgår i det här fallet från att framsidan syftar på
Teoderik, vilket faktiskt gör det litet lättare att få en
meningsfull innebörd i denna figurkombination.
Fig.48 Triskeln och möjlig hamnskiftarfibula,
Jag ser här en gås och en skvader med en ugglekropp och ett huvud
som kombinerar drag av uggla och lejon. De kämpar med en orm.
Gåsen är sedan gammalt i egyptisk och indisk mytologi sedd som en
symbol för vishet och vaksamhet. Denna betydelse blev senare överförd till Rom. Där
användes gåsen som vaktdjur. Ugglan har motsvarande innebörd i den grekiska mytologin där
Minerva representerar visheten. Lejonet är en välkänd symbol för Kristus och för styrka. I det
här fallet håller jag dessutom för troligt att det samtidigt representerar Teoderik själv. I all
synnerhet som lejonet var en speciell gotisk symbol. Det rike i Asturien som hyste de
kvarlevande visigoterna fram till reconquista kallades Léon och så även dess huvudstad. För
Teoderiks del så räcker det kanske med att betrakta den enda dekorationen på hans sarkofag –
ett lejonhuvud. Ormen är ondskan och djävulen. Innebörden skulle alltså bli att Teoderik,
lejonhuvudet, som representant för Kristus, med bistånd av alla goda och visa krafter
bekämpar ondskan. En i Danmark nyligen funnen fibula av som antas kunna vara en
hamnskiftare som Odin kunde uppenbara sig som ger ytterligare en tolkningsmöjlighet,
nämligen att Teoderik efter sin död antas ha återuppstått som just Odin under namnet Didrik.
Didrikssagan är förknippad med den staty av Teoderik som kejsaren lät flytta till Aachen. På
detta sätt är det fortfarande Teoderik som återges.

Fig. 49 Teoderiks sarkofag dekorerad endast med ett lejonhuvud.Deichmann,Abb.209.
En sådan symbol är ingen inhemsk germansk konstruktion, utan den visar ett klart
ursprung i en litterat medelhavsvärld, vilket även framsidans symbolik gör.
Själva konstruktionen med en triskel jämför Nordqvist med stenen i Smiss på Gotland och
med ett fynd i Uppåkra. Han lutar åt att de är folkvandringstida.
Teoderiks kvarlevor förvarades efter hans våldsamma avlägsnande ur gravkammaren i
klostret Heliga Maria Rotonda, alltså vid foten av själva mausoleet (Agnellus). 1564 beslöts
att flytta sarkofagen och mura in den i en kyrka. Senare har sarkofagen varit på museum för
att slutligen 1913 återbördas till mausoléet.( Bovini 1977, s.32 f.). Det innebär alltså att
Teoderik både andligt och kroppsligt hämtades och förvarades av S:ta Maria. Skeppet verkar
alltså att ge en rättvisande bild av det faktiska förloppet.

Adoranten eller prästen

Fig. 50 Mansfigur med korsband
På den sida som vanligen kallas nr. 2 ser man en figur
som har uppräckt hand/händer. Möjligen håller han något
i handen. Korsen är likarmade grekiska kors.
Bengt Nordqvist kommenterar honom sålunda:
På exempelvis Ållebergskragen finns adoranten som ett återkommande bildmotiv (
Holmqvist 1972, fig. 12, 1981, Haseloff 1981, s. 136a). De har sina händer uppåtlyfta
med armarna i en rak vinkel. Figurerna har handflatan framåt med tummen riktad mot
ansiktet. Hårfrisyren kännetecknas av mittbena och figurerna saknar skägg. Dessa
adoranter med sina karaktäriska drag uppvisar mycket stor likhet med mansfiguren på
Sparlösastenen, liksom en figur på en guldbrakteat från Sydsverige (Holmqvist 1972, s.
242). I det sistnämnda exemplet återges endast överkroppen. Holmqvist för fram ett
flertal andra internationella exempel och de dateras återkommande till folkvandringstid.
Han kastar fram frågan om inte dessa adoranter är en nordisk variant av Daniel i
lejongropen och att dessa figurer kanske borde ses som en nordisk variant av kristen
konst ( Holmqvist 1972, s. 242). Ansiktet med mittbena känner vi även igen från
praktsöljan från Finnestorp. Adoranten finns även som motiv på textilband från
Högomgraven (Arrhenius 1994, 202). Sammantaget har människoavbildningen från
Sparlösa sin motsvarighet i ett flertal föremål från 400- och 500-talet.(Nordqvist 2007)
Även korsbandet finner han likheter till i det folkvandringstida materialet men samtidigt
förekommer korstypen även fram i Vendeltid. Han menar att svagheten i tidigare jämförelser
har varit att man bortsett från folkvandringstiden. Även i Finnestorp har man funnit detta
motiv på ett munbleck. Längst upp på denna sida finns även ett antal halvcirklar som utgör en
vanlig dekoration från romersk järnålder och in på 400-500-talen. (Nordqvist 2007)
Då jag icke själv är utbildad arkeolog så måste jag förutsätta att Nordqvist vet vad han talar
om och kan därmed konstatera att samtliga dessa dekorelement kan, men måste inte, vara
folkvandringstida.
Tidigare uttolkare har i stället, genom att inte jämföra med folkvandringstid, ansett att
dessa dekorationer tillkommit senare än huvudristningen. På den punkten vågar jag inte ta
ställning. Dock har jag en tanke om att ’adoranten’, som jag upplever som skäggprydd, kan
avbilda en präst som håller upp det korsband som stenen och motivet symboliskt vilar på –
alltså på kristen grund. Det kan ha funnits motsvarande på den skadade nedre motsatta delen.
Dessvärre lär det inte gå att belägga på något sätt.
Medusahuvud eller annan ikon
Fig. 51 Medusahuvud ?
På stenens sida nr 4 finns en del av ett manshuvud och
något som tolkats av Almgren som ett spiralornament.von
Frisen såg på sin tid ett Medusahuvud.

Här anför Bengt Nordqvist:
Ser man däremot huvudet och den underliggande virveln som tillhörande en figur
kan Medustolkningen bli aktuell igen. Det finns flera ansiktsmasker där ”band strålar
ut ur munnen”. Dessa Medusahuvuden finns bl.a. på fibulor och en remsölja (Haseloff
1981, fig 3a och 53:1; Arrhenius 1983, fig. 11:f). Det återkommande temat är ett
huvud och ur munnen sträcker sig ”två linjer”. Dessa figurer härrör ursprungligen från
romersk konst. Men de ovan nämnda exemplen från bl.a. fibulor med Medusansikten
är från 400- 500 tal.(Nordqvist 2007)
Denna tolkning är naturligtvis ytterst osäker med tanke på hur skadad bilden är och jag
vågar inte heller här ha en klar uppfattning. Nordqvist ser också här en koppling till
folkvandringstiden, och det stämmer ju bra med de samtida guldbrakteaterna, på vilka det är
vanligt med schamanistiska ansikten med en ’pratbubbla’ från munnen. Man antar där att
schamanen blåser ut sin helande kraft.

Fig. 52 Detalj av brakteat, Kolstrup 1991.
Det finns också vissa likheter i utförandet av det synliga
skäggfragmentet och skägget på brakteaten. Figuren har egentligen
utvecklats från en romersk kejsarsymbol. Det stärker i vart fall antagandet
att ristningen skulle kunna vara från folkvandringstid. Almgren använder
virvelmotivet för att senarelägga ristningen men det kan då vara värt att påpeka att
virvelmotivet är vanligt på Gotland under folkvandringstid och i all synnerhet hos de
mediterrana goterna.

Bysantinska ikoner-Kristogram?

Fig. 53 Möjliga kristogram(Foto:förf.)
En intressant detalj på stenen är en inskription med grekiska bokstäver. På den vänstra bilden
kan man läsa IX (iota-chi) som betyder Iesos Christos, Konstantin den stores fälttecken. Till
höger kan man se två ypsilon som omger ett chi. Chi är Christos och hela raden kan läsas som
Yesos Christos Yios – Jesus Kristus sonen. Detta antyder en ariansk, eller åtminstone östlig,
bakgrund då någon treenighet här inte går att uttolka. Ristaren synes kunna varit kristen då
han tydligen reagerat negativt på den beordrade texten och infogat sina egna lönnrunor för att
svära sig fri från den förkristna texten. Förklaringen till dessa symboler är hämtad från Roland
Johanssons stencil “Äldsta dopfunten för Kållands Råda kyrka”

Texten och dess tillkomst?

Fig. 54 Sparlösastenens
textsidor

I detta sammanhang avser jag inte att gå in på runtyper eller någon av de varierande
tolkningarna av respektive runraders introduktion här uppe då jag inte är lingvist och således
inte kan argumentera med expertkunskap vare sig för eller emot. Jag skall i stället se på
texten som en del av den totala bildkompositionen.
Om man betraktar texten kring triskeln framgår det klart och tydligt att texten på båda
sidor samt där uppe inpassats i kvarstående utrymmen och inte efter en planerad komposition.
Texten ovanför ’prästen’har en bättre komposition men kan mycket väl vara insatt på en
tidigare tom yta. Den yttre slingan är tillkommen ännu senare.
På ’ikon’- sidan framstår en markant skillnad i storlek på runorna och väldigt ojämna
rader. En del har uppenbarligen förstörts men det kan kanske ha funnits en bild på en större
yta som kan förklara ojämnheten.
Rent visuellt får man alltså en klar känsla av att samtliga texter tillkommit efter att
figurristningarna var klara, och att följaktligen det inte funnits en planläggning för att skapa
en sten med både bild och text.
Von Friesen antyder för övrigt att den svensk-norska runraden skulle kunna ha uppstått just
här.(von Friesen 1940 s.22) Det skulle innebära att det egentligen inte finns något belägg för
hur tidigt denna runrad dök upp, då jämförelser tidigare saknas. Stenen måste då dateras
stilhistoriskt och inte filologiskt.
På stenen diskuteras i grunden ett fåtal namn - Eivisl/Öjuls, Alrik, Erik och epitetet
Sigmar. Det lär bara finnas två nedslag på runstenar av namnet Öjuls - Sparlösastenen och
Kälvestenen i Östergötland och Nordén misstänker att det kan vara samme person som stupat
i österled.(Nordén 1961 s.257). Det skulle i och för sig ge en anknytning till den yttre
stilinfluensen men det är å andra sidan bara en av ett stort antal motsägande
tolkningar/läsningar. Jungner har dock en del i sin tolkning som är klart intressant.
Han skriver: Öjuls gav (lycka), Eriks son, Alrik gav (lycka).
Ätten gav ljudligen segerrop i gengäld.
Åt dem såg ättfadern, om dem såg allfadern

så att de alltid ägde sitt bröd.
Döden vållar klagan; dog också Dag, Alriks överstepräst, och
ljuder nu talet å den tappres vi...
Att Sigmar heter sonen av Erik. (Jungner 1947)

därtill Öjuls. ...

Att specificera några kända historiska kungar med hjälp av inskriften på stenen torde vara
lönlöst. Det verkar dock finnas inslag av myter och sagor. Det finns t.ex. en viss
överensstämmelse med Vikárr-sagan, då Óðinn listigt ser till att förföra Geirhild som
ovetande lovar sitt ofödda barn till honom mot att han får henne gift med konung Alrek av
Hordaland, som egentligen skulle hämta sin brud Sigyn men som finner Geirhild fagrare. Det
föreligger alltså ett samband mellan dessa två. Ser man till en möjlig betydelse av egennamnet
Alrik blir det ändå intressantare. Det kan nämligen (Jfr. Hellquist ’Ale’) härledas från bl.a.
gotiska ’ahls’, kultplats, helig lund och ändelsen ’rik’ (Jmf.-rix) står för härskare. Betydelsen
skulle alltså vara viets, kultplatsens härskare – alltså i detta fallet Óðinn. När sonen föds blir
han segerrik men kallas slutligen hem till sin egentlige fader i Valhall. I Vikárrs fall genom
hängning men i detta fall genom att falla i en ärorik strid. Sigmar, den med segerryktet, är ett
passande namn tillsamman med Sigfader (Óðinn). I denna tänkta version, om Vikárrmyten är
inblandad, skulle Erik vara fader till Öjuls, som i själva verket är son till Óðinn (= Alrik,
Alli). Ett annat alternativ är att Erik är en faktisk person, liksom Öjuls. Öjuls blir i så fall
initierad till/vigd till Óðinn (Alrik). Senare dör Alriks överstepräst, Dag, och även Öjuls dör –
han gav sitt liv. Han får då epitetet Sigmar. Familjen får framgång i strid och ’Allfadern ser
om dem’ medan Erik, ättfadern, ser åt dem’ så att de blir rika och välbärgade –’alltid ägde sitt
bröd’. Detta ser Öjuls till genom sina framgångar. Det har dock ett pris – Öjuls ’ges’ till Alrik
som återgäldar gåvan på detta sätt. Sigyn i Vikárr har ju också en parallel i Völsungasagorna
och Niebelungenlied och därigenom också en kontinental anknytning. Normalt var en jordisk
konung också överstepräst-höggoðe. Det tyder alltså på att denne överstepräst icke var en
jordisk sådan. Dag(Sviþdagr) figurerar också i Helgikvidorna med ett spjut han fått av Óðinn.
Han figurerar också som dualistisk del av Baldr, trol. tidigare ÚllR, även om senare H@dr
innehar denna roll. I alla fallen dödar han sig själv-sitt alter ego. Detta framgår tydligt i
Baldrsmyten, Helgikvidorna, Fj@lsvinsmál och även i Skírnismál, som jag visat i min
avhandling(Nordgren 2000). Att Dag dör är i så fall en naturlig del i årscykeln-solens död. I
Skirnísmál begravs ju Balder/Ullr som Draupnir men han återkommer alltid till Óðinn. Detta
exempel är naturligtvis bara intressant om Jungners läsning är den rätta. Naturligtvis kan man
tänka sig att Erik skulle kunna vara Teoderik men monumentet/stenen står ju enligt de flesta
efter Öjuls. Teoretiskt skulle Öjuls kunnat kämpa i den ostrogotiska hären mot Justinianus och
fallit, men i så fall skulle det funnits mer direkta antydningar.
Intressant nog har också Åke Hyenstrand fastnat för Jungners läsning och bl.a. föreslagit
att Alrik kan vara ’tempelhärskaren’. Han är också inne på temat myter och spekulerar även
om Erik som allhärskaren, kanske kung i Uppsala och Alrik som möjlig tempelföreståndare i
det tempel Rimbert anger byggdes till Erik.(Hyenstrand 1996 s.158). Alla möjligheter
föreligger naturligtvis men jag ser nog Alrik som en gud snarare än som en mänsklig präst,
fast Hyenstrands tankar går i grunden i samma banor som mina.
En allmän reflektion kan också vara att de som ser ett ubsal i texten och sätter Alrik som
ett kunganamn där kanske bara därmed bekräftar att det handlar just om en myt och inte om
en verklig människa. Vi pratar ju då folkvandringstid – just när Òðinn verkar ha introducerats
därstädes och vi får Auns lag. Både Aun och Alrik kan mycket väl vara just Óðinn. Erik
skulle däremot naturligtvis kunna vara en verklig kung. (Jfr. Nordgren 2000, 2007) Man bör
kanske också betänka att det fornnordiska Upsalir tolkas som gudarnas boningar. Det skulle

passa med Alrik och Dag som gudar snarare än som en mänsklig konung och en präst. Kan
också nämnas att en del läser att Alrik ristat runorna vilket ger anledning att påpeka att Óðinn
anses vara den som gav runorna till människorna. Ytterligare en indikation på vem Alrik
faktiskt är.
Då stenens motiv genomgående är klart kristna på åtminstone tre sidor – det eventuella
Medusaansiktet är svårt att sia om – och texten genomgående verkar att handla om antingen
lokala kungar eller lokala kungar kombinerade med myter och sagor och med en klart
förkristen kult så blir det allt mer sannolikt att motivet ristats först och texten sedan. Ristaren,
eller informanten, har en klar närvarobakgrund i Ravenna och visste vad det handlade om.
Kristendomen både i dess arianska och senare dess rusiska form är uppenbarligen tidigare
häruppe än vad man tidigare velat inse. Ingmar Janssons arbete med bysantinska kontakter via
Rus är också tankeväckande (Jansson 2011). Om inskriften vore samtida borde ju i så fall det
finnas en antydan om Didrik av Bern och hans dåd, men därav ser man inget påtagligt. Å
andra sidan så finns det myter i en uppsjö på kontinenten under folkvandringstid – både
Völsungasagorna och Niebelungarna och Tacitus skildring av Semnonenhain har klara
kopplingar till Helgikvidorna– så vad det beträffar motsäger det inte en datering till 600-talet
som senast.
Laila Kitzler Åhfeldt (Åhfeldt, 2000: 99-121) anser tvärtemot att bilder och ristning är
samtida. Hon har använt en nyutvecklad laserscanningmetod på ett begränsat antal
huggmärken och hävdar att texten på ’prästsidan” och en del av ”Ikonsidan” gjordes av
bildristaren och på ”Ikonsidan” med hjälp av en mindre erfaren medhjälpare. På
”Triskelsidan” skall båda ha arbetat med texten. Hon baserar detta på att den ertfarne ristaren
hugger djupare och tätare. Detta ger dock ingen datering. Det är också tveksamt om hon kan
skilja en erfare eller oerfaren ristare från en annan. Skriften kan följaktligen gjorts senare detta
till trots. Om hon emellertid skulle ha rätt i sitt antagande måste vi emellertid förklara
diskrepansen mellan bild och text. Den mest närliggande förklaring jag kan se är i så fall att
ristaren fick order om att göra texten fastän beställaren inte hade en aning om vad motivet
föreställde utan bara fann det imponerande och statusfyllt och passande till ett monument över
Öjuls. Kanske fick han höra att det hade med Didrik att göra men det borde då ha nämnts i
texten. Informanten var emellertid fullt medveten om innebörden och fick kanske vara nöjd
med att ha planterat ett frö till framtida tro. Möjligen kan också den hövding som beställde
stenen ha blivit bortjagad eller dödad, kanske tillsammans med informanten, och segraren,
omedveten om innebörden, beställt inskriften. Ristaren bör i så fall varit kristen med tanke på
de grekiska symbolerna han insmugit i texten. Kitzler-Åhfeldt själv är tveksam till dateringen
av bilderna då hon vill ha en tidigare datering av dem och ifrågasätter alltså runornas datering.
Avsikten med denna artikel är i första hand, som titeln antyder, att
undersöka bildkompositionen och dess innebörd. Ovanstående
textkommentarer skall därför bara ses som en randanmärkning och jag
hävdar inte att det verkligen skulle vara så – jag antyder blott en
möjlighet av många. Jag överlåter en närmare tydning åt kompetenta
runologer.
Konklusion av motivets innebörd
Teoderik, den store hjältekonungen, är död. Han läggs i sitt
mausoleum. Himmelsskeppet, styrt av Maria och med Kristus ombord
för Teoderiks själ till de himmelska ängderna (de sälla jaktmarkerna),
där han sedan i lycka kan ägna sig åt jakt och allsköns förlustelser
precis som de gamla kejsarna. Som antytts ovan kan Maria kanske

även symbolisera hans kroppsliga avlägsnande ur graven men det får väl ses mest som en
intressant reflektion. I alla händelser så invigs monumentet i form av kloster och kyrka till
Maria redan 15 år efter begravningen och namngivningen sägs också avse att bevara minnet
av Teoderic, som ju förvaras i klostret fram till 1564.
Han har redan tidigare varit den arianska kristendomens store försvarare, den strålande
solen på den kristna himmelen, det gotiska lejonet och han fortsätter även nu att bekämpa
ondskan, som Kristi representant, med vaksamhet, visdom och styrka i triskeln på frånsidan.
Jag tror inte en officiell representant för den segrande katolska kyrkan skulle framställt
hans minnesmärke på detta sätt, men kanske en ariansk missionär eller en ännu ej övertygad
’katolik’. Man såg ju rätt snabbt till att få bort honom och svärta ned hans rykte. Att han
förvarades i klostret var snarast en bamhärtighetsgärning och gav ingen anledning till någon
officiell katolsk mission De likarmade korsen som ’bär upp’ stenen med hjälp av en prästfigur
antyder också en grekisk religiös bakgrund snarare än en latinsk.

Fig. 55 En teckning av klosterruinerna på 1700-talet
av Vincenzo Coronelli. Då klostret synes varit ganska
skrymmande bör ristningen ha utgått från en tidig vy
av monumentet – nära i tiden till etableringen av
klostret.

Fig. 56 Mausoléet och klostret låg vid en kanal nära
den gamla medeltida hamnen. Under tidig medeltid
byggdes ett fyrtorn på platsen som var sammanbyggt
med mausoléet. Det är därför Agnellus på 800-talet
kallar området ’vid Fyren’.

Det bör för fullkomlighets skull framhävas att Christer Westerdahl vidhåller den
ursprungliga dateringen av sten till 800-tal då han menar att skeppet, då det är försett med
segel, inte kan vara äldre än 800-tal eftersom man inte återfunnit några seglande skepp
tidigare här uppe, och att seglet enligt honom inte användes tidigare i Skandinavien utan att
man rodde. Han anmärker dessutom att skeppet har en vindflöjel som han hävdar är senare,
liksom att det finns hål för åror i bordläggningen i stället för tollar på relingen. Han står
emellertid inte oemotsagd. Man har helt korrekt inte funnit något bevarat och undersökt vrak
med mastfot tidigare i Skandinavien men det innebär inte att det ej funnits. Mykland anger att
norska båtar redan under merovingertid börjar utrustas med segel. (Mykland 1976, s. 423 f. )
Han anger också en klar tendens att överge gårdarna i vissa områden i samband med
emigrationen till Britannien. En ordnad avveckling med tomma hus kvar och även båthusen
är tomma då man medtagit båtarna. Tror någon man rodde till England eller Skottland?
(Mykland 1976, s. 398 ff. )
A.M. Tallgren, arkeologiska inst. Tartus universitet har nyligen 2010 grävt båtgravar på
Ösel där en hel krigarbesättning legat i båten. Det stora Salmeskeppet har 2013 befunnits ha
såväl köl som mastfot och mast. Skeppet tillverkat på 600-tal och begravningen första halvan
av 700-talet.

Martin Segschneider, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Christian-Albrechts-Universität,
Kiel, har publicerat en undersökning, Trade and centrality between the Rhine and the
Limfjord around 500 AD, The beachmarket on the Northfrisian island Amrum and its context,
Kiel 2002. Där hävdar han en handelsrutt från Tyskland längs Jyllands västkust och genom
Limfjorden upp till Norge. Han räknar med omväxlansde segling och rodd. Detta på 500-talet.
Rutten till Norge går via Göta älvmynningsområdet och Bohuslän. Följaktligen är det ingen
sensation att ett skepp med segel finns på Sparlösastenen på sent 600-tal eller möjligen under
början på 700-talet
Med hänsynstagande till alla omständigheter håller jag för troligt att
stenen restes som senast under 600-talet eller möjligen tidigt 700-tal och att den som initierat
ristningen var arianskt kristen! Efter undergången av det ostrogotiska riket övertogs makten
över stora delar av Italien efter en tid av de ävenledes arianska langobarderna, dock icke i
Rom och Ravenna, så en bit in på 600-talet var området i stort fortfarande arianskt. I Ravenna
bör den östkyrkliga varianten av katolicism ha varit förhärskande. Langobarderna blev
officiellt katoliker under senare halvan av 600-talet men vissa härskare var också tidigare
tidvis katoliker, bl.a. drottning Theodolinda som i början på 600-talet hade samarbete ett tag
med påven Gregorius den store. Dock lär många fortfarande enligt Harrison varit tveksamma
kristna (Harrison 1993 s. 204 f.). De satt kvar vid makten till 774 och kom sedan att lyda
under frankerna. Under 700-talet, då hela området ju var katolskt, bör klosterbygget blivit
avsevärt större och skymt monumentet och senast på 800-talet tillkommer ett sammanbyggt
fyrtorn. Även stenens bildmotiv i övrigt, som behandlats ovan, talar för en datering till senast
600-tal men möjligen äldre.
Det kan emellertid också finnas en alternativ spridningsväg för kristendomen som
ursprungligen spreds även via arianska missionärer till de folk som bodde norr om Svarta
havet. Den gotiska bibelöversättningen skall ha överförts till runor och enligt Henrik Janson
(Janson 2005, s.190 ff.) kan en självständig germansk kyrka med influens från såväl goterna
som senare Byzans ha existerat till ända fram på 8-900-talen såväl i Stora Svitjod/Rus som i
Skandinavien. När Ansgar kom till Birka säges det redan funnits en kristen församling vilket
arkeologiskt också stöds av Ingmar Jansson (Jansson 2005). Arianska och östkyrkliga
tendenser kan alltså ha nått oss även på denna väg. Dock förklarar det inte överensstämmelsen
med Sparlösahuset och Teoderiks mausoleum varför jag föredrar att vidhålla den tidigare
förklaringen.

