
En av Skånelands omisteliga företeelser på Söderslätt
Tullstorpsstenen

Klibir och Åsa reste kummel dessa efter Ulf



Tullstorpsstenen är fullständigt unik och är helt i pari-
tet med nationalmonumentet och världsarvet Jellinge-
stenarna i södra Jylland. De är båda från Harald Blå-
tands tid från 960-980-talen då Danmark enades och 
kristnades. Var stenen en gång upprestes i Tullstorp 
vet vi inte. Den återfanns i Tullstorps gamla kyrka i 
dess östra mur. År 1846 revs den medeltida kyrkan 
och stenen nergrävdes då i kyrkomuren med vänstra 
sidan i marken och med framsidan mot kyrkoherdens 
trädgård. På 1920-talet togs den ut ur muren och sat-
tes upp på kyrkogården och här skapade man sedan 
en minneslund kring den. I samband med flyttningen 
sprack stenen. Stenen är imponerande i storlek med 
sina 204 cm i höjden och 138 cm på bredden. Tjockle-
ken är som mest ca 50 cm. Den består av en grovkor-
nig röd granit, vars ursprung är okänd. Förvånande är 
framsidans jämna yta och den höga kvalitén på sten-
arbetet.

Stenen har längs kanterna en runrad vilken är inramad 
i ormlikande figurer. Varje ord är avdelat med en lite 
kryssmarkering. Den vikingatida texten lyder: 

× klibiR × auk × osa × | × risþu × kuml + | þusi × 
uftiR × ulf +

vilket i nutida svensk översättning blir:

Klibir och Åsa reste kummel dessa efter Ulf

Bakgrunden till förekomsten av ”Det stora djuret”, 
odjuret eller ulven, som finns på en del runstenar och 
andra konstföremål från sen vikingatid har tolkats på 
många olika sätt. Sven Rosborn har kopplat samman 
detta med den östromerske kejsarens symbol. Han 
hade nämligen ett stort mekaniskt metalldjur som 
vaktade hans tron tillsammans med nordiska vikingar 
i hans livvakt. 

Vad för djur är det då frågan om? Vår främste heral-
diker fil dr Jan Janekes tolkning är att det är en he-
raldisk panter, som ”ofta sprutar eld genom mun och 
näsborrar, den är behornad och med bakben liknande 
ett lejon medan frambenen liknar örnens. Andra va-
rianter förekommer också.” Pantern tillhörde fornti-
dens fabeldjur, som symboliserade det goda och dess 
största fiende var draken, som darrade av skräck när 
han kände panterns söta doft! På så sätt kan pantern 
likställas med S:t Göran! Inom heraldiken har pantern 
en sydöstlig europeisk utbredning som således stäm-
mer väl med det östromerska riket. Sedan början av 
1980-talet är pantern dessutom Skånska Akademiens 
heraldiska vapen.  

Under pantern finns krigsskeppet, som i äldre littera-
tur har tolkats som ett vikingaskepp. Detta är emel-
lertid omöjligt eftersom det har en hög bordgång och 
rammkonstruktion både i fören och i aktern. Det är 
troligtvis i stället ett östromerskt krigsskepp, en s.k. 
dromon.

Tullstorps runsten

Skall man försöka sammanfatta den information som 
man kan få ut av denna unika bildsten är det troligt 
att stenen är en minnessten med kristen innebörd över 
Ulf, som var en storman i trakten och som hade varit 
väring, dvs. livvakt för kejsaren i det gamla östromers-
ka riket med centrum i Konstantinopel – vikingarnas 
Micklagård? Flera andra runstenar stödjer nordiska 
kontakter med östrom. Kristenheten är uppenbar ge-
nom sambandet mellan runstenarnas uppkomst och 
tiden för kristnandet av landet samt att de ofta place-
rades i närheten till kyrkorna. Dessutom blev de flesta 
runstenar senare inmurade i kyrkorna. 

Det är många saker och detaljer som gör denna run-
sten helt unik. Stenarbetet har t.ex. gjorts med en om-
sorg som definitivt inte är brukligt för skånsk-danska 
runstenar. Bildkompositionen är också magnifik inom 
sydskandinavisk runstensristning. Detta medför att vi 
måste betrakta Tullstorpsstenen som en dansk-skånsk 
nationalklenod precis som Jellingestenarna i Danmark 
- minnesmärken från den tid Harald Blåtand  lade hela 
Danmark under sig - inklusive Skåne. 



Invid en framspringande källa uppfördes i Tullstorp 
runt år 1000 en träkyrka som före mitten av 1100-talet 
ersattes av en kyrka i sten. Denna kyrka låg omgiven 
av byns alla gårdar, se kartan. Efter en åttahundraårig 
tillvaro var det tid att byta ut denna relativt lilla kyr-
kobyggnad. Befolkningstillväxten hade ökat markant, 
inte minst sedan bättre jordbruksmetoder genom det 
s.k. enskiftet införts i början av 1800-talet. 

Över hela Söderslätt skulle många av de medeltida 
kyrkobyggnaderna under 1800-talets slut komma att 
ersättas av moderna kyrkor, ofta med väl tilltagna di-
mensioner. Tullstorps församling var tidigt ute i denna 
process. Redan på 1830-talet var nämligen de sty-
rande i socknen fast beslutna att ersätta det medeltida 
templet med ett nybygge. Efter det att prosten Lars 
Gustav Palmqvist tillträtt som kyrkoherde år 1838 in-
såg han snart att tiden var mogen. Han kontaktade då 
sin gamle vän i Lund, professorn i grekiska Carl Ge-
org Brunius. År 1844 låg dennes ritningar och kost-
nadsförslag till ny kyrka färdiga. 

Brunius menade att den nya kyrkan skulle uppföras 
på höjden strax öster om byn. Detta föranledde en 
mindre strid i socknen. Stora Beddinge bönder ville 
nämligen ha kyrkan mitt emellan de två byarna. År 
1846 beslutades dock att den nya kyrkan skulle stå 
på den gamlas plats. Byggnadsarbetena igångsattes 
genast och den 1:e advent 1848 skedde invigningen.

Tullstorps kyrka

En sten med många frågetecken
* Var har stenen ursprungligen stått? Det talas om ett 
”kumel” dvs. en gravhög.  Den bör ha stått nära den 
medeltida kyrkan, se 1700-tals kartan ovan. Men var 
exakt? Finns praktgraven som stenen markerat fortfa-
rande bevarad under jord?
* Vem var de tre namngivna personerna?
* Varför är östromerske kejsarens krigsskepp avbil-
dat på en skånsk runsten?
* Hur kan det komma sig att skeppsbilden återfinnes 
i nästan exakt samma utseende på en runsten så långt 
borta som i Östergötland?
* Vad symboliserar det stora djuret? Kan det ha varit 
Harald Blåtands kungadynastis symbol?
* Hur har man fått stenens bildyta så slät? Man mås-
te väl ha klyvt stenen och och sedan huggit den slät. 
Runstenen är i så fall helt unik. 
* Var finns resten av stenarna som måste ha ingått i 
detta monument?

Tullstorp 1768. Karta Lantmäteriet.



Eftersom runstenen i Tullstorp är så pass unik och 
storslagen är det viktigt att den blir mer känd och 
uppskattad av en större allmänhet och detta kan gö-
ras på många olika sätt: genom media, publikationer, 
föredrag, visningar men också rent turistiskt genom 
vägmarkeringar, informationstavlor, bil-, cykel- och 
vandringsleder. På så sätt kan man föra fram inte bara 
stenen och dess historia utan även hela områdets kul-
turhistoria, bebyggelse, näringar m.m. i intimt samar-
bete med de olika lokala företrädarna såsom kyrkan, 
museerna, politiska företrädare, näringslivet samt olika 
lokala organisationer. I arbetet bör givetvis också ingå  
förslag till hur man bäst vårdar stenen samt forskning 
kring dess kulturhistoria på Söderslätt.

Projektet startade med initiativ från Skånska Akade-
mien. Akademien har ju den heraldiska pantern som 
vapensymbol dvs. det stora djuret på runstenen. Aka-
demien också har startat projektet ”Omisteliga före-

Den nya kyrka som nu kom att kalla församlingen till 
sig hade fått en för Skåne mycket säregen arkitektur. 
Den ritades i en grekisk korsform med fyra lika stora 
armar och ett åttakantigt centraltorn för kyrkkloc-
korna. Kyrkan räknas också till en av Brunius mera 

originella verk från perioden. Byggmästaren Magnus 
Cederholm litade dock inte på att tornet skulle tåla 
påfrestningen från klockorna varför han uppförde en 
fristående klockstapel men denna fick senare tas bort. 
Arkitektens beräkningar hade visat sig vara rätt.

teelser i Skåne”, som vill förvandla bortgömda och 
gömda företeelser av olika slag till aktuella och be-
römda inslag i den skånska kulturen. I projektet ingår 
i dag också Jordberga gods, Källstorps församling, 
Trelleborgs museum och turistorganisation, Tullstorp-
såprojektet samt författaren Madeleine Brandin, men 
avsikten är att successivt bygga ut med fler samar-
betspartner. 

Deltagarna i projektet hoppas att budskapet skall mot-
tas med positiv respons och att vi alla kan föra fram 
fördelarna med Söderslätt av i dag och dess spännade 
och rika kulturhistoria. 

Tullstorpsprojektet
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