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Rapporten omfattar en dokumentation av Klosterhusets äldre utställning av 

gravstenar och andra stenfynd i Vreta kloster.  

Inledning  

I samband med planering för omgestaltning av det s k Klosterhuset i 

Vreta kloster till besökscentrum har Arkeologerna på uppdrag av 

Vreta klosters församling genomfört en dokumentation av 

Klosterhusets äldre utställning av gravstenar och andra stenfynd 

från arkeologiska undersökningar.  
Under våren 2017 genomfördes en inventering av stenar i det 

äldre museet i Vreta kloster. Sammanlagt kunde 674 stenar 
registreras och fotograferas.  

 

 

Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Terrängkartan, 

skala 1:50 000, och Sverigekartan. 

 

Bakgrund 

Vreta kloster ligger på en markant högplatå med utsikt över 

slättlandskapet och sjön Roxen, i en kulturgeografiskt mycket rik 

fullåkersbygd i centrala Östergötland. Området är också riksintresse 

för Kulturmiljövården.  

Vreta klosters kyrka och klosterområde är en av Sveriges främsta 

fornlämningsmiljöer, med den bevarade kungsgårds- och 

klosterkyrkan från tidigt 1100-tal, ruinen efter ett cisterciensiskt 

nunnekloster från 1100- till 1500-talet, en kyrkogård från 1000-talet, 
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samt ett område som kan tolkas som klostrets ekonomidel väster om 

klosterområdet.  
 

 

Figur 2. Vreta klosterområde, med Klosterhuset beläget i västra delen.  

 

Av tidigare forskning och undersökningar ska främst nämnas 

restaureringen av Vreta kloster kyrka i början av 1900-talet under 

ledning av sedermera riksantikvarien Sigurd Curman, samt de 

arkeologiska undersökningarna av klosterområdet norr om kyrkan 

under 1920-talet, under ledning av sedermera professor Erik 

Lundberg (Curman & Lundberg 1935).  

Under åren 1988 var kyrkan och klosterområdet föremål för 

arkeologisk undersökning och dokumentation (Tagesson 1990) och 

2005–2007 var klosterområdet föremål för arkeologisk 

undersökning i samband med restaureringen av klosterruinen 

(Tagesson 2007).  

De senaste årens forskning kring Vreta kloster har sammanfattats 

i boken ”Fokus Vreta kloster” (Tagesson et al. red 2010).  

  Det nu aktuella uppdraget omfattar en inventering och 

dokumentation av den utställning av äldre gravstenar och stenfynd 

som gjordes under 1920-talet efter en plan av Sigurd Curman. Inga 

handlingar har hittats i ATA som ger närmare beskrivning av 

inrättandet av stenmuseet. Däremot finns två tidningsklipp från 

Östgöta Correspondenten där museet omtalas:  

”I klosterhusets ena hälft är anordnat ett provisoriskt 

”stenmuseum”, vari alla lösa formstenar och sådana profilstenar i 

kyrkan, som måst utbytas på grund av förvittring, ha samlats.” (ÖC 

1917-10-20 (lö) nr. 246, sid. 3).  

”Arbetet med klosterhusets restaurering och omändring till 

museum har fortskridit ganska långt. Man har bl.a. vid ena gaveln 

rekonstruerat en valvbåge och ett fönster ur kyrkomuren. Den 

ursprungliga kyrkans taktäckning synes ha varit taktegellikt lagda 

gråstenar och i den ena väggen i museet ämnar man nu mura upp ett 

dylikt brottstycke av taket. Hittills har man hittat en hel del stenar ur 

fönster och dörrbågar och man har nu ett par lårar fulla med arbetade 

stenskärvor från klosterbyggnaden. (ÖC 1926-07-22 (to) nr. 166, sid. 

3). 
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Av dessa båda klipp framgår tydligt att klosterhuset redan på 1910-

talet, dvs under kyrkans restaurering, fungerat som provisoriskt 

museum, medan det först efter de arkeologiska undersökningarna i 

klosterområdet på 1920-talet stått klart.  

Från restaureringen av kyrkan 1914–17 finns utförliga rapporter av 

den antikvariska kontrollanten arkitekten Erik Fant i ATA. Den 

arkeologiska undersökningen av klosterområdet genomfördes under 

1920-talet under ledning av Erik Lundberg. Det är oklart hur detta 

arbete genomfördes. En ofullständig maskinskriven rapport av Erik 

Lundberg hittades nyligen på ATA, men den ger inga ledtrådar till de 

många fynden i stenmuseet.  

I ATA finns däremot en lappkatalog över stenfynden som är en 

viktig ingång till materialet. Stenarna är enligt katalogen numrerade 

A1-77, B1-6 samt C1-34. Dessa nummer kan omfatta såväl enstaka som 

flera stenar. Stenarna är verbalt beskrivna, ofta även avtecknade och 

måtten angivna.  

I Curman & Lundbergs publikation över Vreta kloster kyrka finns 

enstaka mer framträdande stendetaljer som även återfinns i 

stenmuseet. Det rör sig om ett absidtak av kalksten (Curman & 

Lundberg 1935:51) och rester av en portal (1935:61).  

 

 

Figur 3. Klosterhuset, från öster, foto författaren. 

Metod och genomförande 

Inventeringen genomfördes under två veckor i april/maj 2017 och har 
kompletterats och utvärderats i december 2017. Till en början 
flyttades mindre stenar och fragment från stenmuseet till 
parkeringsplatsen söder därom. Där fotograferades varje sten 
individuellt med skalstock, samtidigt registrerades stenen i en Access-
databas.  

Nedan finns en figur med de parametrar som registrerades. Varje 
sten i inventeringen har fått ett nytt Id (identitet) som följer V1 osv. 
Stenarna har märkts med detta nya nummer. Om det funnits någon 
tidigare märkning har detta noterats i fältet tidigare id. Stenens 
material har registrerats, liksom om det gått att urskilja vilken 
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byggnadsdel stenen eller fragmentet ingått i. Stenens bevaringsgrad 
har registrerats som hel, defekt eller fragment under rubriken 
fragment, likaså har det noterats om stenen eller fragmentet hör 
samman med en annan sten eller fragment. Vidare har vi registrerat 
om det finns spår efter kalkbruk på stenen samt om den varit ornerad. 
Till sist har stenens måttuppgifter i form av längsta bredd och längd 
registrerats. Varje sten har därefter som tidigare nämnts fotograferats 
med en skalstock.  

Inledningsvis fotograferades också den befintliga utställningen. 
Tidigare placering i den gamla utställningen har angivits.  

De mindre flyttbara stenarna kunde köras iväg och registreras på 
en för ändamålet särskilt iordningställd plats, medan de större 
stenarna samt de i utställningen fasta rekonstruktionerna fick 
fotograferas på plats. Detta gjordes av fotograf Gunnar Menander. 
Efterhand framkom ett mycket stort antal små stenfragment, vilka låg 
i ett utrymme bakom den rekonstruerade portalen i norra rummets 
norra gavel. Dessa små stenar kunde på grund av tidsbrist inte 
fotograferas en och en utan här togs istället samlingsbilder (V185-
378). 

 

 

Figur 3. Gamla utställningen, från söder, foto Gunnar Menander.  

 

 

Figur 4. Gamla utställningen, norra rummet, västra väggen, foto 

Gunnar Menander. 
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Figur 5. Gamla utställningen, västra väggen, från nordost, foto 
Gunnar Menander. 

 

Figur 6. Gamla utställningen, mot söder, foto Gunnar Menander. 

Resultat 

Sammanlagt 674 stenar har registrerats och fotograferats. 
Stenmaterialet i Klosterhusets norra rum omfattar såväl material som 
ingått i den ursprungliga, under 1920-talet skapade utställningen, som 
senare placerat stenmaterial med mer oklar proveniens.  

På relativt många stenar finns en tidigare märkning, med stora 
siffror och bokstäver med röd färg. Märkningen härrör från 1920-
talets registrering och kan jämföras med den lappkatalog som förvaras 
på ATA. I denna lappkatalog har en del stenar avtecknats och 
fyndkontexten beskrivits. Tidigare märkning finns förtecknat i 
databasen och utgör idag den enda kopplingen mellan enskilda stenar 
och ursprunglig fyndkontext.  

Den nu aktuella inventeringen visar dock att det inte finns någon 
fullständig överenstämmelse mellan lappkatalogen och inventeringen. 
Det kan bero på flera saker, att äldre märkning försvunnit och att 
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stenar har förkommit. Det är tydligt att ett antal stenar har försvunnit 
och stulits under åren som gått.  

Merparten utgörs av fragment av kalksten, de allra flesta med spår 
av behuggning och bearbetning. I merparten av stenarna finns 
behuggning med bredmejsel, i ett mindre antal med tandad mejsel. 
Det är tydligt att den tandade mejseln (som traditionellt anses ha en 
datering till 1250–1350) varit i bruk samtidigt med bredmejseln. Flera 
stenfragment bär spår av båda huggningsteknikerna. I många fall har 
fragmenten tydliga spår av kvaderstensteknik, med tydlig finhuggen 
yta och regelbunden fyrkantig form. I flera av dessa finns även tydliga 
kantslag. Utöver detta finns även ett antal fragment med tydlig 
lågerhuggning med en eftermedeltida datering.  

 

 
Figur 7. Gamla utställningen, östra väggen, foto Gunnar Menander 
 

Merparten av de inventerade stenfragmenten härrör från 
restaureringen av klosterkyrkan på 1910-talet och den arkeologiska 
undersökningen av klostret på 1920-talet. Ett mindre antal senare 
gravstenar från kyrkogården som flyttats in till Klosterhusets södra 
rum har också tagits med i inventeringen. 

Nedan görs en presentation av olika materialgrupper som ingår i 
inventeringen, och hur dessa har varit exponerade i grupper i den 
äldre utställningen.  

Utöver stenfragment som ingått i klostret och klosterkyrkan finns 
ett stort antal fragment från så kallade tidigkristna gravmonument, 
grupp 1. Dessa finns även på flera tidiga kyrkplatser, framförallt i 
västra Östergötland, såsom Alvastra, Hov och Bjälbo med flera (Ljung 
2016). I den gamla utställningen finns även en rekonstruktion av ett 
gravmonument varav flera delar är originalstenar, bland annat den 
ena gaveln samt lockhällen och en av sidohällarna, kompletterade med 
nyhuggna kalkstenar (grupp 1b). Gravmonumenten är ornerade med 
runslingor och vegetativa mönster (vilka dock blivit imålade under 
senare tid). Denna speciella materialkategori omfattar förutom det 
rekonstruerade gravmonumentet även ytterligare fragment, som i den 
nya utställningen har placerats på ett särskilt podium utmed den östra 
väggen.  

Utmed den norra gaveln finns en rekonstruktion av en gördelbåge 
(grupp 2) och nedanför denna fanns fragment samlade av 
segmentstenar från liknande gördelbågar.  
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Figur 8. Gamla utställningen, östra väggen, foto Gunnar Menander. 
 

 
Figur 9. Gamla utställningen, norra väggen, foto Gunnar Menander. 
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Figur 10. Gamla utställningen. Rekonstruktion av tidigmedeltida 
gravmonument (49-56), mot nordväst, foto Gunnar Menander. 
 

 
Figur 11. Gamla utställningen. Rekonstruktion av gördelbåge, 
sannolikt från klosterkyrkan, mot nordväst, foto Gunnar Menander. 
 

På norra väggen finns även en rundbågig portal (fig 12) 
återuppförd och delvis rekonstruerad, nedanför denna fanns placerade 
liknande fragment från denna portal (grupp 3, inv nr V594, 62, 63, 
65, 66). Dessa fragment hittades i grunden till den s k Magnus 
Nilssons gravkor, och tolkas ha utgjort en äldre portal och ingång till 
den södra korarmens västra fasad, men som spolierades när gravkoret 
uppfördes under 1200-talet (Curman & Lundberg 1935: 52, 61). Det 
nya koret dateras vanligen till 1200-talets första hälft, och Curman & 
Lundberg pekar på att denna byggnadsfas har jämförts med 
Linköpings domkyrkas byggnadsverksamhet från 1230-talet och 
framåt, och där en byggnadshytta från Gotland har pekats ut (Curman 
& Lundberg 1935: 64). Portalens omfattning är särpräglad och ovanlig 
i Östergötland, med en serie rundlar runt portalomfattningen. En 
liknande portal finns i den närbelägna Flistads kyrka, där den dateras 
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till ca 1300. Intressant nog finns paralleller till denna portal på 
Gotland. 

 

 
Figur 12. Gamla utställningen. Rekonstruktion av portal till 
klosterkyrkan (V594), 1200-talet, foto Gunnar Menander. 

 
Ett stort antal fragment kommer från olika delar av fönster, men 

även en hel del fragment från pelare finns i materialet (grupp 4). 
Dessa verkar framför allt ha placerats utmed den västra långsidans 
vägg i den gamla utställningen. Här finns även tre runda fönster 
rekonstruerade och med inmurade rester av profilerade fragment från 
fönster.  
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Figur 13. Gamla utställningen. Romanskt fönster, 1200-talet? (V592), 
foto Gunnar Menander. 
 

I norr finns en rekonstruktion av ett smalt romanskt fönster utifrån 
en solbänk, grupp 4a (V557, fig 14). Där intill finns ett rekonstruerat 
runt fönster med masverk, utifrån ett antal arkitekturdetaljer utan 
numrering (grupp 4b).  
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Figur 14. Gamla utställningen. Rekonstruktion av medeltida 
fönsteröppning (V557), foto författaren.  
 

 
Figur 15. Gamla utställningen. Rekonstruktion runt fönster (V595), 
sannolikt södra korarmens östra vägg i klosterkyrkan, 1200-talet, 
foto Gunnar Menander. 
 

Utmed norra väggen finns även ett rekonstruerat runt fönster (fig 
15), sannolikt identiskt med den södra korarmens östra vägg, som 
1916 gjordes helt nytt (Curman & Lundberg 1935: 50f, 59, 65).  

I det norra rummets SV hör finns delar av ett rekonstruerat 
kalkstenstak, invid denna finns även ytterligare lösa delar av detta 
stentak (V113, 493, fig 16), grupp 5. Dessa har påträffats på olika 
ställen i kyrkan, bl a i grunden till ”Magnus Nilssons gravkor”. ”Detta 
tak passar i måtten bättre till gravkorets än till tvärskeppens absider” 
(Curman & Lundberg 1935: 36, 51). Formuleringen måste syfta på det 
s k Stenkilska gravkorets absid. Denna attribuering kan dock tyckas 
lite märklig, eftersom tillkomsten av det s k Magnus Nilssons gravkor 
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har inneburit att den äldre kyrkans absid har rivits. Det förefaller mer 
sannolikt att takstenarna härrör från den rivna absidens tak.  
 

 
Figur 16. Gamla utställningen. Rekonstruktion av kalkstenstak 
(V591) , 1200-talet, foto Gunnar Menander.  
 

Mellan denna och en Ö-V orienterad fönsterrekonstruktion finns 
en rekonstruktion av ett medeltida tegeltak med munk- och 
nunnetegel (grupp 6).  

På den östra sidan, mellan den andra porten och mellanväggen 
finns tre staplar med kalkstenar, dessa omfattar med stor sannolikhet 
överflyttade partier från klosterkyrkans östra korvägg, väggpartiet 
mellan fönstren (grupp 7).  

 

 
Figur 17. Gamla utställningen. Rekonstruktion av medeltida piscina 
(V104-107), 1200-talet, foto Gunnar Menander. 
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Figur 18. Nya utställningen. Rekonstruktion av medeltida piscina? 
(V14, 395-401, 601), 1200-talet, foto författaren. 
 

Intill detta fanns på litet podium fragment av en kalkformad 
bassäng, möjligen en stor piscina? (inv nr V14, 395-401, 601, fig 18). 
Intill denna fanns även ytterligare liknande fragment (inv nr V104-
107, fig 17) (grupp 8).  

I mitten av rummet, söder om det runristade gravmonumentet, 
fanns en trapetsoid gravsten (V452-454, fig 19), utan inskription, 
liggande på ett podium (grupp 9). Enligt lappkatalogen har den 
hittats i den Norra förhallens yttermur, vilket antyder en 
tidigmedeltida datering?  

Förutom de ovan anförda exemplen på grundstommen i den äldre 
utställningen, befanns rummet vara belamrat med ytterligare 
stenmaterial, som verkar ha blivit tillfört utställningen under senare 
år. Även bakom den rekonstruerade gördelbågen i norr fanns en 
mängd mindre stenfragment undanstoppade, kanske i brist på bättre 
förvaring.  

Klassificering och potential  

I samband med inventeringen gjordes en klassificering av 
stenmaterialet, som en första sortering av det stora materialet och ett 
underlag för diskussion kring urval och presentation inför den nya 
utställningen.  

• Klass 1 omfattar tydliga arkitekturfragment, som har 

högt utställningsvärde. Dessa ingår i stor utsträckning i 

den nya utställningen. 

• Klass 2 omfattar stenar med behuggning, 

kvaderstenar, enklare fönsterdelar etc, som finns med i den 

gamla katalogen och där fyndplatsen är känd. Dessa har ett 

högt värde som arkeologiskt källmaterial, men där 

utställningsvärdet är mer begränsat. 

• Klass 3 omfattar stenar med behuggning, kvaderstenar 

och enklare fönsterdelar etc, men där fyndplatsen inte är 

känd. Dessa har ett visst värde som arkeologiskt 

källmaterial.  
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• Klass 4 omfattar kalkstenar utan spår av behuggning, 

alternativt stenar som nedprioriterats av övriga skäl, ett 

material med begränsat värde, såväl ur utställningssynpunkt 

som källmaterial. Dessa stenar har efter registrering 

kasserats.  

• Klass 5, Övriga kulturhistoriska föremål, stenar 

och andra föremål, som varit placerade i Klosterhuset, men 

som inte utgör arkeologiskt fyndmaterial, övrigt 

kulturhistoriskt material, och som har placerats där under 

senare tid.  

 

 

Figur 19. Gamla utställningen. Medeltida trapetsoid gravsten (V452-
454), 1200-talet, foto författaren. 
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Klosterhuset - Portarna öppnas för historien! – Den nya utställning 2018-

19. 

Vissa byggnader har förmånen att få ett långt och innehållsrikt liv, en 

del behöver nya funktioner och byter innehåll ett flertal gånger. Det 

viktiga är att byggnaden får vara i tjänst, att ha ett meningsfullt 

innehåll, och då finns det stora möjligheter att någon vårdar och 

utvecklar den under lång tid. Byggnader som har blivit över, men som 

ändå är viktiga, vackra och har en historia att berätta, behöver fyllas 

med innehåll och bli tillgängliga för att de skall överleva, och kanske 

bli en del av kulturturismen. Det är målet för Vreta kloster och 

Klosterhuset som kommer att fungera som besökscentrum. 

Vreta kloster har under lång tid varit ett besöksmål både för den 

kyrkliga sfären och för kulturturismen. När man kommer till platsen 

fångas man upp av klosterkyrkan och ruinen av klostret, vilket är 

ganska naturligt med tanke på kyrkans storhet i sin omgivning. Trots 

sin storlek så ligger Klosterhuset lite i skymundan bakom de 

voluminösa träden, men också för att det inte har funnits någon 

markplanering kring byggnaden. När man väl hittade fram till 

byggnaden så var portarna stängda och man hade ingen möjlighet att 

komma in och uppleva de vackra rummen och valven, men inte heller 

det provisoriska ”stenmuseum” som Sigurd Curman iordningsställde 

under början på 1900-talet. 

Figur 20. Vreta kloster med kyrka, prästgård och Klosterhuset i 

fonden. Foto: Tengboms.  

Målsättningen har varit att utveckla besöksmålet Vreta kloster med 

intressanta utställningar, nyfikenhet på platsens byggnader, arkeologi 

och historia, samt komplettera vistelsen med ett kafé-besök. 

Visionen har varit att utveckla hela området och historien till ett 
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levande besöksmål och resan börjar vid Klosterhuset. Här kommer 

besökarna först för att få en överblick av de olika besöksmålen och för 

att få en övergripande historia om tid och rum. Här finns en 

permanent utställning med bilder och text. I förlängningen av det som 

benämns som Kung Inges rådsal ligger stenmurar som är fragment av 

fähus som idag bara utgörs av gräsbeklädda ytor och stenmurar. Vid 

den södra gaveln på Klosterhuset bildas en grusad gårdsyta mot 

stenmurarna som blir en naturlig yta för kafébesökarna, här har också 

tidigare legat en vinkällare som revs och fylldes igen så sent som 1985. 

Klosterhuset med sitt ursprung från 1200-talet är i gott skick, exteriört 

är taket nyligen omlagt med kyrkspån. För att byggnaden skall kunna 

användas som en samlingslokal året runt behövde de befintliga 

portöppningarna kompletteras. De fyra träportar som finns på den 

östra långsidan härstammar från Curmans restaurering (medan 

öppningarna troligen är ursprungliga) behövde kompletteras med 

glasade dörrar för att skapa ett bra klimatskal. Karm och dörrblad 

utgörs av smäckra stålprofiler som glasas då intentionen är att de nya 

partierna skall upplevas så lite som möjligt. Lösningen blir reversibel 

och därmed skonsam för byggnaden. 

Den södra salen är tänkt som ett generellt och flexibelt rum som kan 

användas för körövning, föreläsningar, konfirmationsundervisning, 

kafé och utställning. Utmed långsidorna monteras ett diskret system 

med vajer för utställning och belysning. Golv, väggar och tak har en 

materialitet och patina som man vill bevara, därför har stor vikt lagts 

vid hur man kompletterar byggnaden med installationer för värme, el 

och belysning. 

Den norra salen som tidigare har inrymt ”stenmuseet” får fortsatt 

behålla sin museumsfunktion, dock med en genomgripande översyn 

och rationalisering med bättre utställningsmontrar och skyltning, 

samt en belysning som berikar utställningen och det fantastiska 

rummet. Tanken är att Klosterhuset skall vara öppet när det är 

bemannat för kaféverksamhet eller arrangemang. Men för att inte 

besökare skall gå miste om salarnas prakt under övriga tider, är 

rummen suggestivt belysta så att man ser dem genom de glasade 

portarna. I stenmuseet byggs ett invändigt burspråk i glas, som 

möjliggör att man kan komma in i salen och se rumsligheten, även om 

byggnaden är stängd. 

I det faluröda kyrkstallet har de befintliga besökstoaletterna 

moderniserats och här har även byggts ett beredningskök med förråd 

och personalutrymmen. Här sker också kafé-försäljningen mot 

Klosterträdgården. 

För att kunna genomföra utvecklingen av Klosterhuset behövdes ett 

nytt förråd för vaktmästeriet. Det nya förrådet har placerats vid den 

södra besöksparkeringen och bildar ett kluster tillsammans med 

Hushållningssällskapets befintliga ekonomibyggnader. 

Klosterhuset skall vara en tillgång för bygden och besökande samt 

stärka besöksmålet Vreta Kloster! 

 

Invigningen genomfördes den 19 maj 2019. 

 

Magnus Almung Restaureringsarkitekt Tengbom 
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Under åren 2018-2019 genomfördes en restaurering av Klosterhuset, 

som även omfattade en arkeologisk undersökning (se Tagesson i 

manus). Renoveringen gjordes på uppdrag av Vreta klosters 

församling, med Magnus Almung, Tengbom som ansvarig arkitekt, 

Stångebro Bygg AB som entreprenör, och med undertecknade som 

projektledare för urval av föremål, texter och utformning.  

De föremål som numera ingår i utställningen har redovisats i 

databasen.  

 

 
Figur 21. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, från 
norr. Fotograf: Åke E:son Lindman.  
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Figur 22. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, från 
norr. Fotograf: Åke E:son Lindman.  
 
 

 
Figur 23. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, från 
söder. Fotograf: Åke E:son Lindman.  
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Figur 24. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, norra 
väggen, från nordost. Fotograf: Åke E:son Lindman.  
 
 

 
Figur 25. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, norra 
väggen, från söder. Fotograf: Åke E:son Lindman.  
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Figur 26. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, norra 
väggen, från sydost. Fotograf: Åke E:son Lindman.  
 

 
Figur 27. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, södra 
väggen, från norr. Fotograf: Åke E:son Lindman.  
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Följande text har lämnats som underlag för en folder i museet. 

Numren avser utställningens nummer, med föremålens 

inventarienummer inom parentes.  

 
Tak. 

1. Tak från absid, sannolikt tillhörande den Stenkilska familjens 
gravkor, täckt av 11 stycken takstenar av kalksten (V591). 
Rekonstruktion.  

2. Handkvarn (V143). 
3. Del av runt fönster (V415 & V416). 
4. Taksten, funnen i södra korsgången (V292). 
5. Taksten från 1100-talets första hälft, tidigare placerad på 

någon av den äldsta kyrkans korabsider, funnen sekundärt 
inmurad i nisch i koret (V493).  

6. Taksten (V309). 
7. Taksten från 1100-talets första hälft, funnen sekundärt 

inmurad i norra korarmens östportal, porta mortuorum (de 
dödas port till kyrkogården), tidigare placerad på någon av 
den äldsta kyrkans korabsider (V113).  

8. Taksten (V405).  
9. Takstenar (V110 & V406).  
10. Profiltegel, troligen från portal (V565–568).  
11. Taktegel, så kallade munk och nunna (V407–412).  

 
Valv och fönster. 

12. Valvsten från triumfbågens södra del (V419–422).  
13. Del av valv, huggen med tandad mejsel och slipad, datering 

1200- eller 1300-talet (V552). 
14. Del av sköldbåge (valvbåge som löper längs med väggen), 

funnen i klostrets korsgång, från 1100-talet (60).  
15. Del av runt fönster, behuggen med tandad mejsel, datering 

1200- eller 1300-talet (V558).  
16. Fönster, del av triumfbågen (V434).  
17. Valvsten (V28).  
18. Del av runt fönster (V554).  
19. Del av runt fönster (V553).  
20. Del av fönster (V125).  
21. Fönster (V439–445).  
22. Del av valv (V551).  
23. Fönster, 12 fragment från ett romanskt rundbågigt fönster 

(V592). Rekonstruktion.  
24. Solbänk (fönstrets nedre bänk) (V138).  
25. Del av fönster med fals för träramen (V80).  
26. Del av fönster (V432).  
27. Solbänk (fönstrets nedre bänk)till fönster (V127).  
28. Runt fönster med två fragment av masverk (V593). 

Rekonstruktion.  
29. Solbänk (fönstrets nedre bänk) till fönster (V556).  
30. Fönsterdel med hål efter stormjärn (V439).  
31. Fönsterdel behuggen med tandad mejsel, datering 1200-talet, 

funnen i södra korarmens östra rundfönster (V32).  
32. Detalj från fönster med fals för fönstrets träram (V505).  
33. Rundbågig överdel till fönster (V142).  
34. Rundbågig överdel till romanskt fönster (V137).  
35. Överdel till romanskt fönster (V563) samt solbänk (V557), 

rekonstruktion.  
36. Överdel till romanskt fönster (V435).  
37. Överdel till romanskt fönster (V136).  
38. Detalj från fönster, behuggen med tandad mejsel, datering 

1200- eller 1300-talet (V35). 
39. Del av fönster (V130).  
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40. Del av solbänk (fönstrets nedre bänk) till fönster (V124). 
41. Del av fönster med fals för fönstrets träram, behuggen med 

tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (V36). 
42. Del av fönster (V41). 
43. Del av valvribba (V19).  
44. Detalj från fönster, spår efter tandad mejsel, datering 1200- 

eller 1300-talet (V341). 
45. Detalj från fönster, spår efter tandad mejsel, datering 1200- 

eller 1300-talet (V339). 
46. Del av solbänk (fönstrets nedre bänk) (V31). 

 
Portaler.  

47. Stenar från en portal, funna sekundärt i en grav i kapitelsalen 
(V560), rekonstruktion.  

48. Portal (V594), datering 11-eller 1200-talet, rekonstruktion. 
Delarna till portalen hittades i grunden till det s k Magnus 
Nilssons gravkor, men har från början utgjort ingång från 
kyrkogården till klosterkyrkans södra korsarm. 

49. Del av portal (V63 och V65), dessa delar har sannolikt suttit 
på portalens insida (se 48).  

 
Tidigkristna gravmonument 

50. Rest gravmonument från tidigkristen tid. Skrivet i runor står 
det”…läto göra minnesvården efter Olle, sin gode make” 
(V49–55). Rekonstruktion 

51. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V8). 
52. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid, 

ornamentiken är en del av ett s k propellerkors (V7 &11). 
53. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V90).  
54. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V83). 
55. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid, 

ornamentiken föreställer ett tjockare samt ett smalare rundjur 
som slingar sig runt varandra (V13). 

56. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V6). 
57. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V4). 
58. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V85). 
59. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V12).  
60. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V86). 
61. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V9). 
62. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V10). 
63. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V487). 
64. Del av sidohäll till gravmonument från tidigkristen tid (V82).  
65. Del av sidohäll till gravmonument från tidigkristen tid (V81).  

 
Kolonner (mitt på golvet) 

66. Kolonnskaft (V133).  
67. Bas till kolonn (V135).  
68. Bas till kolonn (V134). 

 
Socklar och gravstenar 

69. Pelarbas med skråkant, funnen i kyrkans västra del, mellan 
norra tornrummet och mittskeppet (V92).  

70. Pelarbas med skråkant (V93). 
71. Pelarbas med skråkant (V24).  
72. Medeltida gravsten med oläslig inskrift (V89). 
73. Möjligen överdel (cuppa) till dopfunt (V102). 
74. Arkitekturfragment funnen utanför kyrkans norra fasad (V91). 
75. Del av kolonnbas (V87).  
76. Kvadersten med musselformad brandskada, möjligen från 

branden på 1240-talet? (V582). 
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77. Piscina, uttömningskar från rengöringsvatten från 
nattvardskärlen. Vätskan rinner ned i kyrkans grund för att 
komma i vigd jord (V14, 395–401, 601). 

78. Anfang till valvribba, med inhuggna linjer som mall, ej 
färdighuggen (V122). 

79. Piscina (V104–107). 
80. Del av kyrkans östra kor med korfönster, kvaderhuggen 

kalksten (V596), rekonstruktion. 
 
Valv och fönster  

81. Profilerad list (V585). 
82. Valvribba (V586–587). 
83. Valvribba (V589). 
84. Valvanfang (V590). 
85. Runt fönster, korets södra korarm (V595), rekonstruktion.  
86. Kolonnskaft med behuggning med bredmejsel (V426) 
87. Del av kolonnskaft med behuggning med bredmejsel (V427) 
88. Del av portal 1100-talet, se nr 48-49 (V27) 
89. Del av valvribba (V599) 
90. Golvtegel med tassavtryck (V499) 
91. Del av portal från 1100-talet (V466) 
92. Profilerad kalksten (V17) 
93. Fönsterdetalj med fals för fönstret (V598) 
94. Huggen kalksten med inristad linje, funnen i kapitelsalen i 

klostret (V203) 
95. Profilerad kalksten (V597) 
96. Del av masverk i fönster (V465) 
97. Del av en piscina, funnen i klostrets östra korsgång (V429) 
98. Del av en piscina (V600) 
99. Profilerat kolonnskaft (V116) 
100. Valvribba (V29) 
101.            Valvknekt (V463) 
102. Rund behuggen kalksten, oklar funktion (V46) 
103. Rund behuggen kalksten, oklar funktion (428) 
104. Ornerad kalksten med blommotiv omgivet av pärlband 

(V2) 
105. Kolonnskaft med behuggning med bredmejsel (V424) 
106. Kolonnskaft med slipad yta (V39) 
107. Kolonnbas (V423) 
108. Delar av kolonnskaft, slipad yta, från kyrkans norra   

           förhall, klostrets gamla korsgång (V430, 564) 
109. Kolonnbas (V120) 
110.             Kolonnbas, från kyrkans norra förhall, klostrets gamla       

            korsgång (V117) 
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Bilaga. Inventering av stenar och 
arkitekturfragment, Klosterhuset, Vreta 
kloster.  

  



ID Tidigare id Klass 
Nr i nya 

utställningen 
Nuv 

placering 
Foto Material Byggnadsdel 

Hör 
samman 

med 
Behuggning Storlek 

Placering i gamla 
utställningen 

1   4   kasserad - kalksten ?   ? 0,08x0,12 södra delen 

2   1 104 utställd x Kalksten ?   huggen kant 0,28x0,23 södra delen 

3   4   kasserad x Kalksten ? ev V2 huggen kant 0,12x0,06 norra delen 

4   1 057 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument 

    0,21x0,10 södra delen 

5   3     x Kalksten ?   huggen kant 0,30x0,18 södra delen 

6   1 056 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument 

  huggen kant 0,20x0,21 södra delen 

7   1 052 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, gavel 

  huggen kant 0,29x0,19 södra delen 

8   1 051 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, lock 

    0,22 x0,15 södra delen 

9   1 061 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, lock? 

    0,24x0,20 södra delen 

10   1 062 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, gavel 

    0,28x0,18 södra delen 

11   1 053 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, gavel 

    0,28x0,15 södra delen 

12   1 059 utställd x Kalksten   Ev V13   0,32x0,20 södra delen 
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13   1 055 utställd x kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, lock 

Ev V12   0,25x0,17 södra delen 

14   1 077 utställd x Kalksten del av piscina? V395-401   0,22 x0,15 södra delen 

15   3   pall 1 x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument? 

  tveksamt 0,17x0,16 södra delen 

16   3     x Kalksten ?   
huggen på flera 
sidor 

0,10x0,07 södra delen 

17   1 092 utställd x Kalksten finhuggen 
liknar 
V597 

mkt fint huggen 0,13x0,11 
södra delen , ev 
valvbåge 
kapitelsal 

18 
A12 - norra 
förhallens 
yttermur 

2   pall 1 x kalksten ?   
annan 
behuggning 

0,11x0,12 södra delen 

19   1 043 utställd x kalksten knekt   
liknar docka 
tegel 

0,22x0,18 
södra delen , 
valvbåge 
kapitelsal 

20   3   pall 32 x kalksten gravsten, medeltida     0,39x0,26 södra delen 

21   3   pall 1 x kalksten del av bas? V21-22?   0,10x0,09 norra väggen 

22   3   pall 1 x kalksten 
pelarbas? valvbåge 
kapitelsal 

V21-22? del av pelarbas? 0,31x0,32 
norra väggen 
står på  hylla 

23   4   kasserad x kalksten ?     0,17x0,12 norra delen 
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24   1 071 utställd x Kalksten pelarbas   
prickhuggen 
tandad mejsel 

0,37x0,21 
norra väggen, 
valvbåge 
kapitelsal 

25   2   pall 27 x Kalksten pilaster?   
dockformad 
ände 

0,34x0,24 
portalomfattning 
södra korarmen 

26   3   pall 1 x Kalksten       0,18x0,06 
portalomfattning 
södra korarmen 

27   1 088 utställd x Kalksten portalomfattning V63 mfl dockformad 0,24x0,18 
portalomfattning 
södra korarmen 

28   1 017 utställd x Kalksten valv   
huggen kant o 
ovansida 

0,22x0,32 
portalomfattning 
södra korarmen 

29   1 100 utställd x Kalksten valvribba   formhuggen 0,20x0,11 västra väggen 

30   3   pall 1 x Kalksten ?   formhuggen 0,25x0,17 västra väggen 

31   1 046 utställd x Kalksten fönster?   
formhugggen, 
ev portal 

0,30x0,27 portalomfattning 

32 
B5 - södra 
korarmens 
östsida 

1 031 utställd x Kalksten fönster?   tandad mejsel 0,27x0,12 västra väggen 

33   3   pall 1 x Kalksten tveksamt   lite behuggning 0,15x0,09 västra väggen 

34 21? 2   pall 35 x Kalksten fönster?   formhuggen 0,15x0,10 västra väggen 

35   1 038 utställd x Kalksten fönsteromfattning?   formhuggen 0,33x0,10 västra väggen 
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36   1 041 utställd x Kalksten fönsteromfattning   
formhuggen, 
tandad mejsel 

0,25x0,10 västra väggen 

38   3   pall 35 x Kalksten kolonnskaft V38-40 släthuggen 0,23x0,20 västra väggen 

39 ja? 1 106 utställd x Kalksten kolonnskaft V38-40 slipad 0,25x0,18 västra väggen 

40   3   pall 1 x Kalksten pelare? V38-40 släthuggen 0,13x11 västra väggen 

41 21 ? 1 042 utställd x Kalksten fönster?   huggen 0,17x0,26 västra väggen 

42   3   pall 1 x Kalksten? ? ev V42-43 mkt sliten 0,23x0,12 västra väggen 

43   3   pall 1 x Kalksten malsten? ev V42-43 
mkt sliten, ev 
släthuggen 

0,15x0,11 västra väggen 

44   4   kasserad x Kalksten ?   illa åtgånget 0,11x0,07 
västra väggen, i 
hållare 

45   3   pall 1 x Kalksten   jmf V428 
huggen m 
mejsel 

0,17x0,10 
västra väggen, i 
hållare 

46   1 102 utställd x Kalksten pelare?   
helt rund, 
huggen med 
mejsel 

0,14x0,14 västra väggen 

47   4   kasserad x Kalksten ?   tveksamt 0,13x0,10 västra väggen 

49   1 050 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
gavelhäll 

  rekonstruerad 1,23x0,58 
del av 
rekonstruerat 
monument 
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50   1 050 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
sidohäll 

V50-51 ornamentik 0,93x0,23 
del av 
rekonstruktion 

51   1 050 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
sidohäll 

V50-51 ornamentik 0,57x0,23 
del av 
rekonstruktion 

52   1 050 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
lockhäll 

  ornamentik 0,85x0,57 
del av 
rekonstruktion 

53   1 050 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
lockhäll? 

  ? 0,58x0,76 
del av 
rekonstruktion 

54   1 050 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
gavelhäll? 

  behuggen 1,26x0,60 
del av 
rekonstruktion 

55   1 050 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
gavelhäll 

  ornerad 1,40x0,23 
del av 
rekonstruktion 

56   1 050 utställd x Kalksten rekonstruktion i   ? 0,53x0,23 ev helt ny sten 

57   3     x Kalksten ? V57-58 behuggen 0,23x0,40   

58   3     x Kalksten ? V57-58 behuggen 0,36x0,23   
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59 
C15  - 
klosterområdet 

1     x Kalksten vägg el pelarbas   behuggen 0,40x0,53   

60 

C19 - 
korsgången 
utanför N 
förhallen 

1 014 utställd x Kalksten del av sköldbåge   behuggen 0,78x0,50   

61   3   pall 2 x Kalksten     behuggen 0,9x0,41   

62   3   pall 31 x Kalksten portal? Konkav   behuggen 0,36x0,42   

63   1 049 utställd x Kalksten portalomfattning V63, 65-66 behuggen 0,29x0,26   

64 
A19 - norra 
förhallens 
yttermur 

2   pall 34 x Kalksten portal?   
behuggen, 
tandad mejsel 

0,41x0,35   

65   1 049 utställd x Kalksten portalomfattning V63, 65-66 behuggen 0,69x0,26 
består av tre 
fragment 

66 17 el 19 2   pall 32 x Kalksten ? V63, 65-66 behuggen 0,39x0,29   

67 A42 - sakristian 1   pall 32 x Kalksten gördelbåge   behuggen 0,36x0,42   

68   1     x Kalksten     skråkantsockel 0,34x0,40   

69   1     x Kalksten gördelbåge   behuggen 0,33x0,44   

70   1     x Kalksten gördelbåge   behuggen 0,70x0,55   

71   3   pall 3 x Kalksten ?   behuggen 0,37x0,29   

72   3   pall 3 x Kalksten ?   behuggen 0,32x0,20   
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73 

C17 - 
korsgången 
utanför norra 
förhallen 

2   pall 33 x Kalksten pelarbas?   skråkantsockel 0,41x0,40   

74   3   pall 33 x Kalksten pelarbas?   skråkantsockel 0,33x0,41   

75   3   pall 3 x Kalksten Del av kolonnbas   behuggen 0,30x0,43   

76   3   pall 3 x Kalksten ?   behuggen 0,51x0,32   

77   3     x Kalksten ?   behuggen 0,50x0,29   

78   3   pall 3 x Kalksten ?   behuggen 0,20x0,31   

79   3     x Kalksten ?   behuggen 0,49x0,39   

80 3? 1 025 utställd x Kalksten fönster   behuggen 0,42x0,25   

81   1 065 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
sidohäll 

  behuggen 1,41x0,53   

82   1 064 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
sidohäll 

  behuggen 1,53x0,57 
sitter fast med 
krampor 

83   1 054 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
sidohäll 

Ev V86 behuggen 0,47x0,44   

84   3   pall 27 x Kalksten ?   ? 0,36x0,20   
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85   1 058 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
lockhäll 

Ev V 86 behuggen 0,18x0,20   

86   1 060 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
sidohäll 

ev V83 behuggen 0,37x0,40   

87 
C1 - korsgången, 
södra delen 

1 075 utställd x Kalksten ? Ev V87-88 behuggen 0,48x0,19   

88   3   pall 35 x Kalksten ? Ev V87-88 behuggen 0,28x0,28   

89   1 072 utställd x Kalksten 
gravsten med 
medeltida inskrift 

  behuggen 0,62x0,46   

90   1 053 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
lockhäll 

  behuggen 0,33x0,53   

91 
A8? - norra 
fasaden, utanför 

1 074 utställd x Kalksten ?   behuggen 0,47x0,26   

92 

A27? - mellan 
norra 
tornsidorummet 
och mittskeppet 

1 069 utställd x Kalksten pelarbas?   behuggen 0,46x0,39   

93 3 1 070 utställd x Kalksten pelarbas?   behuggen 0,36x0,48   
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94 
A57 - inmurade i 
kornischerna 

2   pall 4 x Kalksten ?   behuggen 0,50x0,27   

95 
A11 -  norra 
förhallens 
yttermur 

2   pall 2 x Kalksten ?   behuggen 0,50x0,20   

96   3   pall 3 x Kalksten ?   behuggen 0,30x0,24   

97   3   pall 3 x Kalksten ?   behuggen 0,34x0,44   

98   3     x Kalksten kolonnbas?   behuggen 0,24x0,42   

99   3     x Kalksten ?     0,31x0,19   

100   4   kasserad x Kalksten ?     0,16x0,18   

101   3   pall 35 x Kalksten ?   behuggen 0,21x0,20   

102   1 073 utställd x Kalksten dopfuntscuppa?   behuggen 0,39x0,11   

103   3   pall 31 x Kalksten ?   behuggen 0,38x0,25   

104   1 079 utställd x Kalksten piscina? V104-V107 behuggen 0,30x0,46 
står på podium 
nära Ö väggen 

105   1 079 utställd x Kalksten piscina? V104-V107 behuggen 0,33x0,19 
står på podium 
nära Ö väggen 

106   1 079 utställd x Kalksten piscina? V104-V107 behuggen 0,35x0,31 
står på podium 
nära Ö väggen 

107   1 079 utställd x Kalksten piscina? V104-V107 behuggen 0,23x0,26 
står på podium 
nära Ö väggen 
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108   3   pall 5 x Kalksten ?     0,62x0,40   

109   3   pall 3 x Kalksten ?   behuggen 0,74x0,38   

110   1 009 utställd x Kalksten           

111 A43 - sakristian 2   pall 4 x Kalksten kapitäl, del av   behuggen 0,66x0,60   

112   3   pall 4 x Kalksten golv?   behuggen 0,62x0,57   

113 
A26 - norra 
korarmens 
östportal 

1 007 utställd x Kalksten tak   behuggen 0,36x0,30   

114   3   pall 2 x Kalksten ?   behuggen 0,25x0,12   

115   3   pall 4 x Kalksten kvarnsten?   behuggen 0,33x0,33   

116   1 099 utställd x Kalksten kolonndel?   behuggen 0,19x0,13   

117 
A17 - norra 
förhallens 
yttermur 

1 110 utställd x Kalksten kolonnbas   behuggen 0,66x0,38   

118   3   pall 6 x Kalksten golv?   tandad mejsel 0,39x0,26   

119   3   pall 6 x Kalksten golv?, ihop med 118   tandad mejsel 0,43x0,25   

120   1 109 utställd x Kalksten kolonnbas   behuggen 0,47x0,34   

121 
C1 - korsgången, 
S delen 

2   pall 6 x Kalksten ?   behuggen 0,21x0,09   

122   1 078 utställd x Kalksten Anfang till ribba   behuggen 0,40x0,26   

123   3   pall 35 x Kalksten malsten?   behuggen 0,20x0,13   
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124   1 040 utställd x Kalksten fönster, solbänk   behuggen 0,40x0,31   

125   1 020 utställd x Kalksten fönster   behuggen 0,48x0,45   

126 A68? 2   pall 28 x Kalksten kolonnbas, sakristian?   behuggen 0,75x0,43   

127   1 027 utställd x Kalksten fönster, solbänk   behuggen 0,40x0,29   

128 
A13 - N 
förhallens 
yttermur 

2   pall 6 x Kalksten     behuggen 0,50x0,33   

129   3   pall 28 x Kalksten ?   behuggen 0,53x0,33   

130   1 039 utställd x Kalksten fönster?   behuggen 0,53x0,23   

131   3   pall 7 x Kalksten ?   behuggen 0,39x0,29   

132 9 2   pall 21 x Kalksten fundament?   behuggen 0,44x0,40   

133   1 066 utställd x Kalksten pelare   behuggen 0,85x0,29   

134   1 068 utställd x Kalksten pelarbas   behuggen 0,50x0,50   

135   1 067 utställd x Kalksten pelarbas, slipad   slipad 0,60x0,32   

136   1 037 utställd x Kalksten fönster   behuggen 0,40x0,22   

137   1 034 utställd x Kalksten fönster   behuggen 0,44x0,12   

138 ? 1 024 utställd x Kalksten fönsterbänk   behuggen 0,85x0,38   

139   3   pall 2 x Kalksten ?   behuggen 0,95x1,44   

140   1     x Kalksten fönster   behuggen 0,41x0,042   

141   3   pall 30 x Kalksten fönster   behuggen 0,56x0,36   

142   1 033 utställd x Kalksten fönster   behuggen 0,23x0,19   
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143   1 002 utställd x Kalksten handkvarn   behuggen 0,24x0,13   

144   3   pall 9 x Kalksten           

145 B1 2   pall 8 x Kalksten           

146 3 2   pall 8 x Kalksten           

147   3   pall 8 x Kalksten fönster, skråkant         

148   3   pall 7 x Kalksten           

149 23 2   pall 8 x Kalksten fönster?         

150 L 2   pall 9 x Kalksten           

151   3   pall 8 x Kalksten           

152   3   pall 8 x Kalksten           

153 C7 2   pall 9 x Kalksten           

154   3   pall 9 x Kalksten           

155   3   pall 7 x Kalksten fönster         

156   3   pall 8 x Kalksten gördelbåge         

157   3   pall 9 x Kalksten           

158   3   pall 21 x Kalksten sockel, skråkant         

159   3   pall 21 x Kalksten sockel, skråkant         

160   3   pall 21 x Kalksten kvader         

161   3   pall 21 x Kalksten sockel, skråkant         

162   3   pall 21 x Kalksten           
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163   3   pall 9 x Kalksten sockel, skråkant         

164 30A 2   pall 9 x Kalksten           

165 B1 2   pall 21 x Kalksten     behuggning     

166   3   pall 21 x Kalksten     kanthuggning     

167   3   pall 21 x Kalksten sockel, skråkant         

168   3   pall 21 x Kalksten           

169 B1 2   pall 6 x Kalksten           

170   3   pall 21 x Kalksten sockel, skråkant         

171   3   pall 9 x Kalksten           

172   3   pall 21 x Kalksten           

173 6 el 9 2   pall 21 x Kalksten           

174 B1 2   pall 21 x Kalksten           

175   4   kasserad x Tegel           

176 B1 2   pall 21 x Kalksten           

177   3     x Kalksten kvader     0,17x0,24   

178   3   pall 21 - Kalksten           

179   3   pall 21 - Kalksten           

180 C7 2   pall 21 - Kalksten           

181   3   pall 21 - Kalksten           

182   4   kasserad - Kalksten           



Klosterhuset i Vreta – inventering av äldre utställning och stenar    42 
 

 

 

183 C7 2   pall 21 - Kalksten           

184   3   pall 21 - Kalksten kvader         

185   3   kasserad - Kalksten           

186 
C9 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

187   3   pall 21 - Kalksten     tandad mejsel     

188 1 4   kasserad - Kalksten fönster?         

189 9? Rött 2   pall 21 x Kalksten           

190 14 2   pall 21 - Kalksten           

191 
C7  - 
korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning,     

192 1 2   pall 21 - Kalksten           

193 

C21 - 
korsgången 
utanför norra 
förhallen 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning,     

194 
A4 - södra 
tornsidorummet 

2   pall 21 - Kalksten           

195 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           
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196 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

197 17? 2   pall 21 - Kalksten           

198 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

199 3 2   pall 21 - Kalksten           

200 
C9 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten 
kolonnskaft, konvex 
slipad 

        

201 15 2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning,     

202 2 2   pall 21 - Kalksten           

203 
C13 - 
kapitelsalen 

1 094 utställd x Kalksten     

slipad? 
Behuggning 
bredmejsel, 
ristad linje 

    

204 9 2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning,     

205   3   pall 21 - Kalksten           

206 3 2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning,     

207 1 2   pall 21 - Kalksten           

208 15 2   pall 21 - Kalksten     skråkant     

210 1 2   pall 21 - Kalksten   V210-211       

211 9 2   pall 21 - Kalksten   V210-211 kanthuggning,     
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212 C28 2   pall 21 - Kalksten           

213 9 2   kasserad - Kalksten           

214   3   pall 21 - Kalksten           

215 
C9 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

216 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning     

217 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

218 V7 2   pall 9 - Kalksten           

219 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

220 1 2   pall 21 - Kalksten           

221 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

222   3   pall 21 - Kalksten           

223 C 2   pall 9 - Kalksten           

224 ? 3   pall 21 - Kalksten           

225 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   kasserad - Kalksten           

226 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           
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227 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   kasserad - Kalksten           

228 B? 2   pall 21 - Kalksten           

229 
A2 - södra 
tornsidorummet 

2   pall 21 - Kalksten           

230 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

231 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

232 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   kasserad - Kalksten           

233 
C6 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten          

234 4 2   pall 21 - Kalksten           

235   3   kasserad - Kalksten           

236 11 2   pall 21 - Kalksten     
kanthuggning, 
skråkant 

    

237   3   pall 21 - Kalksten kolonndel, konvex         

238 1 2   pall 21 - Kalksten           

239 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   kasserad - Kalksten           

240   3   pall 21 - Kalksten kolonn         
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241 
C6 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning,     

242 
C6 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     slipad     

243 15 2   pall 21 - Kalksten           

244 
C13 - 
kapitelsalen 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning     

245 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning     

246 C1 el C7 2   pall 21 - Kalksten           

247 C1 el C7 2   pall 21 - Kalksten           

248 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

249 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   kasserad - Kalksten           

250 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

251 
C6 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

252 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning     

253   3   pall 21 - Kalksten           
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254 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   kasserad - Kalksten           

255 1 2   pall 21 - Kalksten     
kanthuggning, 
skråkant 

    

256 15 2   pall 21 - Kalksten           

257 ? 3   pall 21 - Kalksten           

258 
C9 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     slipad     

259 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

260 1 2   pall 21 - Kalksten     skråkant     

261   3   pall 21 - Kalksten fönster   kanthuggning,     

262 2 2   pall 21 - Kalksten     tandad mejsel     

263 15 2   pall 9 - Kalksten           

264 3 2   pall 21 - Kalksten     
tandad mejsel 
kanthuggen 

    

265 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

266 9 2   pall 21 - Kalksten           

267 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

268 15? 2   pall 21 - Kalksten     slipad     
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269 9 2   pall 21 - Kalksten           

270 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

271 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

272   3   pall 21 - Kalksten           

273 
C1 - korsgången, 
södra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

274 15 2   pall 21 - Kalksten           

275 15 2   pall 21 - Kalksten           

276 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten           

277 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   kasserad - Kalksten           

278 
A2  - södra 
tornsidorummet 

2   pall 21 - Kalksten kvader   kanthuggning     

279 
C13 - 
kapitelsalen 

2   pall 21 - Kalksten           

280 15? 2   kasserad - Kalksten           

281 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning     

282 ? 3   pall 21 - Kalksten           
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283 ? 3   kasserad - Kalksten           

284 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning     

285 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 - Kalksten ?         

286 ? 3   kasserad - Kalksten ?         

287   3   pall 21 - Kalksten ?         

288 15 2   kasserad - Kalksten ?         

289 
A14 - norra 
förhallens 
yttermur 

2   pall 21 - Kalksten golv- el gravsten         

290 15 2   pall 21 - Kalksten     kanthuggning     

291   3   pall 21 - Kalksten ?         

292 
C1 - korsgången, 
södra räckan 

1 004 utställd - Kalksten taksten         

293 8? 2   pall 21 - Kalksten     skråkantsockel     

294 13 2   pall 21 - Kalksten 
kolonndel, konvex 
slipad 

        

295   3   pall 21 - Kalksten ?         

296 1 2   pall 21 - Kalksten ?         

297 3? 2   pall 21 - Kalksten ?         
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298 ? 3   pall 21 - Kalksten ?         

299 ? 3   pall 21 - Kalksten ?         

300 ? 3   pall 21 - Kalksten     skråkant     

301 
C2 - korsgången, 
östra delen 

2   pall 21 - Kalksten     skråkant     

302 15 2   pall 21 - Kalksten ?         

303 3 2   pall 21 - Kalksten     tandad mejsel     

304 15 2   pall 21 x Kalksten fönster?         

305   3   kasserad - Kalksten ?         

306   3   pall 21 - Kalksten     
tandad mejsel, 
slipad 

    

307 
C7 - korsgången, 
östra delen 

2   pall 21 - Kalksten fönster?         

308 
C7 - korsgången, 
östra delen 

2   kasserad - Kalksten ?         

309 3? 1 006 utställd - Kalksten tak?         

310   3   pall 24 - Kalksten ?         

311 A37 - sakristian 2   pall 21 - Kalksten ?         

312 
A1 -södra 
tornsidorummet 

2   pall 21 - Kalksten     skråkant     
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313 2 2   pall 21 - Kalksten ?   
tandad mejsel, 
kanthuggning 

    

314   3   pall 21 - Kalksten     tandad mejsel     

315   3   pall 21 - Kalksten     slipad     

316   3   pall 21 - Kalksten     
tandad mejsel, 
slipad 

    

317 
A43 (stämmer 
ej) - sakristian 

2   pall 21 - Kalksten     slipad     

318   3   pall 21 - Kalksten           

319 ? 3   pall 21 - Kalksten     skråkantsockel     

320 ? 3   pall 21 - Kalksten     skråkant     

321 ? 3   kasserad - Kalksten ?         

322 15 2   kasserad - Kalksten ?         

323 4 2   pall 9 - Kalksten ?         

324 A49 - sakristian 2   pall 24 - Kalksten ?         

325 A32 2   pall 6 x Kalksten     behuggen     

326   3   pall 21 - Kalksten kvader   behuggen     

327   3   pall 21 - Kalksten kvader   behuggen     

328   3   kasserad - Kalksten kvader   behuggen     

329   4   kasserad - Kalksten kvader?   behuggen     

330   3   kasserad - Kalksten pelare?         
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331   3   kasserad - Kalksten ?         

332 A37 - sakristian 2   kasserad - Kalksten kvader   behuggen     

333   3   pall 24 - Kalksten     tandad mejsel     

334 
A7 - norra 
fasaden, utanför 

2   pall 21 - Kalksten kvader?   behuggen     

335   3   pall 24 - Kalksten     behuggen     

336   3   kasserad - Kalksten ?   behuggen     

337 
C13 - 
kapitelsalen 

2   pall 21 - Kalksten           

338   3   kasserad - Kalksten     tandad mejsel     

339   1 045 utställd x Kalksten fönster   tandad mejsel     

340   3   pall 21 - Kalksten     behuggen     

341   1 044 utställd x Kalksten fönster   
behuggen,tand
ad mejsel 

    

342   3   pall 24 - Kalksten           

343   3   kasserad - Kalksten     behuggen     

344   3   pall 21 - Kalksten     behuggen     

345   3   pall 21 - Kalksten 
kolonndel, konvex, 
pelare? 

  behuggen     

346   3   pall 21 - Kalksten     behuggen     

347   3   pall 21 - Kalksten kolonndel, konvex         
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348   3   pall 24 - Kalksten kolonndel   behuggen     

349   3   kasserad - Kalksten           

350   3   pall 21 - Kalksten gravsten         

351   4   kasserad - Kalksten           

352   3   kasserad - Kalksten kolonndel         

353   3   kasserad - Kalksten           

354   3   pall 9 - Kalksten           

355   3   kasserad - Kalksten     behuggen     

356   3   pall 21 - Kalksten           

357   3   kasserad - Kalksten           

358 15 2   pall 21 - Kalksten           

359 3 2   pall 6 x Kalksten     behuggen     

360   3   pall 21 - Kalksten           

361   3   kasserad - Kalksten kvader   behuggen     

362 3 2   pall 26 x Kalksten     bredmejsel 
0,15x0,13x 
0,03 

  

363 9 2   pall 21 - Kalksten gravsten?   behuggen     

364   3   kasserad - Kalksten     behuggen     

365   3   kasserad - Kalksten           

366   4   kasserad - Kalksten           
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367   3   kasserad - Kalksten kolonn, konvex         

368   3   kasserad - Kalksten           

369 3 2   kasserad - Kalksten     behuggen     

370   3   pall 25 - Kalksten     behuggen     

371   3   pall 21 - Kalksten           

372 
A10 - norra 
fasaden, utanför 

2   pall 24 x Kalksten           

373   3   kasserad - Kalksten           

374   3   pall 10 - Kalksten segmentbåge         

375   3   kasserad - Kalksten           

376   3   kasserad - Kalksten           

377 A40 - sakristian 2   pall 21 - Kalksten     behuggen     

378   3   pall 21 - Kalksten           

379 3 2   pall 21 x Kalksten kvader?         

380 
A63 - norra 
förhallens 
yttermur 

2   pall 10 x Kalksten kvadersten V380-382 behuggen     

381   3   pall 10 x Kalksten kvader V380-382 behuggen     

382 A21 2   pall 10 x Kalksten kvader? V380-382 behuggen     

383   3   kasserad - Kalksten sockel?   behuggen     

384   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 
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385   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

386   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet? 

387   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

388   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

389   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

390   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

391   3   pall 11   Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

392   1   kasserad - Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

393   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

394   3   pall 11 x Kalksten kvader V384-394 behuggen   sydöstra hörnet 

395   1 077 utställd x Kalksten 
piscina?, jmf med V 
104, blomma 

V395-401 behuggen     

396   1 077 utställd x Kalksten piscina?, jmf m V 104 V395-401 behuggen     

397   1 077 utställd x Kalksten piscina? jmf m V104 V395-401 behuggen     

398   1 077 utställd x Kalksten piscina? jmf m 104 V395-401 behuggen     

399   1 077 utställd x Kalksten piscina? jmf m V104 V395-401 behuggen     

400   1 077 utställd x Kalksten piscina? V395-401 behuggen     

401   1 077 utställd x Kalksten piscina? V395-401 behuggen     

402   3   pall 1 x Kalksten           

403   1     x kalksten tak? V403-406     
invid 
rekonstruerade 
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stentaket i SV 
delen 

404   1     x kalksten tak? V403-406     

invid 
rekonstruerade 
stentaket i SV 
delen 

405   1 008 utställd x Kalksten tak? V403-406 behuggen 0,31x0,20 

invid 
rekonstruerade 
stentaket i SV 
delen 

406   1 009 utställd x Kalksten tak? V403-406 behuggen 0,4x0,28 

invid 
rekonstruerade 
stentaket i SV 
delen 

407   1 011 utställd x Tegel takpanna         

408   1 011 utställd x Tegel takpanna         

409   1 011 utställd x Tegel takpanna         

410   1 011 utställd x Tegel takpanna         

411   1 011 utställd x Tegel takpanna         

412   1 011 utställd x Tegel takpanna         

413   3   pall 1 x Kalksten   V413-418?       

414   3   pall 1 x Kalksten fönster?         
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415   1 003 utställd x Kalksten fönster V416?       

416   1 003 utställd x Kalksten fönster         

417   3   pall 1 x Kalksten fönster         

418   3   pall 1 x Kalksten   V413-418?       

419   1 012 utställd x Kalksten valvsten? V419-422 behuggen 0,45x0,28   

420   1 012 utställd x Kalksten valvsten? V419-422 behuggen     

421 
B6 - 
triumfbågen, 
södra sidan 

1 012 utställd x Kalksten valvsten? V419-422 behuggen     

422   1 012 utställd x Kalksten valvsten? Obs V419-422 behuggen     

423   1 107 utställd x Kalksten kolonnbas   behuggen 0,3 diam   

424   1 105 utställd x Kalksten kolonnskaft, del av V424-425 
behuggen 
bredmejsel 

0,20x0,18   

425   3   pall 35 x Kalksten   V424-425 behuggen 0,11x0,22   

426   1 086 utställd x Kalksten   V426-427 behuggen     

427   1 087 utställd x Kalksten   V426-427       

428   1 103 utställd x Kalksten   
ev V424, 
425 

behuggen     

429 C4 1 097 utställd x Kalksten piscina, del av?   behuggen 
0,17x0,09x 
0,07 
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430 A17 obs 1 108 utställd x Kalksten kolonnbas 
564, Ev 
V424, 425, 
428 

behuggen     

431   1   pall 27? x Kalksten fönster V431-437 behuggen     

432   1 026 utställd x Kalksten fönster V431-437   0,42x0,31   

433   3   pall 27 x Kalksten fönster V431-437 
behuggen, 
tandad mejsel 

0,42x0,32   

434 
B6? - 
triumfbågen, 
södra sidan 

1 016 utställd x Kalksten fönster V431-437 behuggen     

435   1 036 utställd x Kalksten fönster V431-437 behuggen     

436   1   pall 28? x Kalksten fönster V431-437 behuggen     

437   3   pall 28 x Kalksten fönster V431-437 behuggen     

438   3   pall 27 x Kalksten     
behuggen, 
kvader, 
bredmejsel 

0,30x0,31x 
0,10 

  

439   1 030 utställd x Kalksten   V439-445 behuggen   västra väggen 

440   1 021 utställd x Kalksten   V439-445 profilerad kant   västra väggen 

441   1 021 utställd x Kalksten   V439-445 profilerad kant   västra väggen 

442 9 1 021 utställd x Kalksten   V439-445 profilerad kant   västra väggen 

443   1 021 utställd x Kalksten   V439-445 profilerad kant   västra väggen 
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444   1 021 utställd x Kalksten   V439-445 profilerad kant   västra väggen 

445   1 021 utställd x Kalksten   V439-445 profilerad kant   västra väggen 

446 
B4 - norra 
korarmens 
östportal 

2   pall 12 x Kalksten kvadersten   kantslag   
ligger på golvet 
västra väggen 

447   3   pall 12 x Kalksten   V447-450 behugen   
ligger på golvet 
västra väggen 

448 B4 2   pall 12? x Kalksten   V447-450 behuggen   
ligger på golvet 
västra väggen 

449   3   pall 12 x Kalksten   V447-450 behuggen   
ligger på golvet 
västra väggen 

450 
A21 ? - 
sakristian 

2   pall 12 x Kalksten kvadersten   behuggen 
0,42x0,33x 
0,25 

ligger på golvet 
västra väggen 

451 C16 2   pall 12 x Kalksten kvadersten   behuggen 
0,41x0,39x 
0,25 

ligger på golvet 
västra väggen § 

452 
A67 - norra 
förhallens 
yttermur 

2   pall 13 x Kalksten gravsten trapetsoid V452-454 behuggen   
placering mitt i 
rummet på 
podium 

453   3   pall 13 x Kalksten gravsten V452-454 behuggen     

454   3   pall 13 x Kalksten gravsten V452-454 behuggen     

455   3   pall 30 x Kalksten kvader V455-459 behuggen   
västra väggens 
norra del 
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456   3   pall 30 x Kalksten kvader V455-459 behuggen   
västra väggens 
norra del 

457   3   pall 30 x Kalksten kvader V455-459 behuggen   
västra väggens 
norra del 

458   3   pall 27 x Kalksten kvader V455-459 behuggen   
västra väggens 
norra del 

459   
 

  pall 30? x Kalksten kvader V455-459 behuggen   
västra väggens 
norra del 

460   3   pall 30 x Kalksten kvader V460-462 behuggen     

461   3   pall 30 x Kalksten kvader V460-462 behuggen     

462   3   pall 27 x Kalksten kvader V460-462 behuggen     

463   1 101 utställd x Kalksten fönster? 
jmf m 
V464 

behuggen     

464   3   pall 35 - Kalksten fönster? 
jmf m 
V463 

behuggen     

465   1 096 utställd x Kalksten fönster, masverk   behuggen   
norra väggen vid 
593 

466   1 091 utställd x Kalksten portalomfattning   behuggen   
norra väggen vid 
593 

467   3   pall 14 x Kalksten golvsten?   
huggen o sliten 
i ytan, 

1,11x0,46x 
0,09 

underlag till 
gravsten i äldre 
utställning 
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468   3   pall 14 x kalksten golvsten? som V467 
huggen o sliten 
yta 

0,59x0,46x 
0,09 

underlag till 
gravsten i äldre 
utställning 

469   3   pall 14 x Kalksten golvsten? 
som 
V467,468 

huggen o sliten 
yta 

0,48x0,52x 
0,09 

underlag till 
gravsten i äldre 
utställning 

470   5   pall 15 x Kalksten golvsten V470-471 
märklig 
stjärnformad 
inhuggning 

0,86x0,67x 
0,1 

södra rummet 

471   5   pall 15 x Kalksten golvsten V470-471 
märklig 
stjärnformad 
inhuggning 

0,73x0,67 södra rummet 

472   5   pall 20 x Kalksten 
gravsten över Jacob 
Sirén död 1778 

      södra rummet 

473   5   pall 16 x Kalksten 
gravsten över Nils 
Månsson död 1670 

      södra rummet 

474   5   pall 17 x Kalksten gravsten?   sliten yta 0,56x0,52 södra rummet 

475   5   pall 18 x Kalksten gravsten       södra rummet 

476   3   pall 19 x Kalksten fundament till korset V476-481 lågerhuggning 
0,5x0,4x 
0,18 

södra rummet 

477   5   pall 19 x Kalksten fundament till korset V476-481 lågerhuggning 
0,5x0,4x 
0,18 

södra rummet 
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478   3   pall 19 x Kalksten fundament till korset V476-481 behuggning 
0,36x0,36x 
0,18 

södra rummet 

479   3   pall 19 x Kalksten fundament till korset V476-481 behuggning 
0,36x0,36x 
0,18 

södra rummet 

480   5   pall 19 x Kalksten fundament till korset V476-481 behuggning 
0,37x0,22x 
0,18 

södra rummet 

481   5   pall 19 x Kalksten fundament till korset V476-481 behuggning 
0,37x0,22x 
0,18 

södra rummet 

482   3   pall 28 - Kalksten gördelbåge   behuggning 
0,42x0,50x 
0,08 

  

483   3   pall 31 x Kalksten pelarbas   
behuggning, 
skråhuggen på 
2 sidor 

0,5x0,48x 
0,2 

  

484 2 delar 2   pall 32   Kalksten ?     0,44x0,4x13   

485 
C15  - 
klosterområdet 

2     x Kalksten knekt       
suttit på norra 
väggen i äldre 
utst 

486 
A56 - inmurade i 
kornischerna 

2   pall 22 x kalksten kvader   behuggning 
0,47x0,28x 
0,17 

  

487   1 063 utställd x Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument, 
lockhäll 
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488   3   pall 33 x Kalksten     skråkantsockel 
0,5x0,32x 
0,12 

  

489   3   pall 34 x Kalksten     skråkantsockel 
0,38x0,37x 
0,15 

  

490   3   pall 34 x Kalksten     skråkantsockel 
0,33x0,25x 
0,15 

  

491   3     x Kalksten       
0,45x0,50x 
 
0,08 

  

492   1   kyrkan - Kalksten 
tidigkristet 
gravmonument 

    
0,16x0,10x 
0,05 

  

493 
A55 - inmurade i 
kornischerna 

1 005 utställd - Kalksten tak   behuggning 
0,37x0,28x 
0,09 

västra väggen 

494   3   pall 22 x Kalksten     behuggning 
0,57x0,47x 
0,08 

  

495   3   pall 22 x Kalksten   
ihop med 
V414 etc 

behuggning 
0,3x0,3x 
0,12 

  

496 
C1 - korsgången, 
södra räckan 

2   pall 22 x Kalksten 
kolonndel, konvex, 
slipad, fönster? 

  behuggning 
0,45x0,27x 
0,13 

  

497 1 2   pall 22 x Kalksten fönster?   slipad, vulst 
0,13x0,13x 
0,06 

  

498 1 2     x Kalksten fönster?   behuggning 0,17x0,16x   
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0,13 

499   1 090 utställd x tegel tegel med tassavtryck         

500   3   pall 35 x tegel profiltegel         

501   3   pall 16 x Kalksten 
gravsten över Anders 
Peder död 1673 

      södra rummet 

502   3   pall 16 x Kalksten 
gravsten över A G 
Gustafsson död 1894 

      södra rummet 

503   3   kasserad - Kalksten     
behuggning, 
tandad mejsel 

    

504   3   pall 21 x Kalksten kolonndel         

505   1 032 utställd x Kalksten fönster   behuggning     

506   3   pall 21 x Kalksten     skråkantsockel     

507 
B1 - norra 
korarmens 
östportal 

2   pall 24 x Kalksten           

508 3 2   pall 21 x Kalksten           

509 1 2   pall 24 x Kalksten kolonndel         

510 3 2   pall 21 x Kalksten fönster?         

511 1 2   pall 24 x Kalksten           

512 
C13 - 
kapitelsalen 

2   pall 24 x Kalksten           
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513 3 2   pall 24 x Kalksten           

514 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 24 x Kalksten           

515 17? 2   pall 24 x Kalksten           

516 9 2   pall 21 x Kalksten           

517 4? 2   pall 21 x Kalksten           

518 15 2   pall 21 x Kalksten           

519   3   pall 21 x Kalksten gördelbåge?         

520   3   pall 21 x Kalksten           

521 9 2   pall 21 x Kalksten     tandad mejsel     

522   3   pall 21 x Kalksten kolonndel         

523 4 2   pall 24 x Kalksten           

524 
A3  - södra 
tornsidorummet 

2   pall 24 x Kalksten golvsten         

525 9 2   pall 24 x Kalksten           

526 15 2   pall 21 x Kalksten           

527 3 2   pall 21 x Kalksten           

528 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 x Kalksten           

529 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 x Kalksten           



Klosterhuset i Vreta – inventering av äldre utställning och stenar    66 
 

 

 

530 
C9 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 x Kalksten           

531 4 2   pall 21 x Kalksten           

532 6 2   pall 21 x Kalksten           

533 4 2   pall 21 x Kalksten           

534 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 x Kalksten           

535   3   pall 21 x Kalksten     
kantslag, 
tandad mejsel 

    

536 9 2   pall 24 x Kalksten           

537 6 2   pall 24 x Kalksten           

538 9 2   pall 21 x Kalksten           

539 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 x Kalksten           

540 15 2   pall 21 x Kalksten           

541 3 2   pall 24 x Kalksten           

542 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 x Kalksten           

543 15 2   pall 21 x Kalksten     kantslag     

544 3 2   pall 21 x Kalksten           

545 9 2   pall 21 x Kalksten           
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546   3   pall 21 x Kalksten     kantslag     

547 15 2   pall 24 x Kalksten     kantslag     

548 
C7 - korsgången, 
östra räckan 

2   pall 21 x Kalksten           

549   3   pall 21 x Kalksten     kantslag     

550 
A2 - södra 
tornsidorummet 

2   pall 21 x Kalksten           

551   1 022 utställd x Kalksten 
rundbågigt fönster, 
segmentbåge 

    
0,45x0,3x 
0,11 

  

552   1 013 utställd x Kalksten 
rundbågigt fönster, 
segmentbåge 

  tandad mejsel 
0,38x0,28x 
0,12 

  

553   1 019 utställd x Kalksten 
rundbågigt fönster, 
segmentbåge 

  kantslag 
0,35x0,25x 
0,12 

  

554   1 018 utställd x Kalksten 
rundbågigt fönster, 
segmentbåge 

    
0,33x0,32x 
0,12 

  

555   1     x Kalksten 
rundbågigt fönster, 
segmentbåge 

  tandad mejsel 
0,42x0,42x 
0,11 

  

556   1 029 utställd x Kalksten fönster, solbänk     
0,6x0,65x 
0,18 

  

557   1 035 utställd x Kalksten fönster, solbänk     
0,9x0x0,33x
0,08 

västra väggen 
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558   1 015 utställd x Kalksten fönster     
0,47x 
0,33x0,06 

  

559   3   pall 32 x Kalksten fönster     
0,38x0,37x 
0,09 

  

560 
C11 - 
kapitelsalen 

1 047 utställd x Kalksten fönster? El portal? 7 stenar   
0,19x0,2x0,
09 

fast monterad 
västra väggen 

561   3   kasserad x Kalksten           

562   3   pall 29 x Kalksten fönster, solbänk     
0,43x0,32x 
0,08 

  

563   1 035 utställd x Kalksten fönster     
0,52x0,24x 
0,14 

  

564   1 108 utställd - Kalksten kolonnskaft V430 slipad 
0,25x,018x 
0,08 

  

565   1 010 utställd   tegel profiltegel     
0,32x0,15x 
0,07 

  

566   1 010 utställd - tegel profiltegel     
0,32x0,15x 
0,07 

  

567   1 010 utställd - tegel profiltegel     
0,32x0,15x 
0,07 

  

568   1 010 utställd - tegel profiltegel     
0,32x0,15x 
0,07 
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569   3   pall 35 - Kalksten     tandad mejsel 
0,19x0,10x 
0,03 

monterad på 
stentaksrekonstr
uktionen 

570   3   pall 35 x Kalksten       
0,12x0,11x 
0,055 

monterad på 
stentaksrekonstr
uktionen 

571   3   pall 23 x Kalksten       0,49x0,04   

572 A45 2   pall 23 x Kalksten golv?   
tandad mejsel, 
slite 

0,35x0,30   

573   3   pall 23 x Kalksten golv?   sliten yta 0,3x0,25   

574   3   pall 23 x Kalksten sockel, skråkant   grovt huggemn 0,28x0,21   

575   3   pall 23 x Kalksten valv?     0,17x0,15   

576   3   pall 23 x Kalksten sockel, skråkant     0,22x0,27   

577   3   pall 23 x Kalksten sockel, skråkant     0,31x0,28   

578 A25 2   pall 23 x Kalksten golv   sliten yta 0,39x0,28   

579   3   pall 23 x Kalksten golv   sliten yta 0,33x0,26   

580   3   pall 22 x Kalksten gravsten   …HANS…GOER.. 0,27x0,28   

581   3   pall 22 x Kalksten gravsten   
…ANK…ANDAN, 
SA…ÖR TÜ 
ALD… 

0,53x0,5   
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582   1 076 utställd x Kalksten 
kalksten, 
musselformad skada 

  bredmejsel 
0,32x0,28x0
,18 

  

583   3   pall 22 x Kalksten fönster   

kvader, 
bredmejsel, 
med 
stormjärnshål 

0,5x0,3x 
0,1 

  

584   3   kasserad - Kalksten           

585   1 081 utställd x Kalksten profilerad list?   bredmejsel 
0,77x0,24x 
0,09 

placerad i gamla 
utställningen på 
runda fönstret 

586   1 082 utställd x Kalksten valvribba V587, 588 tandad mejsel 
0,26x0,22x 
0,15 

placerad i gamla 
utställningen på 
runda fönstret 

587   1 082 utställd x Kalksten valvribba V586, 588 tandad mejsel 
0,16x0,12x 
0,06 

placerad i gamla 
utställningen på 
runda fönstret 

588   1     x Kalksten valvribba V586, 587 tandad mejsel 
0,10x0,08x 
0,07 

placerad i gamla 
utställningen på 
runda fönstret 

589   1 083 utställd x Kalksten valvbåge     
0,40x0,43x 
0,42 

placerad i gamla 
utställningen på 
runda fönstret 



Klosterhuset i Vreta – inventering av äldre utställning och stenar    71 
 

 

  

590   1 084 utställd x Kalksten valvbåge?     
0,83x0,45x 
0,13 

placerad i gamla 
utställningen på 
runda fönstret 

591   1 001 utställd x Kalksten 
Takpannor på absid, 
rekonstruktion 

        

592   1 023 utställd x Kalksten Fönster         

593   1 028 utställd x Kalksten 
Fönster runt  med 
masverk, 
rekonstruktion 

        

594   1 048 utställd x Kalksten portal, rekonstruktion         

595   1 085 utställd x Kalksten 
runt fönster 
rekonstruktion 

        

596 

A77 stenar ur 
pelaren mellan 
korfönstren 
mellan urspr 
korfönster 

1 080 utställd - Kalksten 
del av östkorets östra 
fönster 

        

597 1 1 095 utställd x Kalksten finhuggen liknar 17   0,14x0,10   

598   1 093 utställd x Kalksten fönster med slits   tandad mejsel 
0,28x0,25x 
0,06 

  

599   1 089 utställd x Kalksten 
valvknekt eller ribba 
med rombisk form 

  tandad mejsel 
0,12x0,10x 
0,08 
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600   1 098 utställd x Kalksten piscina, del av 
liknar 601 
m fl 

  0,17x0,12   

601   1 077 utställd x Kalksten piscina, del av 
14, 395-
401 

  
0,23x0,14x 
0,07 

  

602 A17 2   pall 34 x Kalksten gördelbåge?   bredmejsel? 0,42x0,36   

603   3   pall 33 x Kalksten sockel, skråkant   bredmejsel 
0,35x0,34x 
0,13 

  

604   3   pall 34 x Kalksten sockel, skråkant skålad   bredmejsel 
0,4x0,28x 
0,11 

  

605   3   pall 35 x Kalksten     bredmejsel 0,22x0,12   

606   3   pall 35 x Kalksten       0,16x0,12   

607   3   pall 35 x Kalksten valvribba?   bredmejsel 0,18x0,12   

608   3   pall 35 x Kalksten kolonnbas?   bredmejsel 0,13x0,10   

609   3   pall 35 x Kalksten valvribba, del av     0,31x0,19   

610 1 2   pall 35 x Kalksten kvadersten, del av   bredmejsel 
0,18x0,11x 
0,06 

  

611   3   pall 35 x Kalksten valvribba   bredmejsel 0,17x0,13   

612   3   pall 35 x Kalksten 
fönster, del av, med 
fals 

  bredmejsel 
0,18x0,10x 
0,06 

  

613 C1 2   pall 35 x Kalksten kolonnbas, del av   slipad yta 0,14x0,11   



Klosterhuset i Vreta – inventering av äldre utställning och stenar    73 
 

 

  

614 A47 2   pall 26 x Kalksten kvadersten   
slipad yta, 
bredmejsel, 
tandad mejsel 

0,36x0,25x 
0,18 

  

615   3   pall 26 x Kalksten kvadersten   
bredmejsel, 
tandad mejsel 

0,46x0,35x 
0,15 

  

616   3   pall 26 x Kalksten 
kvadersten, 
skråkantsockel 

  
bredmejsel, 
tandad mejsel 

0,23x0,23x 
0,08 

  

617   5   pall 26 x Kalksten gravsten   slipad yta 
0,50x0,36x 
0,014 

  

618   3   pall 26 x Kalksten kvadersten   
bredmejsel, 
kantslag 

0,26x0,19x 
0,13 

  

619 ja men otydlig 2   pall 26 x Kalksten kvadersten   bredmejsel 
0,36x0,30x 
0,017 

  

620   3   pall 26 x Kalksten kvadersten   bredmejsel 
0,42x0,23x 
0,11 

  

621 14 2   pall 26 x Kalksten kvadersten   bredmejsel 
0,65x0,48x 
0,12 

  

622 14 2   pall 26 x Kalksten kvadersten   bredmejsel 
0,47x0,28x 
0,11 

  

623 3 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,23x0,13x 
0,06 

  

624 3 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 0,09x0,08x   
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0,03 

625 3 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,03x0,13x 
0,03 

  

626 3 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,12x0,07x 
0,05 

  

627 3 2   pall 25 x Kalksten     
bredmejsel, 
tandad mejsel, 
kanthuggning 

0,12x0,07x0
,05 

  

628 3 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,23x0,14x 
0,07 

  

629 2 ? 2   pall 25 x Kalksten     
bredmejsel, 
kantslag 

0,18x0,12x 
0,12 

  

630 7 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,20x0,12x 
0,06 

  

631 4 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,11x0,09x 
0,04 

  

632 C7 2   pall 25 x Kalksten     slipaf 
0,10x0,09x 
0,02 

  

633 C7 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,09x0,08x 
0,05 

  

634 C7 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,10x0,08x 
0,04 
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635 C7 2   pall 25 x Kalksten     
bredmejsel, 
kantslag 

0,11x0,08x 
0,04 

  

636 C7 2   pall 25 x Kalksten     
bredmejsel, 
kantslag 

0,12x0,08x 
0,05 

  

637 C7 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,10x0,09x 
0,04 

  

638 9 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,17x0,10x 
0,11 

  

639 9 ? 2   pall 25 x Kalksten     
bredmejsel, 
kantslag 

0,23x0,08x 
0,05 

  

640 9 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,19x0,08x 
0,04 

  

641 9 2   pall 25 x Kalksten     
brevmejsel, 
tandad mejsel 

0,18x0,14x 
0,05 

  

642 9 2   pall 25 x Kalksten     bredmejel 
0,09x0,05x 
0,05 

  

643 15 2   pall 25 x Kalksten     
bredmejsel, 
kantslag 

0,09x0,08x 
0,06 

  

644 15 2   pall 25 x Kalksten sockel, skråkant?   
bredmejsel, 
kantslag 

0,13x0,08x 
0,07 

  

645 15 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,08x0,06x 
0,05 
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646 otydligt 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,08x0,08x 
0,05 

  

647 15 2   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,20x0,05x 
0,08 

  

648   3   pall 25 x Kalksten kolonndel, konvex   bredmejsel 
0,15x0,09x 
0,06 

  

649   3   pall 25 x Kalksten sockel, skråkant?   
bredmejsel, 
kantslag 

0,25x0,12x 
0,11 

  

650   3   pall 25 x Kalksten sockel, skråkant?   
bredmejsel, 
kantslag 

0,22x0,11x 
0,10 

  

651   3   pall 25 x Kalksten     
bredmejsel, 
kantslag grova 

0,27x0,19x 
0,05 

  

652   3   pall 25 x Kalksten kvadersten   
bredmejsel, 
tandad mejsel, 
kantslag 

0,33x0,23x 
0,10 

  

653   3   pall 25 x Kalksten sockel, skråkant   bredmejsel 
0,23x0,21x 
0,04 

  

654   3   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   bredmejsel 
0,09x0,08x 
0,09 

  

655   3   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   bredmejsel 
0,13x0,10x 
0,07 

  

656   3   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   bredmejsel 0,10x0,5x   
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0,7 

657   3   pall 25 x Kalksten sockel, skråkant   
bredmejsel, 
tandad mejsel 

0,16x0,13x 
0.04 

  

658   3   pall 25 x Kalksten gördelbåge? Konkav   bredmejsel, 
0,25x0,20x 
0,05 

  

659   3   pall 25 x Kalksten sockel, skråkant?   bredmejsel 
0,12x0,11x 
0,06 

  

660   3   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,15x0,15x 
0,06 

  

661   3   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   bredmejsel 
0,11x0,09x 
0,08 

  

662   3   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   bredmejsel 
0,10x0,07x 
0,11 

  

663   3   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   slipad 
0,09x0,07x 
0,10 

  

664   3   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,14x0,13x 
0,03 

  

665   3   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,29x0,21x 
0,05 

  

666   3   pall 25 x Kalksten     tandad mejsel 
0,20x0,18x 
0,05 
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667   3   pall 25 x Kalksten konkav form   
bredmejsel, 
tandad mejsel 

0,17x0,14x 
0,05 

  

668   3   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,16x0,121x
0,05 

  

669   3   pall 25 x Kalksten konkav form   bredmejsel 
0,20x0,11x 
0,08 

  

670   3   pall 25 x Kalksten     bredmejsel 
0,11x0,10x 
0,05 

  

671 C7 (V203?) 2   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   slipad yta 
0,14x0,10x 
0,04 

  

672 C9 (V186)? 2   pall 25 x Kalksten kolonnskaft, konvex   slipad yta 
0,12x0,05x 
0,03 

  

673 9 2   pall 25 x Kalksten     
tandad mejsel, 
kantslag 

0,16x0,07x 
0,06 

  

674 (V143)? 2   pall 25 x Kalksten     tandad mejsel 
0,08x0,07x 
0,07 

  

 
  



 


