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Forord

Sedan ett drygt decennium har intresset fdr den inhemska historien cikat
bland mdnniskorna i de nordiska ldnderna. Bland allmdnheten mdrks det
tydligt att det dr vikingatid och medeltid som det storsta intresset kretsar
kring. Att vikingatidens historia verkar si fascinerande for nutidsmdn-
niskan dr kanske inte si konstigt om man begrundar att denna epok dr
den dldsta tid som det existerar skrirma kdllor ifrin.

Om man skdrskidar de flesta bocker som behandlar vikingatiden
mirker man dock att de kdllskrifter som de flesta fcirfattare bygger sina
historiska beskri'rmingar pi hirstammar frin medeltiden. Detta dr i hcigsta
grad underligt eftersom det existerar en stor mdngd originalurkunder
frin vikingatiden - ndmligen vira mnstenar.

Om man verkligen vill veta hur vikingarna uppfattade sig sjdlva och
sin samtid finns det ingenting som kan mdta sig med det budskap som
runmonumenten fcirmedlaq och darfor dr tonvikten i denna bok laed pi

vikingarnas egna ord.

Jag vill for owigt tacka Marie Stoklund pi Runologiskt Laboratorium
vid Kopenhamns Nationalmuseum, James Knirk pi Runearkivet vid Old-
saksamlingen, {Jniversitetet i Oslo och Peter Springborg pi Det arna-
magnaanske Institut vid Kopenhamns lJniversitet fcir all den hjnlp och
det tilamod som de visat mig under mina runologiska forstudier. Alla
eventuella fel ir dock helt och hillet mina esna.

Malmo i mars zoo3

Lars Magnar Enoksen
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Inledning

Ett kiirt gammab iirnne

Den kraffirlle (och nigot gitfulle) vikingen dr en sinnebild som inte tycks

upph<ira att fascinera forskare och allmlnhet. Ldnge har det spekulerats

om vilken kultur och samhdllsform som vikingen kallade sin egen. Inom

ldrda kretsar har man i drygt 4oo Lr skrivit en mlngd avhandlingar och

bcicker om allskons aspekter rcirande vikingatiden.

For dem som vill fcirkovra sig i denna fascinerande tidsepok finns det

alltsi en hel del litteratur att tillgi. Dlrfor kan man friga sig om det finns

behov for Snnu en bok i defta amne; ty om ett forskningsdmne har stcitts

och blcitts under itskilliga irhundraden dr risken givewis stor att alla

infallwinklar som riir vikingatiden redan har anvlnts och att varje ny bok

som berijr denna historiska period ar dtlmd att endast vara en upprep-

ning av tidigare publikationer.

Vad knn man lita pd?

Om man samlar alla de bocker i detta dmne som finns pi bibliotek, antik-

variat och i bokhandeln skulle de frlla tusentals hyllmeter, och det om-

fingsrika materialet gcir att de intresserade kan fi svirt att se skogen

f<ir alla trdd.

Tyvdrr verkar det ibland som om de publikationer som behandlar

vikingatiden dr forfattade av en och samma person, eller itrninstone efter

samma mall. I bok efter bokupprepas samma gamla skipmat. Skirskidar

man innehillet i dessa bockeq visar det sig dessutom att faktamaterialet

sdllan grundar sig pi fcirstahandsuppgifter.



Vart skall man di vdnda sig om man vill veta mer om mdnniskorna

som levde pi vikingatiden? Var finner man vederhlftig information som

p6 ett trovirdigt sltt berittar om hur de vikingatida nordborna uppfat-

tade sin omgivning och sig sjdlva? Ar d.t en fifdng onskan att vil ja hcir-

samma de berdttelser som vikingarna sjdlva har formedlat till sin samtid

och it eftervdrlden?

Var ditidens skandinaver medvetna om att de var vikingaq eller dr

detta uttryck ett modernare pifund? Finns det overhuvudtaget nigra

konkreta bevis fcir att vikingarna hade sin egen tro, eller ir alla fakta

rcirande den fornnordiska religionen endast boklarda fantasier frin me-

deltiden? Ar det sant att nordborna hade kulturella sedvdnjor och hogt

uwecklade lagar, eller Ir dessa antaganden falska och har sitt ursprung i

gotisk romantik frin r8oo-talet, d5 man i poetisk inspiration svdrmade

om fornstora dagar?

fu det ett vedertaget fakrum att vikingarna var vilda barbarer som fick

sin kulturella skolning forst di de kristnades, eller hade de mojligwis sitt

eget skriftsprik lingt innan Vite Krists forkunnare klampade in pi nor-

disk mark?

Ldt auktoriteterna komma till tals

Frigorna ir minga och forvirringen blir innu stdrre om man lystrar till

alla de olika rosterna inom historieforskningen. Anen om man enbart

ldser akademisk facklitteratur i Imnet blir man strax varse att det florerar

en hel del motsdgelsefulla flsikter inom den ldrda vdrlden, och minga

forskare har velat forma vikingarna och deras miljo efter sin egen smak

eller si har de l6tit sig styras av den ridande livsiskidningen.

Si mycket battre di att alla vi vetgiriga fortfarande kan ridfrSga auk-

toriteterna pi detta omride - ndmligen vikingarna sjdlva! For det finns

faktiskt en stor mingd originalurkunder som har forfattats av vikinga-

tidens nordbor. Runt om i Skandinavien och i forna nordiska vikinga-

kolonier finner man runinskriptioner pi sten och metall eller, mer slllan,

pi forgdngligare material som trd, bark och ndver. Drygt 3 ooo run-

inskriptioner gir med sdkerhet att herleda till den tidsepok som vi kallar

fcir vikingatiden.

t 6 t 7

I runorna finns mycken aetsknp ntt bdntta

Om man fir lyssna till de berdttelser vira mnstenar fdrmedlar, uppenba-
rar sig en enorm kiilla till information om vikingatiden. En kdlla som
dessutom alltid Ir dkta vara. Runstenarnas texrer har givewis redovisats
tidigare under historiens ging, men i dessa fall har man oftast till varje
pris fcirsokt att hdrleda dem till en historisk hdndelse som beskrivits i
utlindska eller inhemska medeltida kdllor. Man har alltsi anvdnt andra-
handsklllor fcir att ftirklara en originalurkund.

Men varfor ta en omvdg om det finns en utmdrkt genvlg till vikinga-
mdnniskan - helt fri frin sentida litterdrt dodkott? I runinskrifternas kort-
huggna meddelanden fir vi unika tillfiillen atr utrona vad ditidens nordbor
ansigvara viktigt att formedla it eftervirlden. Runstenarnas textinnehill
ger oss ndmligen den mest tillforlitliga bilden av hur vikingatidens mdn-
niskor uppfattade sig sjdlva och den vdrld de levde i.

Ldt uikingarna sjrilun fiira sin talan!

Huvudsy'ftet med denna bok ar alltsi att vicka till liv de ord som funnits
tillgiingliga i drygt tusen 5r, bara man frirstir sig pi att tyda skrivtecknen
som vikingarna anvdnde och nigorlunda bemdstrar det sprik de talade.
Avsikten med denna bok er med andra ord att gcira vikingatida original-
texter tillgengliga for dem som inte nojer sig med annat en vikingarnas
oforfalskade milfrire.

Samtliga mntexter som tas upp hdr kommer att avbildas och civersdt-
tas till modern svenska. Dessutom analyseras innehillet i texterna. Fcir
att ge en si drlig bild som mojligt av de vikingatida texter som redovisas,
inleds boken med en historisk presentation av vikingatiden och nord-
bornas inverkan pi sin omgivning under denna splnnande tidsepok.
Vikingarnas sprik, deras namnskick och hur de anvlnde sina runor av-
handlas ocksi ingiende frjr att underldtta fcirstielsen av runinskrifterna.

Diremot kommer denna bok att vara helt fri frin medeltida texter
(det vill sdga islindska sagol skandinaviska konungakrcinikor eller med-
eltida landskapslagar) som bide slentrianmissigt och okritiskt brukar an-
vindas i bocker som bercir vikingarnas fcirmenta handlingar eller symsdtt.

Ty i denna bok har vikingarna sjdlva ordet, och tro mig - de saknar ej mil
i m u n l



Vikingatiden - en epok och ett begrepp

Bnkg"und

Historiska tidsperioder kan kdnnas avldgsna fcir vissa, men pitagligt ndra
for andra. Ndr man tinker sig bort till svunna tider miste man kunna
skapa sig en inre bild av den tidsepok som till det yttre kan te sig olik den
vdrld man lever i idag. Denna skillnad dr dock bara et utanpiverk, efter-
som forntidens mdnniskor var som vi och hade samma behov.

Vid ett studium avvikingarna och den tidsperiod som har namngivits
efter dem, ir det upp till ldsaren sjdlv om han eller hon vill kdnna samho-
righet eller ta avstind frin de bedrifter och de kulturella sdrdrag som
gjorde att nordborna blev si omtalade i den ditida omvdrlden.

Geog,afisk utbredning

For att cjverhur,'udtaget kunna fcirsti vikingarnas berydelse for sin om-
givning, dr det kanske best att inleda med en geografisk upprdkning over
alla de platser som nordborna besokte under vikingatiden.

I cisterled ftrdades vikingarna lings med de vidstrdckta flodsystemen i
Ryssland och nidde dnda fram till Konstantinopel vid Svarta havet och
vidare till kalifatets stdder vid Kaspiska havet. Vdsterut flrdades viking-
arna si lingt att de till slut nidde Nordamerika. Sciderciver st),rde nord-
borna sina skepp genom Europas floder eller tog omvdgen runt om
Gibraltar fcir att trlnga in i Medelhavet och besoka Afrika eller den gre-
kiska civdrlden.

Det var inte heller nigra tillfalliga bescjk eller strandhugg som viking-
arna fciretog sig i avlhgsna omr6den. \4kingarnas ndrvaro piverkade de

I I J r()

Knna iiuer ztikingarnas uiirld. och deras fiirdatigar.
Illustration: L. M. Enoksen.

frdmmande kulturer de hamnade i. Idag finner man spiren av dem frdmst
i andra lenders sprik eller lagstiftning.

Sprdklig pduerkan

Mkingarnas lagar och sedvdnjor vdckte ofta ganska srort intresse hos folk-
slag som besciktes, ett intresse som ibland overgick till ren och skdr be-
undran fcir nordbornas kultur. Kanske verkar det osannolikt att viking-
arna kunde piverka de nationer som de hdrjade i, eftersom de allt som
oftast brukar beskrivas som ociviliserade barbarer som hipnar infcir utldn-
ningarnas hdgt st6ende kulturella bildning di de konfronteras med den.

Sanningen dr dock den att minga uddndska nationer ganska flidgt
anammade nordbornas ord fcir saker och ting som de fram till dess hade
saknat benimning pi - eller helt enkelt hade ldrt sig genom personligt
umgdnge med vikingarna.

Det kulturella utbytet med nordborna ledde till att nordiska linord
upptogs i ett otal sprik. Om vi koncentrerar oss pi ord som har direkt



anknytning till frdmmande l5nders lagstiftning, kan vi inledningsvis

ndmna att det engelska ordet law ("1"g") har nordiskt ursprung. Lag-

termen "rannsakatt, det vill sdga "att granska", "undersoka" eller ttfcir-

hcira", upptogs i keltiskan somrannsachadb,i engelskan som ransack samt

i normandisk franska som rannsaquer. Ordet "dmbete" dr ett nordiskt

uttryck som ryskan tog till sig och benamnde jabeda,mensom sedermera

dndrade betydelse frin "kunglig, officiell tjdnst" till "att baktala".

Av engelskans mer vardagliga ord, ricker det kanske att n:irrrna tbem

("dem"), take ("ta"), life ("Iiv") to die ("att do"), mistake ("misstag"), steak

("stek") och egg ("igg") - fcir att man skall inse vilken p6verkan viking-

arna har givit deras kultur. Ja, man brukar skdmtsamt sdga att en engels-

man inte kan beskriva livets viktiga skeenden, som till exempel att fodas,

gifta sig eller dcj - utan att ta nordiska linord till hjalp.

Det nordiska sprdkets spridning

Det dr inte svirt att fcirsti det bestiende avtryck som det nordiska spri-

ket gjorde i ett antal ldnder om man betraktar att det skandinaviska tungo-

milet talades pi en mdngd platser under vikingatiden och irhundradena

ddrefter.

Utanfor Skandinavien fordes den "danska tungan", vilket var grann-

folkens benimning pi det nordiska spriket, till Fdroarna i bdrjan av 8oo-

talet och Isiand i slutet av 8oo-talet - for att sedermera stanna pi dessa

oar.

Pi Shetlandsoarna talades det ett nordiskt sprik frin slutet av 7oo-
talet till mitten av rToo-talet. Frin 8oo-talets borjan dnda fram till om-

kring ir rToo talades det skandinaviska pi Orkneyoarna. Det nordiska

tungomilet holl sig kvar pi Hebriderna, som vikingarna bendmnde

"Sodercjarna", frln 8oo-talet till r 4oo-talet.
Pi Irland talades "norrtjnt mil", det vill sdga nordiskt sprik, frin 8oo-

talets bcirjan till mitten av r zoo-talet och i nordostra England varade den

nordiska sprikdominansen frin mitten av 8oo-talet till slutet av rooo-

talet. On Man, som ligger i Irldndska sjcin mellan Irland och England,

vidholl sin nordiska tunga nigot ldngre - ty ddr foredrog delar av invi-

narna detta sorik dnda fram till mitten av raoo-talet.
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I vikingakolonierna i Ryssland talade man skandinaviska i Kiev tran

mitten av 7oo-talet till mitten av rooo-talet. Det norr<jna milforet var

nigot mer seglivat i Novgorod ddr man anvinde det dnda fram till slutet

av rzoo-talet.

Dessutom talade man nordiska pi Gronland frin slutet av goo-talet

till mitten av r4oo-talet. Men pi andra platser, till exempel i Nordame-

rika, blev vikingarnas besok alltfor sporadiska fcir att det nordiska spr6-

ket skulle fi ett ftste dar.

Wkingarnas tidsepok

Tidsmdssigt kan man sdga att vikingarnas expansion utomlands inleddes

pi 7oo-talet, fcir det dr di man forst kan spira dem i de historiska anna-

lerna. I mitten av 7oo-talet hade nordborna redan handelsforbindelser

med Ryssland - vars nationsnamn for dwigt kan hdrledas frin slavernas

bendmning pi nordboE det vill sdga "rus". Den urgamla benimningen

"rus" fdr nordbo, finns dven bevarad i finskans namn pi Sverige -

Ruotsi.

I slutet av 7oo-talet dcik dessutom den traigiske vikingen upp, di de
norra delarna av den brittiska ovirlden fick vidkinnas nordbornas ogina

strandhugg. Under 8oo-talet hdrjade vikingarna i England, Frankrike och

pi Irland - och upprdttade dessutom fristiende riken som lydde under

nordisk lag i dessa ldnder.

Under 8oo-talet koloniserade nordborna dessutom mycket framgings-

rikt den nordatlantiska ovirlden och tog stora landomriden i ansprik pi
| {ebriderna, Shetlandsoarna, Orkneyoarna, Fdrriarna samt Island.

Arhundradet ddrefter avmattades herjningarna avsevdrt och vikingar-
nas stridskraft togs i bruk av bland annat kejsaren av Konstantinopel -

tliir de tjdnade som hdrskarens betrodda och omutbara livgarde. Under
r2oo-talet forldnades nordborna dessutom ett omfattande stycke mark i

rlct frankiska riket. Detta landomride doptes till Normandie, det vill sdga
"Nordminnens rike".

I slutet av goo-talet tog vikingarna dock iterigen upp sin gamla favorit-
syssla och inledde en ny vig av hdrjningar i den engelska civdrlden. Denna

rlrlstorrnnirl€f leclde slutl igen ti l l  att engelsmdnnen erkdnde sig besegrade



och i bcirjan av rooo-talet insaftes en nordisk konung som hdrskare over

riket.

I slutet av rooo-talet eller i btirjan av r roo-talet tog vikingatiden slut

som historisk epok, men det fanns vikingar bland de normander som

erowat England och Sicilien i slutet av rooo-talet och i de nordiska fri-

styrkor som anlitades av den bysantinske kejsaren lingt in pi medeltiden.

Med andra ord si kan man siga att vikingatiden inryms i tidsepoken

frin mitten av 7oo-talet till slutet av rooo-talet (eller mojligwis till bor-

jan av r roo-talet).

D en sj rib s iikre sj iifuraren

Det var under vikingatiden nordborna llmnade ett bestiende avtryck i

vdrldshistorien, och varken forr eller senare har folk frin Nordanlanden

varit inblandade i si minga avgtirande historiska hdndelser i utlandet

som under denna period.

Vad lig egentligen bakom vikingarnas sjllvsdkra beteende di de re-

spekdost gjorde sig glllande pi den historiska arenan i den ovriga vdrlden

och med eftertryck blandade sig i den politiska maktkampen vart de dn

kom?

Givetvis utgjorde nordbornas htigt uwecklade skeppskonst en av for-

utslttningarna for vikingarnas styrka, ty utan sina aerodynamiskt utfor-

made farkoster hade de knappast kunnat firdas till si minga geografiskt

utspridda platser som de faktiskt gjorde. \4kingaskeppens sjosdkra och

perfekt designade konstruktion dr hojdpunkten i en tusenirig bitbyggar-

tradition.

Nordbornas skepp brukar med rdtta uppfattas som ett av de mest fram-

stiende uttrycken for ditidens moderna teknologi, vilket sdger en hel del

om vikingarnas ingenj<irskunnande.

Thck vare att vikingatidens nordbor var vana sjofarare och litade helt

och fullt pi sina farkoster fanns det ingenting som hindrade dem att fara

dit vindarna forde dem. Men dven om deras segelfartyg var beroende av

vindens riktning, var skeppen dessutom bestyckade med mdngder av irpar.

Detta innebar attvikingarna handgripligen kunde indra kursen och sjllv-

mant scika upp fordelaktiga vindar ndr de ville.
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Vikingatida ldngskepp. Illustration: L. M. Enoksen

Skeppstyper

under vikingatiden fanns det flera olika skeppstyper och dessa kan i stora
drag delas in i wi huvudgrupper: lingskepp och handelsskepp. Ling-
skeppen dr kanske den skeppstyp som frdmst frirknippas med vikingarna,
och srllan har en teknologisk uppfinning som det skandinaviska l6ng-
smala och smdckert buktande lirigsskeppet fitt symbolisera en hel tids_
epok. Men man fir indi inte glcimma att vikingarna dven anvdnde en
bredare och kortare typ av handelsskepp som var hcigre och hade mycket
stcirre lastkapacitet dn lingskeppen.

Thots att vikingarnas krigsskepp och handelsskepp hade olika utform-
ning var de rndi samma andas barn. I bida skeppstyperna bestod grun-
den - det vill sdga k<ilen - av kraftiga ekstockar. Eftersom nordborna
fciredrog den civerlappande klinkmetoden vid sammanfogningen av
farkostens civriga trdplankor blev skeppet forvinansvdrt elastiskt och
srnidigt under vatrenlinjen.

Thck vare kcilens berande fcirmiga kunde en mast med segel resas i
dess mitt. I-dngst bak pd hciger sida om aktern fanns skeppets styrera -
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Wkingatida handelsskepp. Illustration: L. M. Enoksen.

vilket dr orsaken till att man kallar denna sida "styrbord" i de flesta ldn-

der dir invinarna kommit i kontakt med vikingarnas skeppskonst.

Skeppens buktande konstruktion gav farkosterna en utmerkt sjodug-

lighet, samtidigt som dess grunda sjtiging gav dem ett vdlfcirtjlnt rykte
som slmnerligen snabbgiende. Men trots all sin fullkomlighet i uppbygg-

naden skulle vikingarnas skepp knappast ha varit till nigon nltta om inte

folk med den ritta instlllnineen hade bemannat dem.

Att firdas till baus

Det var knappast nigon sinekur att ferdas pi det oppna havet utan negot
som helst skydd mot vddrets makter. Skeppen hade ndmligen inga be-

kvdmligheter att erbjuda sin beslttning - vare sig det gdllde tak civer

huvudet eller en bekvdm sittplats. Ndr de sjcifarande vikingarna ville ftir-

rdtta sitt tary gick de nodiga helt sonika till relingen och ldt havet mot-
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taga vad de hade att erbjuda. Att utrdtta sina behov pi detta vis kallades
"att g3, till bords" och dr kanske inte det man idag tlnker pi ndr man hor
detta uttryck.

Man sov under bar himmel i regn och rusk, men for att bdttre hilla
vdrmen krop man samman wi och tvi och lade nigot klide <iver sig.
Skeppens <ippna konstruktion gjorde att decket litt vatten!'lldes, vilket
innebar att beseftningen i tid och otid fick cisa vatten fcir hand. Men tack
vare de hil som fanns ldngs med relingen pi b6da sidor, det vill siga ddr
irorna horde hemma, kunde ibland det overfl<idiga vattnet rinna av frin
ddck ndr skeppet krdngde till.

Fcir att navigera anvdnde vikingarna sig av alla medel som stod till
buds. Med hjiilp av solens rcirelser eller position kunde de under dagtid
rrkna ut vdderstrecken. Nattetid kunde de med hjalp av fixstjdrnorna se
om dagens berdkningar stimde. Figlarnas beteende och flygriktning
kunde ocksi ge viktiga ledtridar ndr det grllde i vilken rikrring land kunde
vdntas, men kdnda landmdrken var givewis oclsi till stor hjilp di viking-
arna bestimde kursen.

Vid en genomging av de omstdndigheter som omgdrdade nordbornas
fdrder till sjciss, mdrker man att vikingarna hade litt att fcirlika sig med
sin karga och hirdfora omgivning. Men avsaknaden av fcjrklenande kom-
fort, fcirstdrker bilden av det orubbliga och milinriktade sinnelag som
drev ditidens nordbor vidare mot kdnda eller okdnda mil.

Wkingarnas uapen

Vikingarna for givetr.is inte ur pi sina lingfdrder tomhdnta, och de sak-
nade inte heller redskap for att fcirsvara livet i ogiisrvdnliga trakter. Det
fanns ndmligen andra saker dn skepp som nordborna ansig vara oumbdr-
liga.

Lika svirt som det dr att frirestdlla sig vikingen utan sitt skepp - lika
vanskligt dr det att tdnka sig vikingen obevdpnad. Ty vikingarna var eft
krigarfolk som visste bdttre dn att ldmna sina vapen hemma nlr de var pi
utfdrd. Nordborna dlskade ndmligen sina vapen s6 till den milda grad att
de gav dem namn, eftersom de ansig att deras stridsredskap var besjrlade
rned en sjdlvstfrndig kraft.



Vikingarna hade en.stor forkarlek for nlrstridsvapen. Svdrd, yxa och

spjut var nlgra av de vapen som ingick i nordbornas arsenal. De visste

ocksi hur man skulle utnlttia den kraftiga lingbigens vida rSckvidd. Som

kroppsstr<ydd anvdnde de skinnbeklddnad som hdrdats och gjorts tilig mot

slag. Deras huvuden skyddades av en konformad hjiilm av metall eller en

stridsmossa av hdrdat liidertyg. Dessutom gav vikingarnas cirkelrunda

skold ytterligare skydd it krigarna'

Suiirdet

Vikingarnas svdrd hade en weeggad klinga, det vill slga svdrdseggen var

vass p6 bada sidor. Klingan hade en genomsnittsldngd pi cirka 8o cm,

och eftersom handtaget var mycket kort oversteg den totala svdrdsldng-

den slllan en meter. Handtaget var ndmligen si sndvt att handen precis

fick plats i den.

Ldngst ned pi handtaget san en trekantig eller halvcirkelformad svdrds-

knapp och dess tyngd var si perfekt ar,wdgd att den harmoniserade utrndrk

med svdrdsklingans n7ngd, vilket gjorde svdrdet ganska latthanterligt. Det

sndva greppet okade givewis stridsredskapets duglighet som huggvapen'

Vikingatida nrird. Illustration: L. M. Enoksen.
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Aven om nordborna hade skickliga vapensmeder kunde de oclsi upp-

skatta smideskonsten hos andra follslag. Frankerriket producerade tids-

periodens bdsta svdrd och vikingarna var ej sena att inforskaffa frankiska

svdrdsklingor av yppersta kvalitet.

Men nordborna uppskattade de frankiska svdrden si mycket att Fran-

kerrikets konung fcirbjcid exporten till de nordiska linderna eftersom han

ogillade att se inhemska svdrd i vikingarnas hender. Detta fcirbud hade

dock ingen ndmnvdrd inverkan pi nordbornas mcijligheter att fiirse sig

med ypperliga svdrd, vilket omvdrlden fick all anledning att beklaga.

Yxan

Ar,e.r o- svdrdet var ett uppskattat vapen och det fanns en hel del typer

an vdlja mellan forknippar man mest yxan med vikingarna. Nordborna

skilde sig frin andra foltslag eftersom de si gdrna anvdnde yxa i strid.

\4kingarnas flitiga nyttjande av lxan medforde att vissa nationer till

och med namngav nordborna efter detta bruk. I de arabdominerade

omridena kring Svarta havet kallades vikingarna ndmligen for "de yx-

bdrande barbarerna frin norr", och pi den europeiska kontinenten be-

ndmndes nordborna stundtals for ascomanni - detvill sdga "yxmdn".

Wkingatida yxor lllustration: L. M. Enoksen.



Pi de platser ddr vikingarna anlitades som livgarde hos kejsare eller

konungar var de alltid bevlpnade med yxor. De nordiska krigare som

utgjorde "vaingagardet" i Miklagird, det vill sdga Konstantinopel, kunde

enkelturskiljas frin de owiga styrkorna eftersom de barlxor. I den engels-

ke hdrskarens nordiska elitstyrka "Tingalidet" var samtliga medlemmar

bevdpnade med en vdldig bredyxa, och det krdvdes bida hdndernas arm-

kraft for att winga den.

\4kingarna hade en hel del olika yxtyper attvdlia mellan och ibland dr

det svirt att faststdlla var grlnsen gick mellan sridsyxans och hanwerks-

lxans arbetsomride. Eftersom yxor var mycket omtyckta arbetsredskap

under vikingatiden var det snarare den enskilde personens intentioner

dn lxans utseende som bestdmde dess anvdndningsomride.

Givewis indikerar storleken pi yxan till en viss del dess anvindnings-

omride; ju bredare och mer skarpslipad dess egg dr desto troligare dr det

att den har anvdnts som en stridsyxa. Men dven en mindre 1xa kunde

vara ett fruktansvdrtvapen i rltt (eller fel) hdnder.

Spjutet

Fcirutom yxa och svdrd anvlnde vikingarna innu ett vapen i ndrstrid -

det lingsmala spjutet. Ldngden pi detta stick- och stowapen varierade,

men det var oftast ldngre dn den person som nyttiade det.

Skaftet var gjort av trd och pi det fdstes sjdlva spiutet' som hade ett

slmnerligen elegant utseende och hade en smdcker, avsmalnande form.

Wkingatida spjut. Illustration: L. M. Enoksen.

ztl

Spjuthumdet var ibland si stort att det upptog en tredjedel av spiutets

totala ldngd. De vikingatida spjuten tillverkades frlmst av jdrn.

Om spjutet hade en ling rdckvidd, vilket det oftast hade, hanterade

nordborna det med bida hdnderna i strid. Spjutet var ett mycket om-

tyckt vapen och man kan med fog sdga att det var vikingarnas tredje

hul'udvapen.

Pilbd.gen

Aven om vikingarna foredrog ndrstridervar de vdl medvetna om avstinds-
vapnens fordelar. Nordborna hade sedan urminnes tider anvdnt pil och
bige i jakt eller strid, vilket innebar att de mycket vdl visste hur man
nlttjade den kraftiga och lingskjutande lingbigen.

Arren om sjelva pilbigen hade en ganska homogen konstruktion tids-
epoken igenom var uddtyperna pi vikingarnas pilspetsar mycket varie-
rande. Men all sin variation till trots var det frImst jdrnpilspetsarnas tyngd
och dess kraftiga uppbyggnad som gjorde dem till dodsbringande
projektiler.

Wkingatida l,ingb,ige och tillhiirande pilar lllastration: L. M. Enoksen.
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Det krevdes en avsevdrd armstyrka fdr att kunna hantera de kraftiga

lingbigarna som vikingarna fiiredrog. For att tila den enorrna anspdn-

ning som behijvdes fdr att ge detta vapen dess genomslagskraft tillver-

kade nordborna oftast bide bige och pilskaft av idegranens tiliga virke.

Skiilden

Vikingarnas fremsta forsvarsredskap i strid var skolden. Den var cirkel-

rund till formen och konstruerad av olika trdstycken som fogats ihop och

hcills samman av metallbeslag. I skoldens mitt fanns en buktande skcild-

buckla som utgjorde ett extra skydd fOr handen och som dessutom kunde

sti emot de flesta vapenhugg.

Wkingatidn skiildar lllustration: L. M. Enoksen-

Fcir att pterligare stirka skoldens hillbarhet, kunde dess virke tdckas

med hdrdat skinn och derefter ldt man forstirka sjdlva ltterranden med

nitar och beslag. Skiilden skall dock inte enbart ses som ett skyddsvapen,

eftersom vikingarna ocksi ldt skcildtekniker vara en aktiv del av suids-

konsten.

Wkingatida bjiilmm llh-rtration: L. M. Enoksen.

Hjrilmen

De flesta vet vil idag att vikingarna inte hade horn p6' sina hjllmar. De
huvudbonader som nordborna hade i strid, var sldta och fiiljde huvudets
konturer. Visserligen kunde prakthjdlmar vara prydda med galtar pi dess
topp eller bildutsmyckning och ornamentik vid sidorna, men ditidens
mdnniskor sig aldrig en viking med utstickande horn pi sin hjiilm.

toligtvis bar nordborna oftast stridshuvudbonader av leder eftersom
hjdlmar av metall er ytterst sdllslmta som arkeologiska fud frin vikinga-
tiden. A andra sidan dr allt kldde av leder eller tyg om mojligt dnnu sill-
syntare bland de arkeologiska $mden.

Brynjan

Den skyddsbeklddnad de flesta nordbor hade tillging till var ett mer eller
mindre bearbetat djurskinn som anvindes som brynja. Men denna typ av
hdrklddnad anvdndes kanske mer fcir att ta till sig det rovdjurets sttnka,
vars hud de var ikledda, dn som en traditionell skyddsbeklldnad.

Kanske 1r detvikingar somvarit ikliidda djurpdlsar av bjornskinn som
har givit upphov till uttrycket bdrsirkar, det vill sdga "bjornskjortor" eller
ndrmare bestdmt "krigare som har biorn(skinn) som sina slrkar".
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Senuikingatida ringbrynjor lllwtration: L. M. Enoksen.

Ringb4rnjor tillverkade av m).r.iader av jdrnringar var givewis det bdsta
skydd ditidens krigare kunde fi. Ringbrynjor Ir docknlstan lika sdllsynta
som hjiilmar bland de arkeologiska f'nden. Frirutom att ringbrynjorna
miste ha varit mycket dyrbara hcir de dessutom frdmst till slutet av
vikingatiden.

Wkingarnas konst

Det kan vara pi sin plats art redogdra for de konst'Tttringar och orna-
mentik som nordborna urvecklade under vikingatiden fcir att bilden av
vikingen inte skall bli ensidigt ftrigrsk. Den skandinaviska vikingatida
konsten var nimligen hcigt uoecklad och visar en forvinansvdrd varia-
tion di det glller valet av motiv och stilformer.

Under vikingatiden frodades ett flerral konstyttringar inom Skandi-
navien och nordbornas stolta sjdlvkdnsla mdrks dven i deras unika konst-
stilar. Inom ditidens konst finns det ett stort antal stilar, men grovt kan
man dela in dem i wi humdgrupper - nlmligen den mer eller mindre
abstrakt ornamenterade konsten och den rena bildkonsten.

O rn am ent e ra d.e miinst er
Den konstndrliga djurornamentiken dr kanske det man frdmst frirknip-
par med vikingarnas kultur. Aven om denna konstform ursprungrigen
avsig att iterge stiliserade djurmotig tenderade den dessutom 

"i, 
tor"

upp de olika bestindsdelarna s6 att ornamentiken nistan tog sig abstrakta
uttryck.

- 
Redan vid vikingatidens bcirjan hade nordborna utvecklat en sjdlvstrn-

dig_konstform uppbyggd av inuikata fletrnrinster. De prydde sina mare_
riella ting med dramatisk djurornamentik och inhemska mcinster.

Bide smycken och vapen av iidla metaller samt brulaf<iremil av trd
och ben utsmyckades med utscikta fletm.nster och vacker ornamentik.
De1va1 inte heller nigra haswerk som de vikingatida konstndrerna rem-
nade ifrin sig, det beh<ivs bara en hastig blick for att inse vilket tids_
cidande arbete som har lagts ned pi de sma konstverken.

Vi kingatida djurornamentik. Illustration : L. M. Enoksen.
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Om man verkligen tar sig tid och skdrskidar vikingarnas abstrakta

kompositioner for att fijrsti dess uppbyggnad dr det svirt att inte lita sig

hdnfciras av den dramatiska dynamiken i nordbornas konst'

Ett studium av vikingarnas konst dr ett m6ste fcir alla dem som vill

komma vikingen ndrmare in pi livet och dessutom vill forsti det kultur-

liv som frodades i Norden under denna dramatiska tidsepok'

Bildkonst

om vikingarnas absuakta djurornamentik 1r kdnd for attvar^ svirbe-

griplig si gdller det motsatta forhillandet deras bildkonst. Nordbornas

figurativa avbildningar dr forvinansvirt realistiska i sitt utforande, och

ger oss dirfcir ovdrderlig information om hur vikingen uppfattade sig

sjdlv och sin omgirming.

Religiiisa och dramatiska scener frdn en gotkindsk bildsten.

Illuwation: L. M. Enoksen.
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Den figurativa bildkonsten skapades och utfcirdes frdmst av trisnidare

och bildhuggare - det vanligaste materialetvar givewis trd, ben och sten.
Dessa konstndrer tycks frdmst ha fciredragit motiv frin den fornnordiska

gudaldran och dramatiska krigshindelser ur vikingarnas vardag eller en

blandning av bida.

De bista exemplen pi vikingarnas figurativa bildkonst finner man pi

de gotldndska bildstenarna. Nordbornas skeppstyper, klddedrikter och
vapen samt de fnfota djur och f iiderfiin som de omgav sig med ir nog-

grant avbildade pi bildstenarna. Dessutom ger sjdlva motiven oss en god

inblick i vikingarnas forestdllningsvdrld.

Runstenskonst

IJtover den mer eller mindre realistiskt figurativa bildkonsten, fanns det

ytterligare en populir konstform som pryder vissa av runstenarna. De

fantasidjur, vars kroppar oftast brukar tjdna som runtextens budbdrare -

brukar ndmligen kallas frjr rundjur.

De vanligaste rundjuren dr de ormliknande varelserna, och de utveck-
las till si kallade drakormar i vikingatidens slutskede. Ndr sjdlva mnur-
kunderna behandlas ldngre fram i boken, ges det utforliga exempel pi

olika former av rundjur.

En komprimerad u ikingah istoria

Under 7oo-talet foretog sig nordborna ett och annat strandhugg i bide

oster- och vdsterled. A,rhundradet ddrefter borjade vikingarna verkligen

bli nigonting att rdkna med, och ddrfcjr kan man sdga att de egentliga
vikingatigen inleds fcirst pi 8oo-talet. Under detta sekel blev det uppen-

bart frjr omvdrlden att nordborna hade gjort sitt intrdde pi den histo-

riska scenen.

IJnder 8oo-talet dyker vikingarna upp pi ett otal platser i den kdnda,

och delvis okdnda, virlden. Di koloniserades norra Adantens civdrld fram-

gingsrikt av vikingarna. Innan seklet var slut hade nordborna tagit

Orkneyoarna, Hebriderna, Shedandsoarna, Fdrciarna samt Island i besirt-
nins.



Vikingatid.a drakormar pi en uppkindsk ?ansten. Illurtration: L. M. Enoksen
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Pi Irland hdrskade nordiska konungar over stora delar av on, och de

grundlade ocksi den viktiga handelsstaden Dublin. I England erowade

vikingarna stora landomriden i det norra inlandet och bestdmde att nor-

disk lag skulle gdlla diir.

Frankerriket fick ocksi kdnna av vikingarnas bescik och uots franker-

nas mdktiga krigsmakt kunde ingenting stoppa nordbornas intring i lan-

dets vidstricka flodsystem. Osterut i Ryssland hade vikingarna dessutom

grundlagt en nordisk konungadprasti, och bide i Kiev och Novgorod

ansig man denna vara rikets rdttrndtiga hirskare.

Arhundradet dlrefter kapitulerade Frankerriket sludigen infor viking-

arnas anstormning. De insig att de enda som kunde fcirmi nordborna att

upph<ira med hirjningarna i deras land var att forlena vikingarna ett eget

landomride i frankernas rike. Pi si sdtt skapades Normandie, det vill

sdga "nordmdnnens rike", och blev en fristiende del i Frankerriket i bcjr-
jan av goo-talet. Grundandet av Normandie innebar att vikingardderna

upphorde i Frankerriket, eftersom kusterna ddrmed fick ett effektivt fcir-

svar mot "udendska" invasionsstyrkor.

Under goo-talet fick vikingarna i Girdarike, i Ryssland, fcir sig att

angripa Konstantinopel, som de kallade Miklagird - "den stora befista

staden" - och gjorde det med en dodsforaktande iver. tots att de inte

lyckades med sitt uppsit, blev den bysantinske kejsaren si imponerad av

nordbornas stridslust att han anlitade dem fijr att bilda hans livgarde,

vilket benimndes "Vdringagardet". Ordet "vdring" eller "varjag", som

var den cisterlindska benlmningen pi en nordiskvikingakrigare, betyder

for <ivrigt "en person som har avlagt trohetslcifte it en hovding" eller

helt enkelt var "en trofast man att lita pi".

\4kingarnas uppteckargledje tycktes aldrig ta slut. Under goo-talets

andra hdlft koloniserades delar av Grijnland. Nigra decennier senare fick

dven Nordamerika, som nordborna dopte till "Vinland", besrik av nyfikna

vikingar. Ett forsok till kolonisation av Nordamerika gick dock om intet
- men bosdttningen pi Grcinland fanns kvar i itskilliga irhundraden.

I slutet av goo-talet samlades iterigen stora vikingaflottor i Skandina-

vien, for att i samlad trupp en ging for alla erowa herravdldet iiver Eng-

land. Dessa koncentrerade krigsfciretag ledde till att en nordisk konung

krontes till hdrskare civer det engelska oriket i bdrjan av rooo-talet.



De flesta vikingarna sdndes sedan hem till Skandinavien, medan en

begrlnsad men manstark elitstyrka bildade den kirntmpp som skyddade

engelsmlnnen mot illasinnade angrepp. Detta livgarde fick namnet

"Tingalid", eftersom krigarna i denna styrka foljde sina htigt utvecklade
jdmlikhetslagar (ting betyder "lagstdmma" och lid dr en fornnordisk be-

nlmning pi "en krigarstyrka").
Md mitten av rooo-talet utvecklade de normandiska vikingaitding-

arna den beridna krigskonsten, som irhundradet ddrefter tog form i rid-

darvisendet. Med hjelp av hdrklldda ryttare erowade normanderna Eng-

land, och pi si sdtt fick oriket dnnu en hdrskarklass av nordisk hdrstam-

ning.
Mot slutet av rooo-talet blir vikingafirderna allt sills'trtntare, och man

kan sdga att den tidsepok som vi brukar benimna vikingatiden upphor

unsefir di r roo-talet inleds.

j 8

Vikingarnas sprek

Bakgrund - sprdket ocb runorna fiinindras
Strax fore vikingatiden talade nordborna en ilderdomlig form av ur-
germanska som runologer och sprikforskare brukar kalla urnordiska. Men
irhundradena fore vikingatiden fcirendrades spriket drastiskt i Skandi-
navien och blev mer likt det sprik vi idag talar i de nordiska hnderna.

Under den urnordiska tidsperioden (c:a r5o-55o e.Kr.) anvdndes det
2+-qrqliga runalfabetet. Under den senurnordiska epoken (c:a 55o-75o
e.Kr.) foriindrades utseendet pi runtecknen, lilaom antalet, och detta
ledde sludigen fram till den vikingatida r6-typiga futharken (se s. 4zf.).

F iir iin dr in gantas tideu aru

Ett gemensamt sprik dr en utrndrk fiirutslttning for all kommunikation
och okar dessutom mojligheterna f<ir att fcirmedla kunskap mlnniskor
emellan, vilket i sin tur leder till social och kulturell uweckling. Om ett
follalag dessutom kan anvdnda skrivtecken, som dr skapade f<ir det in-
hemska spriket, dr det uppenbart att dessa mdnniskor lever och befinner
sig i ett dynamiskt tidevarv.

Att sprikets och skrivtecknens fiirindringar sammanfaller med inled-
ningen av den dramatiska tidsepok vi kallar for vikingatiden tycks vara
mer dn ett sammantrdffande. Vikingaandans framitskridande trayrrne och
behovet av en effektivare nyhesformedling syns i det faktum att spriket
overgir frin ett ganska tungrott milande till ett smidigare milfijre och
att det dessutom blir ldttare att skriva runoma.
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Sprdkliga oruda.ningar

Det dr inte min avsikt att trotta ut ldsarna med en alltfor vidlftig presen-

tation av de sprikliga fcirdndringarna frin urnordisk och senurnordisk

tid till vikingatiden. Men jag vill trots det ge nigra fcirtydligande exem-

pel si att de viktigaste uwecklingsdragen blir nigorlunda klara.

Under perioden 5So-7 So e.Kr. genomgick det urnordiska spriket pi-

tagliga fordndringar. Kort kan man beskriva det som att ordens ldngd

fcirkortades i stavelserna och framforallt i dndelserna - men dven i ordets

inledning. Dessutom bildar vokalerna stundtals omljud inuti orden.

Hir fciljer nigra exempel pi denna sprikliga uwe cHing gastiR + gefir

("gdst"), stainaR --> stain ("sten"), walfaR-+ uffR ("uIv"), jar"a --> ar ("hr").

Slliktskapet med uikingamas sprdk

Om man skdrskidar vikingarnas tungomil dr likheterna med dagens nor-

diska sprik ganska uppenbar. Minga av de ord som kan tyckas grundlig-

gande i virt sprik, anvdndes dven av nordborna fcir drygt tusen ir sedan.

Ord som "fadet" r 
t'modertt, ttbroder", ttsystertt, "dottert', "sont'lltunge-

fdr som nu. Om en viking talade om sitt t'svdrdtt, ttyxatt, ttkniv", ttspjut",

"bilge" , "skcild" eller "hjdlm" skulle vi idag ha ganska ldtt att hdnga med

i samtalet.

\4d ett vikingatida gille hade det knappast varit svirt att forsti vad

som vdntade gdsterna om matmor erbjcid "mat", "flisk", "k{itt", "fisk",

"igg" r " ol" r "mjcid", "vint' eller "vattentt.

En ditida skandinav som ville kommunicera med nutidsmdnniskan, hade

bland annat kunnat tala om t'livettt, "doden", "frinder", "barn", "lekar",
ttidrottert', ttbyxortt, ttskort', ttboskap", tthdstartt, "hemtt, t'hustt, "byartt,
ttstddertt, ttlindert', t'jordentt, "minen", "solen", t'h{iger", ttvdnstertt,

tt,i)stert', ttvdstertt, ttnorr", tts{idertt, ttskepptt, "hav","bfagdertt, "vapentt,

"hovdingar", "konungartt, ttdrottningartt, ttrunortt 
r "gudat" r 

t'gammalttt

och "nytt" - utan att dessa ord hade beh<ivt bytas ut eller krdr,t en ndr-

mare fiirklarins.

+o 4 r

Olikbeter" i rudlfiiret

Aven om det bevisligen finns minga likheter mellan ditidens och nuti-
dens sprik, bcir det pipekas att en viking med all sannolikhet skulle ha
ansett att vi idag anvdnder en underlig dialekt. Dessutom skulle dagens
sprik - med dess forenklade grammatik, ha tolkats som att nutidsmdn-
niskan hade ett virdskist sprikbruk. Vikingatidens grammatik var ndmli-
gen betydligt mer avancerad dn dagens.

Sludigen vill jag tilldgga, am alla de som anser att nutida islendska er
ett fullstindigt obegripligt sprik troligtvis varken hade frirstitt en vikings
tal eller sprikmelodi.



Runornas utseende

Bakgrund - en enhetligt sYstern

De vikingatida runorna var utformade enligt en enhedig princip och de

sig ddrmed likartade ut under hela vikingatiden. Tlots det kunde nord-

borna variera runornas'utseende om de holl sig inom vissa bestdmda

ramar.

Vid ett sdrsnrdium av runtecknens former visar det sig att runorna kan

delas in i ue huvudgrupper - och dessa typer kallas langkvistrunor, kort-

kvistrunor och stavlosa nrnor.

Innan vi gir in pi detaljbesl,civningen av de olika runtyperna' kan det

kanske vara pi sin plats an pipeka att starmingsreglerna (se s. 5 r f.) och

ljudvdrdena (se s. 54f.) alltid iir desamma - oavsett om vi har med ling-

kvistrunor, kortkvistrunor och stavldsa runor aft gtira.

Frir att ytterligare fortydliga de termer som anvdnds ftjr att beskriva

runornas bestindsdelar kan man sega att den lodrlta huvudstaven dr

runans stam och att de diagonala bistavarna 5r dess grenar eller kvistar

som utgir frin stammen.

Ldngkaisnwnor

De vanligaste vikingatida mnorna kallas inom runologiska fackkretsar

fiir lingkvistmnor. Som namnet antyder utmdrker sig denna runtyp med

sina linga kvistar (dvs. bistavar), vilka utgir frin, eller genomskdr, runans

stam (dvs. huvudstaven).

Lingkvistrunorna dr troligwis dldst avvikingatidens runor. IJtan denna

runtyp skulle ndmligen inte kortkvistrunorna eller de stavlosa runorna

42 ' tJ

kunna ha existerat, eftersom dessa bida runformer har uwecklats med
lingkvistrunorna som forebild.

Eftersom runalfabetet har en bestdmd ordningsfoljd och denna run-
rad alltid inleds med f-, u-, b-,g-, r- och k-runorna, har de lirde allt
sedan rSoo-talets kallat runalfabetet fdr "futhark" (eller "fuparlC'). Det
til kanske att pipekas att dven den dldre z4-tJpiga runraden inleds med
samma sex nmor, vilket inneblr att det urnordiska runalfabetet octsi
bendmnes futhark.

I fu tharkordningen har lingkvistmnorna foljande utseende:

I  2  3  4  5  6  7  I  9 1 0  1 l  . 1 2 1 3  1 +  t 5 t 6

. zn F F|\r.+f+\.TB Y IA.
. f  uba rk .hn a  s . t  b m l  R .

Kortkaistrunor

Kortkvistrunorna dr mycket snarlika lingkvistrunorna, men skiljer sig
frin dessa genom att bistavarna dr kortare. De tar mindre ristningslta i
ansprik In lingkvistrunorna och utrndrker sig genom att bistavarna en-
dast finns pi en sida av huvudstaven - det vill sdga runans stam.

I futharkordningen har kortkyistrunorna foljande utseende:

.  1 2  3 + 5  6  7

:fnff|.tl'f
8 9 1 0 l t . 1 2 1 3 t 4

f l1"1ll
1 5  1 6

f r:
f n b a r k . h n i a s . t b m l R



Stnaldsn runor

Fiirenklingen av de vikingatida runformerna nidde sin kulmen di de stav-

liisa runorna skapades. De stavlcisa runorna Ir en vidareutveckling av

kortkvistrunorna - ddr endast de enskilda runornas viktigaste och vesent-

ligaste klnnetecken har tagits tillvara. I moderna termer skulle man kan-

ske kunna likna de stavlosa runorna vid stenografitecken.

Det ir mojligwis nigot missvisande att kalla denna runform fiir stav-

liis, eftersom i-runan bestir av en huvudstav i full langd och f-, th-, k-

och s-runorna bestir av fijrkortade huvudstavar. Men med tanke pi att

resten av mnorna enbart bestir av enskilda bistavar eller punkter beslri-

ver namnet ganska utmerkt deras unika utseende.

I futharkordningen har de stavliisa runorna f<iljande utseende:

. 1  2  3 4 s  6  7  8 9 1 0 1 1 .  1 2 1 3 t 4 1 5 1 6

t  b m l

Likheter ocb skillnader

For att tydligare iskidliggcjra skillnaderna mellan de vikingatida mnornas
tre huvudgrupper, kan det vara pi sin plats att redovisa hur man iterger
en kort runtext med lingkvistrunoE kortkvistrunor och stavldsa runor.

Nedanstiende exempel innehiller futharkens samdiga sexton runor.

Hdrndst fciljer. fa[ur . gsbiurns . lit . hukua . kumbl . auk . runaR.
(dvs. "fader fubj<irns lat hugga kummel och runor") skrivet med:

Ldngkztistranor

-v+bnn h\B| ntt+ h - | |?. {,|l rM.rllY8 f - ilf- tI |\ ++4.
.  f  a p u  r  . 4  s b i  u  r n s . l  i  t . h u  k u a . k  u m b l . a u  k .  r  u n a R

/  . \
atll t..(l:r-l.li

. f u b a r k . h n i a s .

a

R .

44 45

Kortkaisbanor

,Plbltil,F' Fl|tfi fr'f 11,1 |l fl|l 'yM |"l'ihl'Rll f J r '
.  f  a !  u  r  . a  s  b i  u  r n s .  I  i  t .  h u  k  u  a .  k  u m b  I  .  a  u  k .  r  u  n  a R .

Staaliisa runor

'  
l ' ; l  J  l ) , i  I )  3 , '  :  11 i11. . , ;  i

I  i  t .  h u k u a . k u m b l . a u k . r  u n a R .

i1,r1/ i . . ' ,1)f. ' ;
. f a f u r . 4 s b i u r n s .

Slatkommentar angiende ntnornas atse ende

Givewis finns det stilmdssiga variationer inom de tre olika huvudgrup-
perna' men trots att runologiska olikheter frirekommer dr det ganska
uppenbart vilken grupp som de aktuella runrecknen tillhor.

Ibland fiirekommer det runinskriptioner dir de olika runtyperna dr
sammanblandade - och inte s6 sdllan innebir det att kortlazistrunorna a
och n samt stundtals t och s fcirekommer tillsammans med lingkyist-
runor,

Lingkr.istrunor dr den vanligaste runrypen pi vira runstenar. Jag vill
dessutom passa pi att pipeka att de runor som redovisas i denna bok ar
runor med rundade bistavar pi f-, th-, r-, k-, b-, m- och R-runorna,
eftersom detta"er den vanligaste formen pi vikingatida runor som huggits
in i sten - det vill sdga runstenar. Tioligtvis var det dock dnnu vanligare
att dessa runor hade raka bistavar ndr de ristades in i tri - vilket var
runtecknens ursprungliga ristningsunderlag.
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Runldra

Viktig inform.ation

Denna korta och koncisa runldra syftar till att underldtta for alla dem
som med sjdlvsyn vill studera vira runurkunder.

Forst och frdmst bcir man dock vara rnedveten om fciliande:

Fcire vikingatiden fanns det ett runalfabet som bestod av 24 runor
och brukar bendmnas de urnordiska eller urgermanska runorna.
\4d vikingatidens inled'ingsfas, i minen eller slutet av 7oo-talet, dyker
ett nytt runalfabet upp.

' De vikingatida runorna var r6 till antalet, 'ch ro av dem hade ett fler-
dubbelt ljudvdrde.

. Man brukar kalla runalfabetet for futhark (eller fuf ark), eftersom dessa
sex runor inleder bide de urnordiska och vikingatida runraderna (se
s.4r .

Bakgrund - runor"nas flerdubbla ljudurirden

Den vikingatida runreformen, det vill sdga den organiserade nydaning
som ledde fiam till art a'talet runor blev fdrre och deras ljudvdrden okade,
syftade troligen tili att oka nordbornas'rojligheter till lingviga kommu-
nikation och innebar att sjdlva stavningen moderniserades pi ett genom-
tdnkt sdtt.

Minskni'gen av anralet ru'or frin z4 tlrl fi gjorde det lettare for
'ordborna att rnemorera de olika runtyperna. Dessutom fanns det ltter-
IiE;are en s'illrik pri.cip sorn gjorde att cle vikingatida runorna blev dnnu

Th.lrell ittz,er rtmorttrc ut.teenda och duus liuduiinlen. Illustmtion: L. M. Enok-ren
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mer letthanterliga for ditidens skandinaver. Ty for att eterge ndrbesllk-

tade ljudldten anvdnde man ndmligen en och samma runa.

Fcir att fiirtydliga systemet bakom den vikingatida runreformens stav-

ningsprincipeq kan man ta k-, t- och b-runornas dubblerade ljudvdrden

som exempel: k-runan anvdndes till att bide beteckna "k" och "g",t'

runan anvdndes till att bide beteckna "t" och "d" och b-runan anvdndes

till att bide beteckna "b" och "p".

Orsaken till detta blir kanske uppenbar om man prtivar att ljuda "k"

och "g", "t" och "d" eller "b" och "p". O- man ljudar de ljudvdrden

som grafiskt markeras med en och samma runa upptecker man att de

alla har ett likartat ldte och att den enda skillnaden dr att de utgir frin

olika stdllen i munnen. Antto -er exakt kan man sdga att det dr tungans

placering mot tenderna eller mot gommen som slrskiljer de snarlika lju-

den it.

Ndr det gillde vokalrunorna, vilka var fzra till antalet, var ljudvdrdena

mingdubblerade och oppnade stora mojligheter fcir variation i stavningen.

Det skall dock pipekas att denna variation styrdes av bestimda principer

och stavningsregler (se nedan).

En praktisk staanin gsreform

Att snarlika ljudllten betecknades med en och samma runa, innebar

givewis att stavningen underldttades, och bidrog dirmed till att viking-

arna hade tillging till ett synnerligen behdndigt redskap fcir skriftlig kom-

munikation.

Nutida betraktare har fort fram isikten att det mihdnda blev ldttare

att stava men att det borde ha varit desto svirare att tyda runorna for

ditidens mdnniskor. Men si var inte fallet, for runornas stavningsregler

foljde en snillrik princip som gjorde det enklare fcir mdnniskor som talade

samma sprik att stava, det vill sdga bokstavera, orden lika - dven om det

fanns dialektala skillnader i uttalet.

Uppenbarligen hade de som lig bakom den vikingatida runreformen

uppmdrksammat att dialektala skillnader oftast innebdr en uttalsmdssig

variation av de likartade konsonantljuden "k" och "g","t" och "d" eller

"b" och "p" - samt att de dialektala skillnaderna dr 6nnu storre di det

4u

giller ljudandet av vokaler. (|iimfcir g6rna med hur ett och samma ord
uttalas i olika landsdndar.)

Fcir att ynerligare frirtydliga det findiga med dessa stavningsprinciper,
tdnkte jag ge nigra exempel pi ord med samma betydelse som numera
stavas olika pi de nordiska spriken - men som stavas lika om man utg6r
frin de vikingatida stavningsreglerna.

Pi svenska och norska sdger man "bok", pi danska heter det ,'bog" _
men med runor hade man skrivit buk, vilket pi ett fullgott sdtt iterger
samtliga uttal i en och samma stavning. Det heter "skepp" pi svenska,
men "skib" pi danska och "skip" pi norska - med runor brir stavningen
skib, vilket dr en korrekt itergivning av bide "skepp", "skib" och "skip',,
om man hade valt att skriva med runor.

Nordborna och deras runor

Den r6-typiga futharken var utvecklad av nordbor och anvdndes enbart
av mdnniskor som talade nordiska sprik. Denna distinktion rr viktig att
gcira eftersom de urgermanska z4-typigamnorna dven anvdndes utanfcir
Norden - men dock bara av folkslag som tillhorde den germanska sprik-
gruppen (dvs. forutom goterna tyskar, holldndare och engelsmln).

om man sruderar skillnaderna betrdffande den utomnordiska och
inomnordiska fcirindringen i runornas uweckling dr det intressant att
notera att i det utomnordiska sprikomridet okades antalet runor frin z4
till z8 - medan man i Norden gjorde tvdrtom och skar ned antalet run-
tecken till r6.

Det dr sv6rt att inte forundras civer de genomtdnkta principer som
styrde de vikingatida runornas stavningsregler. Det drojde mer dn
tusen iq det vill siga till r8oo-talets brirjan, innan den moderna sprik-
forskningen kom fram till de lagar som styrde de germanska sprikens
ljuduweckling. Men de vikingatida nordborna var redan fullt medvet-
na om detta pi slutet av 7oo-talet nir de utformade regelverket till
runstavningssystemet. I nordbornas unika runstavningssystem kan man
niimligen se vad minniskor kan istadkomma om de verkligen tdnker
till och dmnar skapa nigot som dr till gagn frir folket. De vikingatida
runorna kan dven anvdndas som ett vederhdftigt bevis pi den kultu-
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rella bildning som skandinaverna uppenbarligen hade i vikingatidens

borjan.

Vikingnrna och deras runor sldr filje

Det verkar vara mer dn ett lustigt sammantrdffande att den r6-typiga

futharken togs i bruk samtidigt som vikingarna borjar gora sig kinda i

utlandet. Vem vet, kanske okade behovet av l6ngvdga kommunikation di

information om omvlrlden (och eventuella plundringsmil) borjade vdr-

deslttas allt mer i ditidens samhdlle. Hur som helst togs de omgiende i

bruk inom hela det skandinaviska sprikomridet'

Det ir intressant att se att det inte finns nigon ar,vikelse frin detveder-

tagna sdttet att stava med runor under vikingatiden. Detta fir vdl i allra

hdgsta grad uppfattas som ett gott betyg pi det forarbete som lig bakom

det praktiska och anvdndarvdnliga slutresultat som de vikingatida runorna

var frukterna av.

Sambandet mellan de lingvdga sjciresorna, den nya tidsepoken och de

fiirnyade runtecknen bor kanske betonas mer in man hittills har gjort

inom forskarvirlden. Det visar sig att samtidigt som vikingarna bcirjar

gdra sig gdllande i omvirlden har de utarbetat ett fullgott grafiskt system

som hjdlper dem att upprltthilla en runristad kommunikation med hem-

landet.

Ranliirn

Innan vi iivergir till redogorelsen av runornas stavningsregler och deras

lfudvdrden presenteras uppldggningen fiir nedanstiende runldra. Fcir att

gora runldran si tydlig och ldttf<irstielig som mojligt redovisas varje ord-

exempel pi tre olika sett, nemhgen:

rista Rlhl+ rista

ntnaR Rh++,| runor

Ordet till vdnster, i kursiv stil, iterger vikingatida uttal.

5o

I mitten ster samma ord med nrnor, si som det skrivs enliet runornas

starrningsregler.

Till hoger stir ordets oversdttning till nutida svenska.

(Fcir att oka runlirans lnttillginglighet och dess pedagogiska anslag, har
jag i de fornnordiska ordexemplen frimst anvdnt sidana ord som har ett

tydligt sldktskap med dagens sprik.)

Staaningsregler

Det til att pipekas att man inte ldser runor - man tyder dem. Med detta

pistiende menas att innan man bcirjar foga samman runor till ord, miste

man ha faststdllt de enskilda runornas ljudvdrden. Fcjr att kunna tyda och

tolka de vikingatida runorna eller skriva med dem miste man forst sdtta

sig in i de principer som styrde nedtecknandet av dessa tecken.

Nyckeln till rungitans losning stir ndmligen att finna i runornas spe-

ciella starmingsregler. Om man ldr sig att fdrste dessa och deras olika

ljudvdrden, stir ett praktiskt och intressant skriftsystem - redo till ens

forfogande.

Ndr vi indi dr inne pi star.ningsdmnet ir det intressant att vi i de

nordiska lenderna fortfarande kallar ordfogning for star.tring. Det 1r en

kvarleva frin den tid de vi anvdnde mnot det vill sdga (run)staval som

skriltecken. Med andra ord bewder ordet stavnins att sitta samman
(run)stavar till ord.

Hdrndst skall vi titta ndrmare pi vikingarnas stavningsprinciper.

r. Konsonanter dubbeltecknas aldrig, till exempel:

altaR tl+L aila

sa&i htt I satte

kuaui fnll kunde



hoswa *nf|\i hoge

fi"u ?,tI r6il

z. Om ett ord slutar med samma runa som ndstfoljande ord bcirjar med,

kan orden slis samman - dven om runan betecknar olika liudvdrden, till

exempel:

radfiu l'\+f n rid, tyd du

runa&tista |(n$+Rlhlt runor rista

,iEngtandi hfflll iEnsland

3. Om man vill underldtta tydandet av en runtext placerar man skilje-

tecken mellan varje ord eller stavelse, till exempel:

Poru:igi .h|.1R.nlfl. Torvige,beskydda

kunungR setti sten ./Af n W.\+ll.\Tll. kondng satte sten

saRwas hemPagi
Tbka

saRJlo aigi at
Upsalum

- \+ A. h+ \ -*tY. bl I l. T nt +.

\+A.Wn +t|m.n|-|/mY.

han var hem-
tagare (i0 Toke

han flydde
icke vid Uppsala

4. Skiljetecknen kan se olika ut och kan till exempel besti av en punkt, ett
kryss, ett kors, wi punkter eller wi kryss. Oavsett skiljetecknens utseende

anvdnds de endast for att Stskilia ord i en runtext.

5z

Exempel pi olika tt?er av skiljetecken:

'V'?:Y'?tV.

5. Man behover inte alltid underldtta tydandet av en runtext, och det gir
utmirkt att utelemna skiljetecken mellan ord och stavelser, till exempel:

' ino hanward daadr lll+#nll'( flt|\ p/l

sant iaR pat sam

sagat waR
\+ITftAhff\nY\trffn+A

men han vart dcid

sant var det som

sagt var

Sprdk liga firiindringar som pdu erkar runristantas staaning

Under vikingatiden Indras minga diftonger (weljudande vokaler) till
monoftonger (enkelljudande vokaler). Fcirhillandet kan givetvis lven vara
det motsatta - allt beroende pi runristarnas personliga uttal, dialekt, den
tidsperiod eller det geografiska omride ddr runtexten karvades in.

r.r. Ordet "sten" kan stavas med diftong, till exempel:

ste,in lltlt sten

r.z. Ordet "sten" kan stavas med monoftong, till exempel:

sten htf sten

z. r . Ordet "och" kan stavas med diftong, till exempel:

auk t|)f och

z.z. Ordet "och" kan stavas med monoftong, till exempel:

sk f'lf o.l
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j.r. Ordet "men" kan stavas med diftong, till exempel:

ia,' ll[ ^r"

3.2. Ordet "men" kan stavas med monoftong, till exempel:

an ll men

Runomas ljudziirden

r. f-runans ljudviirde dr: "f" eller "v".

f-runan betecknar "f" i btjrian eller mitten av ord eller stavelser, till ex-

empel:

fadar y+Fn|( failer

finn yl+l rdr

frnoi yl+Rl lrrran

"frR +yllf efter

f-runan betecknar t'v" (skrivesJ men uttalas "v") endast i slutet av ord

eller stavelser, till exempel:

af l/ ^o

srfu l+?n givo, gav

n fyl' ulfi tnv

tlll n*

+Ryl ^*
54

utfR

bofr

arfi

2. u-runans ljudviirde dt: " v" r " o" r "y" r " a" eller "w" .

u-runan kan beteckna "u", till exempel:

aW Df U/t lrlf,Ulv

Lrn hD$ son

sutti fDfl suld

s"fu | +V|\ si,'o, gao

u-runan kan beteckna "o", till exempel:

or \l/ *h

adat [h+f odal, arvejord

da Th a'e

bsnda B[+1t (hus)bonde, make

miak Ylhf mycket

u-rnnan kan beteckn^" y", till exempel:

by Blt uy

sswi hD$l siiner

.ry,'. h|hffft'y't"'

fyrsta Znfihf+ fiirsta
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u-rnnan kan beteckn a " o", r.ll exempel:

friR f\zlll., "n*
brsdr B|{IFI\ brijder

tsdan htDb++ stadfast, stir fast

Asgatr lhf$l\ e's..

u-mnan betecknar "w" endast i inledningen av ord eller stavelser, till

exempel:

aas \ft1 var

wis' Dlf l vige, beskYdda

aestr [lh1R vdster(ut)

pikingu \lff fn vikins,vikingafird

swika h [lf n sveko, svek

3. th-runans ljudvlrde dr: "f" ("th") eller "d" ("dh")'

i"p" ott"l", som "th" i engelskans "thim-', "d" uttalas som "th" i engelsk-

ans "thatt'.)

th-runan betecknar "b" ("th") endast i inledningen av ord eller stavelser,

till exempel:

Pa Ih o"

P*tn Flll., a"

56

lansi lhfh I denna

Porbiom p|\|\Bln|(i rorbjiirn

*'1" \ll|[ '.'t.

th-runan betecknar "d' (,'dh") endast i mitten eller slutet av ord eller

stavelser, till exempel:

hugdi f nfll hugade, tyckte om

barda *+t[t mycket

Eodan [/n!# god, fortrdfflig

ward ntR! vart, var

d,"d, l+\!K d6d

Observera att th-runan aldrig kan beteckna "d" ("dh") som inlednings-

runa i ord. Om th-runan inleder ett ord, betecknar den alltid "F" ("th")'

Stundtals kan th-runan uteslutas framfor s-runan' till exempel:

li6;-hs- krigarskaran

Guds-kus-Guds

4. il-runans ljudvdrde dr: "4" (dvs. "nasalt a") eller " &", men i mitten av

rooo-talet dndrar den ljudvdrde till "o".

a-runan kan beteckna "?", till exempel:

? h  p i , i
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lsbiam [hfil||[t Asbj<irn

hg l! aa

stcnde hftlt "a
rnqnnr Yl+R man, mdnniska

a-runan kan beteckna"E", tjll exempel:

tunsi $fhl denna

f"e,,aa Uf(lflf frrnde, vdn

Swapiaudu hnlpmln Svitjod, Sverige

vid mitten av rooo-talet dndrar4-runan ljudvdrde tiil "o" och blir en o-
runa.

o-mnan kan beteckna "o", till exempel:

da ll a"s

+tt hon

satu ff PR s.a, fiirtriifflig

rnedur Yfp|)[ moder

bredur B[(tmR broder

5. r-nrnans ljudviirde dr:"r".

r-runan kan endast beteckna ',r,,, till exempel:

rin" l\llff ri'ta

ranaR [n.l+rl *"*

d,rans f[f |/ a'a"g, kiimpe

tuodur B&|\n[| broder

bew |t!1& best

vid rooo-talets senare h?ilft b6rjar r-nrnan rven aft beteckna de ljud-
vdrden som R-runan (dvs. futharkens sextonde runa) tidigar" g.r.;a" i
slutet av ord, och blir vid rooo-talets slutskede den enda *rr, ,-o- u.-
tecknar r-ljud, till exempel:

ranar [(f\$t& *"*

dir l{Tll\"n*

6. k-runans ljudviirde dr:,,k eller "g,, och ,rng,,.

k-runan kan beteckna ,,k,,, till exempel:

kartaR ftRlt|, hrlar, m?in
' 
tuunungR fn$nll1 konung

skutdi \l\lTl ,e"u,

marPi Y+|(/l miirke

auk tf\f *r,
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k-runan kan beteckna "g", till exempell

Gud /n I Gud

godan fnil+ god,fortrdfflig

Assotr flrfllR *eo,

boswa thf|\t hoee

fehga ?ll+y+ frirasarc,kompanjon,
bolagsman

k-runan kan beteckna "ng", till exempel:

drapg fRf/ driing, kdmpe

drotmrw l||nttlf drottnins

fo*ng, UnRnfl (<rigarskarans)friirnste

kunuag!. |/n$nl konung

wikiuga n 1fl6 viking, vikingaflrd

7. h-runans ljudviirde dr: "h" eller "gh".

h-runan kan beteckna "h", till exempel:

ban tl$ t'-

barda ttl\Ft mycket

biatpi *l+fBl hjalpe

tuoggwa fh|/ilt n"rs

bemlaga tlYflff hemtagare, hirdman

h-runan kan beteckn^"gh" i slutet av ord eller stavelseq till exempel:

ma& Yit mes

Rnghnwatd.r [\tff n+i ||{ Ragnvatd

observera att h-runan ibland kan utesluas framfcir vokal i bcirjan av ord,
till exempel:

ban ll han

tiaret lll$f t';atp.

8. n-runans ljudviirde dri "n".

n-runan kan endast beteckna ttn", till exempel:

nastiR llhllA ndrmast

,- ranaR R|\fi mnor

bausi lfih I a.'""

taadi l+11l lanc

't"tu \lll{ 't""

observera att n-runan kan uteslutas framfor k- eller t-runorna, till ex-
empel:
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and +I ande

draag TRU drdng, kiimpe

,tEsstaryli Nffltl England

9. i -runans ljudviirde dr : " i" r " j" r " e", eller " &" .

i-runan Lan beteckna "i", till exempel:

sin hl+ sin

hin +l+ den

rista Rl-ht+ rista

4n 1Yt1^ efter

sani \+lI safte

i-runan kan beteckna "j" (dvs. "konsonantiskt i" - som uffalas "j"), till

exempel:

Itttaruti lnilffl Jylland

Biom BU\Rf si.*

fiani VI+RI fdran

biatpi +ltfBl hjelpe

drangiaR tNfltfi drdngarna,kdmparna

i-runan kan beteckna "e', till exempel:

6z

tst tl| lrt

fetaga Ylf +y+ filagare, kompanjon,
bolagsman

hqrnpega +lYflft hemtagare, hirdman

sten hil$ sten

swen h nl$ Sven

i-runan kan beteckn a " &", rill exempel:

efriR IY)ll/. efter

fqd VII\I nrd

west' nlhtft v?ister(ut)

batti +lll hiillen

drang fftlf arang, kdmpe

ro. a-runans ljudviirde 'drr'a" eller "€".

a-runan kan beteckna "a" , flll exempel:

at ff ar,"ia

sqtti \!1, satte

fedur Zlfl\R aa*

ru.nqR Rh$$, r.,""r
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bards +tRpt mfcket

e-runan kan beteckn a " *", t.ll exempel:

4hR lvTll, efter

serdi ftRbf gjorde

rnerki YlRfl mirke

b*"t bt+\l denna

na;n \lllf sten

r r. s-runans ljudviirde dr: "s".

s-nrnan kan endast beteckna ttst', till exempel:

Eun !f\f *"

teR \+A han

ri$a Rhl+ rista

orosta nftnbfn strid, kamp

hansi f++!l denna

Observera att t- eller th-runorna kan uteslutas framf<ir s-runan, till exem-
pel:

lids. fl Ll ktig"ttt"tt"

@te ff\! c"a'
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Iota6. f{.nl Knuts

r2. t-runans ljudviirde dt:"t", "d" eller "nd".

t-runan kan beteckna "ttt, till exempel:

Toka nft roke

aai tll iigde

riua Rlhlt 'i'"

waw n lhll\ vdster(ut)

waris \ti\lf *'it

t-runan kan beteckna "d", till exempel:

aaaar lllf [\ atia

,lloniR lnlflr dotter

tandi f +fll hnd

boandn B|\t+lt (hus)bonde, make

skatd ++n skald, poet

t-runan kan beteckna "nd", till exempel:

gud Il ^"d"

snru!4 h|+lf stinda, sti
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tuttandr I ntftll Jylland

Observera att t-runan ibland kan uteslutas framfor s-runan, till exempel:

Knuu f+nh Knuts

r3. b-runans ljudviirde dr "b", "p" eller "mb".

b-runan kan beteckna "b", till exempel:

barda l+Rf+ kdmpa, sliss

b-iargi 0l+|\fl berget, gravhogen

brodur B|(|\fll[ broder

Dorbiom, lnl\Bln[|J. rorbjiirn

skih l/f N sk"pp

b-runan kan beteckna "p", till exempel:

ryen hfi_lf tnaf-*), spakunnis

upsatum nB?f||Y uppsala

drEinn inf tf f d,ap.,,

wopn |)+!l vapen

bup, +l+fll hjerpe

b-runan kan beteckna "mb", till exempel:

kuful fnBl kummel' minnesstod

r4. m-runans ljudvdrde dr: "m".

m-runan kan endast beteckna "m", till exempel:

uonna Ytfl -r"

ruatnR Y+11,h mat

ruitdastr Yl lf+htft (giv)mildast

, 
runun' [|1$|\Y runor

upsahtru |\Bhtf|\y uppsala

Observera att i sdllsynta fall kan b-runan uteslutas framfijr m-runan, till
exempel:

kurubt I|\Yl kummel, minnesstod

r5. l-runans ljudviirde dr:"1".

l-runan kan endast beteckna "1", dll exempel:

t't llT ta-

"fudt +rylpl avlade,forvdrvade

hiatrnR *l+lY,l.' hielm

karlaR flRl{/'t r."'r".

skall hfif 't"tt
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r6. R-runans ljudvdrde 1r: "palatalt R" (dvs' ett r-ljud som uttalades med

rungryggen mot gommen). Runan forekommer endast i slutet av ord' R-

runan indrade ljudvdrde i slutet av rooo-talet till "y" - di samtliga r-ljud

betecknades med r-runan (dvs' futharkens femte runa, se s. 59).

R-runan kan beteckna "R", till exempel:

',n \lfh^"

waR |)lA ""'

"friR +Vllrfi "fte.
runaR |\[)+lA *"*

athR IllA ala

De stungnn ntnor"nas ljudaiirden

Vid slutet av goo-talet och i bdrjan pi rooo-talet borjar de stungna runor-

na anvdndas i begrdnsad utstrdckning. Genom att sdtta en prick eller punkt

i eller pi i-, k- eller u-runorna, bestdmdes deras ljudvdrden mer exakt.

e-runan dr en stungen i-runa och dess ljudvdrde dr:"e" eller "&"'

e-runan kan beteckna "e", till exempel:

Elk l\lf e'it

stsn h|lf sten

sww hlit Sven

Hetgi l,lffl Helge
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e-runan kan beteckna "e", tTlI exempel:

4n l/lfln ener

bet fjl a*

merki Yji(f l mdrke

wesn" n l\lf\ viister(ut)

ba't, $l\l\ best

g-runan dr en stungen k-runa och dess ljudvdrde dr "g" eller "ng".

g-runan kan beteckna " g", ttll exempel:

Gardum fi|(f |\Y Girdarike (Ryssland)

hempega 1, lY I I ll t r t^g re, hirdman

f'kgn /lt+U falagare,kompanjon,
bolagsman

borg BfIRP n*s

g-runan kan beteckna"ng", till exempel:

dreagR tRtlr|1 dring, kdmpe

fo*w Z|\[nfl ledare, hovding

y-runan dr en stungen u-runa och dess ljudvdrde ar: "y" eIler "a".

y-runan kan beteckna "y", till exempel:



y-mnan kan beteckna

BD ot

hhll soner

systur \Dhf[|( 'y*..

rtnesta. Rhf+hl+ runkunnisast

"a", tlll exempel:

brsdr B|{hfR broder

ht

s\|n,

7o

Hur man iterger en nrninskrift
med bokstdver

Bakgrand

Fcir att underliitta for de hsare som inte dr helt fortrogna med runtecknen

brukar man iterge runskrifter med vanliga (latinska) bokstdver. Givetvis

foljer man vissa bestdmda principer nir man omvandlar en runtext till

bolstdver - och dessa reeler beslffivs nedan.

Tlanslinerering

Om det dr en vikingatida runurkund vi har att gcira med anvdnds den 16-

typiga futharken. Det innebdr att sexton runor omvandlas till sexton bok-

stdver som alltid avbildas i fetstil. Med andra ord Sterges f-runan med f,
u-runan med u, th-runan med !, 4-runan med4, r-nrnan med r, k-runan

med k osv.

Detta innebir att f-runan iterges med ett f - oavsett om runan be-

tecknar ttf tt eller "v", samt att u-runan iterges med u - oavsett om runan

betecknar "u"r "o"r "y"r "r" eller ttwtt och si vidare. Detta fcirfarande

kallas for translitterering.

Nir stungna runor translittereras dr fcirfarandet detsamma, det vill

siga e-runan iterges med e - oavsett om runan betecknar "e" eller "&",

g-runan Sterges med g * oavsett om runan betecknar "g" eller "ng", och

y-runan iterges med y - oavsett om den betecknar "y" eller "a".



Nor"malisering

Sedan runorna har itergivits i translittererad form i fetstil er nasta steg

att utrona vilka ord runristaren velat fcirmedla till omvdrlden. Detta inne-

ber att man fcirsciker tyda runorna, det vill sdga att det 6r frjrst nu som

man faktiskt leser runtexten.

Nir man normaliserar en runtext forsciker man alltsi utrona det uttal

som runristaren har anvdnt, och samtidigt forsoker man finna de ord

som han eller hon har haft for cigonen di runorna ristades in.

En normaliserad runtext brukar iterges i kursiv stil, det vill siga det

translittererade runordet trik normaliseras till drengt och de translittere-

rade runorden uar! tupr i ukikiku normaliseras nllward dadr i wikinga osv.

Ouersrittning

Till sist cjversdtter man de runord som normaliseringen tycks visa till

nutida sprik. Frir att oversdttningen si ndra som mojligt skall iterge den

vikingatida texten, l6ter man den ursprungliga ordfoljden vara intakt.

De oversatta orden sdtts inom citationstecken, vilket innebar att en

normaliserad runtext som till exempel ward dodr i wikingu civersdtts till

"vart dcid i viking".

Hur en trnnslittet"ering norwalisering och

iiuersdttning tar sig ut i praktiken

Ndr man translittererar en runinskrift till bokstdver i fetstil kan det henda

att nigra av runorna dr svira att tyda eller att stenen blivit skadad och

forstcird si att det piverkar inskriptionen. \4d sidana tillfnllen kan man

ta ildre avbildningar till hjalp - om sidana finns och komplettera de

runor som saknas.

Om de runor som man numera inte kan se, har kompletterats i en

translitterering placeras de inom en klammer []. Skiljetecken redovisas

med en prick O oavsett om skiljetecknet dr kryssformat eller bestir av

wi eller tre prickar osv.

Fcir att fcirtydliga ovansteende metod visas hdr nedan en fullstdndig

translitterering av Hdllestadsstenen r (se dven s. r5of.):
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(sida A) . askil. sati. stin. lansi. ift i lR] . ruka. kurms . sun. saR.
hulan. trutin. saR. flu . aigi . at.ub . salum

(sida B)  satu . t r ikaR. i f i iR.s in .brupr .s t in  .a .b iark i  .s tuban .
runum. b iR.

(sida C) kurms .tuka. kiku.nisti[R]

Efter translitteringen miste man ta itu med sjdlva tydningen av de enskilda
runorna och forscika utrcina vilka ljudvdrden de faktiskt har i runtexten.
Ndr man har kommit fram till en tillfredsstdllande tolkning iterger man
denna normalisering av runorden i kursiv stil.

Om en runa saknas i ett vdlklnt ord placerar man den bokstav som
fattas inom parentes ( ). Dessutom delar man in de aktuella orden i satser
och meningaq och sdtter stor bokstav vid inledningsbokstaven till namn
eller vid en ny mening, till exempel:

"Eskil 
satti sten pansi ejiiR Tbka, Gorms sun, saR hullan drottin. SaR

flo eigi at Upsalum. Sattu drangaR artiR sin brod(u)ry sten a biargi,
*sdan runum. FeR Goruns Tbka gingu nestiR.

Ndr det har klartgjorts hur man tror att runtexten uttalades pi det forn-
nordiska spriket civersdtter man texten till dagens sprik och placerar den
inom citationstecken. Den ursprungliga ordfoljden behilles dock, for att
ge ldsarna en mojlighet att se rexten pi det sdtt som ligger ursprunger
ndrmast.

I de fall di ett litet tilldggsord behovs fcir att fortydliga texten eller for
att gcira den ilderdomliga ordfciljden lite mer begriplig placerar man de
ord som saknas i runtexten inom parentes ( ). Gammal ordbr;jning och
ilderstigna ord som motsvarar nrnurkundens ordval, fciredras vid cjver-
sdttningen frin fornnordiska och ser ut pi fciljande vis:

"Eskil satte sten denna efter Toke, Gorms son - sin hulde drott.
Han flydde icke vid Uppsala. Satte drdngar efter sin (vapen)broder,
sten pi berget - stadfdst med runor. De Gorms Toke gingo nir-
mast. t t



Ytt erli gare fiirty d li gan d.e

Om man oversdtter orden ordagrant frin fornnordiska till dagens sprSk

visar det sig ofta att vissa begrepp har dndrat betydelse under Srens lopp

- eller att andra ord helt enkelt inte ldngre anvdnds och ddrmed blivit

svira att ftirsti for nutidsmdnniskan.

Detta inneblr att runtexten ibland behciver fortydligas om vi vill att

vikingarnas budskap skall bli uppenbara for alla och envar. Ddrfcir finns

det i denna bok dessutom en utforligare beskrivning av den aktuella

texten, och den redovisas efter det att runurkundens innehill utfOrligt

har analyserats.

Eftersom det handlar om ett fortydligande, har den senare civersitt-

ningen en tendens att bli mer ordrik dn ursprungstexten. Men detta ftir-

farande skall enbart ses som en extra mojlighet att kunna fcirsti det med-

delande som runinskriften fcirmedlar.

Ndr runtexten har genomgitt denna ltterligare omstripning av inne-

hillet, ser 6versdttningen ut si hdr:

"Eskil satte denna sten till minne av sin omtyckte herre, Toke

Gormsson. Han (Toke) tog ej till flykten i striden vid Uppsala.

Kimparna reste stenen pi hogen i iminnelse av sin vapenbroder -

vilket dessa runor bekrdfta. De (kdmparna) stred bredvid sin herre

och han bredvid dem."

Slutkommentar angfiende har man d'terger en

runins krift m e d b o k st lia er

Arren om vi har de runologiska hjiilpredskapen att fortydliga en runtext

genom att translitterera, normalisera samt oversdtta den skall man aldrig

glomma att jdmfora varje enskilt steg med de runor de pistis iterge.

Man fir inte glomma att det dr runurkunden som dr forstahandsklllan

och att alla andra iLtergivningar eller transformeringar frin runa till bok-

stav, innehiller ett eller flera moment av tolknings- och tydningsforsok.

Ddrfor ir det viktigt att lera kenna runtecknens utseende och vilka

varianter som kan fcirekomma av den enskilda runan. Man bor ocksi ldra

sig de vikingatida runornas stavningsregler och vilka ljudvdrden som

runorna kan representera, si att man inte godtar allt som slrivs om ru-
nor. sjdlvinsikt er den basta vegen till kunskap och en djupare fcirstielse
av vikingarnas kultur och ler.nadssitt.

Ju stcirre fcirstielse man fir for de budskap som de vikingatida mn-
urkunderna f<irmedlar, desto mer uppenbart blir det att minga historiker
anvdnder sig av tydningsfcirslag som t!'vdrr avslojar att de har foga eller
ingen kunskap om de runinskrifter som de stundtals bygger sina anta-
ganden pi eller styrker sina teorier med.
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Att datera monumentala
runurkunder

Bakg"and - seden att resa' runstenar

Den som vill sdtta sig in i de problem som dr forknippade med att fcir-

soka tidsbestdmma en runurkund bor vara medveten om att runstenar

har uppfcirts under en relativt ling tidsperiod. De ildsta runstenarna

uppfordes pi 4oo-talet och de yngsta kan hdrledas till r4oo-talet. Dess-

utom uppfordes en och annan runsten som gravsten under r8oo-talet,

eftersom de nationalromantiska stromningar som ridde di giorde att

minga gdrna iterupptog forntida seder.

Seden att resa runstenar varade siledes i drygt tusen ir. Men dven

om man kan finna runurkunder som hdrstammar frin urnordisk-, sen-

urnordisk-, vikinga- och medeltid bor man komma ihig att den period

di man reste mnstenar inte var sammanhdngande och att runstenarnas

innehill och utforande skiljer sig 6t under denna linga period.

Fcir att ytterligare fcirtydliga denna spridning i tid och rum, bcir man

vara medveten om att runstenar frin perioden 4oo-8oo 1r mycket sdll-

s1mta. Men ju ldngre in i vikingatiden vi kommer desto mer tilltar run-

stensresandet - for att drastiskt cika under rooo-talet och sedan ebba ut

vid r roo-talets bdrian. Under medeltiden tillverkas en och annan runsten'

men sammantaget ndstan lika fi som under den urnordiska och sen-

urnordiska perioden.
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Vi k in gati d e n s runsten ar

\4kingatiden dr den tidsepok som frdmst forknippas med vira runstenar
och detta med rdtta eftersom det finns drygt I ooo mnstenar som hdr-
stammar frin denna historiska period och knappt nigra hundra frin de
owiga epokerna.

Ndr man talar om de vikingatida mnstenarna brukar man frdmst avse
de runurkunder som hdrstammar fr6n mitten av goo-talet till slutet av
rooo-talet. Det dr ndmligen under denna tidsmissigt sniva period som
seden att resa runstenar nir sin klimax. Om man skdrskidar textinnehillet
i dessa inskrifter ser man dessutom att de allra flesta runstensristarna
anvdnder sig av en allmdnt vedertagen formel fcir minnestexten.

Runristarformeln

\4ssa bestdmda regler styrde vikingarnas ordval och formuleringar ndr
de forfattade sina minnestexter. I korthet kan man sdga att den vikinga-
tida runristarformeln alltid inleds med namnet pi den eller dem som har
litit resa minnesmdrket.

Sjnlva uppforandet av monumentet brukar oftast bendmnas som att de
"reste stentt, ttsatte stentt, ttsatte kumler", "gjorde kumlertt, "gjorde m5rke"
eller "hcigg runor". Ddrefter ndmns den person som stenen dr rest "efter",
det vill sdga vems minne som nrntexten avser att hedra.

Slutligen foljer en avslutande kommentar, som fortydligar den avlidnes
samhillsstdllning och dodssdtt samt de omndmnda personernas frdnd-
skap eller viktigaste bedrifter.

De vikingatida minnestexterna fciljer alltsi ett likartat monster - och
oavsett runstenarnas geografiska spridning avslcijar de textprydda sten-
stoderna att ditidens skandinaviska samhdllsmedlemmar hade enats om
en norm fdr hur deras officiella minnesmonument skulle se ut.

Fcjrutom det faktum attvikingarna anvdnde en gemensam ristarformel
civer hela detvidstrickta Norden tyder informationen i texterna om hdn-
delser i avldgsna trakter att nordborna hade ett vdl fungerande kommu-
nikationsndt som effektivt fcirmedlade nyheter frin ndr och fidrran.



Run st e nar atan orn nrn e nt i k

De runstenar som saknar konstndrlig utsmyckning rdknas till den Sldsta
typen av vikingatida runurkunder. Om runtexten loper i parallella rader
pi stenen och om ldsriktningen dndras vid varje ndstf<iljande rad ir det
ett tydligt tecken pi att det dr en 6lderdomlig runsten vi har att gcira
med, det vill sdga att mimesstoden hdrstammar frin 9oo-talet.

Om samdiga mnor omges av ett inskriftsband (som saknar ormhuvud),
kan inskriften vara nigot yngre och hirledas till rooo-talet. Ndr texren
dr innesluten i ett inskriftsband, brukar mnorna folja en ldsriktning. Men
om flera (avslutade) inskriftsband forekommer pi stenens yta kan lds-
riktningen dndras varje ging det nya inskriftsbandet tar vid.

Ornamentik

De vikingatida runstenarna bestod inte bara av runot de kunde dven
utsmyckas med bildkonst och ornamentik. Om ettrundiur anvdndes som
utsmyckning fick oftast dess kropp rama in runtexten. Det betyder att
inskriftsband och rundjurskropp dr ett och samma.

Den dldsta formen av rundiur 5r en sorts orm, vars humd dr avbildat
uppifrin och pryds av wi glosformade ogon. Den dldre runormen dyker
fdrst upp i slutet av goo-talet och fcirsvinner i mitten av rooo-talet.

En yngre runorm dyker upp under forsta halften av rooo-talet och
blir det vanligaste rundjuret under rooo-talets senare period. Humdet
pi denne mnorm avbildas i profil, vilket innebir att den endast har ett
mandelformat oga. Den lmgre mnormen dr synnerligen konstfdrdigt
utford och ofta bildar rundjurets olika delar intrikata fleffndnster.

Den ymgre runormen utvecklas si sminingom till en drakorm, ndr
den fir ben och greppande fotter. Eftersom drakormen alltid avbildas i
profil, utgir oftast endast ett ben frin dess ktopp. Drakormen fcirekom-
mer under samma tidsperiod som den lmgre mnormen, och tillhor alltsi
r ooo-talets senare hdlft.

Ren ornamentik, det vill siiga konstfdrdig utsmyckning med enbart
abstrakta monster utan rundjur, bestir frdmst av spiralformade rundlar
och fldtmonster. Men utsmyckningen ir i sin mest primitiva form endast
ett inskriftsband. Runstenar som saknar bildkonst och endast pryds med
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ornamentik brukar oftast vara dldre dn de som utsmyckats med rundjuq
vilket innebdr att de hcir till slutet av goo-talet (eller mrijligwis bcirjan av
rooo-talet).

Givetris finns det fler former av bildkonst pi runurkunderna, men de
ovanndmnda typerna dr trots allt de vanligaste.

Tidsbestdmning au en tunurkund

Nir man fcirsoker datera en runsten dr vissa element viktigare in andra.
Man bor dock vara medveten om att man fir ett mer korrekt svar p6 en
tidsbestdmning som omfattar en kombinerad analys av samtliga ledtri-
dar som stir forskaren till buds dn ett forsok som endast grundar sig p6
en frigestdllning.

Runo lo gisk a hj ri lpme de I

Till de frdmsta runologiska ledtridarna rdknas 4-mnans ljudvdrde och
utseende. Ndr denna runa har ljudvdrdet "a" eller ,'&,, och dess bida
bistavar befinner sig pi endast en sida av hur.rrdstaven kan runurkunden
hirledas till en tidsperiod mellan slutet av goo-talet och fram till rooo-
talets forsta hilft.

Om g-runans ljudvdrde ddremot dt "o", det vill siga att den dr en o-
runa, och dess bida bistavar genomkorsar hur,rrdstaven hdrstammar in-
skriften med stor sannolikhet frin rooo-talets mitt eller senare.

Stungna runor kan ocksi hjiilpa till att ringa in den rttta tidsperioden,
men dessa mnors frin- eller ndrvaro i en runurkund skall tolkas med
frirsiktighet. Om stungna runor forekommer sparsmakat pi en runsten,
si kan den hdrstamma inda frin slutet av goo-talet till andra hdlften av
rooo-talet - vilket ndstan innefattar hela den vikingatida epok di runste-
nar restes, och det dr en alltfcir vidstrdckt period frir att man skall kunna
anvdnda informationen for en god tidsbestdmning.

Om stungna runor ddremot fcirekommer ganska ymnigt i en runtext
hdrstammar inskriften med all sannolikhet frin rooo-talets senare hdlft.
Den stungna i-runan (dvs. e-runan) och den stungna k-runan (dvs. g-
runan) bcirjar dessutom anvdndas fcire den stungna u-mnan (dvs. y-runan).



Med andra ord dr y-runan ett moiligt tecken pi att runurkunden kan

hdrledas till rooo-talets hilft eller senare, e- och g-runorna anvdnds ddr-

emot under en hngre period, det vill sdga frin slutet av goo-talet och

framit i tiden.

Mssa stavningsaspekter kan ocksi beaktas ndr man fcirsoker datera en

runtext, frdmst civergingen frin diftong till monoftong i enstaka ord.

Men en sidan analys ar bara ett komplement. Yngre inskrifter kan ndm-

ligen ha en dldre stavning och dldre runurkunder kan ha en modernare

stavning.

Religidsa symboler

Om en runurkund pryds av ett kristet kors eller om minnesstodens text

innehiller en kristen bon kan den med stor sannolikhet hdrledas till

vikingatidens slutskede - det vill sdga till mitten av rooo-talet eller se-

nare.

Det finns dock krisma mnstenar fr6n rooo-talets fcirsta hdlft - och i

sdllsgrta fall till och med frin goo-talets slut, Sven om detta er ganska

ovanligt.

Estetisk utsmyckning

Som tidigare nimnts kan runtexterna ringas in av inskriftsband som ibland

utgtjrs av ett rundjurs kropp. Beroende pi om rundjurets huvud dr avbil-

dat uppifrin eller i profil samt om (drak)ormen har ben och fotter kan

man dra vissa slutsatser om runurkundens ilder.

Runormar med wi glosformade ogon kan hdrledas till rooo-talets

fcirsta hilft, medan ormar som avbildas i profil med ett mandelformat

ciga hdrstammar frin mitten av rooo-talet eller senare. De flesta drak-

ormal det vill sdga rundjur med ben och fot, dr oftast frin rooo-talets

senare hdlft.

Runurkunder med en renodlad ornamentik, det vill sdga konstfdrdiga

abstrakta mcinster som helt saknar figuravbildningar av rundjuq kan hdr-

ledas till slutet av goo-talet eller borjan av rooo-talet.
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Te xnn ti ss i g fr am st ri I ln in g

Om en runtext hiller sig inom de normer och den variation som den
senvikingatida runristarformeln (se ovan) tillit kan man vara sdker pi att
inskriptionen herstammar frin mitten av goo-talet till borjan av rroo-
talet.

Om den textmessiga framstiillningen ar,wiker frin det gdngse mcinst-
ret (men ir inristad med den vikingatida futharken) kan runurkunden i
vissa fall hdrledas till iildre vikingatid, detvill sdga till 8oo-talet eller bor-
jan av goo-talet.

De ildre vikingatida inskrifterna dr fdr owigt ganska ordrika.

Sammanfanning aa nlla. d.e hjiilpmedel som
anu lin ds a i d h rir I e dnin gsfiirs ti k

Nir en runurkund skall dateras ir det den fullstdndiga analysen av de
olika runformerna, de enskilda nrnornas ljudvdrden, det faktum att det
finns kristna inslag eller inte, val eller avsaknad av bildmdssig ornamen-
tik samt textens likartade eller icke likartade utformning som fdller aveci-
randet.

Med andra ord krdvs det en god insikt i en hel del dmnen fcir att ut-
nyttja alla de medel som ster till buds for en tidsbestdmnins.



Vikingarnas egna ord
- en kort introduktion

Bak gru.nd - urnalsprincip en

I ndsta kapitel borjar en ingiende studie av den enda typ av skandinaviska

originalurkunder som existerar fr6n vikingatiden - nimligen runstenar-

na.

Drygt 3 ooo runstenar finns bevarade frin vikingatiden, och det inne-

bar att de tjugo runinskrifterna i denna bok inte ens motsvarar en hund-

radel av det totala antalet runurkunder. Denna knappa procent har dock

mycket att fcirmedla om vikingatidens kulturliv, vilket antyder vilken

historisk skatt som finns dold i vira runstenar.

Tjugo runstenar kan kanske lita lite, men jag har fciredragit laralitet

framfcir kvantitet, och dessutom har jag i min framstdllning valt att en-

dast berora nhgravalvalda Smnen angiende nordbornas kultur. De dmnen

som dessa tjugo runurkunder behandlar bercir freimst vikingafrrdernas

geografiska utbredning och vilken typ av aktiviteter som vikingarna fore-

drog. Nordbornas arysrdtt, deras lagar och djupt rotade uppfattning om

social jdmlikhet kommer ocksi att behandlas. \Akingarnas syn pi den

hedniska och kristna gudaldran fir var sin genomging. Dessutom kom-

mer nordisk matgliidje och gdstfrihet samt svirtolkade, men fantasieggan-

de, esoteriska meddelanden att tas upp.

Det dr min avsikt att redovisa nigra specifika kulturhistoriska fore-

teelser som forhoppningsvis sdger en hel del om vikingarnas syn pi till-

varon och det samhdlle de levde i. Ddrfor dr det bittre att koncentrera

sig pi ett fi,tal runurkunder och analysera dem ingiende. Pi si sdtt dr det

lattare att fokusera pi ett antal foreteelser som var unika for nordborna

under denna tidsperiod.

8 z

Fcirutom de rent innehillsmdssiga aspekterna har ocksi runurkundens
estetiska utformning och konstnirliga utsmyckning haft betydelse for

om den har medtagits i de ndstfoljande kapiden. Jag har ndmligen velat
framhdva nigra av de stilarter som fcirekommer pi de vikingatida run-

stenarna fcjr att demonstrera den konstndrliga bredden i ditidens nor-

diska samhdlle.

Vikingnrmas kuhar

Det finns en mingd fordomar eller vanforestdllningar om vira forfeder

och deras livssyn och kultur. Man kinner vikingen vid namn, men knap-
past hans kultur.

Denna okunskap dr inte nigot utldndskt fenomen; nordbornas kdnne-

dom om sin egen historia dr stundtals ganska dilig niir det gdller vikinga-
tid eller dldre tidsepoker. Dessutom ir den version av forntiden som vi
idag fir oss till livs, kanske helt annorlunda dn det som ditidens mdnni-

skor upplevde.

Vad utmiirkte aikingar na?

Den faktabank som de vikingatida runurkunderna utgor dr slmnerligen
rik pi upplysningar om Stskilliga kulturhistoriska aspekter. Denna bok
behandlar dock frdmst sdrdragen i nordbornas kulturella sedvdnjor.

Tonvikten har lagts pi att fora fram och analysera de runinskrifter

som ger oss forstklassig information om det vikingatida samhillet och de
mdnniskor som befolkade denna vdrld. Hdr beskrivs minnesstoder som
omtalar jnmlikhet mellan man och kvinna samt mellan hdrskare och un-

dersite.

De runstenar som berdttar om vad vikingarna fciretog sig inom de
nordiska rikena och utomlands i vister- eller cisterled, kommer att grans-
kas ingiende. Den vikingatida arvsrdtten och det gamla dttsamhdllets
sociala struktur kommer ocksi att belysas av runtexterna i ndstfoliande

kapitei.

Den inhemska hedniska religionen och hur nordborna forholl sig till
cle urgamla gudamakterna kommer att bercjras. Men dven den kristna
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gudalhra som fick fotfdste pi skandinavisk mark vid vikingatidens slut-

skede analyseras.

Alla dessa aspekter kan i hogsta grad hjdlpa till att oka vir fcirstielse

fcir vikingarnas kultur och tankesdtt.

Uppliigg

De enskilda runurkunderna delas in i olika kapitel beroende pi vilken

information de formedlar. Runtexter som tar upp olika aspekter av ett

likartat lmne hdr givewis ihop och finns i samma kapitel'

TNLEDNTNG Varje kapitel inleds med en frigestdllning som har anknyt-

ning till det imne som behandlas dir. Oftast rcir det sig om uppgifter

eller myter som anses mer eller mindre vedertagna inom historieforsk-

ningen, men som kanske behover en ny infallsvinkel.

ArrncrvNrNG Arr RUNSTnNEN Efter inledningen presenteras olika run-

urkunder som formedlar ditidens syn pa de frigor som behandlats' Varje

runsten ir avbildad pi ett trdsnittsliknande sett, vilket innebdr att endast

runor och eventuell ornamentik samt stenens konturer iterges pi teck-

ningen.

Ndr runurkunden finns pi en stenh[ll eller ett stenblock - syns inte

stenbumlingens konturer pi tuschteckningen, eftersom runinskriften

blivit alldeles for liten om stenens )tterkanter till varje pris skulle iterges

i illustrationen.

Fcir att frirtydliga den figurativa ornamentik som finns pi vissa stenar'

och dven de runor som huserar i dess inskriftsband iterges ornamentik

och inskriftsband alltid med en tjockare konturlinje in de enskilda

runtecknen.

RUNTEXTENS TRANSFoRMATIoN Sjdlva runtexten iterges med bokstd-

ver i bide translittererad och normaliserad form pi fornnordiska samt

dversatt till virt nutidssprik (se s. 7rf. fcir en genomging hur man gir

tillviiga). Varje runtext redovisas dessutom i en fortydligad och mer ut-

forlis version.
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BETRAKTELST rivnn RUNoRNA Analysen av runtexten inleds med en runo-

logisk kommentar for att uppmdrksamma ldsarna ph att vi faktiskt har

med runor att gdra. Den runologiska kommentaren sy{tar ocksi till att

cika forstielsen for de skrivtecken som fdrmedlar vikingarnas egna ord.

EvENTUELL ertorlAsslc ursMycKNINc Eftersom en och annan run-

sten dr utsmyckad med renodlad ornamentik eller bildkonst - som ofta

bestir av dramatiskt slingrande rundjur blir betraktaren uppmdrksam p5,

de olika stildrag som utvecklades under vikingatiden. Denna bildmdssiga

analys syftar dessutom till att hjdlpa ldsarna att urskilja rundjurens eller

drakormarnas olika bestindsdelar.

DATERTNGSFonsdT For att fi en bdttre forstielse fcirvilken del avvikinga-

tiden den aktuella runurkunden hdrstammar frin, kommer ocksi varje

minnesstod att dateras. \4d detta forsok till hiirledning har man stor nltta

av runologiska, ornamenterade och innehillsmdssiga egenheter.

nurrsrAwprc ANALys AV RUNTEXTnN Ddrefter harvi dntl igen kommit

till genomgingen av den information som runurkunden formedlar. I

denna analys skdrskidas allt som inskriften har att fortdlja. Allt det som

vira fcirfhder har huggit in i sten dr vdrt att berdtta. Fcirutom runtextens

humdbudskap forklaras dven forildrade uttryck och personnamnens be-

tydelse ingiende.

rdnrvorrceNon civnnsArrNrNG Sedan minnesstoden fitt sin fullstdn-

diga behandling och noggranna analys dr det 6ter dags for en oversdtt-

ning av nrntexten. Denna ghng dr den dock inte ordagrann, utan man

drar nltta av den tidigare genomgingen av textmaterialet fcir att i en

ordrikare version formedla det som runurkunden faktiskt berdttar.

Illustrerade scener

For att ytterligare fcirtydliga den enskilda runurkundens hur,'udinnehill

illustreras samtliga presentationer av en hdndelse eller situation som

<lrnnlnrnes i inskriften.
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Dessa illustrationer fcirsoker skapa ytterligare liv it de ting som runorna

formedlar, dven om de givewis inte har samma dignitet som sjdlva run-

urkunden eller den textmissiga analysen.

Slutkommentar

Efter arlalysen av samtliga runstenar i ett kapitel foljer en kort kommen-

tar. Avsikten med denna slutkommentar dr att ge ldsarna ytterligare en

mojlighet att ta till sig runstenarnas information.
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Runurkunder som berdttar om vikinga-
aktiviteter i ndr och fidrran

Bakgrund * uad uar en aiking?

Sedan en ldngre tid tillbaka pigir det en livlig diskussion i den (mer eller

mindre) ldrda vdrlden angiende vikingens vara eller icke vara. I fltskilliga

6r, ja faktiskt under itskilliga irhundraden har det dry'ftats vad en viking

egendigen var for nigot, eller om han overhuvudtaget har existerat. Det

har funnits olika uppfattningar under tidens lopp, och isikterna har varie-

rat beroende pi vem som blandat sig in i debatten.

I Norden finns olika bilder av vikingen. Ndr man skdrskidar de vanli-

gaste uppfattningarna under olika tidsepoker, kan man tydligt urskilja tre

huvudteman. I dessa ue slmsdtt finner man en positig en negativ samt en

mer neutral bild av vikinEen.

Den bistoriske uikingens olikn skepnader

Under stormaktstiden pi r6oo-talet och under den nygotiska romantiken

pi r8oo-talet var synen pi vikingen positiv. Han utmilades som en stolt

krigare och en orddd kdmpe, vars liv styrdes av hoga ideal. Detta positiva

och romantiskt prdglade synsdtt var inspirerat av de norsk/islendska och

danska sager som nedtecknats under medeltiden, men pistods bottna i

en muntlig tradition som kunde hdrledas till vikingatiden.

Den nigot mer negativa bilden av vikingen har sitt upphov i rToo-

talets nytdnkande, di upplysningstidens larde med stor iver forsokte sli

hil pi den tidigare historieforskningens vanfcirestillningar. Nu fcir-

vandlades vikingen omgiende till en okunnig buse och ett hot mot hdgre
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utvecklade civilisationer eftersom han befann sig pi ett ligt uwecklings-

stadium och saknade forstind att uppskatta sivdl god konst som kultur.

Utldndska kdllor och tron pi att all uweckling dr en ftiljd avyttre influen-

ser bildade grogrund fcir denna negativa syn pi vikingen. Med tiden for-

vandlades upplysningstidens viking sakta men sdkert till ett hemtrevligt,

men nigot oborstat, ol- och mjoddrickande mawrak som gillade att sliss
- en uppfattning som fortfarande dr vanlig.

Den neutrala bilden av vikingen dr en kombination mellan handels-

man och upptdcktsresande som sdllan tog till vapen - utom i sjilvforsvar.

Hdr har historikerna bemcidat sig om att tona ned vikingarnas krigiska

handlingar. Vikingen ses nu som en kolonisator, som dessutom fungerat

som fcirmedlare av ett givande lculturutbyte mellan olika nationer. Det

sistndmnda slmsittet grundas pi arkeologiska f1.md och moderna tolk-

ningsmetoder.

Vikingarnas e gen appfattn in g

Det ligger kanske inte allt fcir lingt ifrin sanningen om man pistir att de

tre ovanndmnda uppfattningarna siger mer om sin samtid dn om den

historiska tidsepok de sdger sig vilja fcirklara. Dirfor kan det vara pi sin

plats att lita vikingarna sjilv fora sin talan och lita dem med egna ord

fctrklara eller beskriva sina aktiviteter.

I nedanstiende runurkunder ges det exempel pi vikingafdrdernas geo-

grafiska variation, ndrmare bestdmt att resor fciretogs bide inom och utom

Norden. De andra egenskaper och aktiviteter som premieras i vikingarnas

osentimentala minnestexter dr, kanske inte helt ovlntat, av det mer kri-

giska slaget.

En vikings minnesstod -

Vdstra Strostenen r (Skine, DR ll+)

fafiR. lit . hukua . runaR. lisi . uftiR. 4sur. brufur. sin . is .

nur. uarp . tubr. i .uikiku .
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Vristra Strdstenen r (Sk'dne, DR ly). Illustration: L. M. Enoksen.

FadiR let boggwa runaR passi aftiR Assur, - brodur sin, es nor ward

dadr i wikingu.

"Fader ldt hugga runor dessa efter Assur - broder sin, som norr(ut)

vart dod i viking."

Runologisk kommentat'

Vdstra Strostenen r saknar stungna runor, och 4-runan anvinds till att

beteckna ljudvdrdet "a". lJtseendemissigt har 4-runan sin ursprungliga

form med de bida bistavarna ftstade oi endast en sida av huvudstaven.
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Runtexten ar ldtt att ldsa eftersom inskriften finns samlad inom eft

enda inskriftsband. Samtliga ord i inskriften iir tydligt itskilda med skilje-

tecken bestflende av tve punkter, vilket underldttar tolkningen av minnes-

textens innehill.

Rent starmingsmdssigt dr denna, ganska korta, inskrift helt fri fr6n slarv-

eller stavfel. Ordet "efter" har dock en nigot annorlunda stavning, efter-

som inledningsvokalen dr a istdllet for e - vilket tyder pi en dialektal

skillnad i uttalet. I ordet "viking" har den sista k-runan dessutom titt

beteckna det dubblerade ljudvdrdet "ng", men detta forfarande var fullt

tillitet enligt de vikingatida star'ningsreglerna.

Vid en genomging av alla de runor som ftrrekommer pi stenen, mdr-

ker man att endast m-runan av futharkens sexton olika runtyper saknas.

Detta innebir att femton runtecken finns representerade pi Vdsua Strti-

stenen r.

Bildmtissig andbs

Denna runurkund saknar bide ornamenterad och bildmissig utsmyck-

ning, men sjdlva inskriftsbandet bildar dock bciljande dynamiska vigor

pi stenen. Inskriftsbandets kraftfullt kontrollerade linjespel avslojar run-

konstnirens estetiska sinnelag. Den vdl awdgda konstnlrliga dlmamiken

fcirhojer det osentimentala intrycket som minnesslingans runtext formed-

lar pi Vdstra Strtjstenen r.

Datering aa ranstenen

Avsaknaden av stungna runor och det faktum att A-nrnan anvdnds for att

beteckna a-ljud innebdl att stenen kan dateras till tidsperioden kring ir

rooo. Det Ir inte enbart4-runans ljudvlrde, utan dven dess ilderdomliga

utseende med bistavarna fistade pi endast en sida av huvudstaven som

talar for en tidig datering.

Det faktum attvdstra Strtjstenen r helt saknar bildmdssig ornamentik

dr dven det ett tecken pi att runurkunden kan h[rledas till goo-talets slut

eller mcijligwis till det foljande seklets inledning. Med andra ord hdr-

stammar Vdstra Strtjstenens runtext frin slutet av goo-talet eller borjan

av rooo-talet.

"I ztiking." Illustratiln: L. M. Enoksen.

Va d runtexten b eriittar

Det finns historieforskare som medvetet strdvar efter att sli hil pi vad de

kallar "myten om vikingarna". Dessa historiker har stirrat sig blinda pi

det medeltida kdllmaterialet - det vill sdga islindska sagor, Saxo

Grammaticus skrifter eller medeltida lagar, och har kommit fram till att

vikingakdmpen troligtvis ir en medeltida litterdr uppfinning. Men detta

teoretiska problem skulle snabbt kunna lcisas om man bemodade sig om

att anlita originalurkunder frin vikingatiden istiillet.

Pi Vdsua Strdstenen r tcirekommer nlmligen uttrycket "i viking",

och ddrfor kan det vara viktigt att undersijka vad denna fras betyder. Det

finns som sagt olika teorier om vad en viking var fcir nigot eller vad

ordalydelsen "i viking", det vill sdga "pi vikingafird", betydde. Om man

betraktar innehillet i denna runurkund fir man klart for sig att en vikinga-

fdrd kunde fciretas i nordlig riktning, det vill sdga inom Norden. Att en

sidan resa dessutom var ett riskS'llt foretag dr uppenbart, eftersom Assur

pistis ha "dott i viking".

Om man skall ge en tydligare definition av vad en viking var eller

innebar kan man sdga att en viking helt enkelt var en person som firda-
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des i viking - nimligen pi en lingvdga resa, ofta med krigiska inslag. (Se

iven civriga mnstenar i detta kapitel.)

Begreppet "viking" har dessutom dndrat betydelse under irhundrade-

nas lopp. Pi vikingatiden hade uttrycket "i viking" en synnerligen positiv

innebord och dessutom fcirknippades med alla de former av manliga be-

drifter som en viking forvdntades utfdra. IJnder medeltiden fick det dock

en nigot mer negativ klang och overgick ddrmed till att endast betyda
ttsjcircivare".

Men om vi enbart beaktar den uppfattning ditidens nordbor hade i

detta dmne, dr det uppenbart att vikingen av beundrad av samtidens mdnni-

skor. Med andra ord kan man sdga attvikingen symboliserade alla de ting

en djdrv och dristig nordbo ftirvdtrtades kunna istadkomma i okinda traker.

Om vi overgir till de namn som fcirekommer pi Vdstra Strostenen r,

si dr det ena en slektskapsbeteckning som undervikingatiden dven kunde

anvdndas som ett namn - ndmligen "Fader". Givewis dr detta inget namn

man f6r som ny{odd, utan var ett tillnamn som krdvde att man visat full-

gott prov pi sin alstringsfilrmiga samt en hel del uppfostrande egenska-

per. Det andra namnet, Assur, har en nigot oklar betydelse. Mcijligen

kan fusur hirledas till ett lldre AndswaruR, och dlrmed kan namnet

fcirklaras som "han som ger svar" eller "han som dr snabb att ge svar".

Som ett intressant fortydligande av den teknik man utforde sjllva

runtecknandet med, pistir Fader att han ldt hugga in runorna i stenen.

Till skillnad fren termen rista runor - som antyder ett mjukare material

som till exempel trd eller metall, passar uttrycket hugga avsevdrt bdttre

pi en runsten med granitens eller gristenens hirda 1ta. En mejsel och

hammare eller en si kallad spetshammare (dvs. hammare och mejsel i

ett) var det vanligaste skrivmaterialet di man hogg in runor i sten.

Dessutom berdttar denna inskrift att vira forftders skrivtecken kalla-

des "runor". Precis som uttrycket "viking", si' har begreppet "runor" ur-

gammal hdvd.

Runinskriften fiirty dlignd ocb urfi)rligare b eskriu en

"Fader lat hugga dessa runor till minne av sin broder, fusur. Han
indade sitt liv norrover under en vikineafhrd."
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Gdldtagarnas minnesmdrke over en sjuk kdmpe -

Torsdtrastenen (Uppland, U 614)

. skuli . auk. folki . lata . reisa . $insa . stein . iftR. brolur. sin

.husbiorn. hn usiok.ut i  .paf iR. kidt .  toku .a kudant i .

Skuli auk Folki lata raisa pansa stain aftORbrodur sin Husbior-n. H(a)n
w(a)s siok uti, pa paR giald toku a Gutland.i.

"Skule och Folke ldto resa denna sten efter broder sin Husbjcirn.
Han var sjuk ute, di de geld togo pi Gotland."

Torclitrastenen (Uppland, U 6rl. Illustration: L. M. Enoksen.



Runologisk kommentar

Torsitrastenen innehiLller en hel del stungna runor, men endast av en

sort - nimligen stungna i-mnor, det vill sdga e-runor. I denna runurkund

hara-runan civergitt till att beteckna "o" och har med andra ord blivit en

o-mna. Atta-runan (eller o-runan) ir yngre, ser man ocksi i och med att

bistavarna genomkorsar huvudstaven - vilket de slllan gcir i den dldre

och ursprungliga formen.Lagg dven mirke till att t-runan har ett ovan-

ligt utseende med bistavarna placerade lingt ned pi huvudstaven.

De wi b-runor som forekommer ser olika ut. I ordet "broder" har

den civre bistaven flyttats ned pi huvudstaven och den nedre bistaven har

flyttats upp -vilket antyder ett sldktskap med th-runan. Men ndsta ging,

i namnet "Flusbjorn", har b-runan utformats pi ett annat sdtt, ddr var-

ken den tiwe eller undre bistaven dr fdstad i huvudstaven - och har ett

oppet utseende ddr bistavarna istlllet dr fdstade i inskriftsbandets bida

sidor.

Det finns nigra slan'fel pi stenen, till exempel har vokalrunan glomts

bort i de bida orden "han" och "var". Dessutom har den andra vokal-

runan tagits bort i ordet "efter". Vid ett tillfille har wi ord (was siok)

slagits samman, eftersom de slutar och borjar pi samma runa.

Av futharkens sexton runtecken, saknas endast m-runan i denna run-

urkund - men de stungna i-runorna gor att antalet runtt?er blir sexton

pi Torsduastenen.

Bildmiissig analys

Sjiilva inskriftsbandet foljer troget stenens konturer och har formen av

en finkant. Vid inskriftsbandets nedre del korsar runormens hals med

dess stjdrt, och dessa binds samman med en forldngd nackofs som till-

sammans med runormens stjdrt skapar en figur som liknar en itta. Orm-

huvudet iterges i profil och har en extra (kort) nacktofs, mandelformat

ciga, ld'ng uppitbojd nos med giftdroppe nedtill och en l6ng underldpp

som avslutas i en rundel.

Inom runramen, vid runstenens <iwe del, finns ett nltverk av ringlande

hoptvinnade ormkroppar. De utgir frin inskriftsbandets bida oversta

hornkanter och dr fdsta i en ogla. Endast ett ormhur,rrd kan upptdckas i
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den dramatiska kompositionen, och detta iterges ovanifrin och pryds
med wi glosformade iigon. I dena dlmamiska mcinster kan man octsi
urskilja tre stycken ormstjlrtar med rundlar.

Ndwerket av ringlande ormkroppar dr placerat ddr man ibland brukar
finna ett kristet kors. Denna awikelse verkar vara ett medvetet val av den
som litit uppfora detta vackra mnmonument.

Om man granskar de olika ormbandens iiverlappningar mdrker man
att runkonstniren vid wi tillfillen av misstag genomkorsat en linje dir
det skulle ha funnits ett tomrum - om man har efterstrdvat ett konse-
kvent civerlappande fldtmcinster. Dels har runormssvansens vdnstra ytter-
linje rikat genomkorsa den utdragna nacktofsen, dels fcirekommer sarruna
slarvfel vid nlwerkets huvudband som utgir frin det owe vdnstra hornet.

Tlots de ovannimnda, knappt synbara, skonhetsfldckarna syns det tyd-
ligt att det ir en framstiende bildkonsmdr som har utsmyckat denna
runurkund.

Datering aa ranstenen

Eftersom 4-runan civergitt till att beteckna "o" och har blivit en o-runa,
kan Torsltrastenen dateras till rooo-talets mitt. Anetr om runstenen sak-
nar ett kristet kors, tycks kompositionen fcirutsdtta att sidana varit van-
liga di runmdstaren utforde sitt konstverk - vilket talar fcir att mnstenen
knappast dr lldre dn den fdreslagna dateringen.

Rent bildmlssigr, om man ldgger vikt vid runormens strcimlinjefor-
made utseende, tycks utformningen ocksi antyda att denna runurkund
kan herledas till rooo-talets mitt eller senare.Ju ldngre rundjurets huvud
dr desto lmgre tenderar runmonumentet att vara.

Med andra ord hdrstammar Torsltrastenen frin rooo-talets senare
helft.

lrh d runt e xt e n b erdtt ar

Torsitrastenen ger en intressant inblick i den typ av aktiviteter som en
fiiretagsam nordbo kunde urfora om han ansig sig ha kraft och tillr:icklig
myndighet fcir att genomfcira sina intentioner. Kommentaren om att "de
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"Han aar sftk ute, d,fr' de giild togo pd Gotland." Illustration: L' M' Fnoksen'

gdld togo pi Gotland" er intressant, och derfcir skall vi studera vad ett

sidant foretag innebar ftir vikingatidens nordbor.

Ordet gdld finns fortfarande i svenskan, och kan bland annat anvdndas

for att beteckna en skuld. Handlingen giilda betyder betala eller ersltta.

En gildenlr dr en person som dr skyldig nigon pengar' och denna term

dr vanligt forekommande i myndighetssprik. Under vikingatiden hade

ordet gdld ungefir samma betydelse som idag, men med det viktiga till-

ldgget att det dven kunde innebdra "en summa som utk-ravdes av en pi

olika sdtt definierbar folkgrupp". Dessa mdnniskorvar ofta knutna till ett

begrlnsat geografiskt omr6de, till exempel en by, en stad, ett landomride

eller en o - vilket gjorde det ldttare fcir gdldtagarna attfi den betalning,

detvill slga skatt, de ansig sig ha rdtt att utkreva av de arma stackare som

inte hade tillriicklig vapenmakt for att kunna sti emot de ekonomiska

kraven.

I dagens lige skulle man kanske snarare kalla dem utpressare som syss-

lade med olaglig indrivning, och tillvdgagingssdttet var det samma som

idag. Gdldendrernas betalning innebar ett vagt lofte om att utpressarna
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som pungslog dem inte skulle anvdnda sina vapen. Givewis gav en betar-
ning bara en tillfdllig frisr, eftersom denna lukrativa sysselsdturing lockade
till sig andra icke nogrdknade personer som inte drog sig f,;, ,tt sko sig
pi andras olycka. De vikingatida gdrdendrerna betalade ailtsi ett slags
skatt, eller ndrmare bestdmt en si kallad brandskatt, fcir att fi behila liv
och egendom och fc;rhoppningsvis kunna fortsitta en inkomstbringande
verksamhet nigorlunda i fred.

Under vikingatiden var Gotland en viktig knutpunkt fcir de nordbor
som for osterut. Men dven dsterldndska handelsmrn som vilre alyura
sina exotiska varor kom forst tilr denna ci om de fardats genom samma
flodsystem som vikingarna fdredrog fcir resor i cisterled. Kontakterna
med osteuropa och orienten gjorde ndmligen minga av Gotlands invi-
nare fcirmcigna, vilket drrmed gjorde oborna till ett perfekt mir for sjo-
farande vikingar. Det skall dock tilrriggas att en vikingatida giirdfiird oftare
innebar att en stcirre myndighet rig bakom fciretaget, dn att hrrjande
sjorovare gjorde slumpmdssiga strandhugg.

Med andra ord var de som utkrevde gdlden i lag med en mdktig hov_
ding eller konung. Med en ansenlig mdngd vapenkraft bakom ,ig, Ik.pr_
des ndmligen de besta fcirutsdttningarna fcir att kunna stdlla de Lru ,o*
de arma gotldnningarna uppenbarligen fick acceprera.

Husbjcirn blev sjuk under denna lukrativa ferd som skulle ha gett ho-
nom ett gott byte. F{ans namn antyder for ovrigt att han var en Laftfull
man. Detta eftersom namnet bestir av w6 led, ndmligen Hus och Bjorn
och kan uttydas som "han som inhyser en bjcirn i sitt hus,, (dvs. i sin
ktopp), vilket definitivt dr namnet pi en stor kdmpe. Men all sin styrka
till trots frill Husbjcirn offer fdr en dddlig sjukdom.

Skule och Folke itervdnde ddremot frin Gotland med livet i behill,
och sdkerligen med en ansenlig fcirmogenhet som de utkrevt av Eotlrn-
ningarna' skules namn antyder vdrnande egenskaper, det betyde"r "den
slqyddande". I namnet Folke har vi ordet "folk", det vill saga ,;folkslag,,,

som fcirsta led. Namnet kan uttydas som "en man som tilrhor ett folk',
eller nlrmare bestlmt ',en man som tillhcir en skara krieande mdnni_
skor".

om Husbjrirn varit kottslig broder eller endast vapenbroder till skule
och Folke framgir inte av mntexten.
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Runinskriften fr;rtydligad och utfirligare beskrizt en

"Skule och Folke ht resa denna sten till minne av sin broder. Hus-
bjorn. Han blev sjuk och dog pi fdrden, di de utkrdvde brandskatt
av Gotlands obor."

En vikingafdrds plotsliga slut -

Husby-Lyhundrastenen (Jppland, U Slq)

(Sida A) tiarfR. uki . ur4ka . uk . uiki . uk iukiR . uk . kiRialmR
. liR bry[r . aliR. litu . resa

(Sida B) stin lina. iftiR. suin. brupur. sin. saR.uar! . tupr a
. iudati .an . skulti

(Sida C) fara . til iklanfs . kub . ialbi - ans . at. uk salu . uk. us
mupiR. betr. panan karpi til

DiarJR ok[i] Oraka? ok Wigi ok logaR ok GaR(h)ialmR, leR brodr
alliR letu rast sten fianna eftiR Swen, brodur sin. SaR ward dadr a
Iutlandi, an skaldi fara til ,tEnglands. Gud (h)ialpi (b)ans and ok salu ok
Gu(d)s modiR batr lan (h)an gerdi til.

"Djdw och Orecka och Vige ochJoger och Gerhjllm, dessa broder
alla ldto resa sten denna efter Sven, broder sin. Han vart dod pi

Jylland, men skulle fara till England. Gud hjdlpe hans ande och sjll
och Guds moder bdtue iin han gjorde till."

Ranologisk kommentar

Det finns nigra fi stungna runor pi Husby-Lyhundrastenen. Det finns
till exempel wi stungna i-runor, det vill sdga e-runor, som betecknar
ljudvdrdet "8" och en stungen u-runa, det vill sdga en y-runa, som be-
tecknar ljudvdrdet "a". Ndr det gdller 4-runan, betecknar denna runa
ljudvdrdena " a" och " &".
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Husby-Lyhund.rastenen (IJppland, U SSg). Illustration: L. M. Enoksen.



Det finns skiljetecken mellan de flesta ord, men i slutet pi den tredje

sidan tycks platsbrist vara orsaken till att skiljetecken har uteslutits i den

kristna bonen.

Ndr det glller stavningen har runmestaren vid fi'ra tillfallen uteslutit

h-runan ndr den varit inledningsruna i stavelser. Det hor inte till ovan-

ligheterna att h-runan fir stryka pi foten ndr den inleder ett ord' men

det dr ovanligt att det genomfcirs s6' konsekvent som pi denna runsten.

I runtextens andra ord, "och", har en overflodig i-runa satts dit av miss-

tag.

Pi ett stdlle i runtexten har den avslutande k-runan i ordet ok, detvill

sdga "och", dven fitt tjdna som inledningsruna i det ndstfciljandet ordet -

Gu(d)s. Den observante ligger dessutom mdrke till att en och samma

runa, det vill sdga k-runan, i detta fall har anvdnts till att beteckna tvi

olika ljudvdrden - ndmligen "k" och "g".

Den speciella a-runan har ett ilderdomligt utseende' eftersom dess

bistavar iterfinns pi endast en sida av huvudstaven. En intressant detalj

er att a-runans bida bistavar pekar uppit, och inte nedit, men denna

variant var fullt tilliten. Ldgg dven mdrke till b-runans utseende. Den

har en sammandragen form och bistavarna har centrerats mer pi hul-ud-

staven.

Av futharkens samtliga runtecken saknas bara h-runan i denna run-

urkund, men tackvare de stungna i- och u-runorna si finns sjutton olika

runty?er pi Husby-Lyhundrastenen.

Bildmtissig analys

Denna runurkund pryds av ett oornamenterat inskriftsband som fciljer

stenens konturer och finns pi tre sidor av denna avlinga runsten. Den

forsta sidans inskriftsband dr nigot mer oregelbundet utformat in de wi

andra sidornas striktare hillna linjespel. Kanske har runristaren blivit

sdkrare pi sin komposition (och hanwerksmdssiga skicklighet) sedan den

forsta sidans runor huggits in i stenen.

Overst pi sida B finner man ett kristet kors med originell utformning.

Korsarmarna dr diagonalt placerade, till skillnad fr6n den vanligare ver-

tikalt/horisontella kompositionen. Konstniren tycks ha velat skapa en

roo

illusion liknande solens strilglans med hjalp av de diagonalt expande-
rande korsarmarna.

Det inre korset omgdrdas av wi cirklaq vilka fcirstdrker liknelsen med
solen och som dessutom tjdnar som inledningsmarkering till den stril-
gl5nsande uwidgningen av korsarmarna.

Datering aa ranstenen

Denna runurkund visar hur svirt det ir att datera en runinskrift med
runologiska metoder.

Tvi typer av stungna runor forekommer mycket sparsamt pi Husby-
Lyhundrastenen. Det finns wi exempel pi stungna i-runog det vill sdga
e-runor. Den stungna u-runan, det vill sdga y-runan ir om mojligt dn
mer sdllsynt, eftersom den endast Sterfinns en ging. Konstigt nog finns
det ingen g-runa, trots att den stungna k-runan anses ha bdrjat anvdndas
fore y-runan. Det finns nimligen minga tillfellen i texten di en g-runa
hade varit att foredra.

Nlr det gdller 4-runan, anvdnds den for att beteckna ljudvirdena "a"
och"&". For att beteckna ljudvdrdet "o" anvdnds u-nrnan * men aldrig

a-runan. En detaljerad studie ava-runan, visar att den har ett ilderdom-
ligt utseende. Bistavarna genomkorsar inte hur,rrdstaven och befinner sig
endast pi den ena sidan. Med andra ord kan a-runans anvdndning hdr-
ledas till rooo-talets forsta hdlft eller tidigare, medan den stungna u-
runan oftast hdrstammar frin rooo-talets senare hdlft.

Den kristna bcinen och korset gor dock den yngre dateringen mer
trolig. Men for att vara pi den sdkra sidan kan man sdga att Husby-
Lyhundrastenens inskrift hdrstammar frin rooo-talet mitt eller nigra tio-
tal 6r dessfcirinnan eller ddrefter.

Va d runt e xt en b e r iittar

Husby-Lyhundrastenen ger intressant irtformation om Englandsfdrder-
nas utgingspunkter och den eventuella fcirberedande verksamhet som
fdrsiggick i samband med en sidan resa. I runtexren sdgs det uttryckligen
:rtt Sven dog piJylland nilr l-ran deltog i forberedelserna infcir envikinoa-



fdrd till England. Att det var ett krigsforetag och inte en handelsfdrd

eller ett fridfullt bescik som fcirbereddes pi den danska halvon rider det

inget wivel om"

Om inte annat vittnar runstensresarnas namn om att de tillhOrde en

samhdllsgrupp som prisade mod och krigaregenskaper hogt. De flesta av

namnen som forekommer pi denna runurkund kan nimligen hlrledas

till strid, vapen och tapperhet. Sdkert dr det inte heller nigon tillfellighet

att de utlandsfarare som litit resa denna sten har namn eller tillnamn

som rydligt forknippas med krigiska aktiviteter.

Djerv betydde samma sak di som nu, ndmligen "modig" och "dristig".

Orecka Ir ett ovanligt namn, och det dr dessutom weksamt om runorna

skall tydas s6. Men recka kan betyda en person som "strdcker pi sig" och

forleden d kan tolkas som "lycka" eller ndrmare bestdmt "stridslycka".

Mge eller vig dr en urgammal bendmning fdr "kamp" och "strid" eller

att en person var "stridsduglig och kunde fora sig vdl i vapenkamp". Joger

bestir av wi led; Jo och Ger, varav det forsta beryder "hdst" och det

andra betyder "sp;'ut". Gerhjdlm bestir ocksi av tvi led: det fcirsta bety-

der som sagt "spjut" och det andra betyder givewis "hjdlm" eller "skydd"-

Den dcides namn, Sven, kan uttydas som en "ung man" eller "en per-

son som dr i nigon annans tjdnst", till exempel som "vapensven". Att

Djdry 6recka, \Age, Joger och Gerhidlm kallar Sven for sin broder skall

troligtvis tolkas som att de harvaritvapenbroder och inte kottsliga broder.

Det Ir knappast troligt att Djdrv, Orecka, \4ge, Joger, Gerhjrilm och

Sven har fitt sina namn som nyftidda; utan dessa tillnamn har de snarast

fitt i l'uxen ilder. Betydelserna "den modige", "han med stridslycka",

"den stridsduglige", "han som for sitt spjut till hdst", "han som dr bevdp-

nad med spjut och hjdlm" samt "den unge vapensvennen" antyder i allra

hogsta grad att samtliga har erhillit sina namn forst efter att ha prcivats i

strid.

Ndr det gdller vikingatida personnamn som dr direkt fdrknippade med

vapen dr det pifallande hur ofta namn med spjut eller hjdlm forekom-

mer, medan svdrd, yxa eller skold diremot saknas.

Denna runurkunds utsaga om attuppltndska krigare frin Svealand, det

vill sdga det omride der stenen restes, samarbetade med danska vikingar

pi Jylland for att gora gemensam sak mot det engelska oriket, dr intres-
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"Han uari ddd p,i Jylland, men skulle fara till England.."
Illastration: L. M. Enoksen.

santa uppgifter. De minga stor- eller smiriken som fanns i det vikinga-

tida Skandinavien tycks med andra ord inte ha utgjort nigra hinder for

nordborna att samarbeta over riksgrdnserna.

Ndr det gdller fdrberedelserna till Englandsresan kan man kanske anta

att en hel del vapencivningar och taktisk planering har ingitt i den. Givet-

vis har det krdvts stora resurser fdr att inhysa en stor skara krigsdugligt

folk. Mat och husrum, samt gott om plats fcir att trdna stridstekniker har

knappast varit en smal sak att bekosta. Tloligwis har itskilliga hcivdingar

och konungar sanrarbetat och utnyt!'at sina sammanlagda tillgingar for

att fi ihop tillrdckligt for att bekosta den skeppsflotta och krigsutrustning

som har krdvts fcir en attack mot det engelska oriket.

Det 6r uppenbart att den gp av Englandsresa som planerades piJylland

inte var nigot haswerk. Det faktum att nordiska vikingar frin olika lands-

dndar samlades pi den danska halvon tyder pi att en mdktig organisation

med tillging till kommunikationsmedel och ncidvdndig utrustning har

legat bakom fciretaget.

Forutom en stor mdngd sjodugliga krigsskepp och hdrklddnad it kri-

garna har rnan behcivt aktuell information frin det engelska oriket for att

kunna urskilja och vdlja ut de mest fordelaktiga omridena for en attack.



Med sina runor hade vikingarna ett fullgott medel for fcirmedlande och

bevarande av information frin avldgsna trakter.

Men ddr det finns minga krigsdugliga mln cikar ocksi risken fcir mot-

sdttningar och brik. Formodligen gick det ganska hett till vid sidana for-

beredande sammankomster vikingar emellan, vilket Sven tydligen ocksi

fick erfara di hans liv lndades utan att ha nitt sitt avsedda mil - ndmligen

att hdrja och plundra i England samt att utl.<riva brandskatt av orikets

invi,nare.

Eftersom Djnrv, 6recka, Vge, Joger och Gerhjiilm dr si vdl insatta i

Svens cide har de troligen forstahandsinformation om vad som intriffade

piJylland. I si fall har de fdljt med pi den armada som mcijliggjorde for

nordborna att kuva allt motstind de motte i den engelska dvirlden, vilket

ledde till att England styrdes av skandinaviska konungar under itskilliga

decennier av rooo-talet.

I den krisma bonen som avslutar runtexten ikallas bide Gud och Guds

moder. Att Guds moder tillbes dr kanske en kvarleva frin den hedniska

religionen, dven om man har bltt ut fruktbarhetsgudinnan Freja (eller

mojligois Frigg) mot en modernare kontinental gudom. Det kan ocksi

vara ett tydligt exempel pi den fornnordiska jdmlikhetssl'nen, som visar

sig i att inte enbart den kristna guden utan dven hans moder borde hedras

och dyrkas om allt skulle vara rdtwist.

Den uppmirksamme ldsaren undrar kanske varfcir det inte anses att

Sven dog under ett hdrjningstig pi Jylland, men om si hade varit fallet

skulle runtexten knappast ha uppgett England som slutdestination.

Huruvida Sven varit en god kristen eller hur hans gudstro sig ut kan

man endast spekulera om. Uppenbarligen ansig Djdrv, Orecka, \4ge,

Joger och Gerhjiilm att Sven kanske inte var helt fortjdnt av den hjdlp

som de ny'rnodiga gudomarna kunde ge hans ande och sjdl, eftersom

vapenbrciderna pipekar att Sven inte har gjort sitt bdsta fcir att leva enligt

det kristna idealet.

Runinskriften fi)ny dlignd, och utfirligar"e b eskriu en

"Djaw,Orecka, Vige,Joger och Gerhjdlm var alla vapenbroder, och

tillsammans ht de resa denna sten till minne av sin broder. Sven.
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Han (Sven) var pi vng till England, men dog pi Jylland. Gud och
Guds moder hjdlpe Svens ande och sjdl bdttre dn han fortidnade
det."

Kdmpen Spjut, som bervingat mengen borg i
vdsterled - Kjulastenen (Sodermanland, So ro6)

. alrikR. raisti . stain . sun . siripaR. at . sin fafur . sbiut . saR

. uisitaula .um . uaRit . hafli . burg. um brutna .ii auk . um
barpa. f irb . han. karsaR. kuni. alaR.

AlrikRreisti stein, sun SiridaR, at sinfadar Spiut. SaRwasta(r)la um
waRit hafdi, borg um brutna i auk um barda; fard han karsaR kunni
allaR.

"Alrik reste stenen, son (till) Sirid - it sin fader Spjut. Han visterut
omkring varit hade borgar nedbrutit i och omkring kempat; (pi)
ferd han befdstningar/kastellen kunde alla."

Runologisk kommentar.

Kjulastenen pryds av en enda stungen runa, och det dr g-runan - det vill
sdga den stungna k-runan. Men 4-runan (eller o-runan) lyser deremot
med sin frinvaro pi denna runurkund. \td ett tillfalle, i ordet kuni ldngst
ned i stenens vdnstra horn, har runristaren glomt att sdtta dit en hu.r,rrd-
stav pi n-mnan. Med andra ord ser n-runan kuricist nog ut som en stav-
lcis runa.

Inskriftens ord dr tydligt itskilda med skiljetecken, men ldsordningen
dr lite svir att folja eftersom texten inte inleds ddr man forvdntar det.
Texten bcirjar ndmligen nederst i det vdnstra hcirnet, vilket gcir att de
fciregiende runorna bildar urkundens slutkommentar. Det avslutande
ordet, alaR, har for civrigt inte fitt plats i inskriftsbandet och dirmed har
mnorna huggits in vid sidan om runbandet.



{Jtseendet pi s-runan varieras ocksi i inskriftsbandets nedersta av-
delning till hciger. vid tre tillfdllen visar clet sig ndr'ligen atr b-ru'ans
mittersta bistavar har del:rt pi sig, vilket innebdr att man kan se ett rnel-
lanrum mellan dem vid hur,udstavens mitt.

Aven s-r.,nan uppvisar ett varierat utseende i runtexten. Forutom vid
ett enstaka tillfdlle i ordet "reste" di runan dr spegelvdnd, har s-runans
hu'"rrdstav wi ginger (i n:r'rnet siripaR och det svirtolkade ordet karsaR)
itergivits i sin fulla ldngd.

Pifallande ofta vidrrir de enskilda runorna inte inskriftsba.dets b.icla
hjilplinjer, ibla^d.ir hur,'r,rdstavarna inre dnda upp och andrzr g.inger nir
runtecknen inte iinda ned. Ett encla stavfel fcirekornrner i runtexten och
det 'dr i ordet "vdsterut", ddr en r-runa har gldmts.

Av futharkens samtliga runor szrknas endast a-runan, men eftersom
det finns en stungen k-runa i texten er sexton runwper representerade
pi Kjulastenen.

Bildmrixig analys

Kjulastenen pryds av en vidlyftig ornamentik. I stenens civersta hogra
horn finns det ett trubbnosat drakhur.'ud med en praktfull h:irskrud. om
man v:inder bilden uppochned blir det genast l i i ttare att skdnja den
trubb'osiga n.ibben, de' tjocka u.derldppe', det glosfo'nade ogat, den
bciljande luggen och det priikdga hirsvallet som avsluras rnecl spiralfor-
rnade mndlar och nediit6llidancie <lroppar.

Neclanfor clrakhur.'r-rdets hirskrud finns ert kc.,rsliknande tecke.. Det
iir svirt att tolka det, men i runk..stn:irens strdngt hillna kornposition
kan rnan se att nlittbildens vdnstra sida st.ir i perfekt hanncxri rnecl clen
mots2ltta sidan. \lssa bestindsclelar, som cirkeln ocl-r de utiwidsande
parallel la kors:rnnarna, syns tydligt.

rlur cle dvriga delarnir skall tolkas ir svirare att se, men i vilket fall
som helst bidrar cle onekligen ti l l  am forstzirka clet clekorzrtiva helhets-
intrycket. Det nedersta fli.itmcinstret dr ocksi utfort i civerensstimn-relse
mecl vi ki r-r ga ti clens harrnoniska i cl e:rl for estetisk utsnrycknin g.

Sji ih'a inskriftsbandet f 'dljer ste'cns konturer och rtmynnlr i wi paral-
lella brrncl sorn stri icker sig rnot cir-kelsvnrbolen i rnitten.Kjtrhste nen (Siilutnnnlmtd, Sd ro(t). Ilhutrutiott: L. lI
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Dntering aa runstenen

Det dr svirt att datera I(julastenens inskrift. Den sparsamma forekom-

sten av en stungen k-runan, dr inte till mycket hjzilp vid ett herlednings-

forsok. Dessutom kan inte a-runans ljudvdrde vdgleda oss till en korrekt

tidsbestdmning, eftersom detta runtecken saknas i inskriften.

Runstenens ornamentik och figuravbildningar tycks dock vara av en

ildre typ som varken hcjr hemma i rooo-talets mitt eller slutskede. Det

antyder att denna runurkund mojligwis hdrstammar frin rooo-talets

forsta hdlft.

A.nvdndningen av u-runan till att bland annat beteckna "o" visar dess-

utom att o-runan ej har borjat anvdndas, vilket antyder att inskriften inte

kan vara yngre dn rooo-talets mitt. \4sserligen stavas ordet "och" rned

diftong, vilket tycks antyda ett dldre stavningssdtt.

Det dr som sagt tveksamt om den korsliknande s).'mbolen i stenens

mitt skall tolkas som ett kristet kors, men om si dr fallet tillhor runmonu-

mentet snarare rooo-talets mitt eller senare.

Kanske kan svirigheterna med att datera Kjulastenen illustrera den

osdkerhet som rider di rnan forsoker tidsbestdmma vikingatida runurlcrn-

der. Ibland ger varken den runologiska eller konsthistoriska (samt sprik-

historiska) informationen tillrdckligt med ledtridar for ett tillfredstdllande

svar.

Orn man fir gcira en kvalificerad gissning, vilket ett dateringsfcirsok

trots allt dr, tycks denna runurkund snarare hdrstamma fiin rooo-talets

frirsta hdlft dn dess mitt eller slutskede.

Vnd runtexten b erlittar

Denna runurkund fdrmedlar viktig information om vdstervikingens

stridsaktiviteter under utlandsfdrder. Kjulastenens resare, Nrik, beskri-

ver nigra av fadern Spjuts aktiviteter di han hdrjade i vdsterled.

Runtexten berdttar att Spjut hade farit vida ornkring i vdsterled och

utfort itskilliga krigiska stordid. Mingen borg hade beligrats och stor-

mats av Spjut och hans foljeslagare. Att Spjutiinte var nigon duvung6i

fcirstdrks av hans namn, som knappast antyder ett milt sinnelag.

"Han aitsterut om,kring uarit hade borgar nedbrutit i och ontkring kiimpat."
Illustration: L. M. Enoksen..

Man kan spekulera cjver vilka nationer eller vilka landomriden i Vdst-
europa som fick det weksamma nojet att vildgdstas av Spjut och hans
vinner. Runtexten berdttar ndmligen bara att han fdrdats i vdster, vilket
kan betyda Saxland (Tyskland), Frankerriket (Frankrike) eller hela den
engelska och irldndska civdrlden.

Det dr uppenbart att Spjut har deltagit i krigiska fdretag pi sina frirder
i v'dsterled, eftersorn det Ir dessa egenskaper som framhdvs pi minnes-
stoden. Men vilken typ av krigskonster var det som gav honom hans goda
eftermdle? I runtexten sdgs det uttryckligen att Spjut har nedbrutit borgar,
vilket antyder att han behdrskat beldgringskonsten och att han haft till-
ging till en manstark krigshfrr fcir att genomfcira denna form av angrepp.

Ett sidant tidskrdvande foretag som att beligra och nedbryta borgar
har givewis krevt en ansenlig mdngd krigare. Om Spjut endast varit del-
tagare eller en mer framstiende ledare i dessa krigsaktiviteter dr kanske
svirt att utrdna. Men Alrik liter knappast ldsarna wivla pi att hans
fader haft en synnerligen aktiv roll i hdrnadsrigen i visterled eftersom
Spjuts stridskunskap framhdvs i runtexten pi ett synnerligen sjilvforhar-
l igande vis.
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Den avslutande kommentaren att "(pi) Fdrd han karsaR kunde alla"

dr mycket intressant, men villar ocksi en del problem. Ordet karsaR dr

ndmligen svirtolkat. Av sammanhanget tycks det ha med krigskonst att

gcira. Det kan finnas ett sldktskap med det anglosaxiska ordetceaster eller

cester, detill sdga "kastell" eller "beftst borg""- och i si fall skulle Spjut

och hans v[nner ha snappat upp detta uttryck lingt innan det inforhva-

des som ett vedertaget linord i de nordiska spriken. Med andra ord kan

den avslutande kommentaren uttydas som att Spjut forstod sig pi att

beldgra och bryta scjnder alla de befistningstyper som han hade kommit

i kontakt med under sina fdrder.

Det sigs ingenstans i texten att Spiut stupat i vdsterled, si tydligen har

han itervdnt till hembygden med alla de skatter som han ercivrat pi sina

fdrder. Tioligen blev han en formcigen man ndr han tog for sig av de

rikedomar som fanns i borgarna han plundrade.

Spjut gav dock sin son namnet Alrik, vilket bestir av wi led - AI och

Rik. Rik betyder "miktig", "forndm" och "rik", och AI dr forstlrkande i

betydelsen "mycket", "hel" eller "all" (dvs. "alls-"). Namnet Alrik kan

alltsi uttolkas som "han som dr allsmiktig" eller "den mycket rike".

Alrik hedrar inte bara sin fader; hans moder Sirid nimns ocksi i

minnestexten. Den rike sonen glommer inte att pipeka frin vem han

hdrstammar frin modernet. Sirid ir en fcirkortning av Sigrid. Det forsta

ledet, Sig, betyder "seger" och det andra ledet, rid, dr en tcirkortning av

frid, och betyder "dlskad". Med andra ord si betyder Sirid "hon som

dlskas av segraren" eller "hon som giver kdrlek it segraren", vilket anty-

der det kerleksfulla forhillande som ridde mellan Spiut och Sirid.

Runinskriften fiirtydligsd och atfirligare b eskriu en

"Alrik - som var Sirids son, reste stenen i iminnelse av sin fader,

Spjut. Han (Spjut) var en erfaren vdsterfarare, som pi sina fdrder

hade beldgrat och brutit sonder mingen borg. Vida omkring hade

han manligen kdmpat och pi dessa resor visade Spjut att han be-

hdrskade alla de krigskonster han prcivade pe. Ty ingen befdsming

kunde motsti hans angrepp."

Moderns hyllning it likfiglarnas godare -

Gripsholmsstenen (Sodermanland, So r79)

. tula . lit . raisa . stain . pinsat . sun . sin . haralt . brupur .

inkuars . baiRfuru trikila. fiari. at. kuli. auk. a . ustarlar. ni
. kafu . tuu . sunar .la. r sirk. lan.ti

Tbla let reisa stein lansa at sun sin, Harald, brodar Ingwars. PaiRforu

drangilafiawi at gulli auk austarla arrui gafu, dou sunnarla a Serklandi.

"Tola let resa sten denna it sonen sin, Harald, broder Ingvars. De

foro drdngeligt fiirran efter guld, och osterut cirnen givo (fcida),

dogo soderut i Sdrkland."

Runologisk kommentar

Gripsholmsstenen saknar stungna runor, och nigon a-runa finns inte

heller. Rent stavningsmdssigt mdrker den observante betraktaren att

runmdstaren eller runmdstarinnan har dragit samman de ord som slutar

och borjar med samma runa, till exempel pinsat, det vill sdga pansq_gt

och ustarlar . ni, det vill sdga austarlq-@r"ni. Observera att a-runan som

sammanfogar de bida orden i det senare exemplet betecknar wi olika

ljudvdrden.

En annan intressant runologisk detalj ir att samma runa vid ett annat

tillfnlle upprepas wi ginger i rad, vilket strider mot stavningsreglerna.

Men i detta unika fall, betecknar de dubblerade vokalrunorna olika ljud-

vdrden (tr:u, det vill sdga dqu). Med andra ord - inga regler utan undan-

tag.

Ldgg dven mdrke till att mntexten kompletterats med ett ord som

runristaren eller runristerskan glcimde i runslingan i fcirsta omgingen.

Tydligen har den som ristat runorna uppteckt felet forst efter att de ciwiga

mnorna var inristade, och blev ddrmed tv'ungen att placera tilhggsordet

utanfor inskriftsbandet. Det rider dock inga wivel om var detta ord hor

hemma i texten, eftersom dess forsta runa dr placerad precis under ett

skiljetecken som avdelar de bida ord som det hor hemma mellan.



Gripsholrnsstenen (Sdd.ennanland, Sd r7). Illustration: L. M. Enoksen.
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Det dr inte sdrskilt svirt att tyda runtexten eftersom varje ord, och
ibland dven ordens stavelser, dr noggrant avdelade med skiljetecken. Av
runtecknen har t-runans, och ibland l-runans, bistavar placerats en bit
ned frin hu'r,rrdstavens topp. Detsamma gdller u- och r-runorna, medan
b-runan har fitt ett utseende som liknar th-runan.

Bide a- och m-runorna saknas h5r, vilket gcir att endast fiorton runor
forekommer pi Gripsholmsstenen.

Bildmrissig analys

Runorna omgdrdas av ett inskriftsband i form av en orm. Ormhur,-udet dr
avbildat uppifrin och har ddrmed wi glosformade cigon vars ytterbegar
dr wdrt avhuggna av ormhur,'udets konturlinjer. \ld ormhur.,udets nos
s).ns en kluven tunga. Tvi dekorativa linjer vid ormhul'udets hals av-
grdnsar huvudet frin kroppen och markerar inskriftsbandets bcirjan.

Sjiilva inskriftsbandet (eller ormkroppen) foljer delvis srenens kontu-
rer och avslutas med en kraftfull komposition, di ormstjdrten ringlar sig
in mot mitten och utmynnar i en rundel. Eftersom ormhur,,udet over-
lappar ormstjirten skapas dessutom en illusion av djup i bilden.

Datering aa runstenen

Gripsholmsstenen saknar stungna runor och 4-runor. Men u-runan an-
vdnds till att beteckna ljudvdrdet "o", vilket inneber att o-runan inte hade
borjat anvdndas di denna runurkund f<irfdrdigades.

Den ovanndmnda informationen kan locka till att tidsbestdmma ste-
nen till rooo-talets fcirsta hdlft, och all avsaknad frin kristna attribut wcks
ocksi tala for denna tidiga datering.

Det faktum att 4-runan inte anvdnds, fcirsvirar dock dateringsfcirsciken.
Denna runurkund kan mojligwis hirstamma frin rooo-talets mitt, men
knappast mycket senare.

Indicierna talar dock fcir att Gripsholmsstenen bcir dateras till rooo-
talets forsta hdlft.



Va d runt e x t e n b e r iitt nr'

Gripsholmsstenen fcirmedlar ett gripande minniskoode och berdttar om

vikingars stordid pi ett mycket osentimentalt, om dn poetiskt, vis. Run-

monumentet har rests av en moder som hette Tola, och som velat hedra

sin son for de bedrifter han har utfort utomlands. Modern fick aldrig

Sterse sin son Harald, men hon visste uppenbarligen vart han dmnat fara.

Av Tolas utsaga att doma rider det ingen wekan om vilket syfte denna

resa hade. Hennes son hade nimligen ldmnat hem och hdrd for att ferdas

i osterled pi jakt efter rikedom och dra.

uttrycket "ijsterut" eller "i cisterled" omfattade pi vikingatiden ett

ganska vidstrlckt omride. Det landomride som idag bendmns Ryssland

Lailade vikingarna Girdarike, och Istanbul gick under namnetMiklagird

- vilket betydde "den stora staden" eller "den stora befdstningen". Men

namnet Sirkland, detvill sdga "landet dar folket 96r klidda i sdrkar" (och.

utan blxor), avsig omradet mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Det

var med andra ord en betydande strecka som Harald och hans broder

Ingvar fdrdades.

Man kan friga sig vad Harald och Ingvar sysslade med i osterled och

runtexten ger delvis svar pi denna friga. Det sdgs ndmligen att de hade

"farit drdngeligt ldrran efter guld", vilket innebir aft melet med resan

var an pi ett manligt vis inforskaffa sig en ansenlig formogenhet. Till-

vdgagingssdttet tycks ha varit det sedvanliga eftersom uttrycket "drdnge-

ligt" antyder ett dristigt forfarande som dr intin-rt forknippat med vikinga-

idealen under denna tidsePok.

Mll man analysera betydelsen av ordet dringeligt ndrmare, kan man

sdga att detta uttryck i allra hogsta grad sammanfattar vikingalynnet med

ett enda ord' Bendmningen drdngeligt ryrnboliserar alltsi den anda som

kom till uttryck i en sjdlvforhdrligande strlvan och gliidjerik stolthet over

atr utfora ovdntade bragder i okdnda trakter. Men uttrycket drdngeligt

representerar ocksi det otdmjda begdret och lusten att fi prova sin styrka

i strid och i hdrnad. Vikingarnas dra, deras rovlysmad och dodsforakt -

allt detta ryms i ett ord som drdngeligt.

Med andra ord kan man siga att bendmningen drlngeligt helt och

fullt representerar de vikingatida uordbornas vdldokumenterade driftig-

het; ndmligen deras initiativformiga och viljesryrka, deras ohdmmade
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"De foro drringeligt firhrm efter guld." Illustration: L. M. Enoksen.

ambitioner och smak fcir erovringar och dventyr - vilket var intimt fcir-

knippat med en stark tro pi den enskilde individens m6jligheter di tanke

overgick till handling.

\4d en ndrmare granskning av runtexten dr det ytterligare ett uttryck

som fingar vir uppmirksamhet, ndmligen den poetiska omskrirmingen

"att ge ornen fcida". O..a. (och korpar) lirmdr sig som bekant pi kadaver,

si med andra ord bestir cjrnens foda av lik. Niir Harald och Ingvar sdgs

ha fcirsett cjrnen med fcida, innebdr det att de har nedlagt mingen krigare i

strid och ddrmed forsett kadaverdtande figlar med den kost de foredrog.

Harald och Ingvar har uppenbarligen varit dkta vikingar och deras

namn antyder att de tillhcirde det ovre samhdllsskiktet. Det var ndmligen

bara mhktiga personer som kunde ge namnet Harald till sina soner och

namnet bestir av wi led - ndmligen Har och Ald. Forleden Har betyder

"hir" eller "stridstrupp", och Ald dr en fcirkortning av vald som betyder

"kraft", "makt" eller "vdlde". Namnet Harald kan alltsi uthsas som "han

som har makt och kraft nog att leda en stridshdr".

Ingvar lr ocksi ett ftedelat namn. Det forsta ledet, det vill sdga Ing,

kan harledas till ett dldre forvikingatida gudanamn eller gudasldkte.

Slutlcclct, clet vill siiga Var, betycler sannolikt "vd,rja" eller "forsvara". Med



andra ord si betyder Ingvar "han som hlrstammar frin gudarna och kan

fcirsvara (sitt folk)". Ocksi detta var ett namn som endast mdktiga perso-

ner kunde ge sina barn.

Det dr lite svirare att tolka moderns namn, Tola. M6jligwis kan det

vara en fcirkortning av Torl<ig. I si fall bestir det av delarna Tor och Log,

varav Tor dr ett gudanamn och liig anvlnds i betydelsen "att ingi dkten-

skap med nigon". Om hdrledningen av detta kvinnonamn dr den rdtta,

kan Tola uttydas som "hon som har ingiLtt dktenskap med gudarna" - det

vill siga "hon som ir (de hedniska) gudarna trogen".

Gripsholmsstenen ger oss for ovrigt ett utmlrkt exempel pi den typ

av poesi som var pi modet under vikingatiden. Runurkundens avslutande

del innehiller ndmligen ett fullgott skaldekvides samtliga ingredienser.

Begynnelsebokstdvernas stavrim manar fram kvddets budskap med en

hird och karsk melodi, och det gir knappast att formedla eft hendelse-

rikt livsode pi ett mer kortfattat och osentimentalt vis.

Forutom det konsekventa bruket av allitterationer dr den fornnordiska

skaldediktningen dessutom kdnd for dess gitliknande poetiska omskriv-

ningar, si kallade kenningar. I detta kvdde bestir kenningen av "att ge

ornen (foda)", och dess betydelse dr som sagt en omskrirming fcir "att

drdpa minga krigare i strid och ddrefter ldmna de doda kropparna pi

slagfdltet si att de kadaverdtande figlarna kunde kalasa pi deras lik".

I motsittning till den numera vedertagna uppfattningen att den

vikingatida skaldekonsten var en manlig sysselsdttrring, tycks Gripsholms-

stenens kvdde vara fcirfattat av en kvinna, nlrmare bestdmt Haralds moder

Tola.

Hdrnist fciljer modern Tolas minneskvdde civer sin stupade son. Tex-

ten ir indelad i halvstrofer och de allittererande stavrimmen dr marke-

rade med fetstil:

PaiRforu d.rangila

fiarri at gulli
auk austarla
erni gafu
dou sunnarla
a Sarklandi.
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Ovanstiende skaldekvdde dr ett utmirkt exempel pi den inhemska
poetiska kultur som frodades i det vikingatida samhdllet. Den fornnor-
diska skaldediktningens hciga stdllning mdrks dven genom att de tidig-
medeltida fornforskarna betraktade dem som de besta och mest tillfor-
lidiga kiillorna till Nordens forntidshistoria.

Runinskriften fiinydligad ocb utfirligare beskt iaen

"Tola llt resa denna sten i iminnelse av sin son Harald, som var
Ingvars broder, De bida for manligen fidrran pi jakt efter guld och
rikedom. Osterut fiillde de mingen krigare och ldt cirnarna dta sig
mitta pi de stupades lik. Harald och Ingvar itervinde aldrig - ty de
dndade sina liv i Sdrkland."

Slatkornmentar ttngdende ranarkunder som beilittar om
aikingaaktiuitetet i ntir ocb firircan

Sjllva vikingaandan och den tidsperiod vi kallar fcir vikingatiden Ir in-
timt frirknippad med de dristiga utlandsfdrder som nordborna foretog
sig till havs. under de senaste decennierna har vissa historiker velat tona
ned det krigiska innehillet i dessa fdrder och istdllet framhdvt vikingarnas
fredliga handelsfcjretag och bosdttarverksamhet i utlandet.

Men om man skdrskidar vira runurkunder frin vikingatiden (och det
finns som sagt drygt 3 ooo av dem) fir man leta fcirgdves efter information
om fredliga utlandsFirder och handelsresor. om vi istdllet liter vikingarna
sjdlva berdtta, tillsammans med deras modrar och sciner, fdder och dott-
rar frirmedlas samtidens nordiska uppfattning vad en vikingaftrd borde
vara och kunde innebdra.

En sammanfattning av huvuddragen i den information som formed-
lats i runurkunderna i detta kapitel ger f<iljande slutsatser:

. Ordet "viking" eller "i viking" var uttryck som existerade i Norden
under vikingatiden.

. Bendmningen "i viking" hade enbart en positiv klang i Norden under
den tidsperiod som itskilliga irhundraden ddrefter namngavs efter
detta nordiska uttryck.



a

a

a

a

Milet for en vikingafird kunde ligga inom Norden, eftersom viking-

arna inte drog sig fcir att utkrdva ffibut och brandskatt av sina gran-

nar.

En vikingafdrd kunde ha sitt mil i vdsterled eller cisterled, och i bida

fallen var krigiska aktiviteter den hur,'udsakliga sysselsdttningen.

\4kingarnas aktiviteter utomlands kunde mycket vdl dnda med vild-

sam dod fcir de inblandade.

Dodlig utging fcir utlandsfararna var ingenting ovanligt, men en

viking kunde lika gdrna itervinda levande hem till sina hemtrakter.

Nordborna ldt inte de olika konungarikena inom Skandinavien hindra

gemensamma krigsforetag mot udandet.

Utldndska borgar och befistningar kunde inte sti emot vikingarnas

anstormningar.

En vikingatida runurkund kan sakna utsmyckning, men kan ocksi

prydas av konstndrliga avbildningar och ornamentik.

Det var inte ovanligt att vikingatida kdmpar hade personnamn med

krigisk betydelse.

Krigiska vikingar kunde tillbe den kristne guden, men dven vara hed-

ningar.

De kristna nordborna tillbad inte bara Gud utan dven Guds moder.

De vikingatida runstenarnas minnestexter var ibland poetiska enligt

denna tidsperiods ideal.

En kvinna kunde ste som fcirfattare till ett fornnordiskt skaldekvdde.

Nordborna namngav ibland ett folkslag efter deras t1,? av klSdsel,

som till exempel vid benlmningen "Sdrkland" - det vill siga "landet

dar folk gir kladda i sdrkar" (men inte i byxor).

Vikingatida krigare kunde vara namngivna med namn som beskrev

deras krigiska fdrdigheter.
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Runurkunder som berittar om hederligt
forvervad rikedom

Bakgrund - inkomstbringande ftiretag

\4kingatiden var en dy.namisk tidsperiod fcir nordborna. Utlandsfdrderna

och de otaliga hirjningarna i grannldnderna eller hos avldgsna nationer

skapade grogrunden for en fcirbettrad ekonomi for foretagsamma vikingar

och deras dttlingar. Guld och silver itriddes givetvis som attraktiva byten

och var dessutom de vanligaste betalningsmedlen for att formi vikingar

att skona stdder och stadsbor frin plundring. Givewis var byteshandel,

vilket innefattade bide export och import av itrivdrda varor, ocksi ett

sitt for en nordbo att grundldgga sin fcirmcigenhet med.

Har fiiruahade en aiking sin firrniigenbet?
Men om rikedomar strommade in i Skandinavien undervikingatiden kan

man undra vad vikingarna anvdnde sina ny'vunna formogenheter till di

de itervdnde till hembygden. Om det dr sant att vikingar skaffade sig ett

imponerande civerskott av ekonomiska medel, kunde de i s6 fall anvdnda

sina formogenheter till att investera i andras foretag? Kunde man kdpa

nigonting fdr sina ddla metaller, eller var det vikingatida samhdllet si

kulturellt eftersatt att man endast kdnde till orimitiv br,teshandel och

naturavaror?

Var vikingarna blodtorstiga vildar som endast plundrade for plundran-

dets egen skull eller var deras hdrjningsresor noggrant planerade fore-

tag? Var nordborna helt enkelt ociviliserade barbarer vars st6rsta driv-

kraft for att skaffa sig ddla metaller var att prila med dem for att ge ett

mdktigt intryck i hembygden?



Vi behriver dock inte fastna i oncidigt spekulerande, fcir om vi vdnder

oss direkt till vikingarnas originalurkunder fir vi genast svar pi alla dessa

frigor. De vikingatida nordborna har mycket intressant att sdga om sina

sigenomspunna fciretag och vad de gjorde med sina n)'vunna formcigen-

heter.

I nedanstiende exempel berittas det bland annat om hur vikingarnas

kompanjonskap var uppbyggt och hur en kcipehandling sig ut, samt vilka

storartade arv som kunde overlitas till atten eller vilken ofattbar fcirmo-

genhet en aktiv och livsbejakande kvinna kunde skaffa sig.

\tkingatida kompanjoner hedrar sin foretagsledare -

Arhost.tten 6 Qr{orrejylland, DR 68)

(Sida A) [t]usti . auk .hufi . auk. biR . frebiurn . ris[u . stin .

p4nsi . eftiR .4sur . saksa . filaka . sin . harfa .

(Sida B) kupan . trik. saR.tu .mana . mest.unifikR. saR. ati
. skib .mif .4rna .

Tosti auk Hofi auk paR Frabiarn resfu sten pensi eftiR Assur saksa,

felaga sin, harda godan dreng. SaR do wlanna mest unidingR. SaR atti

skib mad Arwa.

"Toste och Hove och deras ? Frdbjorn reste sten denna efter Assur

Sakse, fdJagaren sin, (en) mycket god drdng. Han dog (som en)

man (som var) mest oniding. Han dgde skepp med Arne."

Run o lo gi s k k onxrn ent a?'

A"horrt"tt"tr 6 innehiller ett fital stungna runot nimligen tre stycken e-

runor (dvs. stungna i-runor). I och for sig pryds runtexten dessutom av

wi stycken stungna m-mnor, men eftersom deras prickar omcijligen kan

fordndra ljudvirdet rdknas de inte som dkta stungna runor. Punkterna

inom bistavarna pi vardera sidan om huvudstaven, skall uppenbarligen

Arhasstenen 6 Q,trorrejylland, DR 6S). Illustt-ation: L. M. Enoksen.



enbart uppfattas som en utsmyckning av m-runorna (se dven Hdllestads-

stenen r s. i5rf.).

Forutom m-runorna har dven b-runan i den mittersta raden pi sida B

en nigot ovanligare form ddr bistavarnas ytterkanter dr fdstade ldngre in

pi huvudstaven. En ndrmare blick pi denna vackra runsten visar att den

ocksi innehiller ett antal4-runor, och den har en dldre form, detvill sdga

bistavarna genomkorsar inte huvudstaven och iterfinns endast pi dess

hogra sida.

Den inledande runan ldngst ned till vinster pi sida A dr skadad och

det dr endast den nedre delen av hul'udstaven som ir intakt, men man

kan nog anta att det har varit en t-runa. Ddrmed bildas det populdra

vikingatida namnet "Toste". Runristaren har lagt ned stor moda pi att

gora runorna och texten lesbar, och det finns tydliga skiljetecken mellan

samtliga ord; om inte det aktuella ordet borjar pi en ny rad.

Futharkens samdiga runor samt den stungna i-runan forekommer pi

A"hr.trt"n"tt 6, vilket innebdr att sjutton runtecken finns representerade

pi denna wisidiga runurkund.

Bildmiissig analys

Denna estetiskt vdlgjorda runsten iir prydd med renodlad ornamentik -

vilket innebdr att den utsmyckats med dekorativa utsirningar och saknar

varje tillsqrmmelse till figuravbildningar. Pi sida A dr ornamentiken nigot

sparsmakad och bestir bara av en spiralformad rundel som avslutar

inskriftsbandets hogra del. Tvi korta linjer som utgir frin rundelns

vdnstra sida dr dessutom sammankopplade med det angrdnsande inskrifts-

bandet.

Sida B uppvisar storre mangfald av ornamentariska inslag. Pi run-

monumentets civersta del ser man ett fldtmonster som innehiller samma

typ av droppformade rundlar som ibland finns pi runstensormarnas svan-

sar. Undertill finns ett annat fldtmcinster, vid de bida spiralformade

rundlarnas mitt som har tydliga likheter med fldtning i mjukare material

- till exempel ldder.

Samtliga spiralformade rundlar dr sammankopplade i det ndrmaste

inskriftsbandet eller de ndrmaste rundlarna. Vigformade linjer dr place-
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rade bide ovanfcir och nedanfor de stora ciwe och de mindre nedersta
spiralformade rundlarna, vilket forh<;ier det harmoniskt dekorativa in-
trycket. Nederst i det mittersta inskriftsbandet finns dessutom en triansel
med spetsen vdnd uppit.

Det rider ingen wekan om att detta runmonument har tillverkats av
en skicklig konstndr med ett vdl uwecklat sinne fcir dekorativ ornamen-
tering enligt stilidealen under denna tidsepok. Den strdngt hillna kompo-
sitionen och den harmoni som s)'ns tydligt pi stenens hirda yta, formed-
lar onekligen den vdrdighet och stolta medvetenhet som de vikingatida
mnstensresarna kdnde fcir sin kultur och de did som de avsig att dra for
evigt. Arhusstenen 6 6r dessutom ett av de mest framstiende exemplen
pi vikingatidens dramatiska runsrensornamentik (av de inskrifter som
saknar fi gurframstlllnin gar).

Datering a.a runstenen

Utseendet pi a-runan, ddr bistavarna inte genomkorsar huvrrdstaven, och
det faktum att nman anvdnds fcir att beteckna ljudvdrdet "a" talat fdr att
Arhusstenen 6 tillhor en lldre period. \4sserligen finner man stungna
runor i runtexten, men e-nrnan dr den stungna mna som fdrst tas i bruk,
ndmligen i slutet av goo-talet.

Ddrmed kan Arhusstenen 6 tidsbestdmmas till rooo-talets inledning.
Avsaknaden av kristra element talar ocksi for denna tidiga datering. Om
man dessutom beaktar ornamentiken ir det inte omdjligt att detta run-
monument hdrstammar frin goo-talets slutskede.

Den "stungna" m-runan innebdr ocks6 att ovanndmnda daterings-
forslag mycket vdl kan stdmma. Denna ovanliga runtyp brukar nlmligen
hdrledas till runinskriptioner frin slutet avgoo-talet eller rooo-talets in-
ledning.

Vad runtexten berdttar

Arhusstenen 6 fcirmedlar en hel del viktig information om vikingarnas
kompanjonskap och vilka egenskaper som ansigs utmdrka en forudfflig
partner om man drev ett fciretag. Den vikingatida bendmningen pi en
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"Han rigde skepp." Illustration: L. M. Enoksen.

affdrspartner eller kompanjon var nrimligen "falagare" och detta uttryck

finner vi i detta minnesmonuments runtext.

Ordet fdlagare bestir av tvi led, varav det fcirsta - fd - betyder "rike-

dom" eller "fast egendom". Det andra ledet, lagare, kan betyda "nigon

som dr i lag med nigon" - det vill sdga "nigon som har affrirer tillsam-

mans med nigon annan". Bendmningen fdlagare kan utldsas som "en

person som tillsammans med andra likasinnade gor gemensamma fcire-

tag for att cika varandras fdrmogenhet". Med andra ord dr ett "filag"

ndstan identiskt med uttrycket "bolag", vilket likheten i ordens konstruk-

tion dessutom antyder.

I runtexten dr det fusur Sakse som hedras av Toste, Hove och Frci-

bjorn, och alla tre har varit ndra kompanjoner och tillhort Assurs bolags-

del. Det Ir uppenbart att detta kompanjonskap har omfattat resor till

sjciss, eftersom det uttryckligen segs att "Assur igde ett skepp tillsam-

mans med Arne", vilket innebar att bida hade andelar i ett skepp, och att

platserna pi detta fartyg hyrdes ut till dem som imnade fara ut pi jakt

efter rikedom och dra. Assur och Arne var ndmligen vikingatida fdretags-
ledare som dessutom dgde sitt fdretag, det vill sliga skeppet och det som
det anvdndes till.

Di som nu innebar tillgingen till goda rransportmedel ett gott ut-
gingsldge for dem som avsig att skaffa sig alla de attraktiva varor som
fanns utomlands och som var sdllsimta pi den inhemska marknaden.
Nordbornas skepp var ndmligen perfekt utformade farkoster som dci,g
lika utmdrkt fcir en seglats over de djupa vdrldshaven som for en ferd
genom grunda flodsystem.

\Akingaskeppen var aerodlmamiskt utformade och hade bide segel och
iror som drir.'rnedel, vilket gjorde att de kunde fdrdas med naturkrafternas
hjdlp, och nir vinden mojnade anvdnde vikingarna ren och skdr arm-
styrka for att driva skeppen vidare med kraftfulla irtag. Ddrmed var det
endast fantasin och modet som satte grdnser fcir vikingarnas resor.

Att investera i ett skeppsbygge var slkerligen lukrativt under vikinga-
tiden, men troligwis ocksi ett riskfriretag. Skeppets besdttning miste n6m-
ligen overleva det mottagande som vdntade dem utomlands om investerar-
na skulle kunna tjina nigot pi sina skepp. Dirfor kunde inte vem som
helst hyra in sig pi en bdnkplats (man satt for civrigt pi sina egna kistor)
eller hyra en lastplats pi detta itrivdrda transportmedel.

Vikingar i ordets r[tta och ursprungliga betydelse (se s.9rf.) gavs
foretrdde och bankplats pi de skepp som dmnade fara utomlands. Om
man skdrskidar runrexten pi Arhusstenen 6 rrknas skeppsdgaren Assurs
egenskaper npp. Aven om Assur dgde ett skepp dr det uppenbart atr han
ferdats pi det tillsammans med sina kompanjoner. Toste, Hove och Fro-
bjorn bendmner Assur som en "god drring", vilket innebir att "han var
en ypperlig klmpe" och "forde sig som en man slmlle gora enligt denna
tidsperiods ideal".

Assurs kompan;'oner nojer sig dock inte med ovanndmnda kommen-
tat utan gav honom lven det fina omdcimet att "han dog som den storsta
oniding". Under vikingatiden var "nid" em uttryck for de uslaste egen-
skaper en mdnniska kunde ha - det vill sdga "svekfilll", "ondskefull" och
"lcignaktig". En "oniding" dr givewis motsatsen till en niding och var
rned andra ord "en beundransvlrd person som hade de frdmsta egenska-
per en nordbo kunde skryta med".
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Om vi iivergir till vad namnen pi de personer som ftirekommer pi

denna runurkund kan berdtta, si betyder Assurs tillnamn - Sakse - "han

som hdrstammar frin Saxland", det vill sdga Tyskland. Assur ir ett wi-

delat namn, dir det fcirsta ledet betyder "asagud" och det avslutande, IJr

eller Urr, kan hdrledas till betydelsen"vdrja" eller "fcirsvara". Toste ir en

forkortning av Torsten, det vill sdga (asaguden) "Tor" och "Sten"' Hoves

namn har en intressant betydelse eftersom "Hov" var den vikingatida

bendmningen pi "en helig plats dir religiosa aktiviteter utdvades". Frci-

bjiirn dr ett widelat namn. Det forsta ledet Ir (fruktbarhetsguden) "Fro"

och det senare ledet, "Bjorn", Ir detsamma som djurnamnet.

Med andra ord dr Assurs, Tostes, Hoves och Frribjorns namn intimt

forknippade med den hedniskt inhemska religionen. fusur kan utldsas

som "han som fcirsvarar asagudarna". Toste betyder "Tors sten" eller "han

som besitter Tors styrka och en stens hirdhet". Hove kan utldsas som

"den heliga platsens forestindare" eller "tillbedjaren av det heliga omri-

det". Frobjorn betyder "fruktbarhetsguden Fros bjorn" eller "bjcirnen

som skinker fruktbarhet och fir saker att gro".

Arne ir en forkortning av alla namn som inleds med Arn, det vill sdga

"drn". Vlket namn som avses med Arne Ir dock omojligt att sdga efter-

som det fanns ett flertal namn som inleddes si, till exempel Arnbjcirn,

Arnfast och Arnger.

Omfattningen av den fortjdnst som kompanjonerna fitt pi sina resor

kan man bara spekulera civer. Men av monumentets utseende att ddma

har runstensresarna uppenbarligen haft rid att anlita en framstiende

konstndr att utfiira minnesstoden. Med andra ord tycks partnerskapet

med Assur Sakse inte ha varit en fiirlustaffir.

Runinskriften fiirtydlignd och urfirligare b eskria en

"Toste, Hove och Frobjorn reste denna sten till minne av Assur

Sakse, som var deras kompanjon. Assur var en mycket framstiende

man och dndade sitt liv pi ett tadelfritt vis och utan att negon kunde

sdga harmsna ord till hans nackdel. Han (fusur) dgde ett skepp till-

sammans med Arne."
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Frirm<igenheten som rdckte till att kopa en by -

Vedahdllen (Uppland, TJ zog)

purtstain . karfif . tiR irenmunt . sun sin aukaubti linsa bu .
auk. aflafi . austr. i karlum

Porstein gerdi aftiR.lErenmund, san sin, auk kaupti pennsa by auk
afladi austr i Gardum.

"Torsten gjorde efter Arinmund, son sin, och kopte denna by, och
avlade (rikedom) oster i Girdarike."

Runologisk kommentar

En enda stungen runa forekommer pi Vedahallen; nlrmare bestdmt en
e-runa, det vill siga en stungen i-runa. Ddremot saknas 4-runan (eller o-
runan) i runtexten. Ndr det gdller de <iwiga runornas utseende finns det
en hel del runologiska egenheter pi denna ristning.

R'nristaren har till exempel placerat den civersta bistaven lite lengre ned
pi huvudstaven pi de mnor vars bistavar brukar utgi frin dess topp, det
vill sdga pi u-, t- och l-runorna. Underligt nog har han gjort wdrtom med
r- och b-runorna. I dessa fall dr bistavarna ndmligen si vidstrdckta att deras
civre del fdsts i inskriftsbandets oversta linje (och inte pi huvudstaven).

Slarvfel forekommer i starmingen, och framfor allt har skiljetecken
placerats fel. Men di man nirmare studerar detta kan slarvfelen hrrledas
till ett misslyckat fcjrsrik av runristaren att dra samman wi ord som slurat
och borjar pi samma runa - ty vid karfif . tiR, det vill sdga gerdiaftiR,
hade inget skiljetecken behOvt anvdndas och ddr det fcirekommer dr det
dessutom felplacerat. Md aukaubti, det vill saga auL kaupfi, dr samman-
dragningen korrekt utford och saknar givewis skiljetecken mellan orden.

Av futharkens runor letar man fcirgdves efter 4-runor (eller o-runor)
och h-runor. Den stungna i-runan, det vill sdga e-runan, medfor dock
att antalet runtecken pd Vedah?illen dr femton.



Wdahrillen (Jppland, U zo). Illus*ation: L. M. Enoksen.

Bildmdssig analys

Eftersom denna runristning dr utfcird pe en stenhdll har det varit mrijligt
fcir runkonstndren att ge ormslingan en nigot annorlunda form. Rist-
ningen dr ovanligt bred i jdmforelse med andra runsrensmotiv (si till
vida motiven inte dr framstdllda liggande).

Inskriftsbandet, det vill siga ormkroppen, inleds som brukrigt dr med
ett hu'"-ud, och den linga kroppen utm)mnar si sminingom i en svans
med en spiralformad rundel i dnden. ormhuvudet pryds av ett shllsamt
avlingt dga som dr avbildat i profil. Huvudet avslutas med en uppitrik-
tad nostofs som mlnnar ut i en rundel.

Sjdlva ormlroppen ir dramatiskt vriden och skapar en ittaliknande
figur. De bida slingor som utgir frin ormkroppen bildar ocksi de figu-
rer som liknar ittor. P6 den vinstra ormslingan syns dessutom en tofs
som har vissa likheter med drakormsfcitter.

Det fldtmcinster som ormkroppen och de mindre slingorna bildar dr
konsekvent utfdrt. Alla overlappande steg har forfardigats enligt princi-
pen att den ndstfciljande overlappningen skall vara i motsats till den tidiga-
re, vilket inneblr att inskriftsbandet och ormslingorna varieras vdxelvis
med over- och underlappning.

Det kanske bcir tillaggas att dven skickliga vikingatida runkonstndrer
ibland har haft sverr att reda ut de flatmonster som de valt att smycka
sina konstverk med, men detta problem loste vedahillens formgivare
som sagt pi ett ypperligt vis.

Datering au runstenen

vedahdllens runinskrift saknar a-runor (eller o-runor) och har endast
en stungen i-runa, vilket gor att den dr svir att datera. Bide text och
bildframstdllning saknar kristna inslag, och detta antyder mrijligen att
runurkunden tillhor fcirsta hdlften av rooo-talet.

Runmdstaren har vid wi tillfrllen dragit samman ord som slutat och
bdrjat pi samna runa, och detta er ocks6 ett ilderdomligt fcirfarande som
medverkar till att runristningen kan dateras till rooo-talets fcirsta hdlft.

Sjdlva bildframstdllnirigen, med det vanstdllda ormhuvudet och de 6tta-
formade slingorna, indikerar dock att dateringen skall flwtas fram till
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"Torsten kdpte denna by, och aulade (rikedom) iister i Gdrdarike."
Illustration: L. M. Enoksen.

rooo-talets mitt eller senare. \tlket av de olika forslagen som er det rdtta

dr som sagt svert att utrona, men troligtvis har det lmgre forslaget fore-

trdde, vilket innebdr att Vedahdllens inskrift hirror frin rooo-talets mitt

eller nigot senare.

Va d runt e xt en b er iitt nr

Denna runurkund ger viktiga ledtridar till vir kunskap om hur en vikinga-

tida kopehandling kunde se ut i Norden under denna tidsperiod. Run-

texten dr uthuggen pi en stenhill och urkunden kan med andra ord inte

flyttas, vilket forstdrker Vedahdllens ord som sdger att "Torsten kopte

denna by".

Fcirutom att Torsten pi sedvanligt vis har velat hedra sonen Arinmunds

minne med en vacker runristning passar han dven pi att berdtta att han

har kopt den by ddr runristningen ir beldgen. Torsten forklarar dess-

utom hur han kunde vara agare till en sidan formogenhet som gjorde

detta storslagna kop mtijligt.

I J O I J I

Torsten hade fdrdats i osterled och det sdgs uttryckligen att han vistats
i "Girdarike". Med Girdarike menas Ryssland, och vikingarna nidde
dit via de olika flodsystem som skdr in i detta vidstrdckta landomride.
Pi plats i Girdarike har Torsten "avlat", det vill sdga "forvdrvat", rike-
dom.

Runtexten berittar ingenting om hur Torsten har fcirvdrvat sin for-
mogenhet, men troligen har han gjort det pi sedvanligt vis med vapen i
hand. Det finns ndmligen inga bevis att hemta frin runurkunderna att
vikingarna skulle ha varit handelsmdn i dessa - eller andra - trakter. (Mcij-

ligtvis har det funnits nordiska handelsmdn, men runurkunderna tiger
som sagt om dessa.)

De vikingatida nordborna var vdl medvetna om vilka mcijligheter en
djdrv och vapenfcir karl hade att skaffa sig en fcirmogenhet utomlands.
fbrsten var alltsi en av dessa otaliga och sjilvsdlra vikingar som inre
wekade att ta for sig av vad utlandet hade att erbjuda; vilket sdkerligen
gjorde honom till en aktad man i hembygden. Vdl hemma hade Torsten
mojlighet och medel att kopa sig en by, och runtexten avslojar att han har
gjort slag i saken.

Efter fullfoljandet av kopet ldt Torsren fdrfiirdiga runristningen som
stadfdste detta krip. Vedahdllen dr alltsi en kopehandling i sten, som be-
finner sig i direkt anslutning till de igor som avses i denna runurkund.
Men f<jrutom som kcipebevis anvdnds runtexten dven fcir att Torsten vill
fcirmedla att han har kommit for att stanna och knappast liter sig skrdm-
mas frin sina n1,'vunna agor. Ty en viking som herjat i Girdarike och
itervlnt som en formcigen man var inte att leka med, och detta faktum
var samtidens mdnniskor fullt medvetna om di de ldste Torstens runor.

Arren om Torsten hedrar sin sons minne i runtexten br det ingen we-
kan om att fadern dr inskriftens huvudperson. Vedahdllens inskription
vittnar om vikingaandans oblyga sjalvf<;rharligande av de egna stordiden.
Hdr hyllar runhellens upphovsman sig sjdlv och sina bedrifter. Man kan
knappast anklaga Torsten for falsk blygsamhet eller fcirringande av de
stordid han utfcirt i Girdarike.

Det faktum att man kunde kopa (och dga) ett geografiskt omride eller
en by, avslojar attvikingaridens nordbor levde i ett samhdlle dir skog och
mark sedan ldnge var uppdelade mellan olika dgare. Detta ryder pi att



naturen uppfattades som en fast egendom som mdnniskan kunde for-

valta och utnyttja som hon ville.

Vad namnen angir 5r Torsten ett t),?iskt widelat vikingatida namn.

Den forsta delen bestir av gudanamnet "Tor" och den avslutande delen

dr "Sten". Bide iskguden Tor och materialet sten dr okuvliga ting, vilka

kan tyckas vara ganska passande bestindsdelar i en vikings namn.

Ocksi Arinmund dr ett widelat namn, ddr Arin antingen betyder

"h,ird" eller dr helt enkelt en biform till Arn som betyder "6rn". Det

ilderdomliga uttrycket Mund betyder "beskydd" eller "vdrn". Med andra

ord kan Arinmund uttydas som "hdrdens, det vill sdga den heliga offer-

eldens, beskyddare".

Runinskrijlen fiirtydli gad och urfirligare b eskrizt en

"Torsten gjorde detta minnesmdrke till minne av sin son, Arinmund.

Torsten kcipte denna by och hade forvdrvat sin rikedom osterut i

Girdarike."

1\ttens odal och sldktens arveiord -

Norahdllen (Uppland, U r3o)

biurn . finuilaR sun lit . haukua . hili fisa . aftiR ulaif . brufur

sin . h4n uarp suikuin s finaifi . kuf hialbi 4n h4ns . iR pisi biR
. paiRa ufal uk atrfi .finufaR sun4 ilhiastapum

Biont, FinnwidaR sun, let hauggwa halli Passa eftiR Oleif, brodur sin.

Han ward xrikwinn a Finnaidi. Gud hialpi an(d) hans. '4R paxi byR

laiRa odal ok at(a)rfi, FinnwQ)daR suna a 
"Elgbiastadum.

"Bjdrn, Finnvids son, ldt hugga hallen denna efter Oleif, broder

sin. Han vart sviken pi Finnheden. Gud hjdlpe anden hans. (Ddr)

som denna by (er) deras odal och lttary Finnvidssonerna pi Alge-

stad. "
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Runologisk kommentar

Norahdllens inskrift saknar stungna runor, medana-runan ddremot fore-

kommer ganska flitigt och betecknar ljudvdrdet "a" i samtliga fall. Atta-

runan har sitt ursprungliga ljudviirde, fcirstdrks av dess ilderdomliga ut-

seende - med de bida bistavarna pi endast en sida av huvudstaven.

Ndr det gdller runologiska egendomligheter mdrker den observante

granskaren att a- och n-runorna har sin bistav pi en sida av hulrrdstaven
- det vill sdga att de dr formade som kortkvistrunor. En intressant detalj

dr att n-runans bistav dr placerad till vdnster om huvudstaven och att a-

mnans bistav sitter till h<iger om huvudstaven.

I runtexten finner man nigra slarvfel i stavningen, och i alla dessa fall

rcir det sig om en enstaka runa som har glcimts eller utelhmnats. Run-

mlstaren som har gjort denna inskrift har dessutom varit sparsam med

skiljetecken. Efter att ett skiljetecken har avslutat ett ord hinner man ldsa

itskilliga ord innan nista skiljetecken dyker upp och si fortgir det ge-

nom hela runtexten.

\td ett tillftllle i texten, ndmligen i det avslutande byanamnet, anvdnds

h-runan for att beteckna ljudvdrdet "gh". I det nest sista ordet, det vill

sdga sun4, anvdnds a-runan bide som slutruna och som ett fristiende

ord.

Av de vikingatida runtecknen finner man futharkens samtliga runor i

denna inskrift.

Bildmrissig analys

Di man granskar Norahellens dynamiska vdxelspel mellan dess lugna

cirkelformade ram och den dramatiska linjeforingen inom denna, inser

man ganska omgiende att man har ett lpperligt vikingatida konstverk

framfor ogonen.

Rent figurmdssigt utgors det omfingsrika inskriftsbandet av en drak-

ormskropp. Att rundjuret bendmns drakorm (och inte orm eller runorm)

beror p6 att ett ben med gripklo utgir frin dess kropp. Benet dr tjockare

upptill vid liret - som inleds med cirkelformad rundel och smalnar av

rejdlt mot det spetsiga kndet, medan underbenets avsmalnande mot foten
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dr betydligt mindre. Foten bestir av en droppformad ti och wi spetsiga

klor som tillsammans bildar en greppande pose.

Drakormens huvud har en droppformad nacktofts baktill, ett lengt

mandelformat ciga i profil, och en nos som vinder wirt uppit och avslu-

tas i en rundel. En giftdroppe hdnger ned frin nosen och underldppen

mynnar ut i en tydligt markerad flasklepp. Ormdrakens svans avslutas

dven den med en rundel.

Ett fristiende rundjur dr placerat ovanpi den inskriftsbdrande drak-

ormen, och fldtar sig runt denna i dramatiska vdndningar. Ormkroppen

bildar en figur som liknar en 6tta, i vilken svans och hul'ud strdvar it

olika hill. Svansen dr mer eller mindre identisk med drakormens, och

dven huvudet visar stora likheter med ormdrakens - fcirutom att det fri-

stiende rundjuret saknar nacktofts. Bida ormhuvudena biter ocksi sig

fast i inskriftsbandet.

Illusionen av djup fcirstdrks av att de bida rundjurens infldtning i var-

andra dr perfekt utford. Overlappningarna passerar vdxelvis over och

under bdgge ormkropparna. Konstndren har lagt ned mycket omsorg pi

att fe infletningarna att stemma. Hela kompositionen dr utfcird med

misterlig briljans och ett hcigt uwecklat sinnelag for den dramatik som

skapas di ytterligheter stdlls mot varandra - nimligen kontrasten mellan

den vilda rcirelsen nedtill i bilden och det fridfulla lugnet upptill.

I vilket fall som helst fir korset en utmerkt exponering i det lugna

bildfiiltet. Det verkar ndstan som om korsets strilglans fcirstdrks av tom-

heten runt omkring den kristna symbolen. Sjdlva korset dr fastsatt i en

cirkelrund kedja, som bide korsarmarna och de kilformade spetsarna

utgir ifr6n. Korsarmarna expanderar utit, och de yttre dndarna har alla

en bigformad initbuktning.

Datering aa runstenen

Korset och den kristna bcinen samt det faktum att ordet "och" endast

stavas med en vokal (dvs. att den civergitt frin diftong till monoftong) -

dr alla kinnetecken pi den tidsperiod som rdknas till vikingatidens slut-

skede och tar vid i m.itten eller andra halften av rooo-talet.

Underligt nog dr den flitiga anvdndningen av a-runan och avsaknaden
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"@iir) som d.enna by Qir) deras odal och iittaru."
Illustration: L. M. Enoksen.

av stungna runor tydliga tecken pi den nigot dldre epoken i bcirjan av

rooo-talet. Dessutom har a-runan ett ilderdomligt utseende med

bistavarna pi endast en sida av huvudstaven, men alltfcir stor vikt kan

inte ldggas vid denna detalj eftersom de snarlika a- och n-runorna ocksi

har bistaven placerad pi endast en sida av huvudstaven.

Om man dessutom tar med sjdlva figurframstellningen av rundjur och

drakormar i bilden talar mycket fcjr att Norahdllen kan hdrledas till mit-

ten av rooo-talet eller nigot senare.

Vad runtexten b eriittar

Norahdllens runtext formedlar viktig information om vikingarnas syn p6

dganderltten till sliiktgirdar och dttens marker. Eftersom vi har att gcira

med ett vikingatida rittsdokument, och i det hdr fallet ett arvsdokument,

ir runorna inhuggna pi en oflyttbar stenhdll som befinner sig pi eller i

direkt anslutnine till den mark som omtalas i urkunden.
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Di man llser inskriptionen dr det ett ord som pockar pi vir uppmdrk-
samhet, nimligen nyckelordet i denna runurkund - det vill sdga "odal".
Odal 5r en gammal bendmning pi fdrfddernas marker, det vill sdga "itr-
ens (brukbara) jord och de girdar som finns inom detta omride". Med
andra ord var odal ett begrinsat omride dir en slakt av hdvd kunde bevisa
att de brukat markerna i itskilliga generationer. (Att odal dr en urgam-
mal bendmning avslcijas av det faktum att den urnordiska o-runans namn
ocksi var "odal".)

Odalmarken var dessutom det bdsta bevis en sldkt kunde uppvisa fdr
att hdrleda sin itts urgamla anor. Tioligwis hade det hela startat i liten
skala, fcir att sedan sakta expandera om dtten visade sig ha tillrlckligt
goda anlag for att skapa sig ett livskraftigt sldkte. Kultiveringen av odal-
marken har givewis tagit minga generationer i ansprik fctr att jorden

skulle skdnka en god avkastning. Betesmarker 6t tamboskapen och odlad
jord for bonden att ploja samt de girdar ddr dtten inhyste sina medlem-
mar har alla omfattats av begreppet odal.

Norahdllens inskription berlttar att en miktig familj haft sitt slektsete
i urkundens ndrhet. Ddr har funnits si pass minga ghrdar pi Finnvids-
sonernas marker att de kunde kalla det fcjr en "stad", det vill sdga en
"by". Algestadvar bendmningen pi denna by, och detta namn dr sam-
mansatt av Alge och Stad, dir det forsta kan hdrledas till djurnamnet
"dlg" (i plural) och det avslutande ledet betyder "stad", "by", "plats" eller
"fast uppehillsstdlle". Med andra ord betyder AJgestad "dlgarnas by" eller

"dlgarnas uppehillsplats". Men om dlgarna i detta namn skall tolkas som
det stitliga djuret eller som en q.nnbolisk beskrir,rring av den dtt som haft
sitt slte hdr kan man bara spekulera over.

Eftersom det finns en plats som idag heter Algesta, och den ligger en
bra bit ifrin Norahlllen kan man tolka det faktum att inskriptionen inre
befinner sig pi denna mark pi olika sdtt. Antingen har Algestad varit ett
storre omride pi vikingatiden dn det dr idag, eller si har Finnvidsscinernas
dtt varit i besittning av avsevdrda landomriden som har varit geografiskt
spridda.

Forutom som arvsdokument och hgandeskapbevis, fungerar Nora-
hdllen ocksi som fcirmedlare av sedvanliga minnesrexter som vikingar-
na brukade hedra sina sldktinear eller vdnner med. I runtexten fir vi



tillriickligt med information fcir att kunna fcilja de hdndelser som ledde

fram till att Bjorn blev dttens frdmste arvinge.

Bjorn berdttar att han och hans broder Oleif hade kommit i besittning

av Algestad genom ett arv efter fadern Finnvid. En tid direfter har Oleif

forsitligt blivit driipt. Det dr detta som menas med att han "vart wiken"
-vilket silunda innebar att Biorn blev ensam dgare till byn och dess odal-

marker. Detta vill Bjorn stadfdsta med de runor som han dven forfdrdigat

som ett dreminne it sin broder Oleif och fadern Finnvid.

Hur Bjorns och Oleifs slakt blivit si rik och mdktig vet vi ingenting

om, men runtexten berdttar att Oleif blivit sviken vid Finnheden - vilket

antyder att han utreftat saker i denna trakt som har slutat illa ftjr honom.

Sveket har uppenbarligen haft dodlig utging och det dr inte omojligt att

Oleifs banemdn var mdnniskor han kinde, ty ett svek brukar forutsdtta ,

att man tidigare litat pi personerna i friga.

Kanske finns det ett samband mellan faderns namn' Finnvid och ort-

namnet Finnheden. Bida namnen inleds med forleden Finn, vilket bety-

der "finne", "same" eller m<ijligwis "skidfarare" ("skridfinne") - men

ursprungligen betyder namnet samma sak som "finna", det vill sdga

"sokare" eller "kringstrovare". Sludedet i fadersnamnet, det vill sdga \td,

kan hdrledas till betydelsen "skog", "trdd" eller "ved". Sludedet i ort-

namnet, det vill siga Hed, kan ddremot mtijligen betyda "egenskap" och

"natur" eller "glans" och "skonhet". De likartade betydelserna antyder

ett sllktskap, men man bor dndi vara fcirsiktig med att dra alltfor stora

vddar pi ett sidant antagande.

Om vi itergSr till sonernas namn si har Bjdrn samma betydelse som

djurnamnet, medan Oleifs namn har en annan karaktdr. Leif betyder

"efterhmnad egendom" eller"arv" - vilket gijr att Oleif kan uttydas som

"han som inte fick ta del av det efterldmnade awet", eftersom det "O"

som inleder namnet dr en negation. Oleif kan ddrmed tyckas vara ett

otrevligt namn att fe, men hur som helst var det Bjorn och inte Oleif som

blev i besittning av fadersarvet. Som en god lristen ber dock Bjcirn Gud

ha forbarmande civer Oleifs olyckliga sjnl och hjiilpa hans ande i det dods-

rike han hamnat i.
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Runinskriften firty dligad ocb utfirligare beskria en

"Bjcirn, som var Finnvids son, ldt hugga minnesmdrket pi denna
hell dll minne av sin brode5 Oleif. Han (Oleif) blev sviken i Finn-
heden. Gud hjllpe hans ande. Denna by och odalmarkerna hir
tillh<ir Finnvidssonerna i Algestad - ty det dr deras arvegods och
ittejord."

Hustrun som overlevde alla sina mdn -

Hillersjohallen (Uppland, U z9)

ralu kaiRmuntr ?ik .kaiR[]a[uk.] maytumi !a . finku . lau
sun . a| han . truknafi . in sun to . sipan . fa . fik hu... ...!rik .
ha... ... finsa .!a . finku !a [bar]n... ...in maR ain lifli . hun
hit . ?tg[a] .hal? fik raknfastr. i snutastafum . pa uar! han
taufr.  auk. sun. sipan. in.  mofirkuam. at sunar.  arf i  .  fa.
fik hun . airik . !a . uarf hun tau! . lar kuam . gaiRlauk at arfi
. inku tutur sinar furbiurn . skalt . risti runar

Rnd fu! GaiRmundr (flikk GeiRlaug maydomi i. Pa fingu pau sun,
ad(an) han druknadi. ,lEn sun do sidan. Pa fikk bo(n Gu)drik. Ha(n) ...
pannsa. Pa finga ba barn. .4,n maR ein lffi; hon het (l")ga. Ha(na)/
Ha(na) fihk Ragnfastr i Snutastadum. Fa ward han daudr auk san sidan.
Bnmodir kwaru at sunar arfi. Pafikk hun 'Eirik. Padward hun daud.
Far kwaru GaiRlaag at arfi Ingu, dottir sinar Purbiorn skald risti ranan

"Rid du (runorna)! Germund fick Gerlog (med) mcidomen i. Di
fingo de (en) son, innan han (Germund) drunknade. Men sonen
dog sedan. Di fick hon Gudrik (till make). Han (dgde girden?)
denna. Di fingo de barn... Men mo en levde, hon hette Inga. Henne
fick Ragnfast i Snottastad (till hustru). Di vart han dod och sonen
sedan. Men modern kom it sonens arv. Di fickhon Erik (till make).
Di vart hon dcjd. Di kom Gerlog 5t arvet (frin) Inga, dottern sin.
Torbjorn skald ristade runorna."
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Ranologisk kommentar

Hillersjohdllen uppvisar en slmnerligen ling runtext, ty den innehiller i

sitt nuvarande tillstind cirka 3oo runor - och har ursprungligen varit
Snnu omfingsrikare. Men trots att en hel del runor saknas gir det dndi

att fa eft nigorlunda gott sammanhang i det hendelseforlopp som run-
urkunden har avsett att formedla.

Stungna runor forekommer pi denna urkund, men dock inte alls i

samma omfattning som man kunde fcirvdnta sig av en si omfattande

textmassa. Vid ett tillfille finner man en stungen u-runa, det vill siga en
y-runa, och dessutom finns det wi g-runor, detvill siga stungna k-runor,
pi denna runhdll.

Den ilderdomliga 4-runan har bide lndrat ljudvdrde och utseende
pi denna runurkund. Denna runa syns wi gingeq och i bida fallen

har den ljudvlrdet "o" - vilket innebdr att den har forvandlats till en o-
runa. Att den dr en o-runa visar ocksi dess utseende, ty de bida bistavarna

skdr genom huvudstaven och finns pi bida sidor om hur.rrdstaven (och

inte endast pi den ena sidan som ir det vanligaste utseendet for a-
runan).

Eftersom inskriften bestir av Stskilliga insftriftsband ir det ibland svirt
att finna den rdtta ldsordningen pi Hillersj<ihdllen. Texten bcirjar for

<iwigti drakormens oga med uppmaningen "tyd du (runorna)" och fciljer

sedan rundjurets hals och kropp. De borttdrda runorna och avsaknaden
av skiljetecken p6 en hel del stdllen gor det ocksi svirt att tyda texten.
Annars dr denna runrika inskription fcirvinansvirt fri frin stavfel eller
slarvfel.

Ibland har runristaren slagit samman wi intilliggande ord, om de slu-

tar och borjar pi samma runa, till exempel ralu det vill slga raL fu
("rid du") och ma1'tum! detvill sagamaydom4 ("mcidomen i"). Samtliga
av futharkens sexton runor forekommer i denna linga text, och dess-

utom wi stungna runor. Det innebdr att arton runor finns represente-

rade pi Hillersjohdllen. Av alla de runtecken som fanns att tillgi vid
vikingatidens slutskede saknas endast e-runan, det vill sdga den stungna
i-runan.



Bildmrissig ana$s

Runmdstarens ambition att fi med hela den linga text som den kvinnliga

bestdllaren har velat formedla, har medfort att kompositionen till viss

del har blivit lidande. Inskriftsbanden vrider sig i vildsamma kom.'ulsioner

civer hdllen, vilket gor att inskriptionen ger ett ganska kaosartat intryck.

Mitt i virrvarret kan man dock skonja wi drakormskroppar, men det dr

bara en av dem har sitt hur,rrd bevarat i det nuvarande tillstindet.

Rundjurens kroppar dr framstdllda pi samrna sitt som vanligt, det vill

sdga hals, ben, fot och svans salrras inte, vilket innebdr att rundjuren

innehiller alla de bestindsdelar som gcir att de kan bendmnas drakormar.

Eftersom drakormarna dr avbildade i profil, syns endast ett ben pi deras

kroppar. Benet utgir frin en spiralformad rundel som hven dr en kropps-

led. Benet dr bredast vid lfr,ret, for att sedan smalna av kraftigt nedtill vid

underben och fot. Foten bestir av ffe spetsiga klor och en droppformad

t6. Fotterna anvdnds som vanligt till att gripa med.

Det stdrsta (och fullstdndiga) drakdjuret strecker stethgt pi sin l6nga

hals, pi vilket ett ormhuygd i profil dr avbildat. Huyudet har en praktfull

nacktofs baktill och denna gor en dynamisk bige som avslutas med en

kraftig rundel. Ett stort mandelformat dga (ddr runor har ristats in) dr

avbildat i profil. Nosen dr spetsig och bojd uppit. Underlippen nr bojd

nedit och avslutas med en flesklappsrundel. Tvi linga giftdroppar utgi'r

frin nosen och avslutas i spiralformade rundlar.

Drakonnarnas underkroppar dr bojda it olika hill. Det oversta run-

djuret har underkroppen och svansen bojd uppit och den understa drak-

ormens underkropp dr ddrmed bdjd nedit. Bida kropparna formar en

spegelvind halvcirkel som kontrasterar mot varandra.

Forutom de bida inskriftsband som utgir frin drakormskropparna dr

nigra extra ormslingor ocksi inskriftsbdrande. Men trots all den viller-

valla som de cltaliga inskriftsbanden och de extra inskriftslosa slingorna

skapar har runmdstaren lyckats med konststycket att konsekvent over-

och underlappa inskriptionens samtliga fldtmonster.

Det gir inte att bortse frin det faktum att inskripti<-rnen ger ett oro-

ligt och fciga harmoniskt intryck, men runkonsmaren har varit wungen

att sdtta rextmassan frdmst fcir att tillfredsstdlla sin uppdragsgivare. I

nordbornas runurkunder har runclrnas budskap alltid varit viktigast, ocl-r

den eventuella utsmyckningen fir man se som en bonus. Ti.ots detta bcir

Hillersj<ihiillen rdknas som ett framstiende vikingatida konswerk.

D at erin g au l,u.nst en erx

Det finns tlera skdl att datera Hillersjcihiillen till r ooo-talers andra halft -

bland annat det faktum att y-runan, det vill sdga den stungna u-runan,

har borjat anvdndas. Den unga y-runan dr ndmligen ett ganska tydligt
tecken p6 att en runinskription hdrror frin vikingatidens senare och av-

slutande del.

Arretr o-.rrtr"n talar fcir denna tidsperiod, eftersom denna runa anvdnds

allt oftare frin och med rooo-talets mitt.

Man bor dock inte ge denna runurkund en alltfor sen datering. Tlots

att o-mnan har borjat anvdndas har den innu inte ersatt u-runan som
den vanligaste mnan fdr att iterge ljudvdrdet "o" i denna inskrift.

Att de stungna runorna frtrekommer mycket sparsamt pi denna om-
fingsrika inskription antyder ocksi att den inte dr si ung som man forst
kan tro. Avsaknaden av en kristen brin eller kristna korstecken talar ocksi
fcir att ristningen inte skall hdrledas till rooo-talets slut.

Sjllva utsmyckningen pi hdllen, det vill sdga de stitliga drakormarna

och de flItade ormslingorna, tyder dock pi att Hillersjohdllens inskrift hor

hemma i rooo-talets andra hdlft eftersom den konstndrliga utformningen
visar drag sorn kan hdrledas till denna, for vikingatiden, sena tidsperiod.

Med andra ord talar mycket for att denna runurkund kan dateras trll
fcirsta delen av rooo-talets andra hdlft.

Vad rantexten b erlittar

I lillersjohiillens inskrift ger en intressant inblick i en framstiende vikinga-

kyinnas ler.rradsode och hjdlper dven till att fdrklara de faktorer som gjorde

henne till en slmnerligen vdlbdrgad maka och moder. Eftersom denna
runurkund 'ir ett arvsdokument, dr den pi sedvanligt vis inhuggen i en

Iiggande stenhlll vid den gird som troligtr.is var arvtagerskans huvud-

sdte. Den l6nga texten ger oss dessutom utmdrkt kunskap om nordbornas

syn pfi kvinnors orngiften och deras arwsritt.
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Uppmaningen - "tyd/las du!" - som inleder runtexten och 5r iter-

given i drakormens oga, ar vad denna runurkunds hur,rrdperson siiger till

oss alla som vill ta del av hennes livsode. Gerlog berdttar att hon i tidig

ilder, medan hennes modom fortfarande var intakt, lktade en man vid

namn Germund. Tillsammans fick de en son. Men ddrefter drunknade

hennes make Germund och Gerlog blev dnka. Tiagiskt nog dog dven

Gerl<igs son, vilket gjorde henne barnlos.

Sedan berdttar Gerlog att hon har tagit sig en ny make vid namn Gud-

rik, som uppenbarligen dgde den gird och de marker som lig i anslut-

ning till runhdllen. Deras dktenskap var gott och de avlade m6'nga barn

tillsammans, men endast ett av dem levde till luxen ilder, dottern Inga.

Nu tar berittelsen en ny vlndning och spinner vidare pe dottern Ingas

levnads<ide. Inga gifte sig ndmligen med en rik man vid namn Ragnfast,

som dgde en gird eller by som hette Snottastad. Tillsammans fick Inga

och Ragnfast en son. Men Ragnfast dog och Inga blev dnka. Ddrefter

dog dven sonen och Inga blev barnlos, men hon drvde all den egendom

som hennes son hade drvt efter sin fader.

Inga gifte sig dlrefter med en nyman som hette Erik, men en tid efter

giftermilet dndades Ingas liv. Nu kommer Ingas modeq Gerlog, iter in i

bilden. Gerlog drvde ndmligen sin dotter Ingas dgodelar och all hennes

fasta egendom, som till exempel Snottastad och markerna ddromkring.

Med andra ord blev Gerlog en ofandigt formcigen kvinna pi grund av

olyckliga omstdndigheter. Ty alla hennes barn har dcjtt, och hon har dess-

utom overlevt bida sina makar.

Fcir att bevisa hur hon kommit i besittning av alla sina girdar och den

stora formogenhet som de olika arven har givit henne har hon anlitat en

skald vid namn Torbjcirn for att forfatta en text som pi ett kort och kon-

cist sdtt berdttar om hennes levnadsode, och som dessutom skulle funge-

ra som ett rittsdokument och arvsurkund.

Denna runurkund avslojar att de vikingatida nordborna inte sig nigra

hinder fcir omgiften och att kvinnor hade lika stor arvsrdtt som mdn.

\4kingarnas jdmlikhetssyn gdllde alltsi inte enbart vapenbrcider emellan

(se s. r49f.). Aven kvinnan var jdmstdlld mannen. Gerl<ig och hennes

dotter tycks, fcirutom de uppenbart praktiska och sociala fcirdelarna, dess-

utom ha haft en hdlsosam aptit pi mdn eftersom de alltid har iktat en ny
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"Germundfick Gerldg (med) mddomen i.,, Illustration: L. M. Enoksen.

man ndr den gamle frtll ifrin. \4kingatiden har varit en livsbejakande tids-
period och det flitiga avlandet som blev fruken av detta m<ijliggjorde an etr
gott utbud av manskap fanns an tillgi till vikingafiirderna i ndr och f drran.

Nir man granskar namnens betydelse visar det sig att de flesta mans-
namn har mdktigt ursprung och att dven kvinnonarnnen har kraftfulla
betydelser. Gerlcig bestir till exempel av wi led - Ger och lcig, varav det
forsta betyder "spjut" och det andra kan mcijligtvis utrydas till betydelsen
"att ingi Sktenskap". Att Gerkig betyder "hon som ing6r dktenskap med
(det manliga) spjutet", dr en ganska passande beslri'ning fcir denna giftas-
vana kvinna som uppenbarligen hade god aptit pi mdn.

Dottern Ingas namn dr en fcirkortning av alla namn som inleds pi
Ing-, till exempel Ingeborg, Ingefrid eller Ingrid. Forleden Ing dr for
ovrigt ett ilderdomligt gudanamn och rlknas som stamnamn till en mdk-
tig konungaltt, men kan oclsi anvdndas i betydelsen "stav', eller ',lans,'.

Med andra ord kan kvinnonamnet Inga uttydas som ',hon som hdrstam-
mar frin gudarna".

Av mansnamnen Germund, Gudrik och Ragnfast dr samtliga widelade
i sin uppbyggnad. Germund delas upp i Ger och Mund, der Ger som sagr



betyder "spjut" och Mund troligtvis betyder "beskydd" eller "vdrn". I si

fall kan Germund uttydas som "spjutet som skyddar" eller "han som vdrjer

med spjut".

Gudrik delas upp i Gud och Rik, varav Gud betyder (hednisk) "gud"

och rik betyder "mdktig", "fcirndm" eller "rik". Detta inneblr att Gudrik

kan uttydas som "den frirnlme guden" eller "han som ar miiktig som en

god".

Ragnfast delas upp i Ragn och Fast, varav Ragn kan hlrledas till bety-

delsen "gudamakter" och Fast har samma betydelse som adjektivet - det

vill sdga "fast" och "bestdmd". Ragnfast kan di uttydas som "han som

stir fast vid, det vill sdga dr trogen, de hedniska gudamakterna". I nam-

net Erik betyder efterleden Rik- som sagt "mlktig", "fijrndm" eller "rik".

Fcirleden i Erik kan mojligtvis betyda "alltid", vilket giir att namnet Erik

kan uttydas som "han som alltid ir mdktig och rik".

Det dr pifallande att samdiga mansnamn kan antyda rikedom och

makt, vilket dven fcirstdrks av all den egendom som de faktiskt har inne-

haft och som Gerlcig och Inga i allra htigsta grad tagit del av.

Sludigen har vi skalden Torbjorns nanur, vilket ocksi dr ett widelat

namn bestiende av gudanalrlnet "Tor" och djurnamnet "Bjcirn". Torbjorn

dr med andra ord ett mycket kraftfullt namn och kan uttydas som "Tors

bjdrn" eller ndrmare bestimt "han som besitter Tors styrka och bjornens

kraft".

Vi skall dock inte droja kvar vid Torbjorns namn, utan det faktum att

han kallar sig "skald". En vikingatida skald var "en person som forstod

sig pi ord och kunde framstdlla ordfoljder med ett vackert flcide". Man

kan sdga att en skald var bide poet och fcirfattare. Det poetiska bercirde

huvudsakligen det mundiga ordsmidet, medan fcirfattaregenskaperna tog

sig uttryck i formigan att dverftira tankar och berdttelser till runtexter.

(Angiende den vikingatida skaldediktningen och poesin, se dven s. r r6f.

och s.  r57f . ) .

Torbj6rn skald valde dessutom att placera sin mdstarsignering utanfcir

sjilva inskriftsbanden fdr att inte beblanda den egna namnteckningen

med Gerliigs livshistoria och hennes rdttsdokument, men kanske ocksi

fiir att l:ita sitt namn framtrdda tydligare i motsats till inskriftsbandens

stundtals mycket vanskliga ldsordning.
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Om man granskar Torbjorn skalds mlstarsignatur ndrmare stir det att

han ristade runorna, vilket tycks antyda aft han varit van att rista runor i

trd. I granit och gristen hugger man nimligen in runorna. Det til att

pipekas att ffe var vanligaste materialet for vira frirfliders runtexter. Ti'd

1r som bekant ett forgengligt material som endast bevaras over Srhund-

radena under gl.nnsamma fcirhillanden, och dirfcir dr denna stenhdll det

enda som finns bevarat av Torbjorn skalds frirfattarskap.

Runinskriften firty dligad ocb urfirligare b eskria en

"Tyd du runornal Germund dktade Gerlog di hon var ungmo. Till-
sammans fick de en son. Sedan drunknade Germund, och sonen
dog en tid ddrefter. Gerltig dktade sedan Gudrik, som dgde girden
ddr dessa runor gir att lasa. Gerkig och Gudrik fick barn tillsam-
mans. Endast ett flickebarn overlevde och Inga var hennes namn.
Som vuxen gifte sig Inga med Ragnfast frin Snottastad. Inga och
Ragnfast fick en son tillsammans, men maken dog och sonen ddr-
efter. Di kom modern Qnga) it sonens arv. Sedermera gifte sig Inga
med Erik, men ddrefter dog hon. Ingas moder Gerl<ig drvde di sin
dotters arv. Torbjcirn skald ristade runorna pi denna hdll."

Slutkommentar angdende runurkunder som berrittar

om bederligt firaiirund rikedom

Vikingatidens nordbor forstod sig pi att vdrdera saker och ting - och fram-
f<ir allt pitagliga ting som fast egendom och dyrbara iidla metaller. I de
runurkunder som har behandlats i detta kapitel finner vi gott om konkreta
exempel pi hurvikingarna forvaltade och omsatte sina rikedomar. Skepp,
girdar och odlingsbara marker var alla konkreta ting som nordborna kunde
investera i eller k6pa om tycke uppstod och medel fanns att kripsli med.

Ndr vi granskar den information som vira runinsftrifter ger oss om
affdrsmdssig verksamhet under vikingatiden, fir vi inblick i ett samhille
ddr affdrslivet tycks vara styrt av bestlmda regler.

Om vi sammanfattar humddragen i den information som formedlats i
ovanndmnda runurkunder kan vi dra fciliande slutsatser:



a

a

\4kingatidens nordbor inforskaffade sig formogenheter utomlands

genom sedvanliga vikingaaktiviteter.

Ett vikingatida bolag kunde besti av ett antal personer som kcipte

eller hpde andelar i ett skepp och ddrefter drog gemensam nltta av

den inkomst som skeppet gav dem.

Marker och byar var till salu i Skandinavien under vikingatiden och

kunde kcipas av dem som hade ekonomiska medel.

Odalmarken, det vill sdga forfddernas arvejord, stannade i dttens dgo

genom arv frin fordldrar till barn.

En "stad" eller "by" var uttryck som existerade redan pi vikingatiden
- och dessa fasta boplatser kunde kopas, sdljas eller skdnkas bort inom

eller utom sldkten.

Kvinnor hade lika stor arvsrett som min, och kunde vara ensamma

igare till stora landomriden.

En kvinna hade rdtt till omgifte si ofta som det behagade henne.

Barnadodligheten tycks ha varit stor under vikingatiden, men fodelse-

talen var 6ndi tillriickligt hoga for att det nordiska slektet skulle vdxa

sig starkt.

\./ikingatida arvsdokument eller igandebevis dr oftast utforda pi fast

beldgna stenhdllar i direkt anslutning till den plats som omtalas i

runurkunden.

Nordbornas namn var ganska ofta knutna till den inhemska religio-

nen och dess hedniska gudar.

Miiktiga mdn eller kvinnor hade ofta namn som fcirstdrkte deras posi-

tion i det vikingatida samhdllet.

De runurkunder som kan knytas till fdrmcigna vikingar dr oftast till-

verkade av framstiende konstndrer som har prytt inskriptionen med

uts6kt ornamentik eller bildkonst.

En skald, det vill sdga en vikingatida ordsmed, kunde anlitas for att

framstdlla texten till ett arvsdokument.
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Runurkunder som berdttar om
jdmlika vapenbroder

Bakg,und - aikingarnas rdtta isepatos

Ndr vikingarna fdrdades utomlands eller ndr udindska gdster bescikte

deras hemland i Skandinavien, var det en specifik sedvdnja som mdnni-

skor frin andra lender ansig vara hogst besynnerlig.

Det visade sig ndmligen att de utldndska regeringarnas officiella repre-

sentanter hade mycket svirt att fi komma till tals med den vikingahciv-

ding som ansvarade for hdrjningarna i deras land. Svirigheterna aft finna

nordbornas ledare, berodde pi att de uddndska sindebuden allt som oftast
fick till svar att vikingarna inte ansig att nigon i de egna leden stod cjver

dem i rang - de var alla jdmlika mdnl

Givewis hade nordborna bide drottningar och konungar som styrde

och stdllde i hemlandet, men infor lagen ansigs undersite och hirskare vara

lika vdrda - vilket uppfattades som mycket mdrkligt i utldnningars ogon.

Myt eller sanning?

Nigorlunda samtida normandiska historiekronikorer har beskrivit situa-

tioner ddr vikingen med foraktfull trotsighet hanterade en siruation di
underdinighet avkrevdes honom, men dessa berdttelser har i senare tid
inte ansetts vara sanningsenliga.

Mest kdnd dr historien om hur den frankiske konungen krdver att
vikingahdvdingen Rollo (Rolf enligt nordiskt stavsdtt och uttal) skall kyssa

konungens fotter di Rollo stir infor den mdktige hdrskaren och skall ta

emot det landomride (Normandie) som fcirldnats honom. Rollo gor det
som krdvs av honom, men han kan inte fcirmfr sig att visa underdinighet



infcir konungen genom attl<rilla pi golvet infcir denne. Foljaktligen tar

han ett resolut tag om den frankiske hdrskarens fot och lyfter upp den till

sitt huvud, vilket resulterar i att konungen fir sig en omskakande be-

handling ndr han fir vikingahovdingens llyss pi foten.

Rollos besok hos den frankiske konungen utspelas i borjan av 9oo-
talet, och om berittelsen skall tolkas som en skrona eller som en korrekt

itergirming av en faktisk hdndelse wistar de lerde om. Men om man stu-

derar runstenarna mdrker man omgiende att vikingarna hade en livsslm

diir jiimlikhet var en sjilvklarhet.

I nedanstiende runurkunder ges exempel pi denna stolta iivsslrl som

innebar attvapenfora kdmpar uppfattade sig som hovdingars och konun-

gars jimlikar. Dessutom fir vi bevis pi att en vikingatida konung inte

ansig sig vara former in sin undersite och ddrmed kunde hylla en trogen

vaoenbroder med ett runmonument.

De som gick hovdingen nermast, reste stenen -

Hdllestadsstenen r (Skine, DR 295)

(sidaA) . askil. sati . stin. lansi . iftitRl . tuka . kurms . sun .

saR. hulan. trutin. saR. flu. aigi . at. ub . salum

(sida B) satu . trikaR. ifiiR. sin. brufr. stin. a . biarki . stufan
. runum .b iR.

(sida C) kurms .tuka.kiku .nisti[R]

'Eskil satti sten pansi aftiR Tbka, Gornts sun, saR hullan drottin. SaR

flo aigi at Upsalum. Sattu drengaR 
"fttR 

sin brod(u)r, sten a biargi,
sttdan rxtnutn . PeR Gorzns Tbka gingu nastiR.

"Eskil satte sten denna efter Toke, Gorms son - sin hulde drott.
Han flydde icke vid Uppsala. Satte drdngar efter sin (vapen)brodeq

sten pi berget - stadfdst med runor. De Gorms Toke gingo ndr-
mast."
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Hrillestadsstenen r Q)R z9). Illustration: L. M. Enoksen.



Runologisk kommentar

Inskriften innehiller en enda stungen mna - och denna dr en g-runa, det

vill sdga en stungen k-runa. En ging forekommer 4-runan och den har

det Slderdomliga utseendet med de bida bistavarna p6 endast en sida om

huvudstaven. Angiende mnornas utseende har b-runornas bigformade

bistavar dels flyttats ldngre in pi huvudstaven, dels separerats frin var-

andra i mitten.

Hdllestadsstenen r pryds dessutom av en ovanlig variant av stungna

m-runor, som har wi punkter mellan bistavarna och huvudstaven. Om

man studerar runtexten noga mdrker man att samtliga m-runor har detta

ovanliga utseende. Dessa runor skall dock enbart ses som en estetisk

utsmyckning, eftersom m-runans ljudvdrde inte kunde fordndras i de

vikin gatida inskrifterna.

Tiots att inskriftsband finns pi wi av de tre sidorna som runmistaren

tagit i ansprik for minnestexten vidror runorna siillan hjdlplinjernas band.

I och med att runristaren inte utnlttjar inskriftsbandets stodlinjer helt

och fullt har runtecknen fitt en nigot ojdmn symmetri.

Den ordrika texten dr trots det ganska ldtt att tyda eftersom orden

itskiljs av skiljetecken bestiende av ffe punkter. Inledningen eller slutet

pi vissa rader saknar dock ibland nigra skiljetecken, men orden 5r trots

det tydligt itskilda.

Ndr en runtext dr uppdelad i parallellt uppstdllda inskriftsband indrar

runorna ofta ldsrikcring vid varje ny rad, och det ir fallet ocksi hdr. Detta

tillvngagingssdtt brukar liknas vid att en bonde plojer firor i sin iker, det

vill sdga att den nya raden borjar omedelbart ddr den fcirra slutade. Folj-

den blir att varannan textrad "stir pi huvudet" och ldses frin hriger mot

vdnster. Denna form av runor kallas fdr stupade vdnderunor.

Ett stavfel forekommer i inskriften, och det dr i ordet "broder", ddr

runristaren har gkimt att sefta dit den sista vokalrunan.

Fcir civrigt fcirekommer samtliga av futharkens sexton runor, samt en

stungen k-runa, vilket inneber att sjutton olika runtecken finns represen-

terade pi denna runurkund.

1 5 2 r 5 l

Bildmrissig anabs

Hdllestadsstenen r dr nigot si ovanligt som en Szrkantig runsten som
pryds med runor pi tre av sidorna. Stenen saknar ornamentik och 5r helt
befriad frin bildmdssiga dekorationer. Den enda estetiska utsmyckning
som finns pi dess yta dr nigra fi parallella inskriftsband som bitvis ramar
in runtexten.

Mojligwis kan man ta med m-runornas estetiska utformning i berdk-
ningen och se dem som en konstndrlig utsmyckning. Avsaknaden av orna-
mentik och bildmdssig dekoration innebir dock att man kan koncentrera
sig desto mer pi runorna och det budskap inslriften formedlar.

Datering a7J runstenen

Den strikta framstdllningen av runorna i parallella rader pi stenens tre
sidor ger onekligen ett ilderdomligt intryck och talar for att denna frrkan-
tiga runsten kan dateras till goo-talets slut. Andra ilderstigna detaljer,
som till exempel a-mnans utseende och ljudvdrde, eller avsaknaden av
ornamentik och annan utsmyckning, dr y'tterligare tecken pi att det ovan-
ndmnda dateringsfcirslaget ir korrekt.

Den sparsamma fcjrekomsten av stungna runol det vill slga endast en
g'-runa, talar dock for att stenen mojligen kan vara nigot yngre, vilket
innebdr att man kan tidsbestdmma Hdllestadsstenen r till rooo-talets bor-
jan. Det bOr dock pipekas att enstaka stungna runor kan forekomma i en
inskription frin slutet av goo-talet, om inskriften hdrstammar frin sodra
Skandinavien i Jylland eller Skine.

En genomging av de olika ledtridar som stir till virt fdrfogande fcir
datering av en runurkund visar dock att inskriften formodligen kan hdr-
ledas till tidsepoken kring goo-talets slut.

Va d runt e xt en b e r tittar

Hdllestadsstenen r dr en runurkund som ger minga ledtridar till dem
som vill fi en bdttre fcirstielse for de vikingatida vapenbrodernas syn pi
jnmlikhet och en inblick i hur en hOvding kunde uppfattas av sina under-
sitar.



Av namnen som fcjrekommer i runtexten, dr det "Gorms son" som

tilldrar den stdrsta uppmdrksamheten' Gorm var en dansk konung som

uppbar sitt lmbete vid goo-talets mitt och anses ha dott 958 eller 959.

Att Toke Gormsson var av forndm itt mdrks av bendmningen "drott",

vilket dr en gammal bendmning pi en hovding eller hirskare och som

slutades anvindas under medeltiden, men som finns delvis bevarat i ordet

drottning, vilket betyder "drottens hustru".

Toke var alltsi en konungason, och ddrfor kan det vara intressant att

studera hur undersitarna forholl sig till sin herre. Runurkunden gcir

gillande att Eskil har litit resa stenen tillsammans med nigra "drdngar",

vilket var den vikingatida bendmningen pi "vapenfora kimpar som till-

horde en hovdings krigarskara eller var i nigon annans tjdnst". I vidare

bemirkelse kunde bendmningen drdng dven beteckna "en man som var

som man skulle vara enligt denna tidsperiods synsdtt och ideal, det vill

sdga ordfast, tilig, lojal och ddelmodig" (jdmfor gdrna med "drlngeligt"

s .  r  r4f . ) .

Eskil och drdngarna kallar Toke Gormsson fcir sin "broder", vilket

inte skall tolkas som att han var deras kottliga broder. Istillet uppfattade

drdngarna honom som sin "vapenbroder". I vidare betydelse innebir det

att vapenbroderna uppenbarligen fann stor dra i att vara Tokes jiimlikar,

detvill sdga "broder", och det antyder den ickeauktoritdra stdmning som

hdrskade inom den vikingatida krigarhierarkin.

Tydligen har det inte ansetts opassande fcir vikingar att kalla en

konungason for broder; annars skulle de aldrig ha dristat sig till att gora

ett dylikt pistiende pi en officiell minnesurkund.

Angiende runinskrifternas officiella status som hogtidliga urkunder,

podngteras det pi Hdllestadsstenen r att minnestexten blivit "stadfdst

med runor" - vilket innebdr att runstensresarna har velat betona det for-

mella innehill som texten formedlar it eftervirlden samt att framhtiva

att de avser att formedla sanningen.

Vapenbrodernas gemensamma band fdrstdrktes ytterligare av den av-

slutande kommentaren, som fdrtdljer att "de Gorms Toke gick ndrmast".

Denna ordagranna beskrivning av krigarnas faktiska aktiviteter innebdr

att drdngarna gick sida vid sida med sin herre under vapenkamp, och att

han sick bredvid dem. Med andra ord var de alla lika.

"Han Jlydde itke z,id Uppsala. De Gomu Tbke gingo niirntast."
Ilhtstratiotz: L. M. Enoksen.

Anmdrkningen att de gick Toke Gormsson ndrmast dr som sagt en

exakt beskrivning av hur vapenbrciderna uppforde sig i strid. Dessa kdm-

par var hrivdingens frdmsta krigare och bildade ddrmed en skyddande

mur kring sin herre di de befann sig i hirnad. Med andra ord har Eskil

och de andra drdngarna tillhort Toke Gormssons livgarde.

Den strid dir Toke Gormsson stupade sdgs uttryckligen ha intrhffat

vid (gamla) Uppsala och visar att dansk/skinska vikingahovdingar stund-

tals kdmpade om herravdldet i svearnas rike. En del krigare tycks dock ha

tagit till harvdrjan vid detta slag, men Gorms son rycks inte tillhora dessa

arma stackare eftersom Toke fick det hedervdrda omndmnandet "han

flydde icke vid Uppsala".

Givewis passade de vapenbrcider som bokstavligen stod honom ndr-

mast i denna odesdigra kamp pi att spegla sig i glansen av hovdingens

rirofi'llda hedersomnrimnande. De var ju som sagt sin herres like i strid

<lch i h:irnacl.
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Pi Hdllestadsstenen r stir det dessutom att denna minnesstod ur-

sprungligen var rest pi toppen av en gravhitg. Om Toke Gormsson blivit

gravsatt i denna hog har hans vapenbroder bdrgat hans lik i striden vid

Uppsala och dlrefter transporterat honom till Skine, dar de har fcjrldnat

honom den sista vilan.

I inskriften anvdnds ndmligen "berg" som liknelse for en gravhog, vilket

tycks antyda att den har haft en betydande storlek. Den hedniska sedvdn-

jan att hedra minnet av mdktiga Personer med en stetlig gravhog var en

synnerligen ilderdomlig tradition. Byggandet av gravhogar it de doda

hade ndmligen vid vikingatidens slut mingtuseniriga anor.

Den dode begravdes i en gravhog tillsammans med sina viktigaste ago-

delar, till exempel med sina vapen - om personen i friga hade varit en

krigare. Om liket brdndes pi bil till aska eller iordades hel - bida varian-

terna forekom under vikingatiden - berodde pi tycke och smak eller helt

enkelt pi irstiden. Sedvdnjan att hedra de dcjda med gravhogar forbjods

sedermera di de kristna religionsutcivarna fick en traditionskvdsande

maktstdllning i Skandinavien.

Gravsdttet som foredrogs var hedniskt och samtliga namn pi denna

runsten har ett tydligt hedniskt ursprung. Ndr det gdller personnamnens

uppbyggnad visar det sig dessutom att alla tre pi ett eller annat sdtt dr

forkortade.

Eskil bestir av wi led, varav Es dr det samma som As - fast med om-

lf ud. Kil dr en forkortning av kettil, det vill slga "kittel" eller "hjllm" och

i vidare betydelse "slqzdd" eller "bes\ydd". Eskil betyder alltsi "den heliga

kitteln" eller "asagudens slg'ddande hjdlm"' Toke dr en forkortning av

Torkel, det vill sdga Tor och Kettil och kan uttydas som "Tors kittel"

eller "Tors beskydd". Det dr sliende hur snarlika Eskils och Tokes namn

ir i uppbyggnad och betydelse.

Gorm anses vara en forkortning av Gudorm, det vill sdga "(hednisk)

gud" och "(hugg)orm". Med andra ord kan namnet Gorm uttydas som

"han som hdrstammar frin ormarnas gud" eller "gudadttlingen som har

en huggorms kynne".

Ortnamnet Uppsala, eller mer korrekt lJppsalarna, bestir av wi led;

Upp och sal. Dess forsta led, det vill sdga "IJpp", beskriver att orten dr

beldgen i en ovre geografisk region (jdmfort med en annan) eller att

platsen rdknas som ett sdte for en mdktig hovding. "Sal" eller "Salar" var

en vikingatida bendmning pi boningshus som qrmde stora hallar eller

helt enkelt ett annat ord for hus. Uppsala kan alltsi uffydas som "den

dvre belzigna orten ddr det finnes gott om stora 4.'rnliga hus". Med andra

ord har Uppsala varit en stad av betydande storlek.

Fcirutom "drott", vars betydelse har f<irklarats ovan, Ir kanske "hulde"

det ord som ter sig nigot ilderstiget och svirtytt. Men uttrycket huld

eller hulde finns fortfarande bevarat som slutled i ordet omhuldad - det

vill sdga "omtyckt". Att Toke var en omtyckt hovding visas bland annat

av den omtanke som Eskil och de andra drdngarna visade sin dcide herre.

Omsorgen dr gripande och avslojar att vapenbrodernas starka lojalitet

inte upphorde vid hovdingens ddd.

Ingen stcirre mcida har som sagt lagts ned pi att forskona denna

runurkunds estetiska eller bildmdssiga utsmyckning, men desto mer moda

har dgnats sjdlva textens utformning. Orden dr ndmligen fcirfattade pi

vers. Pi Hdllestadsstenen r finner vi ndmligen ldmningar av vikingarnas

poesi, vilken fiamst var uppbyggd av stavrim - det vill slga allitteration.

Man rimmade ndmligen pi begynnelsebokstaven i ord eller stavelser, och

var noga med att rimmen var utforda enligt speciella regler. En konso-

nant miste rimma pi samma konsonant medan vokaler kunde rimma pi

vilken vokal som helst (se dven s. r r6).

Forutom de rent formella kraven, var det givewis dnnu viktigare att

minneskvddet var litt att uttala di det fcirkunnades med munvig tunga.

En tydlig, men karsk, melodi miste kunna skonjas om versen skulle an-

ses sorn ett fullgott ordsmide enligt vikingarnas ideal.

Nedan foljer den del av minnestexten som dr utfcird pi vikingavers.

De stavrimmande oartierna dr markerade med fetstil:

SaRflo eigi

at Upsahtm.

Satnr. drangaR

ejiiR sin brodur

sten a biat"gi

stsdan nnutm.

PeR Gorms Tbkt

gittErt 77,s51iP.
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Fcirhoppningsvis kan ovanstiende exempel sprida ljus civer nordbornas

eventuella bildningsgrad och ytterligare hjdlpa till med att skapa en mer

komplex bild av vikingarnas kulturella identitet.

Ranin s k rift e n jdrty d li ga d o c h utfiir l i gar e b e s kr ia en

"Eskil satte denna sten till minne av sin omtyckte herre, Toke

Gormsson. Han (Toke) tog ej till flykten i striden vid Uppsala.

Kdmparna reste stenen pi hogen i iminnelse av sin vapenbroder -

vilket dessa runor bekrdfta. De (kdmparna) stred bredvid sin herre

och han bredvid dem."

Konungens hyllningstext et den harmynte kampen -

Haddebystenen 3 (Sanderjylland, DR l)

(Sida A) . suin . kunukR.sati .stin.uftiR. skarla sin .himpiga
.  ias .uas .  far in .  uestr .  i4n.  nu .

(S ida  B )  . ua rp  .  t aup r .a t . h i l a .bu

Swen kunungR satti sten aftiR Skarda, sin hempaga, ias/es was farin
wes4 ian/en nu ward daudr at HePab1,.

"Sven konung satte sten efter Skarde, sin hemtagare, soln var faren

vdsterut, men nu vart dod vid Hedeby."

Runologisk lsommentnr

Pi Haddebystenen 3 finner man we stungna runor, varav den ena dr en

stungen k-runa, det vill sdga en g-runa, och den andra dr en stungen i-

runa, det vill sdga en e-runa. Ndr man granskar inskriptionens runformer

ndrmare mdrker man att m-runan har ett ovanligt utseende. De bida

bistavarna har nimligen bildat en sluten cirkel, vilket skiljer sig frin den

vanligare 6ppna formen pi bistavarna.
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Runtexten iterges i parallella rader och dessa loper uppifrSn och ned,
vilket innebdr att man som sedvanligt byter ldsriktning vid den nistfol-
jande raden. Inskriften dr litt att ryda eftersom den bestir av stora ryd-
liga runor och det finns ett skiljetecken bestiende av we punkter rnellan
varje ord.

Rent stavningsmdssigt finns det inget att anmdrka pi i texten, efter-
som den dr helt fri frin stav- och slarvfel. Runmlstarens fdrdigheter iter-
speglas dven i hans kunskap om de vikingatida runornas stavnings-
principer. I ordet "konung" har den sista k-runan fitt iterge bfrde "n"
och "9" - det vill siga "ng", och det vikingatida stavningssdttet tilldt detta
fcirfarande.

Av futharkens samtliga runtyper iterfinns alla utom l-runan i run-
urkunden, vilket innebdr att sjutton runtecken finns representerade om
man tar med g- och e-runorna.

Bildmtissig analys

Haddebystenen 3 saknar bildmdssig utsmyckning, fdrutom de parallella
inskriftsbanden som finns pi framsidan.

En intressant detalj dr dock att runstensristaren har l.itit homkanten
fungera som ett osynligt inskriftsband mellan sida A och sida B.

Datering au ru,tnstenen

Det faktum att texten loper parallellt pi stenen samr art runorna byrer
llsriktning efter varje ny rad, ger onekligen et ilderdomligt intryck och
antyder att Haddebystenen 3 tidsmdssigt hor hemma vid sluter av 9oo-
talet.

Ytterligare indikationer pi att denna urkund tillhor en iildre tidsperiod,
dr det faktum att a-runan anvdnds fdr att beteckna a-ljud (ndrmare be-
stemt ett kombinerat r-ljud tillsammans med i-runan; ias skall troligwis
uttalas ,es, fast det stavas ias och i4n skall troligwis uttalas en, fast det
stavas ian).

Men i kontrast till dessa ilderstigna runologiska sdrdrag innehiller
inskriften tvi sorters stungna runor (ndrnligen g- och e-runoma), vilket

"Skarcle - som aar" faren aiisterut, men nu uan diid aid Hedeby.,,
Illustt"ation: L. M. Enoksen.

dr tecken pi att inskriften kan hdrledas tilr rooo-talet. Det bor dock pi-
pekas att de stungna runorna borjar anvdndas tidigare i sodra dn i norra
Skandinavien.

om man analyserar alla de i'tryck och indicier som runurkunden ger
oss finns det inget som hindrar oss fr6n att datera Haddebystenen 3 till
tidsperioden omkring ir rooo - men man kan dock dra ifrin eller ldEEa
till nigra decennier pi detta irtal.

Vn d runt e xt en b er,iltt ar

Den vikingatida jdmlikhetssynen vapenbrcider emelan, visar sig tydligr
pi denna runurkund eftersom Haddebystenen 3 dr resr av en konung fcir
att hedra minnet av sin trogne undersite.

Konung Sven, vars namn betyder "en ung man", dr troligwis Sven
Tveskdgg som hirskade civer danernas rike i slutet av goo-talet och som
dessutom ledde ett flertal vikingatig i vdsterled mot England under
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samma tidsepok. Det dr darf<;r intressant att Svens vapenbroder Skarde

uttryckligen sigs ha varit en erfaren vdsterviking.

Skarde dr for ovrigt ett beskrivande namn som betyder "den (har)-

skirade", det vill sdga "den harmynte" och beskriver det lyte han tydli-

gen har fcitts med. Men istillet fcir att som idag f<irsoka d<ilja eller ta bort

kroppsliga defekter, fann man forr en stor dra i att framhdva en persons

ftsiska kdnnetecken. Fordldrarna i det vikingatida Norden lit detta livs-

bejakande synsdtt styra valet av namn it ett n1'tcitt barn.

toligwis har Sven och Skarde varit med om minga strider tillsam-

mans och dessutom suttit bdnkade vid dukat bord och uppler.t en och

annan forlustelse i goda vlnners lag. Sven pipekar ju bokstavligen att

Skarde har fcirldnats husrum och forpldgnad i hans hem; det ir vad ut-

trycket "hemtagare" ordagrant betyder. Ordet "hemtagare" dr ndmligen

en vikingatida bendmning pi "en vapenfor man i nigons tjdnst". Om

man tittar ndrmare pi ordets uppbyggnad, kan det uttydas som "en man

som mottager hem (och undfdgnad) av nigon annan".

Givewis har Skarde itergildat sin herres gdstfrihet med att vara lojal

mot honom och stdlla sin ridighet och stridskraft till konungens fcirfo-

gande. Deras samarbete har med andra ord varit till omsesidigt gagn fdr

dem bida. En "hemtagare" kan alltsi liknas vid det medeltida uttrycket

"hirdman", det vill siga "en medlem i en krigarskara som stir under en

stormans beskydd och tillhor dennes ndrmaste och mest betrodda liv-

vakt".

I runtexten sdgs det uttryckligen att Skarde har firdats i vdsterled, och

troligwis har han gjort det vid sin konungs sida. S1'ftet med deras fdrder

har vdl varit de sedvanliga vikingaaktiviteterna * det vill sdga att soka upp

stdder och borgar att plundra eller brandskatta dem. Sven och Skarde

hade valt en livsfarlig tillvaro som sitt levebrod. Men 6' andra sidan var

det givewis en lukrativ sysselsdttning om man hade tillrdckligt med man-

skap och makt frir denna typ av vighalsiga foretag.

Det bcir kanske pipekas att de krigiska avsikterna fcir en nordisk

vikingakonung dven kunde vara attbefdsta sin maktstillning utomlands

genom att ercivra nya landomriden fr6n utldndska hdrskare.

Fcir en konung av Svens kaliber, det vill sdga en hdrskare som styrde

civer ett stort rike eller en hel nation, innebar utlandsfdrderna ett utmerkt
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tillfille att fylla pi sin skattkista och oka mrijlighererna att belona sina
trogna undersitar. En god ekonomi var ndmligen fcirutsdttningen for att
en hcivding skulle kunna samla stora skaror vapenfdra vikingar vid sin
sida och ge dem den undflgnad de behovde samt erbjuda dregiriga kri-
gare goda mojligheter att prova sina fdrdigheter i srrid.

Efter sina lyckade hdrjningar i vdsterled har Sven och Skarde itervdnt
till nordisk mark, ndrmare bestdmt till Hedeby i sodra Jylland som var
Skandinaviens storsta handelsstad under vikingatiden. Hedebys lokalise-
ring gjorde den till ett naturligt handelscentrum fcir handelsmdn frin
vdrldens alla hcirn, vilket innefattade nordbor samt vdsterldnningar och
sydldnningar.

Att kunna beskatta handelsmdn och kreva dem pi betalning for rdtten
till kcipskapsprivilegier i staden eller att kontrollera handelsflodet var en
annan viktig inkomstkdlla for rikets konung och innebar att invinarnas
sdkerhet var vdrd att kempa for. En beskattning kunde knappast beiwas
om konungen inte kunde gatantera stadsborna deras trygghet. Handels-
stdder var trots allt ett perfekt mil for plundring fcir vinningslystna
vikingar, vilket iterigen gjorde Hedebys handelsmdn till attraktiva indi-
vider att pungsli.

Det var under en beldgring av Hedeby, ddr konung Sven i egen hdg
person ansvarade for fcirsvaret, som hans hirdman Skarde stupade i ddel
kamp. Tydligen lyckades konungen behilla kontrollen over detta viktiga
handelscentrum, men pi bekostnad av sin trogne vapenbroders liv. Fcir
att hedra sin undersites minne ldt Sven f<;rferdiga denna runurkund, som
med all tydlighet visar att en vikingatida konung inte ansig sig former dn
att han kunde scirja en trofast hirdmans dod och dessutom ge honom ett
gott eftermdle.

Runinskriften fiiny dligad ocb utfirligare b eskriu en

"Konung Sven satte stenen till minne av sin hirdman Skarde, som
erholl husrum och uppehdlle i konungens hem. Skarde var en er-
faren vdsterfarare, men han dndade nu sitt liv i striden vid Hedeby."



Vapenbrridernas hyllningssten it sin jdmlike -

Tirringestenen (Sddermanland, So 338)

(sida A) . ketil . auk. biorn . baiR. raistu . stain . [in[a] . at .

lourstain . fa[ur. sin. anutr. at. bru[ur. sin . auk. hu[ska]rlaR
. hifiR . iafrra . kitilau at . buanta sin bulr uaRu laR bistra
mana. a . lanti auk.i lili uti. hifi]tu sini huskarla ui[] .
( sida B) han. fial . i . urustu . austr i . kar[um . lis . furuki .

lanmana bestr .

Ketill auk Biorn paiRreistu stain penna at Poursteinfadur sin, Anundr
at brodur sin nuk busharlar baf@iR iafua, Ketillau at boandn sin.
B@odr waRu PaR bestra manna a land.i aak i lipi uti. Helda sin(a)
huskarla wel. Han fiell i on'ostu aastr' i Gardum, lids forungi, lan(d)-
manna bastr

"Kettil och Bjcirn de reste sten denna it Torsten, fader sin, Anund
it broder sin och huskarlarna efter (deras) jamlike. Kettilii it (hus)-
bonde sin. Broderna voro de bdsta mdn i landet och i (krigar)skaran
utomlands. (Torsten) hollo sina huskarlar vdl. Han foll i strid oster
i Girdarike, (krigar)skarans frdmste (och av) landmdn (den) bdste."

Runologisk kommentar

I Tirringestenens inskrift forekommer stungna runor - och samdiga dr
e-mnor, detvill siga stungna i-runor. Md en genomging av de enskilda
runtecknens ljudvdrden mdrker man att4-runan betecknar ljudvdrdet "o"
- viket innebdr att den har forvandlats till en o-runa. Att det dr den imgre
o-runan (och inte den ilderstigna 4-runan) vi har att gora med, fcirstdrls
av det faktum att runans bida bistavar genomskdr huvudstaven och ddr-
med befinner sig pi omse sidor om den.

Rent utseendemissigt dr det s-runan som varierar sin form mest. Pe
runstenens framsida dr s-runorna nimligen spegelvlnt itergirma jiimfort
med kantsidans inskription. Denna variation dr dock fullt tilliten efter-
som s-mnan aldrig kan vara en vdnderuna. Det kanske biir pipekas att
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vissa av inskriftens runor dr ganska tunna, nigot som varit mojligt att

istadkomma tackvare att ristningsmaterialet lr sandsten (och inte granit

eller gristen).

Trots att denna urkund omfattar drygt zoo runtecken kan man tydligt

fcilja texten eftersom runristaren har satt ut skiljetecken mellan de flesta

av orden. Det [r bara mellan de avslutande orden pi drakormshalsen och

framsidans extra rad som runkonstniren stundtals har struntat i, eller

helt enkelt har glomt, att setta ut skiljetecken.

Angiende stavningen ser man att runmdstaren har uppteckt att han

utelemnat en runa vid drakormens hals - och denna a-runa har han

sedermera lagt till utanfor inskriftsbandet, men mellan de bida runor

ddr den horde hemma. I ormhuvudets mandelformade oga finner man

dessutom en i-runa som inte fick plats i drakormhalsens sista ord.

Ordet "broder", eller nirmare bestdmt "broder", Ir som vanligt fel-

stavat, men endastvid ett tillfalle. Det dr fcir <ivrigt den andra konsonant-

mnan som av misstag har uteslutits i "broder". Som riktiga slarvfel fir

vdl den glOmda runan i orden "efter", "sina" och "landmdn" rdknas.

\td det tillfiille di th-runan har uteslutits i det ndst sista ordet lids, det

vill sdga "krigarskarans", dr det dock bara en stavningsmessig egendom-

lighet som var inberdknad i runornas stavningsregler. Under vikinga-

tiden var det stundtals kutinn bland runristarna att utesluta tfr-runan fram-

fcir s-runan. Ldgg dven mdrke till att ett si kallat "falskt h" har lagts till i

ordet "efter" som stavas haf(t)iR i runtexten. Rent starmingsmdssigt visar

dock ordet "efter" pi en stor variation under vikingatiden.

Om vi civergir till ldsordningen av Turingestenens inskrift visar det

sig att texten inleds vid drakormens spiralformade hofded ldngst ned till

vdnster och inte vid ormhw.udet som dr det vanligaste. Men tack vare att

inskriptionen fortsdtter upptill vid den andra inskriftsraden direkt efter

ormhul'udet, tycLs det finnas en logisk tanke bakom denna ldsordning

I denna omfingsrika runurkund forekommeq inte helt ovdntat, futhar-

kens samdiga runtecken, vilket innebdr att sjutton runformer finns repre-

senterade om man rdknar med e-runan.
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Bildmrissig analys

Tirringestenens framsida pryds av ett vackert utsirat rundjur. Om man

studerar rundjurets bestindsdelar ser man bland annat att den har ett

ben och tillhorande fot ldngst ned till vdnster, vilket innebdr atr det dr en
drakorm.

Runkonstndren har utfort sitt mdsterverk enligt en harmonisk estetik,

ddr konswerkets vdnstra sida harmoniserar utmdrkt med dess hcigra sida.
Drakormens dynamiska linjespel avslojar med stor tydlighet att det dr en
framstiende bildhuggare som ligger bakom detta arbete.

Drakormshuvudet dr itergivet i profil. Baktill vid nacken har den en

droppformad nacktofts. 6gat dr mandelformat. Nosen 5r spetsig och
utmynnar i en spiralformad rundel. En giftdroppe utgir frin nosen.

UnderlSppen dr formad som en flriskliipp och dr b6jd ned6t.

Om man foljer drakormens hals, ser man en spiralformad kroppsled

som uffnynnar i ett kort ben och tillhorande fot. Drakormsfoten bestir

av fte spetsiga klor och en rundad ti som tillsammans bildar en greppan-

de pose.

Drakormskroppen, det vill sdga inskriftsbandet, foljer stenens kontu-
rer ett helt varv. Pi den avslutande svansen finner man vid dess mitt wi

stycken sammanfldtade droppsvansal varav den ena dr formad som en
giftdroppe och den andra utmlmnar i en spiralformad rundel. Sjdlva svan-
sen avslutas med en bojd bige, som dven den utmlmnar i en spiralformad
rundel.

Drakormens hals och svans hills frir civrigt samman med en rosett-

cigla, vars bida band gir it var sitt hill medan tofsarna avslutas med spiral-
formade rundlar.

Pi stenens civre del dr ett kristet kors avbildat. De frra korsarmarna
hills samman av en kedja som omgdrdas av en kvadratisk fzrkant. Fyr-
kantens hornor och korsarmarnas ovre flik pryds alla med korstecken.

Korsarmarna har ett synnerligen dynamiskt utseende eftersom armarna

expanderar kraftigt frin deras smala inre till deras breda lrtre.
Det dr som sagt en framstiende runmdstare som har utformat detta

estetiska konswerk. Men den harmoniskt uppbyggda drakormen och dess
inskriftsband har inte rdckt till for hela minnestexten och ddrfcir har ett
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"Huskrtrlarna - jtinlika. Brijdentn aoro de ltlistn rniin i landet och i
(kri gar) sk aran utotn lands. " I I l usfi 'at i ott : L. M. En o k s cn.

ertra inskriftsband pi fiamsidan samt en del av hcirnsidan tagits i ansprik

ar runristaren. Tiots denna utcikning har konstniren kunnat utfora sina

tilldgg enligt en vdl arvdgd estetik.

Dntering aa runsten.en

Eftersom 4-runan har dndrat ljudvlrde till "o", och ddnned blivit en o-

nna, kan Turingestenen herledas till rooo-talets mitt eller senare. Det

kistna kors som pryder fiIonumentet talar ocksi for en sidan datering.

Rundjurets utseende, det vill sdga det fhkturn att det dr en sirligt utfor-

rnad drakorm med dynamiskt linjespel, dr en yngre stilform som blev

populdr under rooo-talets mitt och perioden derefter. Mycket talar alltsi

for att denna stitliga runurkund hor hemma i rooo-talets andra hdlft.

Det skall dock pipekas att stungna runor och o-runan anv?inds mycket

sparsamt i denna runrika inskrift. Dessutom har runristaren oftast anviint

u-runan f'cjr att beteckna ljudvdrdet "o, vilket antyder att o-runan iir en

nymodighet sorn dnnu inte har tagits i fullt bruk. Med andra ord tycks

denna inskrift troligen tillhcjra inledningsfasen av rooo-talets mitt.

Va d runt e xt en b erlitt ar

Tirringestenen dr en ordrik runurkund som har viktig information att

f'cjrmedla angiende de egenskaper som vikingatidens vapenbrdder ansig

utmdrka en fortrdfflig krigarhr;vding. I denna inskription hyllar nigra

vapenbrcider sin stupade herre och liter eftervdrlden med runornas hjdlp

fi, veta vad som forldnade hdvdingen hans storartade efterm'ile.

Om vi forst och frlmst ser vem som litit resa detta dreminne finner vi

att ffe soner (Kettil och Bjdrn) och deras moder (Kettilo) har velat hedra

minnet av fadern och maken (Torsten). Dessutom finns Torstens broder

Anund med som medresare av runmonumentet. Fcirutom brodern, de

bida scinerna och hustrun passar dven Torstens "huskarlar" pi att hedra

sin herre.

"Huskarlar" var en vikingatida bendmning pi hirdmdn eller krigare

och hade ungefdr samma bewdelse som "hemtagarna" (se Haddebystenen

3 s. r6z). En huskarl var "en fri karl som tagit frivillig tjdnst hos en hus-

bonde eller hovding och stod till dennes forfogande". Huskarlarna (och

hemtagarna) var alla fria mdn som slutit upp kring en storman och ut-

gjorde hans bevdpnade frilje. De vapenfora kdrnparna itnjot fritt under-

hill och levde som jdmlikar i hcjvdingens hushill. I gengdld var de skyldiga

att biste honom i alla hans fcjrehavanden. Hovdingen belonade huskarlar-

nas trofasthet med dyrbarheter av guld eller silver samt vapen, och i gen-

gdld prisade de hans storslagna givmildhet. Det dr detta som isyftas med

orden "han hollo sina huskarlar vdl".

Ett tydligt bevis pi nordbornas sjdlvklara uppfattning om ett jemlikt

forhillande mellan hovding och undersite dr de ord i runtexten som be-

nittar att huskarlarna sig sig som Torstens jdmlikar. Huskarlarna kallar

Torsten "broder", vilket skall tolkas som att de var vapenbroder. Dessa

stolta kdmpar led knappast av negon falsk blygsamhet utan de prisar sig

sjllva for att vara "de besta mdn i landet och i krigarskaran utornlands".

Med dessa oblyga sjllvfdrhdrligande ord kan man sdga att tidsperiodens

ancla gcir sig gliillancle , eftersorn clen korta koncisa ordfoljden synboliserar
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det orubbliga sjdlvfortroende som avspeglas i vikingarnas bedrifter i ndr

och fiirran.
Huskarlarna och deras hovding rdknade sig uppenbarligen som rikets

frdmsta mdn, och detta rykte hade de fortjdnat i hdrnad med vapen i

hand; att strida var ndmligen vapenbrodernas yrke. Det var under en av

dessa otaliga strider som huskarlarnas herfctrare, det vill sdga Torsten,

stupade pi slagfdltet. Platsen for denna odesdigra kamp sigs ha legat

"cisterut i Girdarike", vilket var den vikingatida bendmningen pi Ryss-

land. "Girdarike" eller mer ordagrant "Girdarna", skall tolkas som "ett

omride dhr det fanns gott om befdsta stdder eller borgar", eftersom ordet

betyder just detta.

Att Torsten sdgs vara "krigarskarans frdmste" avsldjar att han var en

erfaren hdrforare och att han som krigarhovding gick i frdmsta ledet i

striden. Detta innebar givewis att hans vapenbrcider gjorde detsamma

eftersom huskarlarna fcirvdntades sluta upp vid sin herres sida och folja

hans vdg i kampen (jemf<ir gdrna med Hillestadsstenen r s. r54f.).

Under vikingatiden utfcirde ndmligen hovdingen en hdrforares upp-

gifter i strid. Med detta menas att han tog kommandot i strid och ledde

krigarfoljet under kampen. En vikingatida hovding kunde enbart fortjdna

sin rang och undersitarnas respekt genom att visa sigvara framstiende i

strid.

I slutet av runtexten pistis det att Torsten "var den bdste av landmdn"

och det sistndmnda ordet tycks vara ett slags titel. Det finns olika teorier

om hur bendmningen "landman" skall tolkas, men sjllva ordet bestir av

wi led, det vill sdga land och man, ddr det forsta betyder "fast mark",

"land" eller "en bestdmd del av riket". Den andra delen: man, betyder

helt enkelt "man" eller "mdnniska". Mrijligwis kan "landman" uttolkas

som "en person som dr i besittning av fasta landomriden eller jord-

egendomar", men ordet har sdkerligen haft en vidare betydelse (jiimfor

gdrna med benimningen boman s. zzrf.).

Vad personnamnen betrdffar, betyder Kettil - "kittel", "hjdlm" eller

"s\ydd". Kettil kan i vidare betydelse uttydas som "han som vdrjer" eller

"han som stir under (gudarnas) beslqydd". Bjrirn dr detsamma som djur-

namnet "bjdrn" och dr en kdmpes namn.

Anund var ett mycket forndmt namn under vikingatid och tidig med-

eltid, men det dr oklart vad namnet betyder. Mdjligen dr An en fcirkort-
ning av ansur ("hednisk gud") eller Arn ("cirn"). Und kan kanske hdrle-

das frin ordet "vind", men det dr lingt fr6n sdkert.

Torstens namn dr widelat och bestir av (guden) "Tor" och "Sten-
(block)". Denne hcivding hade med andra ord ett kraftfullt namn efter-
som Torsten kan uttydas som "han som besitter Tors styrka och dr orubb-
lig som ett stenblock".

Kvinnonamnet Kettilo bestir av orden "Kittel" och "O", det vill sdga

"holme" eller "halvo". Det dr intressant att den frirstndmnda sonens namn
har stora likheter med moderns namn och det dr knappast nagon tillf;illig-

het.

Det kors som pryder runmonumentet antyder att nigon av Kettil,
Bjcirn, Torsten, Kettilcj eller huskarlarna har bekdnt sig till den kristna

tron - men valet av religion tycks inte ha piverkat runstensresarnas livsslm
i ndmnvlrd utstrickning eftersom man har foredragit den urgamla tradi-
tionen att hedra de dodas minne med en mnsten. Det finns inte heller

nigot i mntexten som antyder en gudstro av det mer odmjuka slaget.

Run in s kriji e n firty dli ga d o c b urfir I i gnre b e s k ria en

"Syskonen Kettil och Bjcirn reste denna sten till minne av sin fader
Torsten. Och Anund reste stenen 6t sin broders (Torstens) minne.

Huskarlarna reste stenen i iminnelse av Torsten som var deras jdm-

like. Kettilcj reste stenen for att hedra Torsten, sin make. Vapen-

brciderna var alla kdnda som rikets bdsta krigare, bide inom och
utom landet. Torsten fdrpldgade sina huskarlar vdl, ty inget sakna-
des dem, varken mat, klddnad eller vapen. Han stupade i vildsam

strid dsterut i Girdarike. Torsten var den frdmste i krisarskaran

och den bdste av rikets landmdnl"

S lutkomm.entar nn gdende runarkunder som b erdttar
om jimtika a ap enbriid,er

\4kingarna hade en vdl etablerad syn pe jlmlikhet, vilken tar sig tydliga
uttryck i de runurkunder som har behandlats i detta kapitel. De vikinga-
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tida nordborna uppfattade sig nimligen som var mans like, och denna

livssyn var inte enbart forbehillen manliga vapenbrodraskap. Givetvis

var dven mannen och kvinnan j:imlikar, vilket bland annat tog sig uttryck

i att modrar och dottrar hade lika stor arvsrdtt som makar och soner

under vikingatiden (se till exempel Hillersjcihdllen s. ry3f.).
Om vi sammanfattar hur-uddragen i den information som formedlats i

ovanndmnda runurkunder kan vi bland annat dra fciliande slutsatser:

Den vikingatida jiimlikhetssynen tog sig bland annat uttryck i att

konungar kunde hedra sina understitar med en runsten, och attvapen-

broder kunde resa en minnesstod i sten till sin hovdings dra.

Vapenbrridraskapen hade en hierarkisk uppbyggnad, men jdmlikhet

ridde mellan medlemmarna.

En vikingahovding och hans mest framsteende krigare gick i friimsta

ledet i hernad och strid.

"Huskarl" och "hemtagare" var den vikingatida bendmningarna pi

krigare som tienstgjorde hos en hovding eller konung.

En god hovding som forpldgade sina huskarlar och hemtagare vil

fick ett gott eftermdle.

"Drdng" var liktydigt med en kdmpe och var en vikingatida heders-

bendmning pi en man som hade alla de egenskaper som en man borde

ha enligt idealen under denna tidsepok.

Vikingarnas minnestexter kunde ta sig poetiska uttryck och vara for-

fattade pi vers.

En vikingatida runurkund kan sakna utsmyckning. Men den kan ocksi

vara prydd med konstndrliga avbildningar och ornamentik'

Enligt den inhemska hedniska traditionen visade man omsorg om

den dtide och lade stor vikt vid ett gott eftermdle 6t den avlidne.

Krigarkonungar eller konungaittlingar fick den sista vilan i stora grav-

hdgar, det vill sdga buktande hogar som anlagts av torv eller sten.

Nordiska vapenbroder kunde vara hedningar eller kristna, men deras

livsslm och traditioner skilde sig inte ndmnvdrt it.

Runan m (som betyder "man", "mdnniska") dr, mirkligt nog, den run-

form som varieras mest i de vikingatida vapenbrddernas runurkunder.

Runurkunder som berdttar om
hedniska budskap

Bakgrund - spdren efter nordisk hedendom

Nutida nordbor kommer dagligen i kontakt med de fornnordiska gudar-

na, eftersom de flesta namn pi veckodagarna har ett hedniskt ursprung.

Guden Tyr har gett sitt namn 6t tisdagen, onsdagen har namngivits efter

Oden, Tor hcir torsdagen till och fredagens namn kan harledas till

gudinnorna Frigg eller Freja.

Veckodagarnas hedniska gudanamn dr fcir owigt dldre dn vikingatiden,

men de anvinds fortfarande, vilket gor att skandinaverna stdndigt blia

om in omedvetet, piminda om de gamla gudarna.

Myten om uikingatnas huuudgud

Veckodagarnas namn sdgs vara ett utmdrkt bevis pi att vira forfdder dyr-
kade flera gudar och inte hade endast en huurdgud. Men ndr historiska

lIrobocker redogor fcir den fornnordiska mytologin hivdar minga fors-

kare att vikingarnas frdmste gud var Oden. Detta pistiende anses vara

ett si vil dokumenterat faktum att fi wivlar pi dess sanningshalt.

I itskilliga irhundraden har vi hort berdttas om huvudguden Oden
som sades vara hovding i krigarparadiset Valhall, som alla vikingar strdva

efter att hamna i - givewis efter att forst ha srupat i ddel kamp pi slag-

fiiltet. Upphovet till denna teori finns i medeltida texter fran Island som
pistis hdrstamma frin vikingatiden och blev kanda i de skandinaviska
l5nderna pi r 6oo-talet. I dessa sentida texter, som hlrstammar frin r zoo-

och r3oo-talen, portretteras dessutom iskguden Tor som en stark, men

trcigfattad, komisk fi gur.
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Men vad har vikingatidens nordbor att sega om detta? Hade viking-

arna dverhul'udtaget en gudstro eller var de otrogna barbarer som inte

hc;llnigot for heligt? Finns det nigra samtida bevis for att Oden var den

frdmste guden, eller hade mojligwis nigon annan gudom foretrdde fram-

for den enogde?

I nedanstiende runtexter fir vi veta vem som var vikingarnas humdgud

och vi fir dessutom en inblick i deras slmsdtt angiende heliga ting samt

kdnnedom om vilken samhallstitel de framstiende religionsutdvarna upp-

bar.

Den Torsdyrkande drottningen - Laborgsstenen

Q{zrrejylland, DR z6)

(Sida A) rhafirukatufi . hiau . runaR . lasi ' aft

(Sida B) furui .trutnik.sina

Rhafnunga-Tbfi hiau runaR pessi aft Ponai, d'rottning sina.

"Rar'nunge-Tove hcigg runor dessa efter Torvi, drottning sin."

Runologisk kommentnr

Laborgsstenen saknar stungna runor och a-mnan. Samdiga ord ar tyd-

Iigt itskilda av skiljetecken om ordet inte inleder en rad, vilket gcir att

inskriften lr ganska enkel att ldsa. Mdrkligt nog varieras skiljetecknens

punkter frin tre till en, men om man granskar deras placering tycla det

frdmst bero pi platsbrist eller slitage di skiljetecknen ir fhrre dn tre.

Det finns inga slarv- eller stadel i den korta runtexten. En stavnings-

mdssig egendomlighet 1r dock att h-runan har placerats efter r-runan -

och inte tvdrtom, i ordetyfuafn (dvs. "ravn", "korp"). I senare (lis medel-

tida) texter stavas detta ord ndmligen oftast fuzafn.
Vid wi tillfdllen, det vill sdga i orden "Ravnunge" och "drottning",

har k-runan anvdnts for att beteckna det sammandragna ljudvdrdet "ng"
- nigot som var fullt tillitet enligt de vikingatida stavningsreglerna.
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Eftersom denna runtext dr si kortfattad saknas inte ovdntat en hel del

av futharkens runor. Fcirgives soker man efter 4-, b- och l-runorna -

vilket gor att endast tretton runtecken finns representerade pi Lrborgs-

stenen.

Bildmrissig analys

De bida hammartecknen som finns avbildade overst pi Laborgsstenens

A-sida och nederst pi dess B-sida kan med stor sannolikhet tolkas som

guden Tors heliga hammare. Det korta handtaget och hammarhuvudets

nigot knubbiga form overensstdmmer ndmligen utmarkt med de arkeo-

logiska flmden av vikingatida Torshammare.

En granskning av de bida hamrarnas placering visar att B-sidans Tors-

hammare har huvudet riktat nedit i forhillande till runtexten. A-sidans

hammartecken dr ddremot lagt pi sidan i forhillande till inskriftsbandet,

eller si pekar hammarhuvudet uppit och kroner monumentet om man

utgir frin sjdlva stenens resning. Hur som helst avslutas bida sidornas

nrntexter med hammarsymbolen.

Fcirutom de bida Torshamrarna saknar inskriften ciwig ornamentik,

om man inte rdknar inskriftsbanden som utsmyckning.

Datering ao runstenen

Laborgsstenen har onekligen ett ilderdomligt utseende. Att de raka

inskriftsbanden dr placerade parallellt i forhillande till varandra samt att

ldsriktningen dndras vid sidbltet, iir tydliga tecken pi att urkunden till-

hor den vikingatida runstensperiodens dldre skede, vilket innebdr att den

kan herledas till mitten eller slutet av goo-talet. Avsaknaden av stungna

runor fcirstdrker dessutom detta antagande.

Ti,'vdrr saknar inskriptionen a-runor, vilket innebar att detta runtecken

inte kan vdgleda oss di vi forsoker tidsbestdmma runstenen. Visserligen

kan h-runans direkta anslutning med r-ljudet i inledningsordet rbafn,

detvill slga "ravn" eller "korp", tyda pi ett lldre sprikhistoriskt stadium,

men under vikingatiden kunde hJjudet antingen tas bort eller ldggas till
- allt efter runristarens tvcke och smak, vilket sdr att man kanske inte
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"Rnununge. Tbr ai, drottning." Illustration: L. M. Enoksen.

brir ldgga alltfcjr stor vikt pi sprikhistoriska teorier di man Imnar datera
en runurkund.

I vilket fall som helst slms inga sentida drag i runstenens innehill eller
utseende, si det finns inget som hindrar oss att vidhilla det ovannimna
forslaget och datera den till goo-talets slut eller kanske till och med till
dess mitt.

Vad ntntexten berdttar

Laborgsstenens inskrift dr kort och koncis eftersom denna runurkund
innehiller endast 44 runor, som dr uppdelade i 6tta ord. Men den korta
texten och dess speciella hammartecken fcirmedlar dndi mycket infor-
mation.

Med detta vdrdiga och korttruggna monument har Rar.nunge-Tove
velat hedra sin drottning Torvi. Av hammartecknet att doma har itmin-



stone en av dem, eller mojligwis bida wi, varit Torsdyrkare; annars skulle

stenen knappast ha prytts med den heliga sl.rnbolen. Man kan friga sig

om vi kan ta reda pi vem av dem som Torshammaren var avsedd att

hedra (eller beskydda).

Som tur dr kan vi ta personnamnen till hjelp di vi forscjker utrdna

Torvis och Ravnunge-Toves religiosa tillhorighet och se ifall namnens

betydelse kan knytas till Torskulten. Det visar sig ndmligen att bida nam-

nen har stark anknytning till den kraftfulle guden.

Torvi dr ett ffedelat namn som bestir av Tor och Vi, varav det fcirsta

ledet givewis dr guden Tors namn. Sludedet, det vill sdga \4, dr en vikinga-

tida benimning pi en "helig plats" och finns delvis bevarat i uttrycket

(in)viga - det vill siga att "formedla religicis kraft" eller att "visa samhcj-

righet vid till exempel giftermil". Torvi kan med andra ord uttydas som

"hon som kdnner samhorighet med guden Tor" eller "hon som dr fcire-

stindarinna for guden Tors heliga omride".

Ravnunge-Toves namn bestir av olika bestindsdelar. Ravnunge bety-

der ordagrant "korpunge", ddr Ravn dr en 6ldre bendmning pi figel-

arten "korp", och ordet anvinds fortfarande i danskan. Korpen var forr

en helig figel som ansigs vara mycket klok, och ddrfor kan man mojligt-

vis antaga att tillnamnet Ravnunge har med esoterisk kunskap att gcira -

det vill sdga vetskap som endast speciellt invigda forstir. Tove dr en for-

kortning av namn som till exempel Torvid, det vill sdga namn med Tor i

forleden och en sluded som bcirjar pi bokstavenV ITorvid betyder "Md"

troligwis "skog", "trdd" eller "ved". Men andra ord kan Ravnunge-Tove

uttydas som "korpungen dr avTors virke" eller "Tors skog inhyser korp-

ungen".

Vid ett studium av namnen pi runstensresaren Ravnunge-Tove och

hans hedrade drottning Torvi dr det alltsi tydligt att bida har stark an-

knytning till guden Tor. Denna samhorighet forstdrks ytterligare av de

b6da hammartecknen som finns inhuggna i stenen. Om Torstecknen dr

sgnboler fcir deras gudstro eller om de mojligtvis dr till for att sllydda

stenen frin Sverkan, dr de vanligaste tolkningsalternativ som brukar fore-

sl6s f<ir Laborgsstenen. \4lket forslag som dr det rdtta dr helt upp till

betraktaren att avgiira, men om vi smllter samman alternativen till en

enhet kommer vi troligwis ganska ndra den ursprungliga betydelsen.
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Med tanke pi att det dr en Torsdyrkande man som har rest stenen till

minne av en kvinna, som ocksi har delat hans gudatro, kan det vara pi

sin plats att utrdna varfor hon fcirldnades denna hedersbetygelse. Dess-

utom dr det av intresse att titta nermare pi vilken stdllning hon hade i det

hedniska samfundet. Torvis titel avslojar att hon har varit en "drottning",

vilket kan sdgas vara en kvinnas hcigsta vdrdighetsgrad. Benimningen

drottning, det vill sdga "drottens eller hdrskarens fru", betyder givewis

"hdrskarinna" och i det vikinqatida samhdllet stod hon idmsides med

konungen i rang.

Eftersom Torvi var en drottning och runinskriften tycks hlrstamma

frin goo-talets andra helft, har det gjorts minga forsok att historiskt fast-

stdlla vem som var hennes make eller konung. Men istdllet for att utrdna
hennes makes herkomst bor man kanske fokusera pi det faktum att drott-

ningen tycks ha varit en person som uppbar sin egen dmbetstitel under

vikingatiden - och att ditidens mdnniskor uppenbarligen aktade henne

hcigt.

Ravnunge-Tove hedrar ndmligen sin hdrskarinna med en runurkund

som formedlar minnet frin den tid di nordborna tillbad sina inhemska

gudar - och den frdmste av dessa gudamakter var Tor. Undersite eller

drottning - alla kunde de tillbe den kraftfulle gudomen. Torvis namn

avslojar tydligt att hon holl Tor i allra hogsta dra eftersom namnet be-

tydde "hon som kdnner samhorighet med Tor". Om drottning Ton'i var

en forestindarinna fcir guden Tors heliga omr6de fir vi kanske aldrig

veta, men om vi skall ge hennes namn den betydelse det hade under

vikingatiden - si tycks hon trots allt ha varit det.

Runinskriften firty dligad och urfirligare b eskriu en

"Korpunge-Tove hogg dessa runor efter Torvi, sin drottning. (Tor

beskyddar denna sten!)"



Tor beskyddar stenen! - Velandastenen

(r/dstergodand, Vg r 5o)

bor"i . risfi . stin . iftiR . ukmut . buta . sin . miuk. kulan
l ikn.pur .u ik i  .

Forwi rasti sten aftiR Agmund, bonda sin, miok godan pegn. For aigi.

"Torvi reste sten efter Ogmund, (hus)bonde sin, (en) mycket god
thegn. Tor vige!"

Runologisk kommentar

Velandastenen saknar bide stungna runor och a-runor. Sjdlva inskriften

dr ganska enkel att tyda, eftersom varje ord i denna runurkund iir tydligt

Stskilt av ett skiljetecken. Mnrkligt nog fcirekommer dock tvi typer av

skiljetecken pi minnesstoden, ndmligen kryss eller tvd punkter, varav de

sistndmnda dr vanligast.

Angiende runtecknens utseende har m-runan en ilderdomlig form,

dar de bigformade bistavarna ir sammanfogade och bildar en cirkel vid

hul'udstavens owe del. Av de ovriga runorna, dr det b-runan som si ofta

visar den stdrsta avyikelsen fri'n normalformen eftersom dess bida big-

formade bistavar har sdrats fr8n varandra i mitten, och dessutom har

bistavarnas ytterkanter fdsts ldngre in pi huvudstavens civre och undre

del.

Det finns inga slarv- eller stadel i runtexten. Msserligen har n-runan

uteslutits i de bida orden "6gmund" och "(hus)bonde". Men enligt

vikingatida stavningsregler 5r det fullt tillitet att utesluta n-runan fram-

fcir t-runan, och denna regel har alltsi runristerskan anammat di hon

forflrdigade sin runtext.

Av futharkens samtliga runtecken iterfinns alla utom 4-, h- och l-

runorna i denna runurkund, vilket innebdr att tretton runtvper finns

respresenterade pi Velandastenen.
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Bildmiissig analys

Angiende den bildmdssiga utsmyckningen vicker det sdllsamma figel-

hur,rrdet som kroner Velandastenens inskription storst uppmdrksamhet.

Det dr ganska ovanligt med rovfiglar pi de vikingatida minnesstoderna.

Figelhuvudet dr avbildat i profil, vilket innebdr att ogat Ir mandelfor-

mat precis som runstenskonstens ormhur,rrden. Hwrrdet har en stolt res-

ning. Rovfigelns hjdssa, ndbb och hals dr tydligt Stergivna av runkonst-

ndren. Inskrifisbandet som foljer stenens konturer, fungerar inte bara som

bdrare av runorna utan fir dven qrmbolisera den stiliserade figelkroppen.

Konstndrens estetiska sinnelag och fcirtrolighet med den vikingatida

runkonsten framtrdder tydligt pi inskriftsbandet. Det visar sig nimligen

att inskriftsbandets inledande och avslutande ram dven har anvdnts som

den inledande och avslutande runans huvudstav.

Datering ao ranstenen

Det dr svirt att tidsbestdmma Velandastenen' trots att den har over-

vdgande ilderdomliga dragisitt utforande. \Allridigheten fcirstdrks ytter-

ligare genom att bide ildre och yngre stildrag forekommer i runtexten.

Inskriften saknar som sagt a-runan och stungna runot och avsaknaden

av den fcirstnimnda runan tyder pi en yngre tidsperiod, men avsaknaden

av de sistndmnda runtecknen talar for en dldre datering.

Det konsekventa uteslutandet av n-runor framfcir t-runan samt m-

runornas ilderdomliga utseende d,r alla tecken pi att runurkunden hor

hemma i ett dldre skede.

Givewis ir avsaknaden av kristna inslag ocksi ett tecken pe att run-

stenen dr gammal; om man inte vill tolka den hedniska ikallelsen som en

medveten reaktion mot den kristna l6ran. Det vill sdga att ikallelsen av

Tor var en avsiktlig protest mot att nya gudomar hade tagits i bruk av

nordborna.

Eftersom figelhur.'udet dr en ovanlig utsmyckning fir vi inte mycket

hjdlp av den vid ett dateringsforscik, men att den dr avbildad i profil tyder

pi en lmgre tidsperiod om man jiimfor med liknande runormshuvuden,

vilket inneber att runstenen kan hora hemma i rooo-talets mitt eller

senare.
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Den hedniska ikallelsen av guden Toq som avslutar runtexten, dr inget

sent sdrdrag - vilket hjiilper oss att tidfdsta denna runurkund till slutet av
goo-talet eller mojligtvis borjan av rooo-talet, men inskriften kan dock
vara lmgre in si.

Vad rantexten b errittar

Pi Velandastenen ir det dels den ovanliga figuravbildningen samt den
hedniska ikallelsen att guden Tor ska beskydda stenen och de personer

som omndmnes ddr som gor runurkunden spdnnande.

Om vi borjar med de bida kdrnfulla ord som avslutar runtexten, det
vill sriga " Torvige!", si dr det fcirsta ordet givetvis namnet pi den lraffille

guden och det andra ir ett vikingatida uttryck for en helig handling. Att

viga, eller att nigon viger, nigot it en gud var fcirr en helig handling som
innebar "att man bad om gudamakternas bistind att hjelpa till att skydda

de saker och ting som det behovdes vdrna om".

Givewis hade en dylik fras som "Tor vigel" inte nigot stort virde om
man inte trodde pi dess ord och innebord, vilket innebdr att denna
runurkund var forfardigad av en Torsdyrkande nordbo som avsig att hedra
minnet av en likasinnad. Det kan ddrfor vara pi sin plats att se om det

finns nigot ytterligare i runtexten som 96r att fcirknippa med hednisk

gudadyrkan.

Av namnet att doma har kvinnan som litit resa runmonumentet till

minne av sin make varit en Torsdyrkare eftersom hennes namn var Torvi.

Som det pitalades i beskrimingen av Lrborgsstenen s. r 78f., betyder det

widelade namnet Torvi "hon som kdnner samhcirighet med guden Tor"

eller "hon som 1r fdrestindarinna tcir guden Tors heliga omride". Att
runstensreserskans namn har en sidan tydlig anknytning till guden Tor

forstdrker de hedniska beroringspunkterna pi denna minnesstod.

Mannen, vars minne stenen avser att hedra, har namnet 6gmund.
Detta namn dr Sven det widelat, det vill sdga Og och Mund, varav det

forstndmnda troligwis betyder "civermdktig" eller "stor", och slutledet

betyder "skydd" eller "vdrn". Det skydd eller vdrn som isyftas med det

fornnordiska ordet Mund, dr fbrknippat med de hedniska gudamakterna

och kan ha namngivits 6t personer som varit beskyddare av heliga platser.
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"Tbr aige! (En) nrycket god. thegn." Ilhtstration: L. M. Enoksen.

Med andra ord kan Ogmund uttydas som "den hogeligen besLyddande"

eller "den mdktige besLyddaren av den heliga platsen".

Om man jhmfor betydelserna avTorvis och Ogmunds namn dr det sli-

ende hur lika de dr. Kvinnans namn antyder ju som sagt att hon har varit

fcirestindarinna av Tors heliga plats, vilket dr helt i linje med mannens

namn som sdger att han har varit beskyddare av en helig plats. Namnens

sldktskap hr alltfor stor fcir att det skall vara en ren tillfzillighet och hur som

helst forstirker de det hedniska intryck som denna runurkund formedlar.

Det finns ytterligare ett intressant ord i runtexten, ndmligen uttrycket

"thegn". Torvi ndmner att hennes make Ogmund var "en mycket god

thegn" och det dr uppenbart att det sistnimnda uttrycket iterger nigon

form av hedersrang eller samfundstitel i det vikingatida samhdllet.

:b
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Forskare har ldnge wistat om vilken samhdllsstdllning thegnarna hade,

utan att lyckas komma fram till ett tillfredsstdllande svar. Men om man

enbart utgir frin vira runurkunder, framgir det med all tydlighet att

samtliga thegnstenar (dvs. de runstenar som omtalar thegnar) saknar

kristna inslag och dr fullstdndigt hedniska i textinnehillet. Uttrycket thegn

tycks ha varit en titel som fcirknippades med den inhemska tron, och

hedersuttrycket "en mycket god thegn" var ett fcirtrlffligt eftermdle i det

ditida Skandinavien.

Torvi och Ogmund levde uppenbarligen i en vdrld dar de urgamla

gudamakterna var en pitaglig del av deras verklighet. Bida visade de Tor

sin vrirdnad, och makan ber dessutom om gudomens bistind frir att skydda

ireminnet it hennes make for all framtid. Den korthuggna ikallelsen av

Tor fcirmedlar ndmligen en slmnerligen kraftfull och vdrdig religicis mani-

festation.

Efter genomgingen av runtexten, iterstir det endast att kommentera

den ovanliga figelbilden som pryder inskriftsbandets topp. Med tanke

pi hur huvudet dr utformat, talar dess tydligt markerade ndbb for att det

ir en rovfi'gel, typ drn eller hbk som har avbildats. Men var denna figel

hcir hemma i den mytologiska sfdren 96r inte att utrdna. Det dr svirt att

veta om figeln har en bestdmd innebord eller om den enbart dr en estetisk

utsmyckning. I vilket fall som helst har bilden forfdrdigats av en mdster-

lig konstndr som har formitt att ge rovfigeln illusionen av liv samt en

tydlig fornimmelse av mystik.

Run in s kr iji e n fi rty d li ga d o c b urfi r li gnr e b e s kr ia en

"Torvi reste stenen efte. Ogrnutrd, sin make, som var en mycket

framstiende thegn. Tor beskyddar denna sten!"

I \il\
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Njut av Vinjuts kluriga text! - Landshammarstenen

(Sodermanland, So 167)

uiniutr. rais[i . stain . at.kufmunt. sun. sin . trik. kupan

Winiutr raispi stain at Gudmund, sun sin, drang godan.

"Mnjut reste stenen it Gudmund, sonen sin, (en) drlng god."

Ranologisk kommentar

Landshammarstenens inskription saknar bide stungna runor och flera
andra runor, men det senare beror delvis pi att runtexten dr si kort. Alla

ord i inskriften dr tydligt itskilda med skiljetecken - om inte ett ord inle-

der eller avslutar en ny rad. Denna bestdmda avgrdnsning underlittar
givewis tydandet av runtexten.

Med tanke pi att runristaren har behdrskat runchiffer (mer om detta
nedan) till fullo, dr det inte forvinande att runtexten dr fullstindiqt fri
frin slarv- eller stavfel.

I det ndstsista ordet, det vill sdga "drdng", har k-runan anvents for att
beteckna det sammanslagna ljudvdrdet "ng". Detta vidgade bruk av k-
runan var fullt tillitet enligt de vikingatida mnornas stavningsregler.

Bland sdrdragen av utformandet av runtecknen, finns en tydlig ten-
dens att flytta ned bistaven frin hur.rrdstavens topp, och detta bercir u-,
r- och t-runorna. I sedvanlig stil varieras s-mnorna med spegelvinda
varianter i forhillande till varandra.

Av futharkens samtliga runtecken saknas f-,4-,b-,1- och R-runorna,
vilket g<ir att endast elva av de sexton runformerna finns representerade
p6 denna korta inskrifr..

Men trots avsaknaden av en tredjedel av runorna, finns det ovanliga
runformer pi denna runurkund. Pi Landshammarstenens mittfira finns
det nimligen si kallade "kvistrunor" - en speciell form av lonnrunor

som skall hsas som ett runchiffer.
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Exkurs: Hur mnn tyder liinnranot

Det kan vara pi sin plats att fcjrklara hur lonnrunorna kan forstis och

uttydas. De vikingatida runorna var som bekant sexton till antalet och de

delades in i tre gmpper, si kallade "dtter".

Den fcjrsta dtten bestod av f-, u- b-, 4-, r- och k-runorna. Den andra

dtten bestod av h-, n- i-, a- och s-runorna. Den tredje dtten bestod av

t-, b-, m-, l- och R-runorna.

Indelningen av runorna i tre dtter och den bestdmda ordningsfoljd

som runtecknen hade i varje dtt, var en ncidvdndig grund eftersom det

skapade fcirutsdttningen fcjr att kunna rista lcinnrunor.

Men frir att ge samtliga mnor formen av ett runchiffer, ldt man den

forsta och den tredje etten byta plats med varandra medan den andra

dtten f<trblev oforendrad. Ddrmed bestod den fcirsta dtten av t-, b-, m-,

l- och R-runorna, och den tredje zitten av f-, u- b-, ?-, r- och k-runorna.

Nir man hade runchiffrets frjrutsdttningar ldara och visste vilka

principer som skulle styra dess nedtecknande, var det bara att vdlja vilken

ty? av lcinnrunor man foredrog och sedan rista in sitt meddelande. \./il-

ken sorts lcinnrunor man in valde, si var de alltid utformade enligt ett

och samma system. Det vill sdga att man pi ett eller annat grafiskt sdtt

mdrkte ut vilken dtt och ordningsf<iljd i denna dtt som den aktuella runan

hade.

Oftast mdrkte man ut mnans dttillhcirighet pi ena sidan av en huvud-

stav (eller dylikt) och ordningstalet i denna dtt markerades pi andra sidan

av samma huvudstav - nrecis som fallet dr med Landshammarstenens

kr.istrunor.

For att praktiskt demonstrera hur man gir tillvdga di man skriver lonn-

runor, tar vi denna runurkunds tvistrunor till hjalp. Pi stenens mitt iter-

ges tio tecken, ddr det fernte lr ett skiljetecken och de tvi sista runorna dr

en del av den si kallade ansiktsmaskens haka. Om vi rdknar bort skilf e-

tecknet iterstir nio runtecken som vi skall titta ndrmare p6.

Tecknen hr indelade i wi grupper, vilket innebdr att vi har med wi ord

att gora, och dessa tar fyra respektive fem runor i ansprik. \Ad en ndr-

mare titt pi dessa nio tecken visar det sig att det andra och tredje tecknet

i det forsta ordet dr vanliga runor, ndrmare bestdmt r- och i-runor.

I det ndstfol;'ande ordet dr hven det fcirsta samt det ldrde och femte
tecknet vanliga runor - i det har fallet, k-, a- och n-runor. Att man blan-
dar samman vanliga runtecken med lcinnrunor tyder pi att runchiffret
har varit avsett att ldsas - eftersom de sedvanliga runorna uppenbarligen
skulle forenkla tydningen av de aktuella orden.

Om vi overgir till de bida lonnrunorna i det fcirsta ordet, det vill sdga
det fdrsta och farde tecknet, visar det sig att den inledande kvistrunan
har en kvist till vdnster och en kvist till hoger om huvudstaven. Detta
innebdr att det dr dtt nummer ett samt den forsta runan i denna grupp
som avses, det vill sdga t-runan. Det forsta ordets avslutande kvistruna
har tre kvistar till vdnster och sex kvistar till hdger om hul'udstaven. Efter-
som det endast ir en dtt som har sex runor i sin grupp (de ovriga wi har
endast fem runor var) dr det uppenbart att det dr k-runan som avses med
denna kvistruna.

Di vi sdtter samman runorna i det fcirsta ordet, bildas den vanliga
vikingatida hedersbendmningen trik som skall uttalas fu.eng ochbetyder
"drdng" eller ndrmare bestdmt "kdmpe".

Det nlstfoljande ordet har wi kvistrunor, som utgcir det andra och
tredje tecknet. Den frirsta av dessa bida lcinnrunor har tre kvistar till
vinster och wi kvistar till hoger om hur.'udstaven. Den tredje ittens andra
runa rr givewis u-runan. Ndstfriljande kvistruna har tre kvistar till vdnster
och tre kvistar till hoger om hur.rrdstaven. Enligt runchiffersystemet ar
den tredje ettens tredje runa th-runan.

Om vi sdtter samman runorna i det andra ordet, bildas den fcirstdrkande
bendmningen kufan som skall uttalas godan och betyder "god", "for-
trafflig" eller "utmdrkt".

Vet man bara att samtliga runor har sin speciella ordningsfciljd samt
kommer ihig att futharkens fcirsta och tredje dtt skall byta plats di man
skriver eller tyder runchiffer blir problemen inte alltfor stora ndr man
stdlls infor lcinnrunor i en vikinsatida runurkund.

Bildmrissig analys

sjdlva inskriftsbandet har formen av en orm som fdljer stenens konturer
med en tydlig dragning it vinster. Ormhur.udet ses uppifrin och pryds
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ddrmed som brukligt dr med tvi glosformade ogon. En kluven tunga,

som har formen av en R-runa utgir frin ormhur,rrdets nos. Ormens stjert

smalnar av vid dnden och avslutas med en spiralformad rundel.

Forutom sjllva rundjuret, dr stenen dessutom smyckad med en si kal-

lad ansiktsmask - ddr man tydligt kan skonja ogonbryn, ogon, ndsa,

mustasch och skdgg. Den nedre delen av ansiktsmaskens haka, eller hak-

skdgget, iir uppbyggd av tve runor som avslutar sjdlva runtexten.

Ansiktets mustasch och skdgg har avbildats enligt den konsmdrliga

dverlappningsprincip som var si populdr under vikingatiden. De linjer

som sgnboliserar skdggvdxt overlappar varandra vdxelvis pi ett sdtt som

tycks vara inspirerat av en fldtad lddermask.

Tlots runormens nigot primitiva utseende avslcijar ansiktsmaskens

utforande att en framstiende och fantasirik runkonstndr har forfdrdisat

detta runmonument.

Datering rtu vanstenen

Eftersom Landshammarstenen saknar flera runor, den har ju som sagt

endast elva runtecken i den korta runtexten, dr det ganska svirt att datera

runinskriften pi runologiska grunder. Det dr inte ldtt att avgora om av-

saknaden av 4- och R-runorna skall tolkas som att vi har med en )mgre
inskrift frin rooo-talets senare hdlft att gora, eller om det helt enkelt

beror pi att texten dr si kortfattad.

Avsaknaden av stungna runor kan ju i motsats till detta tolkas som ett

dldre drag, vilket gcir att villridigheten tycks oka di man fdrsoker tid-

fdsta denna runurkund med runologiska hjdlpmedel.

Det hedniska textinslaget tyder mdjligwis pi tidsperioden vid 9oo-
talets slut eller rooo-talets borjan. Men om korstecknet som dr ristat pi

en av stenens sidor dr samtida med runorna hor minnesstoden snarare

hemma i mitten av rooo-talet eller senare.

Om vi tar stenens bildframstillningar till hjdlp tillhcjr ormhu'l-udet och

ansiktsmasken en tidsperiod som strdcker sig frin goo-talets slut till rooo-

talets fcirsta hdlft. Lonnrunorna dr fcir ovrigt ett sdrdrag som i monu-

mental skrift blir vanligare i senare vikingatid, och detta faktum tyder

ddrmed pi att inskriptionen iir yngre dn det fciregiende forslaget.

Med andra ord hirstammar denna runurkund frin en tidsperiod som
strdcker sig frin slutet av goo-talet till omkring rooo-talets mitt eller
senare, mer exakt dn si gir det namligen inte att datera inskriften.

Vnd r"unte xt en b erdttnr

Landshammarstenen har en f<jrhillandevis kort text, men dess innehill
har itskilligt att fcirmedla angiende vikingarnas hedniska tro. Dessutom
visar lonnrunorna att ditidens nordbor kunde anvdnda sina runor pi ett
mer gitfullt vis - men avsikten var dock atr denna rungita skulle gi att
lcisa.

Om vi granskar den korta texten mdrker vi att en fader har rest stenen
till minne av sin son. Faderns namn var \4njut och sonen hette Gud-
mund. Intressant nog kan bida namnen knltas till det hedniska religions-
utovandet. Mnjut dr ett widelat namn, det vill sdga \A och \ut, varav
det fcirsta ledet dr den gamla bendmningen pi en "helig plats (som var
beldgen ute i naturen)". Det dr pifallande att detta si vanliga ord flA)
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fortfarande betecknar samhcirighet i vir kultur. Dessutom finns ordet

"vi" dven bevarat i uttryck som (in)viga - det vill siga "att fcirmedla reli-

gids kraft" eller "aft visa samhcirighet vid till exempel giftermil".

Ordet "njut" eller "njuta" har samma betydelse nu som di, det vill

siga "att finna vdlbehag och gledje i nigot" eller "att hdnge sig 6t nigot

tillfredsstdllande". Namnet Viniut kan alltsi uttydas som "han som nju-

ter av den heliga platsen" eller "han som visar sin hangivenhet it den

heliga samhorigheten".

Fadern Mnjuts namn hjdlper oss att forsti tro/nnet av den hedniska

tron. Namnets ordagranna betydelse avslojar att vikingarnas religions-

utcivande innebar slmnerligen aktiva och glzidjerika handlingar samt att

de kdnde en starkt rotad samhcirighet med sina heliga platser

Sonens namn, Gudmund, dr dven det widelat och bestir av orden

Gud och mund. "Gud" har idag ungefdr samma betydelse som i forna

dagar, med den viktiga itskillnaden att vikingarna dyrkade mer In en

gud, men Tor var den gudom som stod hogst i kurs. Ordet "Mund" dr

sedan l6nge utdott i dagens sprikbruk, men pi vikingatiden betydde det

"skydd" eller "vdrn". Gudmund kan med andra ord uttydas som "han

som ster under gudarnas beskydd" eller "han som vdrnar om gudarna".

Det verkar knappast vara nigon tillfallighet att bide \4njuts och Gud-

munds namn har en si tydlig anknytning till den hedniska tron och

dyrkandet av de heliga makterna. Det [r inte omojligt att fadern har till-

delats sitt namn i l'uxen ilder, men sonen har kanske fitt sitt forpliktande

namn som barn. Mojligtvis har Vinjut varit en framstiende hedning, som

cinskat att Gudmund skulle gi i hans fotspir eller si har namngivningen

helt enkelt syftat till att gudamakterna skulle vaka over hans son.

Trots onskan om gudarnas bistind, har sonen dott fore fadern. Men nlr

\4njut avslutar sin son Gudmunds runristade ireminne, vlljer han att

formedla en kortfattad och osentimental hyllning med lijnnrunor. Detta

originella fcirfarande var inte ett sitt for fadern att dolja sina ord utan

skulle istdllet forstdrka deras innebcird. T}ots det tyder valet av kvistrunor

p6 att \4njut medvetet har velat forsvira det nigot fcir ldsarna av mntexten.

Gitor och losandet av dem var en populir idrott fdr ditidens nordbor.

Den vikingatida futharken och dess ljudvdrden var ju som bekant (se s.

47f.) uppbyggda enligt ett snillrikt system som aldrig hade tagits i bruk
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om vikingarna inte hade tyckt om den form av gidcisande som runtydning

faktiskt dr! Ddrfor dr det inte konstigt att nordborna fann stor gl?idje i att

uweckla runornas svirtydbarhet 1'tterligare, i s)'fte att testa ldsarens fan-

tasi och formiga att fdrste lonnrunornas fortdckta budskap.

Intressant nog dr runchiffrens uppbyggnad och principer desamma -

oavsett geografisk utbredning, vilket i allra hogsta grad forstirker deras

sldktskap med futharkens ljudvlrden. De likartade grundsatser som styrde

nordbornas lcinnrunor och runtecknens ljudvdrden antyder nimligen att

invinarna i det vikingatida samhdllet kunde enas om saker som bercjrde

deras sprik och den grafiska frirmedlingen av det.

Nordborna mi ha ansett att de kom frin olika landsdndar och de

skdmdes inte fcir att framhdva sin hdrstamning, men det ir uppenbart att

skandinaverna uppfattade sig som ett och samma folk om man utgir frin

deras gemensamma sprik eller de vikingatida mnornas likriktade upp-

byggnad och betydelse.

Ndr ditidens mdnniskor har tolkat lcinnrunorna pi Landshammar-

stenen, har de efter viss tankestimulerande moda kommit fram till att

Gudmund givits det hedervIrda omdomet "en god drdng". Detta heders-

omndmnande var en synnerligen irofull kommentar, som sammanfat-

tade vikingaandan med wi kdrnfulla ord. Med "en god drdng" avsig man

en dristig karl som drevs av en outgrundlig lust att utfora djdrva bragder

i okinda trakter.

Det dr uppenbart att \4niut var stolt civer sin son, eftersom "en god

drdng", som sagt, var den vikingatida bendmningen pi en initiativrik man

eller yngling som vigade se faran i vitogat utan att weka pi sin egen

formiga - och hade mod nog att prova sin sryrka i suid. Och kanske var

det ett sidant vapenskifte som dndade Gudmunds liv.

Run in s k r ift e n fi rty d I i gn d o c h urfii r li gar e b e s k riu en

"Mnjut reste stenen till minne av sin son Gudmund - en riktig

kdrnpe, som var som en man skulle vara."



En spimans minnesstod - Baldringestenen

(Skine, DR 294)

purkisl . sati . kubl .lausi . aftiR. tuma . sban. fi:upaR. sun '

fapur. sin. harla. kupan. bikn

Porgisl satti kumbl Paasi ajiiRToma span, Frodarsun,fadursin - harda

godan pegn.

"Torgel satte kumler dessa efter Tirme sp6(man), Frodars son, fader

sin - (en) mycket god thegn."

Runologisk kommentat'

Baldringestenens inskription saknar stungna runor, och dessutom letar

man forgdves efter g-runan pi denna minnesstod. Samtliga ord ar tydligt

itskilda med skiljetecken, vilket underldttar tydningen av runtexten. En

intressant detali ar att tre olika typer av skiljetecken forekommer pi denna

runurkund: kryss, runda punkter och tillplattade punkter.

Texten br fri frin slarv- eller stavfel. Rent starmingsmdssigt ser man

dock vid ett tillfelle, i ordet kubl som skall uttalas kumbl och betyder

"kumler" eller mer bestimt "stenstoder", att runristaren har lititb-runan

s).mbolisera de sammanslagna ljudvdrdena "mb". Men detta vidgade bruk

av b-runan var fullt tillitet enligt de vikingatida stavningsreglerna.

Ndr det gdller runornas utseende visar b-runan en nigot annorlunda

form eftersom de bida bigformade bistavarna har glidit ifrin varandra

vid hul.udstavens mitt, men denna variation dr ganska vanlig bland de

vikingatida runtecknen. Pe h-, n- och a-runorna dr bistavarna ibland

placerade ganska lingt ned pi humdstaven, vilket innebdr att bistavarna

befinner sig nedanfcir huvudstavens mittpunkt.

Av futharkens samtliga runtecken saknas endast a-runan, vilket bery-

der att femton runtecken finns representerade pi denna runsten.
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Bildmtissig annlys

Baldringestenen pryds av en ornamentik som helt saknar figurmdssiga

inslag, vilket inneblr att den dr utsmyckad med abstrakta dekorationer.

Pi toppen av detyttre inskriftsbandet finner man en utsokt krona. Denna

krona bestir av wi spiralformade rundlar som utgir frin inskriftsbandets

lcterlinje. Ddrefter slms en bladliknande utsirning som breder ut sig ovan-

fcir rundlarna och bildar en dramatisk dy'namik med sina vassa tungor

jimfdrt med rundlarnas mjuka spiraler.

Kronans civerdel krons av en spetsig huva som pekar uppit och vars

sidokanter har en nigot buktande form. Ett band med dubblerade vig-

rdta linjer avgrdnsar kronan frin runorna. Samtliga element i kronan dr

for ovrigt fullstdndigt harmoniska, vilket innebdr att den venstra sidan dr

identisk med den hrigra.

Det lilla inskriftsbandet, som befinner sig i mitten mellan de civriga

inskriftsbanden, pryds dven det av en krona, som dr ganska lik den oversta

kronan. Skillnaden dr att den bladliknande tungan saknas pi den nedersta

kronan i miniformat.

Inskriftsbanden dr utformade som wi bigformade valv, ddr det andra

dr placerat innanfor det forsta. Tackvare det tomrum som skapats ovan-

for det korta inskriftsbandet i mitten, forstdrks det vdlvda linjespelet pi

stenens yta ytterligare.

Den vackra kompositionen och den strringt hillna harmonin tyder pi

att detta runmonument har utformats av en framstiende vikingatida

konstndr. Det 6r pifallande vilken fcirnim virdighet som ornamentiken

lyckas symbolisera.

Datering au ntnstenen

Avsaknaden av A-runan och alla former av stungna runor fcirsvi'rar en

datering av Baldringestenen. Rent runologiskt fir vi den motstridiga

informationen att frinvaron av a-runan tyder pi att runurkunden dr

yngre, detvill slga frin rooo-talets mitt, medan avsaknaden av de stungna

runorna tyder pi att den dr dldre, det vill sdga frin slutet av goo-talet

eller borian av rooo-talet.
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" Tume spd(tnan) - kn) mycket god thegn." Illustation: L. M. Enoksen.

Om vi tar ornamentiken till hjnlp visar den sig ha ilderdomliga inslag
som gir att hdrleda till goo-talets mitt eller nigot senare. Runrextens
hedniska innehill tycks iven det peka pi den dldre vikingatida runstens-
perioden, nimligen slutet av goo-talet.

Vid en granskning av runtecknens ldsriktning visar det sig dock att
runorna inte byter l5sriktning ddr den nya inskriftsraden rar vid. Detta
fcirfarande Ir inget ilderdomligt tecken och tycks tyda pi att denna
runurkund skall hirledas till rooo-talets fcirsta helft.

Men fcir att vara pi den sdkra sidan kan man tidsbestdmma Baldringe-
stenen till en tidsepok som strlcker sig frin slutet av goo-talet till b<irjan
av rooo-talet.

Vad runtexten berdttar

Baldringestenens inskrift formedlar intressant information om den
vikingatida hedendomen och vilka fdrdigheter som premierades av dem
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som hade kontakt med den civersinnliga vdrlden. Pi denna runurkund

hedrar en son minnet av sin spikunnige fader.

Sonen Torgel som forfdrdigat runtexten har varit min om att betona

sin fader Tumes egenskaper som spiman, eftersom han vhljer att ta med

dennes tillnamn i inskriften. Faderns tillnamn var ndmligen "Spi", vilket

betyder "spikunnig", "siare" eller "spiman". Torgel passar dessutom pi

att beretta att Tirme Spi hlrstammade frin Frodars dtt, vars namn (dvs.

Frodar) kan uttydas som "den vise" eller "den kunnige".

Skzilet till att Torgel uppger vem Tume (och han sjdlv) hdrstammar

ifrin dr helt enkelt en sjdlvforh'drligande manifestation, som avser att

betona den visdom som har frodats i deras dtt.

Att Tirme Spi var en betydelsefull person i ditidens samhdlle avsldjar

hans titel, och inskriftens sista ord pipekar att han var en "mycket god

thegn". Som tidigare ndmnts (se Velandastenen s. r84f.) var thegn en

samhdllstitel som enbart uppbars av hedningar. Dessutom finns det tecken

pi att samtliga thegnar var framstiende individer som itnjot stor respekt

och beundran i det ditida Skandinavien.

Ndr vi granskar de fdrdigheter som Tirme sdgs ha haft visar det sig att

den enda upplysning vi har om honom dr att han varit spikunnig, och

troligwis dr det denna egenskap som forldnat honom hederstiteln thegn.

Att kunna sia om framtiden pi ett trovdrdigt sdtt var en formiga som

uppenbarligen stod hogt i kurs bland vikingatidens nordbor. Di som nu

kiinde mdnniskor en skrdckblandad fascination infor dem som kunde se

saker som var fordolda fdr andra.

Huruvida Torgel har drvt sin faders egenskaper fir vi inte veta negon-

ting om i runtexten. Men nir Tume namngav sin son gav han honom ett

namn med bide hedniska och krigiska inslag. Torgel dr ndmligen ett fii-

delat namn och det forsta ledet, det vill sdga Toq dr givewis detsamma som

namnet pi guden Tor. Det avslutande ledet, det vill sdga Gel eller Gisl,

betyder "spjut" eller "pilskaft". Med andra ord kan Torgel (eller Torgisl)

uttydas som "Tors pilskaft" eller "han som har Tors styrka i sitt spjut".

I mninskriften finner vi inledningsvis nigra intressanta uppgifter om

att runstenar kunde vara en del av ett stdrre minnesrnonument. Texten

sdger uttryckligen att Torgel "satte kumler dessa" till minne av sin fader.

Kummel eller i flertal, kumler, [r for ovrigt en gammal bendmning pi

stora stenar och kan i det hdr fallet uttydas som "stenstoder" eller
"minnesstoder". Att dessa kumler niimns i flertal qyder pi att Tirme spe-
mans minnesmonument ursprungligen bestod av flera stenstoder som
placerats tillsammans enligt en estetik som ditidens (och dven nutidens)
nordbor fcirstod sig pi att uppskatta.

Mkingatidens nordbor hade en hel del mdjligheter och traditioner frir
att visa de doda sin omsorg. De kunde ndmligen pi en och samma ging
hedra de ndra och klira med minnestext i runor pi en sten som utsmyckats
med vacker ornamentik och dessutom lita andra minnesstoder fcirstdrka
det monumentala uttrycket. Ditidens mdnniskor saknade varken den
kunskap eller fantasi som krdvdes for att deras minnesmonument skulle
ge ett storslaget intryck.

Runin s kriji e n fii rry d li ga d o c h utfir li gar e b e s k ria e n

"Torgel satte dessa stenstoder till minne av sin fader - Tirme den
spikunnige, som var Frodars son. Tume var en utmdrkt karl och
han uppbar hederstiteln thegn."

S latkommentar" angdende r.unurkund.er som

berrittar om hedniska budsknp

Det har skrivits itskilliga bocker om vikingarnas inhemska religion, och
i dessa skrifter avhandlas en och annan myt som pistis hdrstamma frin
vikingatiden. Men vid ett nermare betraktande av innehillet i dessa med-
eltida myter och en jdmforelse med vad originalurkunderna berdttar om
sarnma dmne, mdrker rnan omgiende att det inte dr samma bild som
fbrrnedlas i de medeltida sagorna och pi vira runstenar.

Det dr minga som kdnner till den fornnordiska gudaldran, och mest
kdnda tycks de dripliga berittelserna om guden Tor vara. Men dessa myrer
lyckas knappast att formedla den s1m som ditidens mdnniskor hade pi
sin mest omtyckta gudorn.

Om vi analyserar den infonnation de vikingatida nrntexterna ger oss
formedlar vira fcirfdder en annan bild rin clen som anses vedertagen bland
cle flesta rn:.inniskor idag. Diirfrir kan nran hoppas att framtidens forskare
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kommer atild.gga storre vikt vid vira originalurkunder, det vill sdga run-

inskrifterna, di de forsoker utrcina vikingarnas religiosa kulturliv' Det dr

pa runstenarna som den verkliga uppfattningen om vikingarnas gudar

och gudatro framtrdder i full dager.

Om vi sammanfattar hul'uddragen i den information som formedlats i

ovanndmnda runurkunder kan vi bland annat dra foljande slutsatser:

. Tor var vikingarnas frdmsta gud och det fanns en religios kult knuten

till hans namn.
. Bide kvinnor och mdn kunde dyrka den gudamakt som bendmndes

Tor.
. Den kortskaftade hammaren var guden Tors heliga symbol.
. Man kunde be om guden Tors bistind och beslqydd i en vikingatida

minnestext.
. "Tor" anvdndes som forled i bide kvinnlisa och manliga namn under

vikingatiden.
. Bide mdn och kvinnor kunde ha ett namn som antyder viktiga reli-

giosa uppgifter inom Torskulten.
. '\A'var den vikingatida bendmningen pi en helig plats dir ceremo-

niellt religionsutovande forekom.
. IJnder vikingatiden kunde en manlig undersite hedra sin drottning

med ett hedniskt runmonument.
. En maka kunde hedra sin make med en minnestext som inneholl kraft-

fulla hedniska inslag.
. "Thegn" var en titel i det vikingatida samhellet som uppbars av mdn

som var knutna till den hedniska religionen.
. Spikunnighetvar en egenskap som beundrades avvikingatidens nord-

bor.
. Hedniska runurkunder kan vara prydda med figuravbildningar eller

renodlad ickefi gurativ ornamentik.
. Hedniska runurkunder har oftast en ilderdomlie stil i deras ornamen-

tik och fi guravbildningar.
. Hedniska runurkunder ar ofta kortfattade.
. Om lcinnrunor anvdnds i en runtext finns det oftast ledtridar som

hjelper tydaren att tolka texten. Avsikten var aldrig att dolja textinne-

hillet.
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Runurkunder som berdttar om
vikingarnas kristendom

Bakgrr.nd - den nya religionen

\4kingarna hade sin egen inhemska gudstro, men de kom givewis iven i

kontakt med andra religioner under sina otaliga utlandsfdrder. IJte i

Europa var kristendomen den religion som hade flest tillbedjare och storst

imbetsmannamdssig auktoritet bakom sig. Md en och annan plundrings-

rdd hade nordborna konstaterat att kristendomen var en vilmiende reli-

gion samt att kyrkorna ruvade pi mingen skatt.

Ndr skandinaviska hovdingar och konungar mcitte sina uddndska mot-

svarigheter vid officiella sammankomster blev de varse att de flesta euro-
peiska statsoverhur.rrden var knutna till den kristna tron. Det dr inte svirt

att forste att framstiende vikingar kunde se ekonomiska fordelar med att

tillhcira en sidan stark och politiskt vblfungerande organisation som kris-

tendomen trots allt var vid denna tid.

Vad aar en kristen aiking?

Frin vikingatiden hdrstammar itskilliga runurkunder som dr mdrkta med

kristna syrnboler och i vars texter man finner bciner riktade till Gud. Det

finns en historisk tradition inom historieforskningen som framhiver kris-

tendomens betydelse som formedlare av en mer hrigtstiende kultur dn vad

ditidens nordbor pistods kdnna till. De vikingatida skandinaverna fram-

stdlls ibland som ociviliserade barbarer som inte kunde undg6 att hdnforas

civer den ldrdom och kulturella resning som foljde i kristendomens spir.

Men man kan friga sig om det finns nigra bevis fcir att det var den

kristna kulturella skolningen och den fromma livssynen som nordborna



ville anamma. Vad sdger vira originalurkunder frin denna tid om den

kristne vikingens kynne? Kan man skonja nigon mdrkbar skillnad i sed-

vdnjor eller livsslm om man jnmfrir en hednings runtext med en kristens?

Eller Ir det mojligen s6 att kristendomens intring till en borjan endast

var ett religiost mode som hade mycket liten inverkan p6 de urgamla

sedvdnjorna?

Runurkunderna dr hdr den bdsta kdllan till fcirstielsen om hur den nya

religionen uppfattades och om hur den piverkade instdllningen till livets

viktigare frigor. I fdljande runurkunder ges det exempel pi de kristna

vikingarnas syn pi svek, hdmnd och forlitelsebegreppet samt vad

kyrkobyggnaderna kunde anvindas till.

Mi Gud svika dem

Sionhemsstenen r

som svek Rodfosl -

(Gotland, G tl+)

rofuisl. auk. rolalf .pau.l itu . raisa. staina. eftir. sy[ni. sina
.l bri" . pina . eftir. ropfos . han . siku . blakumen .i . utfaru

kuf . hielbin . sial . roffoaRkup . suiki . !a . aR. han. suiu .

Ro&risl aak Rodalf, pau letu reisa staina eftir ryni sina pria. Penna

ajlir Rodfos, han s(w)iki blakumen i ufaru. Gud bielbin sial RodfoaR.

Gud nuiki pa, eR han swi(k)u.

"Rodvisl och Roddlv, de ldto resa stenar efter soner sina tre. Denna
(sten dr rest) efter Rodfos, honom sveko blakumdn i utfdrd. Gud

hjalpe sjel Rodfos. Gud svike dem, som honom sveko."

Runologisk kommentar

Sjonhemsstenen r innehiller minga runologiska egenheter. Denna

runurkund har wi olika typer av stungna runor, vilka bendmns y-runor -

det vill sdga stungna u-runor och e-runor - det vill sdga stungna i-runor.

Ljudvhrdet for y-runorna dr "y", medan e-runans ljudvdrde troligwis dr
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"&" i denna inskrift. I runtexten kan man dessutom se att 4-runan dndrat

ljudvdrde till "o" och har blivit en o-runa. Det faktum att o-runans bida

bistavar genomkorsar dess humdstav er ocksi ett tydligt tecken pi att g-

runan har forvandlats till en o-runa.

Ndr det gdller runtecknens utseende visar det sig att s-runan har for-

men av en kortkvistruna (eller stavlds runa), det vill sdga att den endast

bestir av en halverad hu'r.-udstav. En intressant detalj dr att en punkt eller

prick har placerats pi, s-runans nedersta del och markerar dess slut.

Av de ovriga runorna har b-runan en egendomlig form eftersom

bistavarnas mittpunkt inte har kontakt med huvudstavens mitt - vilket

annars dr brukligt. \4d nigra enstaka fall har dessutom u- och r-runorna

fdrkortats och uppnir ej full liingd, det vill sdga de vidrcir inte inskrifts-

bandets ovre linje.

Stavningsmdssigt finns det ett ff,tal slarvfel, och i bida dessa fall dr det

i ordet "sveko" som en runa, dock inte densamma, har glomts bort. Lds-

ordningen av runtexten ir ganska lett att folja och de flesta ord ar tydligt

itskilda med skiljetecken, vilket giveois underldttar tydningen.

Av futharkens alla runor finner man samtliga sexton runtecken i denna

inskription, samt tve stungna runor, vilket innebdr att arton olika

runformer finns representerade pi Sjonhemsstenen r.

Bildmrissig analys

Man behover inte titta ldnge pi Sjonhemsstenens figurornamentik for

att konstatera att det ir en framst6ende konstndr som har utfort utsmyck-

ningen. De konstfdrdigt utformade drakormsslingorna som vrider sig i

dramatiska poser vid inskriftens nedre hdlft har en kraftfull dynamik i

rorelserna och en vdl alwlgd harmoni i sin komposition.

Om man fdljer det vdnstra inskriftsbandet till dess borjan kan man till

slut se ett litet drakormshur,-ud i profil. Detta ormhur,'ud har en rundad

nos, ett mandelformat ciga och en giftdroppe som utgir frin nosen samt

en rundad fliiskliipp. Att det dr en drakorm (och inte bara en runstens-

orm) som avbildats, bevisas av att den har underben och fot och att foten

vidrcir det vdnstra inskriftsbandet. Som vanligt har drakormsfoten wi

klor och en rundad ti, och dessa bildar en greppande pose.

Den spiralformade rundeln som avslutar svansen dr vanliga kompo-

nenter i en drakorms utseende - men sdllan dr de si minga som de dr pi

denna minnesstod. Tie spiralformade svansar 5r avbildade pi vardera

sidan om varandra, och samtliga sex svansar harmonierar utmlrkt med

dess motsatta sida.

Det visar sig dessutom att den vdnstra drakormsfoten har sin motsva-

righetvid inskriftsbandets hcigra sida, och den hcigra foten ror 6ven den

vid den undre inslriftslinjen. Eftersom den vdnstra sidan kontrasterar

mot den hcigra kan man anta att det ursprungligen har funnits ett drak-

ormshur,rrd pi den hcigra sidan dven om det numera er bortnott och ddr-

med utplinat.

Inskriftsbandet som omgirdar runtexten foljer stenens konturer. Ste-

nens owe del har en fallosliknande utformning och det tydligt marke-

rade inskriftsbandet forstdrker detta utseende. Till slut sammanstrilar

de bida inskriftsbanden vid stenens mitt, precis under den nedersta kors-

armen, ddr de dr fdstade i wi sammanbindande rosettoglor.

Det kristna korset som pryder stenens oversta del och omgdrdas av

fallosens topp, bestir av fyra ansenliga korsarmar - som dr initbuktade

vid ytterkanterna. Mellan de stora korsarmarna finns ytterligare fyra dia-

gonala korsarmar som dr ovala till formen och mindre i storlek. Samtliga

korsarmar dr dessutom fdstade i en cirkelrund kedia.

Datering aa runstenen

Rent runologiskt kan man herleda Sjonhemsstenen r till rooo-ralets

senare hdlft. Av de stungna mnorna dry-runan (dvs. den stungna u-runan)

den runa som tas i bruk sist under vikinsatiden - ndmlisen under rooo-

talet senare hhlft.

Att 4-runan fordndrat sitt ljudvdrde till "o", och ddrmed har fcirvand-

lats till en o-runa, dr en tydlig indikation pi att inskriften inte kan vara

dldre dn rooo-talets mitt. Den grafiska utformningen av o-runan, det vill

sdga att de bida bistavarna genomkorsar hur,rrdstaven, dr dven den ett

tydligt tecken pi att vi har med ett yngre runmonument att gdra.

Givewis forstdrker de kristna inslagen, som utmerkes av korstecknet

och den kristna bonen, dateringen till rooo-talets senare del.
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Det strcimlinjeformade drakormsmonstret er dven det ett konsmer-

ligt stildrag som hor slutet av vikingatiden till. Med andra ord si pekar

samtliga bestindsdelar i detta minnesmonurnent pi att Sjonhemsstenen

r hdrstammar frin rooo-talets andra hdlft.

Vad runtexten berlittor'

Sjonhemsstenen r dr rnycket intressant for dern sorn viil bilda sig en upp-

fattning om hur vikingarnas kristendom sig ut och hur den nya religionen

piverkade de inhernska sedvinjorna. Om vi tittar ndrmare pi det budskap

som denna runurkund forrnedlar rndrker vi omgf ende att vikingarna inte

hade tagit det kristna forlitelsebegreppet till sitt hjirta.

I inskriftens inledning forklaras det hogtidligt att en fader och

moder har litit forfdrdiga detta runmonunrent for att hedra minnet av

sina tre soner. Runtexten berettar vidare att en av dessa soner, Rodfos,

blev sviken under en utlandsfard. De som utforde det f'orsitliga didet

uppges vara "blakumdn", vilket anses betyda valacker (vlacher) eller

ndrmare besthmt folk frin Valakiet, i nuvarande Rumlniens sydliqaste

del.

Uppenbarligen har Rodfos fcirdldrar mottagit detta sorgebud utan att

fi mdjlighet att hdmnas pi de usla stackare som forridde deras son, efter-

som det geografiska avstindet omojliggjorde blodshdrnnd. Men ndr fcir-

dldrarna forfdrdigade minnesstoden med den sedvanliga bcinen om att

den kristna guden mi hjdlpa den dode - passade de dessutorn pi att be

Gud att han skulle svika dem som svikit deras son.

Blodshdrnnden ingick som en viktig del i den nordiska livsstilen och

det Ir tydligt att den nya tron inte har lyckats ftirlndra denna djupt rotade

sedvdnja. Att vdnda andra kinden till vid en oforrdtt, som dessutom kostat

en iittmedlems liv, var helt otrinkbart fdr en vikingatida nordbo.

De vikingatida nordborna tycks ha haft ldttare att f-orlika sig med

konceptet "ciga f'dr oga, tand for tand" hn forlitelsebudskapet "att

vdnda andra kinden till". Fadern Rodvisl och modern Rodalv ber alltsi

om Guds bistind och hoppas att han skall hj:ilpa clern i denna familje-

angeldgenhet. Det dr rorande att se foraldrarnas personliga syn pi den

kristna gudornens lirnktion, vilket antyder att de hade er.r fdrtrolig och

"Gud hjiilpe yil Rodfos. Gud nike detn, sont bonotr saeko."
Ilhntratiott: L. M. Enoksen.

ickeauktorittir uppfattning om gudamakterna och vad de kunde anvdn-
das till.

Att sjdlva runstenen var en del i ett stcirre minnesmonument avsldjas
av det faktum att runtexten berdttar att det ursprungligen bestod av flera
stenar - eftersom "stenar" ndmns i flertal. Orn rnan betdnker all den om-
sorg (aniitandet av en ypperlig runkonsrndr och uppfcirander av en stcjrre
rnonumental stenkrets) som lagts ned pi detta minnesmdrke - dr det
uppenbart att Rodvisl, Rodilv och Rodfos har tillhort en fcirnim dtt.

Eftersom faderns, moderns och sonens namn inleds pi samrna vis, kan
det vara intressant att se vad denna forled betyder. Forleden "Rod" iir ett
sedan ldnge utdott orcl i de skandinaviska spriken, men pi vikingatiden
kunde det betyda "bercim", "berommelse", "ara" eller "seger". Att en
fordlder ocl-r ett barn har salnma forled var inte ovanligt pi vikingatiden
- mcll det var ovanligl..rre .rtt man och hustru hade si snarlika namn.



Kanske har makan eller maken namngivits i vuxen ilder - under stark

piverkan av sin respektives namn.

Omvi fortsdtter med de olika slutleden i namnen, si dr "Alv" i kvinno-

namnet en feminin beteckning pi den mltiska varelsen "alv" - ett vdsen

som nirmast kan forklaras som ett mellanting mellan mdnniska och gud.

Roddlv kan allts6' uttydas som en "drorik kvinna av alvernas sldkte" eller

"den beromda dlvan". Av moderns namn att doma har det inte inneburit

nigon motsdttning for en kristen nordbo att ha ett namn med hedniskt

ursprung.

Ndr det gdller sludederna i faderns och sonens namn, det vill sdga

"\4s1" och "Fos", miste jag t''verr sega att mina kunskaper i fornnordisk

namngirming inte rdcker till, men kanske andra forskare i dmnet har los-

ningen pi detta spdrsmil. I vilket fall som helst visar den gemensamma

forleden i familiemedlemmarnas namn, att de medvetet har velat fram-

hdva sliktens ryktbarhet.

Runinskriften fiirtydligad ocb utfirligare beskria en

"Rodvisl och Roddlv lit resa dessa stenar till minne av sina tre sctner.

Denna sten hedrar minnet av Rodfos, som flrdades utomlands och

blev forsfltligt sviken av folk frin Valakiet. Mi Gud hjiilpa Rodfos

sjdl och wika de usla stackare som svek Rodfosl"

Han kdmpade och dog i kyrkan - Sjustaristningen

(Uppland, U 687)

runa . lit kiara . mirki at sbialbupa . uk. at . suain . uk. at .

antuit. uk at . raknaR. suni . sin . uk. ekla . uk. sirip . at.
sbialbupa .bonta sin an uaR.taulr . i hulmkarli . i olafs . kriki
.ub iR.  r i s t i . ru

Runa let giera merki at Spiallboda ok at Suain ok at Andwett ok at
RagnaR, syni sin(a) ok Egla; ok Siri6 at Spiallboda bonda sin. (H)ann
waR daudr i Hohngardi i Olafs kOrirki. ApiRristi ru(naR).

Sjustaristningen (Uppland, U 68). Illustration: L. M. Enoksen.

"Runa let gdra mdrke it Spjallbode och 6t Sven och it Andvdtt och
it Ragnar - soner sina, och Egla och Sirid it Spjallbode - (hus)bonde

sin. Han var dod i Holmgird i Olafskyrkan. Oper ristade runorna."

Runologisk kommentar

I Sjustaristningens inskrift frjrekommer shrngna runor ganska sparsamt
och di de forekommer dr det e-runor, det vill sdga stungna i-runor vi har



att gora med. Rent grafiskt tycks a-runan finnas i runtexten, eftersom

denna runtyp dr den ilderdomliga varianten med bistavarna pi endast en

sida om huvudstaven, men dess ljudvdrde avslojar att det 5r en o-runa.

En hel del runologiska egenheter finns pi denna runurkund. For det

fcirsta har runmdstaren flera ginger l6tit den runlosa och dekorativa

bandslingans ytterkanter fungera som hul'udstav it enstaka runor och

vid wi tillfiillen som bistav it u-runan, ndr det genomkorsar inskrifts-

bandet. Intressant nog fciredrar runristaren vdnderunor (k-runan) och

kortkvistrunor (t-runan) n[r bandslingan anvdnds som huvudstav.

IJtseendemdssigt dr th-runornas bigformade bistav ovanligt stor och

tar oftast nlstan hela huvudstaven i ansprik. Aven b-runornas bistavar

tar stor )ta i ansprik, vilket gor att dess ytterkanter blir fistade i inskrifts-

bandets innerkanter i stdllet for pi huvudstavens topp och botten.

Mssa bistavar pi t-runorna dr nedflyttade frin hul-udstavens topp, och

vid ett tillfille dr bistavarna si ligt placerade att de befinner sig pi huvud-

stavens mitt, precis som h-, n- och a-runorna. Som tidigare nlmnts finns

kortkviswarianter med bland lingkvistrunorna - och det dr t- och n-

runan som en enstaka ging har avbildats med bistaven pi endast en sida

om huvudstaven. Vill man vara petig kan man dessutom sdga att o-runan

dr en kortkvistnrna.

Rent stavningsmdssigt glcimmer eller utesluter runristaren ibland runor

i enstaka ord. Dessutom fcjrekommer skiljetecken ganska sporadiskt;

ibland har de glcimts, och ibland itskiljer de flera ord i foljd.

Av futharkens samdiga runtecken iterfinns alla sexton i denna run-

urkund. Eftersom det dessutom finns nigra stungna i-runor i inskriften

fcjrekommer det sjutton runty?er pi Sjustaristningen.

Bildmrissig ana.lls

Sjustaristningen dr utford pi ett stort stenblock och konstniren har

uppenbarligen varit en framstiende runmdstare. Detta minnesmdrke

bestir nimligen av en vdldig drakorm, vars l5nga svans vrider sig i kraft-

fulla ittaformade cirklar. Drakormens hals, overkropp, mage, svans, ben

och fot dr tydligt markerade, och ddrmed dr rundjurets anatomi ovanligt

enkel att urskilia.
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Drakormens avlinga hur-ud dr som vanligt avbildat i profil och har
nacktofs, mandelformat dga, spetsig nos och smal underlipp som avslu-
tas med en svagtmarkerad rundel. Framtillvid nosen finns en giftdroppe.
Dessutom utgir ytterligare en giftdroppe frin civerldppen, vilken uweck-
lar sig till en bandslinga som slingrar sig mellan inskriftsbanden och drak-
ormens ktopp. Denna bandslinga avslutas med en oval figur som liknar
ett ormhuvud uppifrin, fast utan de bida obligatoriska ogonen.

Pi rundjurets ben dr l5r och underben tydligt itskilda. Foten bestir av
wi linga spetsiga klor och en rundad ti. Huruvida mittdelen av benet
skall tolkas som en vad eller en hdl dr inte helt klarlagt. Men om det dr en
hdl som dr avbildad, visar det dn en ging atr den vikingatida runkonsren
hade en forkarlek for att forldnga och civerdriva vissa kroppsdelar eller
lemmar.

Drakormens kropp, eller rdttare sagt dess enorma svans, vrider sig
dramatiskt och bildar tre perfekta cirklar. Samtliga tre cirklar harmoni-
serar utmirkt med varandra. Dessutom utgdr svansens utmynnande inde
med spiralformad rundel ocksi en harmonisk motpol till drakormshur,'u-
det. Inuti drakormssvansens civersta cirkel avbildas ett kristet kors, vars
korsarmar dr bredast vid ytterkanterna och smalast vid dess bcirian. ndm-
ligen i korsets mitt.

Angiende inskriftsbandets tre cirklar visar det sig att den ena cirkeln
alltid kan bilda en ittaliknande figur med vilken som helst av de bida
iterstiende cirklarna, och detta faktum gdller samtliga runskriftsbirande
cirklar. Aven den runlcisa bandslingan strdvar efter att skapa ittor och
cirkuldra figurer. Det finns med andra ord itskilliga ittaliknande figurer
i kompositionen.

Det dr inte svirt att se att Sjustaristningen hiller ypperlig konstndrlig
klass i sin dramatiska uppbyggnad och dynamiska estetik. Sdllan har man
skidat en mer kraftfull och gracicis drakorm frin vikingatiden dn det run-
djur som pryder denna runurkund.

Dntening au rxtnstenen

Det faktum att Sjustaristningens inskription innehiller o-runor, det vill
sdga att a-runan har dndrat sitt ljudvirde till "o", antyder att vi har att



gora med en runurkund frin mitten av rooo-talet eller senare. Fcirekoms-

ten av e-runan, det vill siga den stungna i-runan, dr dessutom en indika-

tion pi att mntexten tillh<ir en )mgre tidsperiod.

De tydliga kristna inslagen, som till exempel korset och omndmnandet

av en ky'rka, dr saker som ocksi hor till slutet av vikingatiden' Thr vi

dessutom urkundens bildkonst till hjelp vid dateringsfcirsoket avslojar

drakormens stromlinjeformade design; med sitt avlinga smickra huvud

och mandelformade ciga samt dynamiska svans i harmoniserade ittor

rider det knappast nigon wekan om att de konsmdrliga stildragen till-

hor rooo-talets senare del.

Alla indikationer talar alltsi for att denna runurkund kan tidfdstas till

rooo-talets andra hdlft, och snarare till slutet ln borjan av denna period.

Va d runt e xt en b er litt ar

Sjustaristningens textinnehill ar intressant pi minga sdtt. For det forsta

dr det endast kvinnor som har litit forfdrdiga denna runurkund' En mo-

der hedrar sina soner och wi fruar hedrar sin (gemensamma?) make.

Dessutom omtalas en lcyrka, beligen i det avldgsna Holmgird, som fitt

sitt namn efter Nordens forsta kristna helgon.

Om vi borjar med modern sdgs det uttryckligen i runtextens inled-

ning att det ir hon som 6r initiativtagare till detta minnesmdrke. Moderns

namn ir Runa, och detta ord betyder inte bara "skri'r'tecken", utan har en

mycket vidare betydelse. Runa dr ndmligen ett urgammalt begrepp som

bland annat kan uttolkas som "hemlighet", "kunskap" och "fdrdighet".

Med andra ord kan namnet Runa uttydas som "hon som besitter kunska-

pen om hemligheterna" eller "kvinnan som har bide kunskap och fdrdig-

het".

Runa har uppenbarligen varit en fruktsam kvinna eftersom hon fitt

fizra soner - ndmligen Spjallbode, Sven, Andvdtt och Ragnar. Tiagiskt

nog har hon dock overlevt dem alla. Modern har visat stor fantasi och

variation di hon har namngivit sina sciner, eftersom de alla har ganska

olika namn. Sven, och framfcir allt Ragnar, dr typiska herremansnamn

och f<irr i tiden gav man dessa namn endast till personer som tillhrirde

frirnima dtter.
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"Han aar diid i Olafskyrkan." Illustration: L. M. Enoksen.

Sven dr ett icke sammansatt namn som helt enkelt betyder "ung man".
I namnet Ragnar finns kvarlevorna av den urgamla bendmningen pi de
hedniska gudamakterna - som fdr ovrigt finns bevarat i uttrycket "rag-
narcik", det vill sdga "gudamakternas cide". Om man delar upp namnet i
Ragn och Ar, si betyder forleden "gudar" eller "gudamakter" medan efter-
ledet dr en fcirkortning som anses betyda "krigsher" eller "vdrja" och
"beskydda". Ragnar kan ddrmed uttydas som "han som beskyddar gudar-
na" eller "han som stir under gudamakternas beskydd".

Andvdtt dr ett widelat namn, ddr forleden troligwis betyder "emot"
och slutledet kan uttolkas som "vdga". Andvitt kan alltsi uttydas som
"han som vdger (fdr och) emot". Av mansnamnen iterstir di Spjallbode
- som ir inskriftens huvudperson, ty det dr hans livsode som fir stcirst
utr',mme i runtexten. Tlwirr kan jag inte fdrklara vad hans namn be.'-
der.

Men i vilket fall som helst ndmns denne Spjallbode forst av de fzra
sdnerna, och det dr endast hans dodssdtt som omtalas i urkunden. Det
sdgs uttrycldigen att Spjallbode dog i Olafskyrkan i Holmgird, och bide
kyrkans namn och platsen ddr den var uppfcird dr intressanta uppgifter.
Om vi bcirjar rned \yrkans namn dr det den norska krigarkonungen Olav



den helige som har varit k],nkans skyddshelgon. Denne norske vikinga-

konung stupade i strid ir ro3o och han var dessutom den fijrsta nordbo

som fick helgonstatus av den kristna pivemakten.

Tydligen har det funnits en kyrka helgad it Olav i Holmgird, vilket

var vikingarnas namn pi Novgorod, som 169 i Girdarike, det vill sdga

Ryssland. Att det inte bara forekom fromma boner och meditativa kon-

templationer i Olafskyrkan, avsldjas av det faktum att Spjallbode blev

dodad i kyrkan. Runtexten uppger ndmligen aft han "var dijd" (dvs. blev

dodad) "i Olafskyrkan".

Man kan ^nta att de vikingatida nordborna hade en praktisk uppfatt-

ning vad kyrkobyggnader kunde anvdndas till och de wekade knappast

att anvdnda dem som fiirskansningar i ogdswdnliga trakter. Men i Olafs-

kyrkan gick tydligen vapenskiftet si vildsamt till att Spjallbodes liv inda-

des i det avldgsna Holmgird.

I ditidens v[rld fanns det trots allt en fungerande nyhetsformedling

mellan Girdarike och Skandinavien, eftersom budet om Spjallbodes cjde

uppenbarligen nidde hembygden. Men denne krisme viking sorides dock

inte bara av sin moder. Det finns andra kvinnor som hedrar hans minne

i runtexten, nimligen Egla och Sirid.

Egla dr en feminin variant av det osammansatta mansnamnet Egil,

som betyder "frukan" och "skreck" eller "spets" och "vapenegg". Kvinno-

namnet Egla kan alltsi uttydas som "hon som har formigan att invagga

skrdck med sin vapenegg". Sirid dr diremot en forkortad variant av det

widelade namnet Sigrid. Forleden "Sig" betyder "seger", och efterleden

"Rid" betyder "hdrskarinna". Sirid kan alltsi uttydas som "den segerrika

hdrskarinnan". Bida kyinnonamnen har en synnerligen kraftfull innebcird,

och roligwis har namnen avsett aft Aterge kvinnornas karaktdrsdrag pi

ett korrekt sitt.

En intressant detalj dr att biLde Egla och Sirid kallar Spjallbode fdr

"sin make", vilket antyder att han haft wi hustrur. Hur detta minggifte

fungerade i praktiken dr svirt att utrdna - men de bida fruarna kunde

uppenbarligen samsas med hans moder om att l6ta uppfora ett gemen-

samr minnesmonument till Spjallbodes ira.

Slutligen skall det dven ndmnas att runmestaren som har forFdrdigat

detta konstnirliga runmonument har signerat sitt misterverk ldngst ned
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till hoger med orden "Oper ristade runorna". Fcir att inte inkrikta pi

den minnestext som kvinnorna bestdllt har Oper ristat in sin signatur

utanfiir inskriftsbandet. Denne framstiende runkonstndr anvdnder em

tillnamn, det vill sdga 6per, som tycks antyda hans sjdlvforhdrligande

sinnelag. Namnet betyder "gaphals" eller "skrikaren" och dr en passande

benlmning pi en man vars konstverk lr si dramatiskt utformade att de

pikallar betraktarens uppmlrksamhet dn idag, drygt 9oo ir efter att han

ristat in sitt konstfdrdiga rundjur i stenhellen.

Runinskriften firtyd,ligad och utfirligare beskria en

"Runa ldt gcira detta mimesmdrke till minne av sina soner Spjall-

bode, Sven, Andvltt och Ragnar. Sirid hedrar sin make Spjallbode
- och det gcir dven Egla. Han (Spjallbode) blev dridad i Olafskyrkan

i Holmgird. Oper ristade runorna pi denna stenhdll."

S lat kommentar an g,i end.e ranurkunder som

berlittar om aikingarnas kristendom

Ndr man granskar innehillet i kristna runurkunder, mirker man ingen

ndmnvdrd skillnad i attityd och livssgr mellan de hedniska och kristna

minnestexterna. De historiker som har velat giira gdllande att kristen-

domen gav nordborna den civiliserade skolning de si llnge hade trdngtat

efter forringar samtidigt vira fcirfiders urgamla kultur och sedvdnjor.

Det sdgs ofta att de kristna europ6erna introducerade skrivkonsten i

Norden, men faktum dr nordborna hade anvlnt sina inhemska skriv-

tecken (runorna) i drygt ett i'rtusende innan de latinska bolstdverna togs

i bruk i Skandinavien. For att ytterligare fortydliga detta tidsperspektiv,

bor det pipekas att den latinska skriften Snnu inte anvdnts lika ldnge i

Norden som runorna,

De vikingatida nordborna var bide stolta och mycket medvetna om

sin egen kultur, vilket innebar att deras sedvinjor och livsiskidning inte

fordndrades sdrskilt mycket ndr en ny religion fick ftste i hembygden.

Det skulle fcirst droja tills vikingaandan var kvdst innan kristendomen

slutligen lyckades omvdnda skandinaverna till ett Guds- och civerhets-



fruktande folk. Men di har vi hamnat i medeltiden, di vidskepelse och

vanfcirestdllningar fritt kunde formedlas och frodas inom den kristna

kultursfdren under itskilliga irhundraden.
Om man sammanfattar information som formedlats i runurkunderna

i detta kapitel kan man bland annat dra fciljande slutsatser:

a

a

Runurkunder med krisma inslag hor till slutet av vikingatiden.

Kristna runmonument dr oftast utsmyckade med konstflrdiga drak-

ormar och estetiskt komponerade ormslingor.

Ett kristet kors eller en kristen bcin markerar att nrnstensresarna har

bekdnt sig till den kristna tron.

Kristna vikingar utforde en form av verksamhet utomlands som kunde

sluta med vildsam dod for de inblandade.

Det finns inga ndmnvdrda skillnader mellan en kristen och en hednisk

vikings sedvdnjor.

Fcirlitelsebegreppet, det vill sdga "att vdnda andra kinden till" vid en

oforrdtt, ingick inte i vikingarnas kristendom.

\4kingarna hade ett ickeauktoritativt forhillande till den kristne

Guden och tillbad honom pi ett fortroligt vis.

Krisma nordbor kunde ha hedniska namn.

En kristen viking kunde ha wi fruar.

Kyrkobyggnadervar ibland skideplats for aktiviteter som kunde sluta

med dcidlig utging.

Utomnordiska kfrkor kunde vara helgade it en skandinavisk krigar-

konung.

Nyhetsformedling mellan yttervdrlden och hembygden fungerade i

det vikingatida Norden.

Framstiende runkonstrrdrer kunde anlitas av personer som ville an-

vdnda deras kunskap fcir att forfdrdiga ett minnesmonument.

a

a

a
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Runurkunder som berdttar om
matglada vikingar

Bakg,und. - uikingen hemmaaid

Under senare ir har man inom historieforskningen och arkeologin sokt

finna och fcira fram den fredlige vikingen i rampljuset. Modernt skolade

forskare har pipekat att de flesta nordbor stannade hemma under den

tidsepok vi kallar vikingatiden och att det endast var rikt och mnktigt folk

som var inblandade i de beryktade utlandsfdrderna. Det pistis alltsi att

de fattiga och medelkjsa holl sig pi hemorten och knappast tog del i de

dramatiska hdndelser som idag dr historia.

Att vikingatidens nordbor inte direkt var nigra stugsittare avslojas av

alla de hdrjningar och lingvdga resor som de foretog utomlands. Men

dndi itervdnde vikingarna till sina hemtrakter efter de minads- eller

irsldnga fdrderna. Man kan d8, frl,ga sig vad de i si fall itervdnde till?

For att bdttre fcirsti vad som lockade hem de vikingatida nordborna, kan

det vara pi sin plats med en inblick i det sociala umglnget i hemtrak-

terna.

Myten om den fredlige uikingen

Dagens arkeologer och historiker vill gdrna framhdva alla de tecken som

tyder pi att de hemmavarande nordborna levde ett stillsamt bondeliv

under vikingatiden och att deras vardag flot fram utan nigra stdrre for-

stroelser. De frodiga gdstabudsskildringar, som ofta gitt att finna i tidi-

gare generationers historiebocker ses numera som nationalromantiskt

trams och har fcirpassats ut ur historien av den seriosa forskargemen-

skapen.



Men stdmmer den moderna uppfattningen civerens med vikingarnas

egen bild? Finns det mcijligwis nigra runurkunder som framhdver vikten

av livsbejakande umglnge och samkvdm i festlig anda? Eller var de

vikingatida nordborna en trostlos skara mdnniskor som knappast forstod

sig pi att njuta av livets goda? A" det ett riktigt pistiende att vikingarna

bara var nigra blodtdrstiga barbarer som inte hade fantasi nog att roa sig

pi fredligt vis?

En viss villridighet kan uppste om man lyssnar till alltfor minga teorier

som dessutom drar it olika hill. Deirf<ir ir det ett utmdrkt alternativ att

ridfriga de nordbor som levde och befann sig hemmavid under vikinga-

tiden, och lita dem redogora fcir de fredliga egenskaper som de ville fram-

hdva fcir kommande generationer. Det kommer kanske inte som nigon

stcjrre overraskning att man under vikingatiden drade dem som inte

snilade med maten och kunde bjuda sina vdnner pi ett rejdlt gdstabud.

Flustrun hedrar sin

Sovestadsstenen 2

matglade make -

(Skine, DR z9r)

tuna . sati . stain.lansi . aftiR.bram .bunta .sin . auk. askutr
. sunR. hans . han. uaR. bastr. bumana' auk. rniltastr. mataR

Tonna satti stain pansi ajliR Bram, bonda sin, auk Asgan; sunR hans.

Han waR bestr bomanna aak m.ildastr mataR.

"Tonna satte sten denna efter Bram - (hus)bonde sin och fugot,

sonen hans. Han (Bram) var brist (av) bomdn och (giv)mildast (med)

mat."

Run o lo gi s k k o rrzm e nt ar

Pi Sovestadsstenen z finner man varken stungna runor eller a-runan,
men i andra sidan saknar den inte ovanliga runformer. Om man studerar

de runtl?er som runmiistaren har fciredragit ldgger man strax mdrke till

z r B

Sijuestsdsstetten z (Skdne, DR z9r). Illustration: L. M. Enoksen.



att s-mnan och m-runan dr utfcirda pi ett sdtt som ar,'viker frin den gdngse

normen. Det visar sig ndmligen att s-runan har fitt en forlangd (eller en

hel) hurudstav och att m-runans bistavar har fitt formen av en heltdck-

ande cirkel. Pi den enda th-runan i texten dr den buktade halvcirkel-

formade bistaven sdllsamt vidstrdckt och tar ndstan hela hul'udstavens

yta i ansprik.

Fiir civrigt dr det ganska lett att tyda texten eftersom samtliga ord dr

tydligt itskilda med skiljetecken. Det vdlgjorda utforandet av denna run-

sten framhdvs av att det inte finns nigra stav- eller slan{el.

Av futharkens samdiga runtecken saknas endast a-runan, vilket inne-

bdr att femton runformer finns representerade pi Scivestadsstenen 2.

Bildmlissig annlys

Den vdl avvagda kompositionen och det fortrlffliga utnl,ttiandet av ste-

nens yta visar att Scivestadsstenen z knappast har utforts av en klipare.

Mdsterlig komposition med inslag av optiska villor (se till exempel orm-

huvudets vdnstra sida och dess sammankoppling med inskriftsbandet)

forstdrker helhetsintrycket av ett utscikt och vil disponerat konswerk.

Ormhur,rrdet som pryder monumentet dr avbildat uppifrin, och ddr-

med kan man som vanligt se wi glosformade ogon, medan hul'udet ut-

mynnar i en spetsig nos. En nacktofs utgir frin ormhumdets hcigra sida

och fortsitter over pi stenens hcirnsida, der den avslutas i en rundel. Det

bor kanske pipekas att denna t'? av nacktofs ir vanligare pi ormhur,'uden

som avbildats i profil.

Ormslingan med runor foljer inledningsvis stenens konturer, men gcir

sedan en dramatisk vdndning och gir den motsatta vdgen tillbaka pi

inskriftsbandets inre spir. Eftersom ormslingans svans itervdnder till

ormhuludet och fdstes vid dess ena oga, omgirdar ett fristiende inskrifts-

band med rundade dndar den avslutande runtexten.

Datering au runstenen

Avsaknaden av stungna runor eller kristna inslag talar for en tidig date-

ring, vilket innebdr att den hdrstammar frin rooo-talets forsta hllft eller

nigot tidigare. Det weogda rundjuret ger ocksi ett ilderdomligt intryck,

eftersom denna form dr dldre dn de profilvdnda drakormarna.

De cirkelformade bistavarna pi m-runan blir ovanligare ju lingre in

pi rooo-talet man kommer. Vi saknar som sagt 4-runan (eller o-runan) i

denna inskription, men u-runan anvdnds konsekvent fcir att beteckna ljud-

vdrdet "o" - vilket gor det dn troligare att urlmnden dr dldre dn rooo-

talets mitt.

\4sserligen dr ormhur,'udets nacktofs ett konstndrligt stildrag som bru-

kar uppfattas tillhora slutet av vikingatiden, det vill sdga rooo-talets mitt

eller senare. I si fall brukar dock ormhur-udet eller drakormshur,-udet

vara itergivet i profil, vilket alltsi inte dr fallet hdr.

Med andra ord talar det mesta fcir att Sovestadsstenen z kan hdrledas

till rooo-talets forsta hdlft, och framfor allt irhundradets inledningsfas.

Att denna runsten inte :ir yngre in det ovanndmnda dateringsfcirslaget

rider det fdga wekan om, men den kan mojligrvis vara dldre, och i si fall

tillhrjr den goo-talets slutskede.

Va d runt e xt e n b e r ritt ar"

Innehillet i Scivestadsstenen z har stor betydelse for dem som vill fordjupa

sig i den gdstfria livsstil som styrde vikingarnas umgdngesformer. Denna

runurkund dr ndmligen ett utmdrkt exempel pi hur hogt de vikingatida

nordborna vdrderade gdstfrihet; annars skulle det knappast ha ansetts

vdrt att ndmnas som en beundransvdrd egenskap i eftermdlet pi en run-

sten.

Bram, som runstenen 1r rest till minne av, har uppenbarligen varit en

givrnild mdnniska eftersom det dr detta karaktdrsdrag som hans hustru

Tonna har velat berdtta frir eftervdrlden. Tonna har for civrigt dven velat

hedra sin son fugots minne med detta runmonument, men runtexten

kretsar frdmst kring maken Bram.

Ndr man granskar Sovestadsstenens inskription nirmare finner man

bland annat ett ord som verkar vara en sorts titel eller ett uttryck for en

samhdllsstdllning, ndmligen bendmningen "boman". Om man uttyder

sjdlva ordet, mlrker man att det bestir av wi led - bo och man. Ordet bo

har ungefdr samma betydelse som "boning", "bostad" eller "hemvist".
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Slutledet i bornan betyder givetvis "nlan" eller "minniska". Namnet

boman tycks alltsi betyda "en man som har fhst vistelseort" eller helt

enkelt "en bosatt nran''.

Det rider dock olika uppfattning om hur uttrycket boman korrekt

skall uttydas. Det ovanstiende forslaget skall endast ses som en teoretisk

rnojlighet och inte som ett vedertaget bevis. Men hur som helst tycks

Brarn ha varit en vdlbdrgad man soln har haft gott ol11 tnat; annars borde

det ha varit svirt fcir Bram att bli rvktbar for sin sdstfria natur i sin om-

givning.

Mingen man och kvinna har uppenbarligen fitt god forpligad vid

Brams gdstabord och det sdgs uttryckligen i runtexten att Bram var "giv-

mildast med mat". En tcirutslttning for den omndmnda gdstfriheten Ir

givewis att man 5r i besittning av en plats ddr man bjuda in sina gdster,

och man miste ocksi ha nigot att bjuda pi. Om boman kan tdnkas vara

en dtel i det vikingatida samhdllet dr det uppenbart att den hade med

formogenhet och fast egendom att gora.

\,4lka matrdtter det bjods pi hos boman Bram och hur festligheterna

tog sig ut vid hans givmilda gillen kan man endast spekulera om. Men

Brams namn tycks antyda att gillesvlrden var en gladlynt och hogrostad

person, efterson det dr beskrivande och betyder "den (hdgljutt) brun-r-

mande". Kanske ger Brams narnn oss en ledtr'id om den Inuntra och

hogljudda stemning som ridde vid hans gdstabud. I vilket fall sorn helst

verkar gdsterna knappast kunnat beklaga sig civer det mottagande de

fick i Brams och Tonnas hem; annars skulle maken knappast ha fitt det

yppcrliga slutomdornet - "givmildast rned mat och den bdste av bosatta

mdntt .

M vet inte hur gisterna vid Brarns bord har itergdldat hans gdstfrihet,

men det dr vdl inte omojligt att de har gjort det pi sedvanligt vikinElavis -

det vill sdga genom att stdlla sig till Brarns och hans familjs forfogande di

hjiilp behovdes.

Eftersorn det dr husfrun Tonna som har rest minnesmdrket och fcir-

faftat runtexten, tar hon ocksi del av sin mans dreminne. Runstensresers-

kan hedrar indirekt sig sjdlv eftersorn det rir hon som €ier sin rost it efter-

virlden. Under vikingatiden ansigs det ndmligen vara en beundransvdrd

bragd att vorda dem som fdrtjdnade ett gott eftermiile, vilket dr ett av de

"Han uar bnst (au) bom.lin och (giu)mildast (nt.ed) mat."
Illustrntion: L. M. Enoksen.

frdmsta skdlen till att det restes runstenar i slutet av denna tidsepok.

Runurkundens vackra ord visar tydligt den omsorg Tonna kdnde fcjr sin

make Bram och sonen Asgdt.

Om vi itergir till de personnamn som fcirekommer i runtexten, se er
Tonna ett fdrkortat (smek)namn av Torgun, varav Tor dr ett gudanamn

och Gun betyder "kamp" eller "strid". Tonna kan alltsi uttydas som

"hon som har guden Tors kdmpalynne", och dr ett synnerligen kraftfullt

nalnn.

Sonen Asgot har ett widelat namn, dess fcjrsta led betyder "asagud"

och efterled dr folknarnnet "gdtar", det vill sdga "en man frin Gotaland".
Asgot kan ddrmed uttydas som "gudadttlingen som hdrstammar frin

goternas rike", vilket antyder hur hogt Tonna och Brarn vdrderade sin son.

Run i n s kr iji e n fi; ny d I i gn d o c h urf)r I i ga r e b e s k r iu e n

"Tonna satte denna sten till minne av sin make, Bram och it hans

son, Asgot. Han (Brarn) var den biiste av vira bosatta mdn och giv-

nri lcl irst rned rnat di det bldds ti l l  giistabud."



S lutkommentar angd.ende ranurkand,er som b erlittar

om matglada uikingar

Den festglade och gdstfrie vikingen dr inte nigon myt. Sovestadsstenen

z avslojar att givmildhet var en hedervdrd dygd bland ditidens nordbor.

Vill man fi en mer sammansatt bild avvikingens lynne och karaktdrs-

drag kan man knappast fiirbigi de sociala umgdngesformer som ridde i

Skandinavien. Gdstfrihet och givmildhet med mat var ndmligen en vik-

tig sedvdnja bland de vikingatida nordborna, och detta faktum bor beak-

tas ndr man beskriver det ditida samhillet.

Om man sammanfattar informationen i denna runurkund kan man

bland annat dra fciliande slutsatser:

Jiimlikhet mellan konen ridde nlr det giillde seden att resa runstenar.

En kvinna kunde vara ensam initiativtagare till en vikingatida minnes-

stod.

Om en viking hade en gnstfri natur och visade sig givmild med mat

fick han ett gott eftermdle av sin omgivning.

"Boman" var en vikingatida samhdllstitel som var fiirknippad med ett

materiellt vllstind.

Vikingatida runstensornamentik kan vara sammansatt eller kompo-

nerad av wi olika stilarter.

En vikingatida kvinnas namn kunde ha en kraftfull betydelse och ett

manlist namn kunde vara beskrivande'
. Formogna nordbor gav ofta sina barn mdktiga namn'

2 2 4 2 2 5

Runurkunder som formedlar
esoteriska meddelanden

Bakgrand - attfiirstd innehdllet i adra runurkunder

De runtexter som hittills har behandlats i denna bok har alla haft ett
innehill som ibland kanske varit fcirvinansvdrt enkelt att ryda. Avsikten
med detta forfarande har givetvis varit att ge ldsaren goda mcijligheter att
nlrma sig vira runurkunder, utan att inslrifternas tydning eller tolkning
villar alltfor stora problem.

Jag har ansett det vara mer pedagogiskt riktigt att koncentrera fram-
stdllningen pi runtexter som varit relatiw letta att tyda. Ett av mina mil
med denna bok dr att ge hsaren en bdttre fijrtrogenhet med vira vikinga-
tida runinskrifter. De flesta ldsare hiller f<irhoppningsvis med om att det
inledningsvis 5r bdttre att lyfta fram de mntexter som dr ldtta att forsti
dn att droja kvar vid runurkunder som dr svira att tolka, och som dven
runexperter har problem med.

Runinskrifter som iir liina an tyda -men sadra an tolkn

Ibland stllls runologer infiir vikingatida runurkunder vars innehill dr
sTnnerligen svirt aft tyda eftersom texten inte har nigon godtagbar sprik-
lig innebord. Men fijrutom de inskrifter som ir wira att tyda pi runolo-
giska grunder finns det ytterligare en typ av runmeddelanden som ger
runtydarna stort huvudbry.

Det finns ndmligen runtexter som gir utmdrkt att tyda och vars sam-
mantagna innehill ger en fullstiindigt tillfredsstdllande spriklig innebord,
men ndr det kommer till sjiilva tolkningen av texten mdrker ldsargn att
han eller hon konfronteras med ett meddelande av esoterisk art.



Nedansti'ende inskrift fir tjdna som exempel pi de fall di nutidsmdn-

niskan kommer till korta vid ett forscik att tyda ett vikingatida budskap.

Tirsen ir kan ibland vara en alltfor ling period for att man skall kunna

forsti den forestdllningsvdrld och bakgrund som utmynnar i ett medde-

lande som ldmnar den oinvigde frigande infdr budskapet.

For de personer som tror att vikingatidens nordbor var synnerligen

okomplicerade varelser, vars kulturella skolning befann sig pi ett primi-

tiw plan, kan detvara intressant att granska en runurkund som bide bild-

ligt och bokstavligt talat gdckar dess uttydare.

"Det dr sant, sasom det var sagt!"

(Sodermanland, So

- Asporistningen
17 5)

kislauk. lit. kiarua . marki . fisa. aftiR. borb . auk. slofi . lit

kiarua sant iaR. let. sum sakat uaR. nuk. sum. huat. uaR.

bet

Gislaag let giarwa marki pessa aftiR Pord, auk Slodi let gierwa. Sant

iaR pat sum sagat waR [a]uk/nuk sunr. hu(g)at waR pat.

"Gislcig llt gora mdrken dessa efter Tord; och Slode liit gora (dem).

Sant dr det som sagt var - och sisom hugat var det."

Runologisk kommentnr

fupciristningen innehiller nl,gra fi stungna runor, ndrmare bestimt e-

runor, det vill sdga stungna i-runor, och dven a-runan fcirekommer pi

denna runurkund. Fastdn O-mnan har ett ilderdomligt utseende med

bistavarna p6 endast en sida av huvudstaven visar dess ljudvdrde ("o") att

det dr en o-nrna.

Eftersom skiljetecken ir utplacerade mellan i stort sett alla ord Ir det

ganska ldtt att tyda runurkundens textinnehill. Ett stavfel finns i ordet

"hugat", dir k-runan har glomts i mitten. Dessutom tycks ett slanfel
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Aspdristningen (Siidermanland, St; ry). Illustration: L. M. Enoksen.

forekomma sista gingen auk, det vill siiga "och", iterges i texten. Vid
detta tillftlle har ndmligen a-runan spegelvdnts och ser som en n-runa.

IJtseendemdssigt visar s-runan en ganska stor variation och dr ibland
spegelvdnd. Arren o-runornas utseende varierar om man granskar hur.'ud-
stavens och bistavens utformning. \td en ndrmare titt pi e-runorna, det
vill siiga de stungna i-runorna, ser man att stingningen inte har gjorts
med den sedvanliga runda punkten, utan runmistaren har istdllet fore-
dragit ett slags kort bistav som runans kdnnetecken.

\4d ett tillfdlle, ndmligen pi inledningsrunan i ordet "efter" - har
runristaren fciredragit en korttr<vistrunas utseende vid uthuggningen av
a-mnan. I ordet "hugat" har den vdnstra ormkroppen, eller ndrmare be-
stemt en del av det vdnstra insftriftsbandet, ocksi fitt tjdna som a- och t-
runornas hur,'udstavar.



Ldngst uppe till hoger finns tre runor som tydligen inte fick plats i det

hogra inskriftsbandet. Dessa tre runor (rua) skall ldsas i direkt anslutning

till runbandets avslutande runord. Detta innebar att ddr stir litkiarua,

vilket delas upp i lit kiarua -- som uttalades let gierrua och betyder "lit

gdratt.

Av futharkens samtliga runor fcirekommer alla utom b-runan pi Aspo-

ristningen. Om man tar med den stungna i-runan innebdr det att sexton

runtecken finns respresenterade pi denna runurkund.

Bildmrissig analys

fuporistningen pryds av en mycket speciell figurativ utsmyckning. I mit-
ten av inskriften syns en mdnniskoliknande figur som hiller ett orm-
hur,'ud i vardera handen och som verkar lystra till vad mnormarna har att

sdga honom.

Den mdnskliga figuren har wi glosformade cigon, ogonbrlm, pisar

under ogonen, ndsa och en sdrdeles leng mustasch som utmlmnar i spiral-

formade rundlar. Ovanpi den avsmalnande hul'udsvilen dr ett slags

huvudbonad placerad. Huvudbonadens mittband fir dven tjdna som sam-

manbindande oglor it de bida ormkropparna, det vill snga de inskrifts-

band som omgdrdar runtexten.

Pi den mdnniskoliknande figuren syns - fcirutom huvud - hals, axlar,

dverarmar, underarmar, hdnder, civerkropp, lir, underben och fotter.

Dessutom utgir en vrildig manslem fr6n hans skrev, och denna har for-

men av en expanderande droppe (till sin uppbyggnad liknar den man-

nens hwudbonad). Manslemmen dr for tiwigt rejdlt itsnord vid roten,

vilket mojligwis bidrar till dess spriingfi'llda utseende.

De bida runormarna har ett likartat utseende. Den vdnstra orm-

kroppen befinner sig i perfekt harmoni med den hogra ormens kropp.

Ormhur.rrdena iterges i profil och vardera huvud pryds av ett mandel-

format ciga. Bida runormarna har en ling nacktofts som slutar i en run-

del ldngst bak pi huvudet och som mansfiguren hiller i ett fast grepp

med sina hdnder.

Brigge runormarna har en uppitbtijd nos och en kort underldpp. Den

hogra runormen har giftgaddar i bide under- och overlippen. Den vdnstra
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ormen har ett slags hjdrtformad tunga som tycks slicka den mansliknande

figurens ora. Kanske skall den hjdrtformade tungan i sjdlva verket tolkas

som ett cira, och i si fall biter ormen i det.

Ndr man foljer ormkropparna till deras dnde, mdrker man att de ut-

mynnar i en fot med kloliknande tir, vilket innebdr att rundjuren mcij-

ligwis kan bendmnas drakormar. Hcigst uppe, i ndra anslutning till man-

nens huvudbonad, utgir pi vardera sidan ett drakben med spiralformade

cirkelleder vid dess civerdel.

Det vdnstra drakbenet har ett kraftigt 16r och ett avsmalnande under-

ben som utmJ,?nnar i en fot bestiende av tvi klor och en rundad ti - vilka

bildar en greppande pose. Det hogra drakbenet er uppbyggt pi ett lik-

nande sdtt, men med den viktiga skillnaden att det finns ett fldtmonster

dilr foten brukar befinna sig.

Angiende de bida fldtmonstren som bildats av inskriftsbandet och

befinner sig pi cimse sidor qm mansfigurens ben, si dr over- och under-

lappningarna konsekvent utforda. I och for sig finns det wi slarvfel pi

den vdnstra sidan, men i det ena fallet har runmistaren lyckats dolja sitt

misstag genom aft le:a det genomkorsade inskriftsbandet tiena som

huvudstavar till wi runor. Det andra misstaget finns pi samma sida, vid

minniskofigurens h<igra ben, der inskriftsbandets owe linje har rikat

genomkorsa mannens underben.

Om vi vdnder vir uppmdrlsamhet till den andra sidan, det vill sdga 6t

hoger eller mansfigurens vdnstra sida, si mdrker man att den konturlinje

som betecknar figurens overkropp inte utmynnar i hans ben pi samma

sdtt som pe mo$atta sidan. A andra sidan dr dven lirens insidor inkon-

sekvent utforda, om en perfekt harmoni har efterstrdvats dem emellan.

\4d ett studium av Aspciristningens samtliga bestindsdelar dr det in-

tressant att den bestir av si minga olika stilarter. \.4 har en mdnnisko-

figur med mustasch och w& glosformade cigon, ormhumden som dr av-

bildade i profil med mandelformade cigon, olika t'?er av drakben och

drakf<itter, samt fletmdnster och sammanbindande oglor.

Detta innebir att det rider fciga wekan om att det dr en konstndr som
har varit vdl insatt i samtliga runstilar som varit gingbara i Norden under

rooo-talet. Det dr dessutom pifallande vilken estetisk harmoni som den

vikingatida bildhuggaren har lyckats fcirmedla i sin originella konst.



Forutom dess perfekta komposition bidrar sjdlva bildmotivet med srna

underliga och gdckande figurer till att detta konswerk fortfarande kdnns

frdscht, trots att ndstan ett irtusende har forflutit sedan det tillverkades.

Datering aa rilnstenen

Det faktum att fuporistningens runtext innehiller o-runor, det vill sdga

4-runor med ljudvdrdet "o", Ir ett timligen slkert tecken pi att inskrif-

ten hcir hemma i rooo-talets mitt eller senare. Visserligen har o-runan

ett ilderdomligt utseende, med bistavarna pi endast en sida av huvud-

staven, men vid runologiska dateringsforsok har trots allt ljudvlrdet

foretrdde framfor utformningen av den enskilda runan.

De stungna i-runorna, det vill sdga e-runorna, dr dlremot svera att

anvdnda i en tidsbestdmning eftersom de upptrdder redan i slutet pe 9oo-
talet och anvdnds sporadiskt under hela rooo-talet. Ddrmed kan man

inte ldgga lika stor vikt vid e-runorna, som till exempel y-runorna, ndr

en exaktare datering efterstrdvas.

Att R-runorna anvdnds si flitigt som slutrunor dr ett ilderdomligt

tecken, men detta brukupphorde definitirt mot slutet av rooo-talet eller

i borjan av r roo-talet - beroende pi vilken landsdnda runristaren eller

runristerskan kom ifrin. Ddrmed kan harledningsfcirsoket sndvas in till

rooo-talets andra hilft.,

Om man dessutom tar den figurativa utsmyckningen till hjdlp, visar

framfrir allt ormhuvudena i profil med sina mandelformade ogon och

nacktofsar samt de olika drakbenen och drakfcitterna att denna runurkund

hdrstammar frin rooo-talets mitt eller senare.

Med andra ord tyder indicierna, detvill siga o-runorna och den figu-

rativa ornamentiken, pi att fupriristningen har fcirfdrdigats under rooo-

talets andra helft. Men dateringen ligger troligen nlrmare irhundradets

mitt ln dess slut.

Vad runtexten b eriittar

Inledningwis verkar Asporistningens inskrift vara en traditionell vikinga-

tida minnestext. Runtexten bcirjar ndmligen pi sedvanligt vis med en
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"Sant dr det so?7.t sagt aar - och sdsom hugat uar det."
Illustration: L. M. Fnoksen.

runristarformel som bide omndmner de personer som litit f<irfirdiga
minnesmdrket och meddelar namnet pi den Derson som de avser atr
hedra.

Efter denna traditionella inledning fcirvdntar man sig en kort kom-
mentar om den drades bedrifter eller dodssdtt. Men ist[llet for den sed-
vanliga avslutningen stdlls man infcir ett esoteriskt meddelande, det vill
sdga ett budskap som endast de speciellt invigda kan fcirsti.

Den avslutande meningen "sant dr det som sagt var, och sisom hugat var
det" eller i mer modern ordfOljd; "det Ir sant som det dr sagt- och sisom
det var tdnkt", dr framstdlld pi ett sdtt som piminner om ett gammalt
ordstdv, vars ursprungliga betydelse har gitt forlorad genom irens lopp.

Det villar som sagt inga stdrre problem att ryda och forsti de ord som
den avslutande meningen iir uppbyggd av, men ndr det gdller sjdlva tolk-
ningen av ordens betydelse blir fcirhillandet det motsatta. Man cinskar
att man visste vad det var som sades si sant och vem som lis bakom
denna tlnkvdrda tanke.



Om vi vdnder blicken mot figuravbildningarna pi denna runurkund

dr det pifallande att dess bilder helt och fullt harmonierar med textinne-

hillet. Det tycks vara mer dn en slump att den mdnniskoliknande figuren

uppmdrksamt lystrar till vad ormarna har att siga och att runtexten berlt-

tar om sanna saker som sagts pi ett tdnkvdrt sdtt'

Fcirutom det faktum att text och bild fcirmedlar ett gemensamt bud-

skap dr det uppenbart att detta esoteriska meddelande verkligen skulle

hcirsammas avvikingatidens nordbor. fuporismingens runor och figura-

tiva ornamentik 5r nlmligen inhuggna pi en lodrdt bergsvdgg, vdl synlig

pi lingt avstind. Sjdlva ristningen ir cirka wi meter bred och omkring

en och en halv meter hog, vilket innebir att vi har att gora med en qm-

nerligen omfingsrik runurkund.

Dessutom var fuporismingen under vikingatiden beldgen vid en sjo,

och den nedersta delen befinner sig numera drygt wi meter cjver marken.

Men om vi overgir till meddelandet i runtexten som bilderna fcirstlr-

ker tycks det vara svirt att fcirsti vad som egendigen menas. Sdkerligen

1r vi i gott sdllskap; troligen visste inte ens alla ditidens minniskor vad

som egendigen avsegs med denna, nistan retfullt gdckande, runristning.

Hur som helst dr det en kvinna vid namn Gislog som litit fiirfdrdiga

dessa sdllsamma "mlrken" till minne av en man som hette Tord. Av

Gislogs namn att dcima, tycks hon ha varit en kraftfull kvinna. Flennes

sammansatta namn, detvill sdga Gis och Log, kan ndmligen uttydas som

"hon som ingir dktenskap med spjutet" eller "kvinnan som dr (stark) som

ett spjutskaft". For Gis betyder ndmligen "spjut" eller "spjuskaft" och

Log kan m<ijligwis uttydas som "hon som ingir iktenskap".

Tord iir diremot en forkortning av alla de namn som inleds med Tor

och som slutar till exempel med "Mund" eller "Vid". Slutleden mund ir

ett numera utddtt uttryck som pi vikingatiden betydde "beskydd" eller

"vdrn". Det andra alternativet, det vill sdga Vid, har fordom betytt "skog",
tttrld" eller "vedtt.

Detta innebdr att om Tord egendigen hette Tormund, si kan hans

namn uttydas som "han som ster under (guden) Tors beskydd" eller "han

som kdnner vijrdnad infor Tor". Men om Tord istdllet hene Torvid, be-

tyder hans namn "han som tillhor (guden) Tors skog" eller "han som dr

ett trld i Tors skog", det vill sdga Tord har uppenbarligen tillhort den
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skara som under vikingatiden kinde stark samhcirighet med den gudamakt

som bendmndes Tor.

Hur Slodes namn skall uttydas (fiirutom att det tycks vara ett manligt

namn) dr dock svirare att utrona.Jag miste villigt erkdnna att mina kun-

skaper i fornnordisk namngir.ning inte rdcker till fcir att ge ett tillfreds-

stdllande svar pi vad hans ovanliga namn betyder. A andra sidan stdmmer

det ganska vdl med helhetsintrycket, att runtextens slutkommentar - det

vill snga dess figurativa ornamentik och namnet pi en av de personer

som litit forfdrdiga runurkunden - skall ge ett synnerligen esoteriskt in-

tryck.

Det dr fcir owigt ett pifallande sirdrag att Asporistningen totalt sak-

nar kristna inslag i runtexten eller i sin ornamentik eftersom denna

runurkund tycks hdrstamma frin den tidsperiod (dvs. rooo-talets andra

halft) di kristendomen pi allvar bcirjade gcira sig gdllande i Skandina-

vien. Men namnskick och grafiskt utfcirande avslojar att runristningen dr

fullkomligt hednisk i sitt uttryck.

Runinskriften f;rtydligad och atfirliga.re beskriu en

"Gislog, och dven Slode, ldt g<ira dessa mirken till minne av Tord.

Det dr sant som det dr sast och sisom det var tdnkt."

' 
S lutkomru.entar ang,fr ende runurkander som

fiirrnedlar esoteriska meddelanden

Det kan kanske verka svirfcirsteefigt och kinnas frlmmande fcir dagens

mdnniskor att ndrma sig vikingarnas esoteriska meddelanden. Men om

man vill forsti den fcirestillningsvdrld som prdglade vardagen for ditidens

nordbor, kan detvara pi sin plats att lyfta fram gitornas och gidcisningar-

nas roll i det vikingatida samhillet.

Runtydning ir nlmligen ett utrnlrkt exempel pi att vikingatidens skan-

dinaver uppskattade och anvdnde en gidiknande metod som skrivsystem.

Tydning och tolkning av mnornas ljudvdrden dr inget annat en ett avan-

cerat gitsystem, och den ursprungliga betydelsen av ordet runa dr dess-

utom "gita" eller "hemlighet". Denna fornnordiska bojelse for att lcisa



gitor och stdllas infor problem som prcivade intellektet, gjorde att

vikingarna placerade runorna i tre olika dtter och uwecklade ett sinnrikt

system att skriva lonnrunor och runchiffer (se s. r88f).

Den fornnordiska skaldediktningen med sina "kenningar", det vill sdga

gitliknande liknelser eller omskrivningar (se s. r :'6), ar ltterligare ett

exempel pi hur ditidens mdnniskor tyckte om en konstyttring som krdvde

att ihorarna anstrdngde sina geniknolar om de ville fcjrsti det fortickta

budskap som deklamerades av skalderna. Dessutom var den vikingatida

djurornamentiken (se s. 33f.), med sina intrikata fldtmonster och konst-

fardigt upplosta kroppsdelar, hven den en sorts gita - fast i det hdr fallet

for ogat att losa.

Tar man ovanstiende exempel i beaktande dr det inte hngre si kons-

tigt att man stundtals stills infor esoteriska meddelanden ndr man grans-

kar de vikingatida runurkundernas innehill. \4 m6,ste ndmligenvara med-

veffra om att vikingarna endast riktade sina texter till dem som var invigda

i det tankesitt som priglade deras skriftsprik.

Om man sammanfattar hu'r,rrddragen i den information som formed-

lats i runurkunderna i detta kapitel kan man bland annat dra fciljande

slutsatser:

. Figuravbildningar och textinnehill bildar ibland en homogen enhet

pi vira vikingatida runurkunder.
. Olika stilarter av figurativ ornamentik kan pryda en senvikingatida

runurlrrnd.
. Samtliga ord i en vikingatida runtext kan vara korrekt uttydda, men

det kan dndi vara svirt att tolka inneborden
. Esoteriska budskap har varit avsedda att tydas av ditidens mdnniskor

eftersom de oftast dr placerade pi vdl synliga platser.
. "Mdrken" var en vikingatida bendmning pi den figurativa ornamen-

tik som vi ibland finner pi vira runurkunder.
. Bide kvinnor och min kunde formedla esoteriska meddelanden under

vikingatiden.
. Alla vikingatida namn kan inte ges en tillfredsstdllande betydelse.
. Stungna runor kan i sdllsynta fall ha en kort (och tjock) bistav for att

markera dess stingning istdllet for den sedvanliga punkten.

Avslutande kommentarer angiende
Vikingarnas egna ord

Bakgrand - det subjektiaa ber.rittandet

Ldsaren har nu fcirhoppningsvis fitt en god inblick i hur vikingarna upp-
fattade sig sjdlva och sin samtid. Det finns inga mer tillforlidiga original-
killor frin nordisk vikingatid dn runurkundernas oforfalskade och
ocensurerade information.

\Asserligen ir de flesta av vira runurkunder subjektivt sjeh,{drherli-
gande till sitt innehill och framtoning. Men dr det inte si vi vill ha det?
For vem forvdntar sig att vikingarnas egna ord skall vara neutralt ande-
fattiga di de berdttar om nigon frdndes eller dttmedlems bedrifter.
Den verklighet och livssyn som styrde skandinavernas handlande under
vikingatiden, finns givewis bevarad i runtexterna fr6n denna tidsperiod.

(I'ualsprincipen

Med tanke pi de minga runurkunderna (drygt trerusen) som finns beva-
rade frin vikingarnas tidsepok hade kanske en och annan ldsare cinskat
att fler dn tjugo runinskrifter behandlats i denna bok. Det har dock varit
min strlvan att gcira en vil ar,wdgd del av det omfattande materialet frin
vikingatiden nigorlunda ldttoverskidligt; ddrav antalet runurkunder i
denna bok.

Under resans ging, di samtliga civer tretusen vikingatida runinskrifter
skdrskidades och katalogiserades utifrin deras specifika textinnehill och
grafiska utseende, blev det uppenbart attjagvar t!'ungen att koncentrera
mig pi nigra specifikt utvalda dmnen. Annars hade risken varit stor att
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kdllmaterialet skulle bli alltfor oq'mpligt ftir en pedagogisk sammanhdng-

ande framstdllning.

Allt eftersom bokens struktur tog form, stdrktes jag i min uppfattning

att ett subjektirt urval var ett miste. Jag insfr,g att den historiskt intresse-

rade allmdnheten troligwis var mer angeldgen att fi de mest matnyttiga

runurkunderna presenterade i ett kulturhistoriskt sammanhang - som

forhoppningsvis var tillrdckligt fantasieggande for att ge mersmak och

locka ti l l  vidare studier.

Min tanke var dock att de runurkunder som presenterades skulle vara

fullt tillrrickliga for att ge ldsaren en god inblick i vikingarnas sdtt att

betrakta sin samtid och dessutom visa prov pi olika kulturella aspekter

som prdglade de ditida nordbornas samhdlle.

Efter en hird gallring lyckades jag inskrdnka mitt kdllmaterial till

ungefdr r 5o runinskrifter, vilket med andra ord omfattade cirka fem pro-

cent av det sammantagna grundmaterialet. Nesta steg var att dela in run-

texterna i olika dmnesgrupperz som till exempel udandsfdrder, religion,

sedvdnjor, jlmlikhet, arvsrdtt, giftermil, poetiska omskrivningar, beskri-

vande namn och dylikt.

Efter denna imnesinventering ldt jag urskilja och begrunda den geo-

grafiska spridningen av runurkunder som behandlade snarlika dmnen.

Det var ndmligen min avsikt att hela Skandinavien skulle vara represen-

terat med runinskrifter di vikingarnas egna ord presenterades. Sam-

tidigt som jag efterstrdvade en geografisk spridning, lade jag mig iven

vinn om att minnesstoderna skulle uppvisa en konstndrlig variation rent

grafiskt.

Jag hade nu lyckats skdra ned antalet runurkunder till drygt femtio

stycken, vilka jag mer ingiende granskade och oversatte till fornnordiska

och till ett modernt sprikbruk. For att inte rucka pi mina pedagogiska

intentioner sillade jag bort de runinslrifter som var svirtolkade eller

komplicerade att civersdtta. Ytterligare tio runmonument foll bort vid

denna gallring och de iterstiende fzrtio runinskrifterna gjorde jag tusch-

illustrationer av.

D en grafiska'd.tergianingen

Efter att ha experimenterat med olika teckningsteknikeS kom jag slut-
ligen fram till att en trdsnittsliknande stil borde vara den mesr anvdnd-
bara om man ville gora runtecken och konstnlrlig ornamentik pitagligt
iogonfallande for betraktaren. Fcir att ytterligare fcirtydliga eventuell
ornamentik och sdrskilja dem fri,n runtecknen, itergav jag rundjur och
inskriftsband med tjockare tuschlinjer in sjdlva runorna. Av runstenen

itergavs endast konturerna, men om runurkunden var forfdrdigad pi en
stenhdll eller ett stenblock itersavs endast runmotivet och inte stenens
konturer.

Det behciver kanske knappast pipekas att avbildningen av runor och
ornamentik krdver en god kdnsla for detaljer. Runa fcir runa och bistav
tor bistav har ndmligen metodiskt och ofortrutet genomgitts i minsta
detalj - fdr att i stdrsta mdjliga min undgi felaktig itergivning.

I de fall di runmonumenten var skadade eller viktiga detaljer hade
blivit bortnotta av tidens tand, jdmforde jag alltid det nuvarande tillstindet
med dldre avbildningar och strdvade efter att forscika 6terge de vrkinga-
tida originalurLrrnderna i ursprungligt skick. (Givewis ir alla dessa rdttel-
ser eller tillngg placerade inom klammer, [], di runtexten presenteras i
translittererad form i fetstil.)

Den sista utgallringen

Nrir jag si sminingom hade slutfcirt samtliga illustrationer av de fzrtio
runurkunderna var tiden mogen for den sista sovringen av mitt material.
Det var frdmst textmessiga aspekter som fdllde avgcirandet om en run-
inskrift skulle medtagas eller ej. Dessutom var det viktigt att de kvar-
varande runstenarna gav en fullgod insikt i vikingarnas liv och att de gav
tillrdckligt med information fcir att kunna sdttas in i ett kulturhistoriskt
sammanhang.

I detta sista fdrberedande stadium blev jag ncidsakad att skiljas frin en
och annan favorit som inte uppfi'llde alla de kriterier som krdvdes fdr att
bli uwalda till denna bok. Det som fdllde det avgorande utslaget var helt
och hillet minnesstodens textmessiga och grafiska kvaliteter.
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Under hela det forberedande forskningsarbetet uwecklades en urvals-

princip som innebar att om wi runstenar fcirmedlade likartad informa-

tion si beh<ill jag endast en av dem. Hela tiden satte jag sammanhanget

frdmst, vilket innebar att runurkunderna skulle dmneskategoriseras si att

de i grupp kunde fortydliga ett kulturhistoriskt dmne. Den geografiska

spridningen av runstenarna var som alltid en viktig aspekt att hilla fast

vid, for att inte glomma den konstndrliga infallsvinkeln.

Efter den avslutande gallringen iterstod tjugo runurkunder vilka fick

utgora grundmaterialet till Wkingarnas egna ord. Givewis iterstod sjdlva

fcirfattandet av boken. Men i alla de fall di det forberedande forsknings-

arbetet har varit metodiskt och korrekt utfcirt kan man siga att boken

skriver sig sjdlv - om forfattaren behdrskar sitt dmne.

Slutkommentar

Med denna korta och koncentrerade expos6, har jag velat frirklara mitt

tillvdgagingssdtt di ursprungsmaterialet pi 3 ooo runurkunder - drogs

ned till de exakt tjugo stycken inskrifter som finns representerade i denna

bok.

Fcjr dem som vill gi vidare och fordjupa sig i det omfattande material

som runinskrifterna utgcir rekommenderar jag att ta en titt pi den kom-

menterade litteraturlistan i urval (se s. 239f.). Ddr finns ett och annat tips

pi vederhdftig litteratur inom detta fantasieggande dmne.

Ndr det gdller de sammanfattande slutkommentarerna, har jag stund-

tals byggt mina analyser pi fler runtexter dn de som finns representerade

i boken, detvill sdga att samdiga antaganden finns st''rkta av fler runtexter

dn de ni finner hdr.

Kommenterad litterarurlisra i urval

Bakgrund - aem hiser litteraturlistor?

Min erfarenhet sdger mig att de personer som finner ncije i att studera en
litteraturlista ofta rr intresserade av att fc;rdjupa sina kunskaper i det dmne
som behandlats i boken. Ddrfcir bestir nedanstiende litteraturlista av etr
urval intressanta och matnyttiga bocker for dem som vill skaffa siq ytter-
ligare kunskap om vira runurkunder.

I avsikt atr underlefta vidare studier finns vid samtliga bocker och bok-
serier en kommentar som framhiver och fcirklarar de olika bcickernas
stdrsta fcirtjdnster. Fcir att ytterligare l),'fta fram de enskilda brjckernas
kvaliteter har antalet bocker i litteraturlistan dragits ned till ett minimum.
Genom att endast presentera den i sdrklass besta och viktigaste runlitte-
raturen kan ldsaren vara fijrvissad om att samtliga titlar har ett hd$ les-
vdrde.

Det har varit min avsikt att hilla en konsekvent linje boken igenom,
och ddrfcir har den samlade runlitteraturen fitt genomgi samma hirda
gallringskrav som denna boks runurkunder. Dirfor kan jag garantera att
samdiga b<tcker i nedanstiende litteraturlista bide kan ldsas och studeras
med hcigsta behillning.

Nationella runaerk

Danmarks Runeind'skrifter. I-II + Registre. Kobenhavn rg4r-rg42.Av Lis
Jacobsen och ErikMoltte, under medverkan avAnders Baksted och Karl
Martin Nielsen.

[I wi tjocka voll'rner, der den forsta innehiller avbildninsar och den

I
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andra har ett textinnehill, redovisas samdiga runinskriptioner som gir

att finna (eller har funnits) i det vikingatida danska riket. Detta innebdr

att fdrutom nuvarande Danmark, finns dven Skines, Blekinges, Hallands

och Sonderjyllands runinskrifter med i de bida volymerna'

I forsta delen, som kallas "Adas", finner vi utmdrkta fotografier som

bland annat Sterger hur runstenarna ser ut fore och efter det att run-

tecknen har fyllts i med fortydligande fdrg. om en runinskrift numera

saknas iterges den med en dldre avbildning, och finns flera att tillgi har

man valt den tillforlidigaste avbildningen.

Den andra delen, vilken kallas "Text", presenterar runinskriptionerna

landskapwis och varje inslrift fir ett nummer. Det dr dirfor som till

.*"*p"i Hallestadsstenen r bendmnes DR t95, A,thntrtt.tt"tt 6 bendmnes

DR 68 eller Haddebystenen 3 bendmnes DR 3. DR iir givewis en forkort-

ning av Danmarks Runeindskrifter.

Forutom hdnvisningar till tidigare litterafur om de enskilda runmonu-

menten si ges det en slmnerligen saklig och vederhiftig information

angiende uttydning och tolkning av runtecknen och de ord de antas bilda.

Efter det att samtliga runinskriptioner frin urnordisk tid till medeltid har

genomgitts finner man en ordbok och grammatisk formldra som behand-

lar det forndanska spriket - det vill sdga urnordiskan och fornnordiskan.

Avslutningwis finner man ett slmnerligen utforligt och intresseveck-

ande saklexikon som iir drygt r4o sidor lSngt och formedlar intressant

vetskap om minga saker som beror runtexternas inneha'll. Runverket Daz-

marks Runeindskrifter dr med andra ord en guldgruva for alla som torstar

efter mer kunskap om vilka budskap som mnorna formedlade'

Ndr det gdller forfattarna av det danska runverket, det vill siga Lis

Jacobsen, ErikMoltke, Anders Baksted och Karl Martin Nielsen, kan den

mesta litteratur som dessa runologer har skrivit om nrnor rekommen-

deras.l

sa e r i ge s Runinskr iji e r. 1-xz stockholm r goo - r g 8 r . Av Sven S dderberg,

Erik Brate, Elias Wess6n, Ragnar Kinander, Hugo Jugner, Sven B' F'

Jansson och Elisabeth Svdrdstrom.

[Sedan rgoo-talers inledning har det svenska Runverkets frimsta

runologer varit upptagna med att landskapsvis presentera vederhiftiga

publikationer med sveriges samdiga runurkunder. Hitintills har Olands
( r 9oo -r 9o6), Ostergotlands (r 9 r r-r 9 r 8), Scidermanlands e 9 z 4t 93 6),
Smilands Q q 5-r96t), Vdstergcidands (r 94o -r 97o), Upplands (r 94o -
r958), Gotlands (t962-1978), Vdstmanlands (r964), Nirkes (rg71),
vdrmlands (rqz8) och Gdstriklands (r98r) runinskriptioner publicerats i
sammanlagt femton viil$zllda volymer.

varje runsten fir sitt unika nummer i de olika landskapen, vilket inne-
bdr att till exempel den scirmldndska Gripsholmsstenen bendmns So r 79,
den uppldndska Hillersjohillen IJ 29, den gotldndska sjonhemsstenen r
G t34 och den vdstgdtska Velandastenen Vg r5o.

Eftersom Sa eriges Runinskrifterhar publicerats under ett helt seker och
de vetenskapliga avhandlingarna har fcirfattats av olika runologer dr det
inte konstigt att den textmessiga och vetenskapliga kvaliteten varierar
frin volym till volyrn. Vid de tillfallen der flera runologer har samarbetat
om ett visst landskaps runstenar kan dessutom den innehillsmdssiga kva-
liteten variera frin artikel till artikel i samma bok.

H<igst vetenskaplig pregnans har de avhandlingar som har fcirfattats
av sprikgeniet Elias Wess6n, och ddrefter kommer Sven B. E Jansson
som god wia. AII runologisk lirteratur som dessa bida herrar har for-
fattat kan ldsas med god behillning.

De olika artiklarna i saeriges Raninskrifter presenterar den tidigare
litteraturen angiende varje enskild runurkund och dessutom publiceras
ildre avbildningar av runinskriptionen om sidana gir att uppbringa.
Darefter avhandlas varje enskild runa i den aktuella inskriften, vilket inne-
bdr att tveksamma tydningar eller tolkningar reduceras till ett minimum.
Sjdlva runurkunden presenteras mestadels med fotografier, och kvalite-
ten pe dem blir given'is bittre ju ldngre in pi seklet som publikationerna
utges.

svirtolkade ord eller namn fir utfcirliga fcirklaringar, vilket innebdr
att 6ldre mer eller mindre lyckade tolkningsfcirsok oclai ges utqrmme i
artiklarna. Beroende pi vem som varit vetenskaplig ledare for de olika
landskapen, kan sjiilva uanslittereringarna och oversdttningarna ledsa-
gas av transkriberingar, det vill sdga normaliseringar, till fornnordiska.
Tyvirr har man varit lingt ifrin konsekventa di dessa normaliseringar
till det vikingatida sprikbruket har prdntats ned, vilket innebdr atr en viss
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forvirring uppstar om man jnmfor de olika volymernas transkriberingar

med varandra.

Avslutningwis vill jag betona att Saeriges Runinskrifter dr den bdsta

kdllan till vir kdnnedom om de svenska runurkunderna. Det dr detta litte-

rdra verk som den seriiise forskaren bor ridfriga om han eller hon vill ha

<ikad kdnnedom om innehillet i vira runstenar.l

Skandinaaiska ranuerk

Liljegren, Johan G. : Ran-Urkunder. Stockholm r 83 3.

[Johan G. Liljegrens bok frin forsta hdlften av r8oo-talet dr den enda

publikation som redovisar samdiga (di kenda) runinskriptioner bide inom

och utom de nordiska ldnderna. Liljegren har gitt igenom all litteratur

som fanns att uppbringa i lmnet av ditidens forskarvdrld, vilket innebdr,

att fcirutom tryckta verk si har han dven tagit ett omfattande handskrivet

material i ansprik. Enbart hans utfcirliga litteraturlista Ir guld viird for

en runforskare.

Avbildningar av runinskrifterna saknas av forklarliga (dvs. kostnads-

mdssiga) skdl i denna innehillsrika bok pi drygt 3oo sidor. De enskilda

runurkunderna presenteras endast i translittererad form. Detta dr en av

orsakerna till att boken fortfarande kan brukas av dem som forstir sig p6'

runor (i translittererad form) eftersom nutida ldsare inte behover bli upp-

rorda civer fcirlegade eller felaktiga oversdttningsforscik.

6r.r , ooo "jordfasta runmonument" - det vill sdga runstenar - frin

Sverige, Danmarlg Norge, Friroarna, Island, Griinland, England och Grek-

land redovisas i boken. Landskapwis, hdradsvis och sockenvis presenteras

runinsftrifterna. Parvis resta stenar och tillsammans hiirande stenar fir sina

egna smi kapitel. Ett tusental medeltida och yngre runinskrifter i sten,

pi bruksforemil eller som handskrifter redovisas ocksi av Liljegren.

Det har hdnt en hel del inom runforskningen sedan Run-Urkundcr

publicerades, och de i boken upptagna translittereringarna ir lingt ifrin

fria frin felaktiga itergirmingar. Tlots det kan den som letar finna massor

av intressanta uppslag i denna ndtta lilla handbok. Det ligger ndmligen

mycket sanning i Liljegrens ord: "Den, som ringa aktar Run-Litteratu-

ren, skall mihinda kalla den fragmentarisk, men den djupare Forskaren
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har ofta funnit mera upplysning i dessa enkla, korta rader, dn senare linga,
intet slgande avhandlingar. "

Liljegren var dessutom en av de forsta moderna fornforskare som be-
tonade det unika vdrdet av vira runinskrifter eftersom de dr Nordens
lldsta originalurkunder. Frirutom Run-[Jrkunder, fcirfattade Liljegren en
synnerligen utmdrkt runldrobok (se nedan).1

P opuLirh istorisk a runiiu ersikter

Enoksen, Lars Magnar: Ranor - bistoria, tydning tolkning. Lund r998.

[Denna bok, som dven finns utgiven som pocketutgiva, handlar mer
om runornas och runforskningens historia dn innehillet i runinskrifter-
na.

Hdr presenteras mnornas historia med tonvikten lagd pi deras utseen-
de och ljudvdrden i urnordisk-, senurnordisk-, vikinga- och medeltid.
Boken innehiller en stor mingd exempel pi runinskriptioner frin de
olika tidsperioderna, men fokus dr som sagt lagd pi runologiska spors-
mil.

Fijrutom den utfcirliga presentationen av alla de viktiga skeenden som
mnorna har genomgitt, avslutas boken med en ingiende redogcirelse fcir
runforskningens historia frin mitten av r5oo-talet till slutet av rgoo-
talet.l

Liljegren, Johan G. : Run-Liira. Stockholm r 83 z.

[Johan G. Liljegrens Run-Lrira Ir en av de besta bcicker som nigonsin
har publicerats om vira runor och de budskap som runurkunderna for-
medlar. I denna faktasplckade bok finner man ingiende redogcirelser
om runminnesmdrkena och deras innehill. \4kingatida personnamn,
husliga fcirhillanden, boplatser, egendomar, vikingatidens landskap
och stlder, sociala f<irhillanden, samhdllstitlar, mdnskliga egenskaper,
utlandsfdrder, resmil och dodssitt dr imnen som sakligt dryftas och
beskrives i denna bok (som ursprungligen var en prisbelont avhandling
frin r8z r).

Skiilet till att vikingarna "reste sten", "hogg runor" eller "ritade mdrke,'
ges en nykter och indarnilsenlig forklaring av forfattaren. Religion och



religiosa fcireteelser i samband med de dcidas grawird behandlas ocksi i

boken.
Lisaren fir oclsi en ingiende redogorelse for allt som Ir forknippat

med begreppet mnor och den vardagliga eller oversinnliga betydelse som

forr i tiden sammankopplades med dessa tecken. Boken Ir rikt illustre-

rad med pedagogiskt intressanta runmotiv.
Det finns itskilligt mer i Run-Liira anvad som ovan ndmnts, men det

vill jag spara 5t dem som Imnar soka upp Liljegrens kunskapsfi'llda bok.l
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Rollo r49f
Rosettogla t67, zo5
Rumdnien zo6
Runa, namnet zrz
runalfabetet, det r6-typiga 39, 47,

4sf
runalfabetet, det z4-typiga 1,9, 47,

4sf
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runchiffer r86, r88f

rundjur 35, 78f,85, 94f, r2g, r34,

r4z,  167,  r9o,  r96,  zo4,  zzo,  zz8

rundiurskropp 78, rzg, r+2,2o4,

2 l r

rundlar 78, g+f, ro7, rzzf, r3+, r42,

l67, r9o, tg6, zo4, zzo, zz9

runformerna, de olika 4zf
runldra 47f
runologiska hjiilPmedel 79f
runologiska kommentarer 7 gf , 8 5,

}gf ,94,98,  roo,  ro5f ,  r r r ,  r r3,

1ZO, r22, r27, r3+, t4t, t5z, t58'

t6o, 164, 166, t74, r76, r8o, 186,

r88f, r94, zoz' 2o4, zogf, zr8,

zzo ,  zz6

nrnornas antal frirkortas 47f
nrnornas ljudvirden 6kar, de

enskilda 47f
nrnornas stavningsregler 5of, 9o,

t r t ,  160,  r74,  t86,  r94

runreformen, den vikingatida 47f,
z3of

runristarformeln, den vikingatida 77

runristarnas stavning, sprikli ga

fdrandringar som Piverkar 53
runristerska r r r

nrnstavar 5r
runtydning 48, z33f

Ruotsi z r

rus 2r

ryska zo

Ryssland 18,2r,37, rr4t r3r' r7o

ry.'ttare 38
rlttsdokument r 36

s-runans ljudviirde 64f

salar r s7

samarbetsvillko r t z 4f, t 5 4f , r6zf ,

: '7of, zzz

samer r38

samhiillsstdllning - se rang, social

samma runa betecknar olika

Ijudviirden 48, too, r rr

sammanslagning av ord 52,94,
roo,  r l l ,  r27

sandsten 166

Saxland rog, rz6

Saxo Grammaticus 9r
sedvdnjor 16, t9, r4g, | 56, 2o2,

zo6,  z t6,  zzt f ,236

segel zzf, rz5

senurnordiska tidsperioden, den 39

Shetlandsciarna zof, 35
Sicilien z z

signering av mntexter r46f, zr5

Sjonhemsstenen r (G t34) zozf

Siustarismingen (U 687) zo8f

sjiil 98, to4f, zoz, zo8

sjilvfiirhdrligande, vikingarnas r 3 r,

r69f, r98,235

sjoduglighet zzf

sjofarare zzf

sjiircivare 9z
skadad runurkund r22, r+r -se

dven komPletterade inslrifter

skald r46f

skaldekonst rt6f, t46f, t57,234

skaldekvdde tfif, r57f

skandinaviska sPrikomridet, det

+9
skatdiiggning 96
skeppskonst zzf, tz5

skilietecken 5zf, t94

skillnader mellan de vikingatida

runformerna 42f,94, roJl rrlt
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tzo,  r22,  r27,  152,  r8O, r86,  r94,

2O4r  2O9 ,22O

skinnbeklddnad z6

skridfinnar r38

skrirrmaterial 16, gz, r47

skyddshelgon zr4

skyddsvapen 3of
Skine, runinskrifter frin 88f, r5of'

ry4[, zrSf

skcild 26, 3of, roz

skcildbuckla 3o
slan{el 94, ro7, tzJ, r2Jt ri4, r52,

t66,  zo4,  zz6

slutruna i ord 59, 68

sliiktskap med dagens sprik 39f
smeder, vaper^- 27

smidigare milfore 39
snabbgiende skepp z4

solens rcirelser z 5
spegelvdnd rurra 227 - se dven

vdnderunor
spetshammare 93
spiralformade hoftleder r3+, r+2,

:,66f

spiralformade rundlar '78, to7, rzzf,

r34,  r42,  167, : 'go,  t96,  zo5,  zz8

spiman r94, ry7f
spjut 26, z9f, roz

sprikliga foriindringar 39f
spriklig piverkan r9f

stam. runans - se hulrrdstaven

statsoverhuvuden, euroPeiska zor

suva 5 r

stavelser 53, rr3

stadel  94,  ro7,  rz7,  r27,  r3+,  r52,

166,  zo4,  zz6

stavningen fcirenklas 48
stavningsregler, nrnornas 5of, 90,

r r r ,  16o,  174,  186,  r94

stavningsprinciper, den vikingatida

runreformens 47f
stavlosa runor 42, 44f,46, ro5' 2o4

stawim tr6, r57

stenografitecken 44
stildrag, bildmiissiga 3zf
stormaktstiden 87

strandhugg 18, zr, JJ, P7
stridsyxa z8

stungen i-runa 68, 94, ro7, r3+, r52,

166, zo4, zo6

stungen k-runa 69, ro5, r+r, r52

stungen m-runa r2o, 152

stungen u-runa 69, 98, roo, r4r, r52

stungna runor 68f,98, roo' r4r,234

stupade vinderunor r5z

styrbord u4

styrera 23

stdder r37, r48, 163

Svarta havet r 8, r r4

Svealand roz

svek r38, zo6

svirbegripliga uttryck rro, zz5f,

4f i
svirtolkade inskrifter 82, zz5, z3rf

svdrd z6f, roz

Serkland rrr, rr+, rrTf

Scidermanland, runinskrifter frin

ro5f, r r rf, r64f, r86f, zz6f

S<ideroarna 2o,35

S onderjylland, runinsLrift er frin

r  58f
Sdvestadsstenen z (DR z9t) ztSf

t-mnans ljudviirde 65f

th-runans ljudvdrde 56f
thegn r8o, r84f, r94, r98, zoo
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tillbedjaa, hednisk r 78f, r Bzf uldedipp 94, ro7, r 3 j, 2o4, 2 r r, vrriniotr av runomas utseende 4,f, y-runans ljudv?ird€ 69f
tiliggsord 73 2rr,2z8 7+ , ro7, \\t, r2o, n2,n7, 1n z6(, rcz
tugr8 underdanighet, oft;mAgE attvisa rS2, \64, r72, r8o, 186, r94, ro+ ,arnen - s€ Asconemi
Tingalidet 28, 38 4gf 2os, z2o
tolLa ]utelter 7rf, 2l3f Uppl.nd, runinslxift€r 6in 9lf, nriation i strhibg€n 48, 90 $lallelse, 'Ii,rs- r8,f
Tor 6, r32, 146, 156, r7r, r73, s8\ r?f, \af, \st, aoSt oa4^e 3? lldentigna ord 73,85, r54, r57

r78f, rg8f,22t,42f Uppsata r5o, r55f veckodagamas nrm r7j Arhustenen 6 (DR 68) rrof
Torsdylan r78f, r83f uppbsdnsstido 87 Vedahiiuen (U ,o9) rrTf Zror zzf, n5
Tors hammare 176 uppdickt$€sa €88 VelDdastmen (Vg r5o) rsof lslguden r73
TorvigE r8o, r83f urgEnna kirunor39,47 vi r78, r83, r9rf, ,oo tttaliknande figurer 94 rr9,I35, zrof
Tonatrrstenetr (J 614) 93f urnordisb o-runn r37 vidarcutv€ctling 1v eterginirs av runstenar (i bild) 8a,
trmslribering - se noimaliserhg urnordidra ronor 39, 47 korttvistrunornas utseende 44 2 j7
traasliaereriry 7 rf, 84, z 37 umordiska sprikeg det 4!f vidsl€pelse , r 6 atskilja ord, aa 5z
transponrnedel r r 5 urnordiska tidsperioden, den 3 9 viking, begreppet 87f
trii. 16, 92, r47 uteliirnm skiljetecLer\ att roo, r 34 vikiqaaLtivitetd 8Zf egand€riitt r 36f
tdisridar€ 35 r4r viLinsehistoda, komprirneiad 3jf eldre a*il&iDgsr 7,
iJftgr22g uteslutande avrunor j7,6rf,64f, viliag"lolonier zof ill']'
tlmgrrs placdiDg (eid uttalet) 48, 66f viLingetidr tidsperioden, d€n r8f ,ilva zo8

68 udandsffirder r8f, 35, 83, 97, ro5, viLiry"mas sprlL !of, 39f Indrrd betydelse av otd zq 25,74
nD€omil som vikingErni talrde, rc9{ 14 rt4 t7f, n5, n7, vikingatidens iiledringsfis 39, jo ita LL4, r21,2o7

det39f 4of, 16z, 164 qof, z17,236 \,4r ud37 :itter, runorns r88f
tungrottmehnde 39 udiinttsla regeringsrepresentancer vite Kdst 16 itisdDtriillet, d€tvi*iryatide r36f
Tbringerteoen (Sii 318) r64f \4s vokalruor4Sf
tuschteclningar av runurkuxder 84 umrmordista spr&omrldet, det 49 viindennor rjr, 164 iilning ev utatet runtecLen 49

237 utseerde, ruiomas 4rf \5i1r.g 28,37 itgllg4, 167,2c5,229
weeggad sviinlskliaga z6 uttal, dltidsmikmislomas 4r vlringagardet 28,37 iigonbrr.n r9o, ,28
tveljudande rcLaler jj uttal, utxiha - se nomulisering Vistergijd.nd, ruimkifter 6{n iire zze
gda runor 48f, z 3 3f uttalsn:issig nriation 48f r Sof iisteded, vikings{iirder i r 8f, 83, 97,
ry ,?l utrnffir insldtuband€t, runor ro j, ekt€rled, viking:fiirder i r8f, ro5, r , i4 u7f, n7,4ot, ],64, qof
ty"br 49 IIr, 166,2c,9,228 ro8f, rr8, r58, r6rf Osteuropa 97
TlsLlaad ro9, rz6 Viist$ Shibtenen r (DR 334) 88f ii€dappningar 9t, r 29, r 3s, r9o

Valhal r73 oversiitrdng til nutidi svensls 5r,
u-ruaans ljudriirde 55f rapen z5f 7zf,84t
umgiing€lformer, vithgana' :r7f, rapenbriider 73.97, rou, r49, r51f,

zzlf, zz4 r6rf, r69f
undeditta stavning€n med n:nor 48 vapersmeder z7
urderllit& tydning€n av en runtext Valfiet zo6f

5, wnsitr av Mtedos 4,f. ?4
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