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Förord 
DET FINNS MÅNGA problemområden att ta hänsyn till för den som vill skriva 
en sammanfattning av yngre järnålder i Sydskandinavien. Problemen är av och 
till så stora att sammanfattningen blir omöjlig om man inte först underbygger 
en del av den tidens kulturfenomen bättre än man kan i en sammanfattning. 

De äldsta nordiska runinskrifterna som social- och kulturhistoriska 
fenomen är just ett sådant fält. Om de inte tolkas i termer av kulturgeografi, 
socialhistoria och litteratur, så platsar de inte i en syntes av den yngre järn-
ålderns sydskandinaviska samhälle. Samtidigt är det orimligt att man inte har 
en uppfattning om skrivkunnighetens plats i ett samhälle, om skrivkunnighet 
bevisligen finns. 

Frågan om skrivkunnighet kan inte frikopplas från samhällsutvecklingen 
i stort. Den språkliga förändringen under och efter mitten av 6:e århundradet, 
måste till exempel förstås i samband med den akuta klimatkrisen ca 536 till 
550 e.v.t. och dess efterbörd som sträcker sig in i början av 7:e århundradet1. 

Om det skall lyckas måste arkeologer, inte minst jag själv, men särskilt 
de som varje år gräver ut och bearbetar nytt primärmaterial, få möjlighet att 
nödtorftigt sätta sina resultat i samband även med tidiga runinskrifter. 

Den föreliggande undersökningen är begränsad, men den har i alla fall 
behövt input från högre seminariet i Uppsala, men framförallt ovärderlig 
språkvetenskaplig kritik från Staffan Fridell och dito från arkeologer med ett 
intresse för skriftliga källor. I detta fall speciellt från Bo Gräslund och Svante 
Fischer. Alla tre har kommit med viktiga synpunkter som fått mig att tänka 
om. Lider undersökningen fortsatt av brister, så är de alla mina. 

 
Uppsala februari 2020 
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I  Materialet 

Inledning 
SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN är praktiskt. Det finns ingen, men det borde 
finnas en bakgrundsanalys av skandinavisk skrivkunnighet. Bakgrunden är 
nödvändig om man vill ställa samman en kort syntetiserande framställning 
som passar en beskrivning av sydskandinavisk järnålder i perioden 350 till 
750 e.v.t. Det är den period i vars mitt det skandinaviska samhället drabbas av 
en visserligen tillfällig, men ändå samhällsomvandlande klimatkris. Kanske 
hade samhället förändrats krisen förutan, men den accelererade utvecklingen, 
och samhällets omvandling spädde på den sociala stratifieringen2. Därför står 
inskrifterna med äldre runor, de som användes innan klimatkrisen, i centrum 
för analysen. 

Om man läser urnordiska runinskrifter och sätter sig in i litteraturen om 
dem en i taget för att förstå dem, så fastnar man lätt i detaljer3. Man ökar sitt 
vetande och förlora sin överblick, om man nu hade någon. Det problemet kan 
man råda bot på med hjälp av Samnordisk Runtextdatabas (SR)4. Den skapar 
överblick, men framförallt en överblick som samtidigt reser frågan om hur 
man skall se på tidig nordisk skrivkunnighet i det stora perspektiv som data-
basen introducerat. Ställer man breda generella frågor till SR, så blir databasen 
både möjlighet och motsträvighet. 

Den perspektiverande infallsvinkel, som driver på undersökningen, är 
tanken att tidignordiska inskrifter är epigram i ordets båda betydelser – en 
inskrift på och en inskrift om något5. Den första är ordets ursprungliga: en 
inskrift som är skriven på ett objekt som inskriften eller om man vill 
«påskriften» kanske, kanske inte samspelar med6. Objektet är alltså inte ett 
tillnärmat neutralt medium mellan den som skriver och den som läser. Det är 
inget vitt papper, inte den digitala Wordfilen i molnet eller på USB-stickan. 
«Neutralt» i samband med «medium» och «minne» är överlag ett besvärligt 
begrepp. Läser man till exempel Strindbergs text Ett halvt ark papper, så 
förstår man att sammanhanget alltid kan mobilisera mediet och dess text så att 
det laddas med ny mening7. Strindbergs komihåglapp bredvid den nya tele-
fonen visar sig i sitt sammanhang peka ut en tidigmodern tomhet, men den har 
sina ännu tidigare motsvarigheter. 



10 
 

I Rom kring början av vår tideräkning får metallen bly karaktären av ett 
material som kan användas till så mycket och allt möjligt att det påminner om 
dagens plast8. Just av den anledningen blir det påskrivet och på så sätt på en 
gång textualiserat och kontextualiserat. En spansk blyproducent ger till exem-
pel sin blytacka en bestämd vikt i ett urgammalt traditionellt system när hans 
firma producerar den. Vikten behöver inte deklareras på produkten. Den ligger 
i sakens natur, men han textualiserar tackan med sin stämpel för att köpare 
och läsare skall förhålla sig till hela kontexten. Förhåller sig gör också de som 
köper blytackan för att sälja den vidare. Skall försäljningen ske på en marknad 
i Italien, så ritsar man in den romerska vikten som en upplysande dokumenta-
tion på varje blytacka. Köpmannen stämplar den dessutom med sitt namn 
innan han lastar den på ett skepp som en del av ett parti spanskt bly. 

Om allt går väl och skeppet inte förliser, till exempel på klipporna kring 
det förrädiska skäret Perduto, där skepp bevisligen går ”förlorade”, i sundet 
mellan Sardinien och Korsika – om alltså allt går som det skall, så säljer man 
partiet i Ostia eller Rom. Då smälter man ned tackan till den råvara eller det 
«neutrala medium» som hälldes i producentens gjutform då blyet hamnade i 
sin period av «kontextualisering» och «litterarisering». Det är när det inte går 
väl som vi lär oss hur blyhandeln var tänkt att textualiseras9. 

Om av en händelse en stämplad och påskriven blytacka aldrig bli såld, så 
kommer den liksom ett «halvt ark papper», men kanske trevligare, att kunna 
påminna köpmannen om en svunnen tid. Skulle en arkeolog hitta tackan vidtar 
hursomhelst ivriga försök att rekontextualisera objektet10.  

En inskrift som namnet på runstenen från Sunde i Sogn og Fjordane 
(Appendix A, SR-signum N KJ90 U): widugastiR – WidugastiR, är ett epigram 
i dess grundform och första betydelse av en inskrift på ett objekt från en helt 
svunnen tid. Det beror på att kontexten inte omedelbart tränger sig på för den 
som saknar minne av WidugastiR och hans tid11. Runorna är en påskrift på en 
sten som då den fick sin påskrift berövades sin status som neutralt råmaterial. 
Även om stenen inte krossas till makadam, så förlorar både inskrift och sten 
med tiden ändå sitt meningsbärande sammanhang, som arkeologen inte desto 
mindre tror sig kunna återfinna. 

Den andra betydelsen av ordet epigram uppstår när det blir tydligt att det 
i tillägg till grundformens karaktär av etikett finns en tendens i texten själv till 
att epigrammet inte bara är skrivet på något; utan dessutom skrivit om något. 
Sådana inskrifter finns också, till exempel SR N KJ75 U, tre rader på en sten 
som står på en grav i Kjølevik i Strand i Rogaland: hadu(l)aikaR / ek hagu-
stadaR / h^(l)aaiwido magu minino – HadulaikaR. Ek HagustaldaR hlaiwido 
magu minino – ”HadulaikaR! Jag HagustaldaR begravde min son”. Kjølevik-
texten definierar med andra ord inte bara en sten som förbunden med Hadu-
laikaR, den handlar också, om än kortfattat, om en far som måste begrava sin 
son. Den sorgen – ”den runskrift lidandet ristar” – begriper vi fortfarande som 
Strindberg före oss. 

Kjøleviktexten är berättande och inte som en sjukjournal skriven i syfte 
att dokumentera olika traumata och tillstånd. I sin bristande källkritik är den 
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snarare annalistisk trots att den inte är daterad. Källkritiskt sett verkar egent-
ligen inga tidiga runristare ha insett de kritiska behov som blev trängande på 
1900-talet. De tar hursomhelst inte höjd för dem, och därför står det inte att 
HadulaikaR var Hagustaldas son och således inte heller formellt sett att Hadu-
laikaR är död. Bred texttolkning är med andra ord oundgängligt om inskrift-
erna skall bli annat än ord på objekt. 

Utvecklingen från skrift på till skrift om, som kan gå mycket längre än 
texten från Kjølevik, den ser man redan i det grekiska epigrammets utveckling 
eller i det romerska vars utveckling var helt beroende av det grekiska12. I själva 
verket var det den romerska kulturens fäbless för allting hellenskt som gjorde 
om-epigrammet populärt i Rom. När det skedde hade det arkaiskt och klassiskt 
grekiska om-epigrammet redan blivit till det hellenistiska, som var en litterär 
genre. De tidigaste antologierna bestod just av om-epigram som idealt sett, 
men inte nödvändigtvis var upptecknade från de objekt varpå man en gång 
ristat in dem. 

Nu kan man därför undra i hur hög grad de tidignordiska inskrifterna är 
uttryck för samma typ av process. Är de kanske inspirerade av kreativa gre-
kisk-romerska skriftbruk som först tar sig uttryck i att man skriver på ett 
objekt och senare utvecklar ett behov av att i tillägg till «text på» skriva en 
«text om» ett materiellt eller immateriellt fenomen? Uppstår det alltså en 
liknande fruktbar meningsbärande spänning mellan en på-pol och en om-pol? 
Kan det vara mötet med romersk kultur som kommer skandinaver att skapa 
sin egen epigramtradition enligt devisen: ”So ein Ding müssen wir auch 
haben”13? Innan man kan hantera sin undran måste man först ta sig an sin 
förmodan om att det förhåller sig så och vända sig med den till Samnordisk 
Runtextdatabas (SR).  
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Fig. 1. Tvåhundrafyrtio med rimlig säkerhet koordinatsatta runinskrifter skrivna med 
äldre runor. Källa: SR, med visst tillägg av koordinater.  
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Samnordisk runtextdatabas 
I SAMNORDISK RUNTEXTDATABAS finns cirka 280 objekt med tidignordiska 
inskrifter. De har hittats i Danmark, Norge och Sverige och de flesta kan 
koordinatsättas, se Fig. 1. Som fyndspridning betraktat uppfattar jag texterna 
som skandinaviska och inte som nordiska i modern bemärkelse. I dessa 
inskrifter finns det ca. 3700 läsbara runor, det vill säga tecken som motsvarar 
en runa (fonem och grafem) i den äldre futharken14. Alla bildar hursomhelst 
inte lexikala ord eller förkortningar. Det finns en del icke-lexikala runföljder15. 
Dessutom finns det runformer eller tecken som inte blivit accepterade som 
egentliga runor. I denna studie står de läsbara runorna i centrum, det vill säga 
runor som känns igen som tecken vilka motsvarar ett visst ljud. De runor som 
både är grafem och fonem ligger till grund för analysen trots att de av och till, 
vad vi vet, inte är språkligt meningsfulla. Själva runföljden, futharken, ser ut 
att ha fått sin ordning av pedagogiska skäl: om man till exempel lär sig de 
första 4 runorna, det vill säga en sjättedel av runorna, så känner man igen en 
tredjedel av alla de skrivna tecknen. De som skapade futharken tycks med 
andra ord ha skrivit ned ett större antal ord, relaterat runornas frekvens till ett 
12-talssystem och ordnat futharken därefter, se Fig. 216. 

Figur 2. I dag finns det 3708 säkert läsbara runor i SR. Mot bakgrund av deras 
frekvens förstår man att det kan vara belönande att lära sig de första runtecknen. 
Överkursen, de riktigt lågfrekventa tecknen ligger dessutom främst i runradens 
andra hälft. Som en liten belöning har varje tredjedel av futharken ett tydligt 
högfrekvent fonem, a, i och l. 
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Figur 3. De 240 koordinatsatta äldre runinskrifterna. Det finns kustnära fyndplatser 
inom röd kontur, en inlandsbygd mellan Vänern och Vättern, i gult fält och dess-
utom ett antal inlandsfynd utanför de konturerade områdena. Den osäkra koordi-
naten betecknar fyndet med proveniensen ”Småland”. Bestämningen ”Småland” 
innebär hursomhelst att fyndplatsen är en inlandsplats. 
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II   Inskrifternas geografi 

Inledning 
I STORT, OCH sedda som kulturgeografi, präglas de äldsta runinskrifternas 
landskap av två situationer, se Fig. 3. Den första uppstår i tre kustnära zoner: 
En längs den långa skandinaviska västkusten, ett stort sydskandinaviskt kust-
landskap samt en sydostsvensk zon, som man delvis skall se som samman-
hängande med Sydskandinavien på grund av vattenvägarnas sammanbindande 
betydelse. Vad vi vet är den zonen med andra ord ganska improduktiv eller 
sporadisk när det gäller texter. Den andra situationen uppstår innanför de 
kustnära zonerna och utgörs av inlandsområdena: Det mycket stora centrala 
skandinaviska inlandet, det lilla inskriftslösa landskapet mitt på Jylland samt 
de två diminutiva fynska och själländska inlanden, som inte helt saknar 
inskrifter. Det gör inte heller det skandinaviska inlandet. Här kan man 
dessutom tala om åtminstone en inlandskoncentration i det inre av Götaland, 
se Fig. 3. Den koncentrationen är sannolikt ett resultat av att kommuni-
kationen inom landskapen underlättas av vattenvägar på Göta Älv, Vänern och 
Vättern. Det kan vara värt att se närmare på sex landskapsexempel för att 
bättre förstå inskrifternas allmänna topografiska fördelning. 
(1) OSLOFJORDEN, SE FIG. 4. På många sätt är landskapet och texternas 
spridning kring fjorden en modell för distributionens grundläggande drag. Det 
beror dels på att runinskrifternas spridning i landskapet sannolikt är typisk, 
dels på att landskapet är så stort och karakteristiskt att mönstret i inskrifternas 
fördelning är relativt lätt att se17. Materialet domineras av runstenar följda av 
guld och enklare artefakter.  

Området har endast tre strandbundna platser, Søtvedt, Fredrikstad och 
Rö, men flera platser ligger i kustnära bebyggelser vilka, trots att de inte ligger 
i havsbandet eller på kusten, ändå ligger nära det maritima landskapet eller vid 
älvar och sjösystem. Det gäller Elgesem, Stenstad och Tune. Tune ligger i 
samma läge i kulturlandskapet som den stora gården Missingen, cirka 15 km 
västnordväst om Tune. I Bohuslän är bilden annorlunda. Rö ligger visserligen 
på kusten, men kustlandskapet är mycket smalt och därför ligger Kalleby på 
gränsen till det mer glest befolkade inlandet. Svarteborg låg på grund av 
landhöjningen cirka 3 km från ett fjordläge, men ändå kustnära. 

Bortom de kustnära platserna finner man med andra ord platser som 
ligger på gränsen till inlandet: Kalleby, Øverby, Saude och Lauvåsen. Ännu 
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mycket längre borta stöter man på enstaka runinskrifter, i Skramle, på 
Frøyhov, i Øvre Stabu, på Nedre Hov, i By i Sigdalen och i Tveito. De ligger 
som små öar i inlandet. Det finns med andra ord fyra lägen (1) på kusten, (2) 
strax innan för kusten, (3) lite längre in från kusten på gränsen mot inlandet 
och (4) texterna som ligger djupare inne i inlandet. Tillsammans bildar de tre 
första lägena runinskrifternas relativt täta och sammansatta kustlandskap. 
(2) I SYDOSTSVERIGE ÄR situationen liknande, men mer splittrad, se Fig. 5. I 
Mälardalen finns det endast ett par fristående runstenar och de står i inlandet 

Figur 4. Kring Oslofjorden ligger det 17 inskrifter i fyra olika lägen. Om vi ser till 
fjordens kustlinje faller det i ögonen att den styr spridningen, inte bara i söder, utan 
också i inlandet, där det inte, vad vi vet, ligger någon inskrift i Oslo trots att det inte 
saknas central järnåldersbebyggelse. Det mest anmärkningsvärda är att inlandsbe-
byggelsen tycks följa kustbebyggelsen. 
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snarare än på gränsen till detsamma. Två strandnära runstenar, Strängnäs och 
Tomteboda är fragment av sönderslagna monument. Den senare slog man helt 
säkert sönder efter 53618. Tar man hänsyn till landhöjningen i hela området, 
så är nio inskrifter relaterade till kustlandet mellan «strandnära lägen» och 
«gränsen mot inlandet». Rickebys ursprungligen strandnära järnåldersläge ha-
de förvandlats till ett kustnära läge innan någon strax efter år 550 försåg tär-
ningen från Rickeby med en inskrift. 

Uppdelningen av inskrifterna i kustzon och inland är tydlig. Det finns 
inget djup i kustzonen, i stället ligger inskrifterna antingen på kusten eller på 
övergången till den rena inlandszonen. I inlandet finns det ytterligare tre 

Figur 5. De 13 runinskrifterna i Östsverige. I jämförelse med Oslofjorden är 
fyndspridningen fragmenterat. 
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inskrifter. Bristen på runinskrifter i Gamla Uppsala kan förklaras på flera sätt: 
Som ytterligare en central plats utan textmonument, eller med hänvisning till 
att platsen blir tillräckligt central först efter 55019. Nya fynd vid Mälarens 
kuster söder om dagens Uppsala skulle, som nya fynd alltid kan, kunna ändra 
kodningen av inskrifternas läge. 
(3) PÅ FYN, SE Fig. 6, är inskrifternas spridning ett exempel i miniatyr på det 
sydskandinaviska runinskriftslandskapet. Inlandet består endast av en inskrift, 
brakteaten från Rynkebygård. Resten är kustnära. Några är tydligt fördelade 
på kustlinjen längs Store Bält. Där ligger platserna Lundeborg, Hesselager, 
Hesselagergård och Slipshavn. Resten av inskrifterna tillhör landskapet några 
kilometer innanför kusten. Situationen vid Gudme och Lundeborg är ett 
exempel på den nära kopplingen mellan runinskrifter och strand- och kustnära 
bebyggelse. I detta tillfälle en centralplats, dess stora gravplats och dess 
landningsplats20. Men det finns också inskrifter som ligger på gränsen till 
inlandet. Det är dels inskrifter på vapnen i krigsoffren från Viemose och 
Kragehul, som i bebyggelsens gränstrakter påminner om fynbornas segrar 
över anfallande styrkor, dels brakteater i Vedby och Allesø, dels den lilla 
statyn från Køng som sannolikt är ett våtmarksfynd och offer, fyra kilometer 
från Kragehul mose21. Ytterligare två brakteater ligger i dessa gränslägen. 

Figur 6. De 14 runinskrifterna på Fyn bildar ett mönster som motsvarar ett 
järnålders-landskap i miniatyr. 
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Även om Viemose och Kragehul kan sägas ligga intill glesare bebyggda delar 
av Västfyn och även om inlandsfyndet från Rynkebygård kan sägas ligga i 
ungefär samma läge, så ligger inget inlandsfynd på Fyn i ett rent utmarksom-
råde som inlandsfynden norr om Oslofjorden och Mälaren22. 

Allmänt sett gäller det för järnålderns bebyggelse på större öar, som till 
exempel Gotland, Öland, Sjælland och Fyn att det behövs extensiva betes-
marker och resursområden, som det ofta är praktiskt att i första hand förlägga 
till och ett skogsklätt inland23. Därför är inlandet även i små avgränsade land-
skap relativt sett glest befolkat, men också relativt isolerat. 

Bredden på den kustnära zonen representeras av de 14 km mellan 
brakteaten i Gl. Stenderup och kusten. Bortsett från vapenkniven från en grav 
på Møllegårdsmarken, sköldbucklebeslaget från Gudme, och de offrade 
vapenfynden i Kragehul och Viemose samt statyn från Køng är alla andra fynd 

Figur 7. De 16 runinskrifterna i Sydvästnorge. Gröna prickar är inskrifter på var-
dagsföremål. Lila är runstenar, dvs. textmonument. De gula prickarna är inskrifter 
på guld – i detta fall brakteater. 
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från Fyn guldbrakteater och således i genomsnitt senare än vapenfynden. 
Detta sagt med reservation för att vi kanske inte fullt ut känner till offerfyn-
dens kronologiska ramar. Jämfört med Oslofjordens spridning, som är lätt att 
förstå i termer av ett allmänt utnyttjande av landskapet utan speciellt tydliga 
politiska komponenter, gör fördelningen på Fyn ett mycket mer maktpolitiskt 
intryck. Där definiera inskrifterna en centralplats i Gudme omgiven av 
gränsskapande runinskrifter, men de är också relaterade till Gudmes politiska 
gränser. Även när det gäller runinskrifter framstår det fynska kustlandskapet 
och Östfyn därför som exceptionellt24. I Norge finns det ytterligare två land-
skapstyper som går att analysera. 
(4) På SYDVÄSTLANDET I Rogaland och Vest-Agder, eller på Jæren och Lista 
är kustlandskapet påtagligt, se Fig. 7. Där finns tio av fjorton inskrifter. Två 
på kusten och åtta i det kustnära landskapet. Innanför dessa ligger tre in-
skrifter på gränsen mellan kustland och inland. En inskrift slutligen ligger som 
en ö i inlandet. Det är brakteaten från Ågedal. I Rogaland är de flesta inskrifter 
på sten, men inskrifter på guld och vardagliga föremål finns också. Deras 
spridning ligger huvudsakligen nordväst om runstenarnas. Här, söder om 
Sandnes, bildar inskrifterna en liten klunga som, dels ligger i den inre delen 
av kustlandet, dels på dess inre gräns mot inlandet. Sedda i förhållande till de 
centrumbildningar som präglar Jæren, så är det tydligt att dessa fem inskrifter 
ligger i kanten, söder och öster om den centrala delen av Jæren, som kallas 
Høgjæren. I centrumbildningarna reser man inte runstenar och även om man 
gärna smyckar sig med brakteater, så har de liksom ens vardagsföremål sällan 
runor på sig. I allmänhet kan man anta att den som äger eller ristar en 
runinskrift med all sannolikhet demonstrerar en viss status med just runtecken. 
Samtidigt tycks den ganska flacka toppen på järnålderns samhällspyramid, 
som blir synlig i romersk järnålder, sällan behöver demonstrera sin status med 
runstenar25. Stora gårdar, romersk import, dyra kläder och anslående gravgå-
vor tycks räcka gott. Det betyder inte att samhällets övre skikt varit analfabet-
er; dess medlemmar har bara avstått från att göra offentligt eller semioffent-
ligt bruk av sin skrivkunnighet. Rent sociogeografiskt är det med andra ord så 
att det kustnära landet och kusten rymmer en samhällsgrupp, något bortom 
den mest centrala bygden, som pressar sig själv och människor med lite min-
dre status, men med ett stort behov av status, att markera sig. 

Man ser både skillnader och likheter med Gudme, och dessa drag skulle 
man kunna förklara med hänvisning till att den flacka toppen på pyramiden, 
det övre sydvästnorska samhällsskiktet, är bredare och/eller mer traditionellt 
rotat än det fynska, som tydligare präglas av romerska kontakter26. 

Norr om Rogaland består runstensspridningen mest av inskrifter på kus-
ten och på fjordbredden. De matchar enstaka inskrifter på gränsen mot inland-
et och en enkel inskrift som faktiskt ligger i inlandet. 
INSKRIFTERNA I MITTNORGE: (5) Hordaland samt Sogn og Fjordane, se Fig. 
8, och (6) Trøndelag, se Fig. 9, exemplifierar situationen. 
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På kusten och i strandnära lägen norr om Avaldsnes i Hordaland och Sogn og 
Fjordane finns det 15 inskrifter, varav 10 är runstenar eller inskrifter på berg. 
Bland dessa finns det endast en runsten som står i ett läge innanför kusten. Om 
inte runstenen från graven på Eggja i Sogndal hade varit för sen för att ingå i 
urvalet, så skulle den topografiskt och textuellt sett ha klassificerat sig själv 
som en inskrift på »eggen«. Topografiskt sett är det på gränsen till inlandet 
och det inre av Sogndalen27. 

Analysen av Jæren och Lista antyder att det är kustlandets bredd som 
leder till att det står stenar längre in i kulturlandskapet. Bilden bekräftas av en 
jämförelse mellan inskrifterna i Tröndelag och i Sogn og Fjordane. I det förra 
landskapet kontrasteras fyra platser på kusten av fem platser på gränsen till 
inlandet. Söder om Trøndelag är balansen mellan platser på kusten och platser 
lite innanför i stället som 12:1. I Trøndelag är den alltså som 4:5. I Sogn och 
Fjordane är kustremsan med andra ord runlandskapets dominerande och tyd-
ligt avgränsade kulturlandskap, se Fig. 8 & 9. 

Figur 8. De 15 runinskrifterna i Sogn och Fjordane. Det röda krysset markerar 
runinskriften från Eggja som är för ung för att tillhöra urvalet. 
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Trots eller på grund av att det är en centrumbildning med mycket djupa förhi-
storiska rötter och en ökande betydelse under romersk järnålder finns det inga 
runinskrifter på Avaldsnes, eller på Karmøy, se Fig. 10. Senare års antikva-
riska erfarenhet visar att det i Norge när som helst kan dyka upp ett intressant 
runfynd, som kanske kullkastar dagens fyndbild. Ändå är det värt att påpeka 
att det från Avaldsnes är 60 km till den första och 110 km till den andra runin-
skriften. Söder om Karmøy i den kustbundna bebyggelsen i Boknafjorden och 
dess sidofjordar står det inga runstenar. Man känner helt enkelt inte till några 
inskrifter. Om Høgjæren kunde ses som ett centralt runstenslöst område i för-
hållande till de runstenar som står söder om Boknafjorden, se Fig. 7, så kan 
Avaldsnes ses som en liknande runstenslös centralplats för de nästan helt 
strandlinjebundna runstenarna i Hordaland, så väl som i Sogn och Fjordane, 
se Fig. 8. 

De sex exemplen, se Fig. 4-9, har gjort det klart att det i relation till 
landskapets rum ligger likartade mönster bakom inskrifternas spridning. 
Fyndplatserna avslöjar två drag. Dels ser man en kustzonsgeografi som tyder 

Figur 9. De 12 runinskrifterna i Tröndelag. Runt Trondheimsfjorden finns ett in-
slag av fyndplatser på gränsen till inlandet. 



23 
 

på långväga kontakter över vatten, längs farleder, fjordar, bält och på hav. Dels 
kontrasteras denna kustzon av en inlandgeografi. I den senare ligger inskrifter-
na dels i ett inland som gränsar till kustlandet, dels som öar i det egentliga 
inlandet. Det är inte långt till inlandet på Fyn, men djupt inne på den skandina-
viska halvön kan inskrifterna ligga mer än 100 kilometer från varandra. 
Chansen att man i dagens Norge och Sverige skall hitta en runinskrift i det 
relativt lågexploaterade inlandet är liten och sannolikt förhåller det sig därför 
så att vi relativt sett känner till för få inlandsplatser. Det betyder inte att vi 
skall tänka oss en runinskriftstäthet som i kustlandet utan kanske bara en för-
dubbling av antalet inskrifter i det djupa inlandet. 

Samtidigt som det är tal om en geografi präglad av kommunikationer, så 
anpassar inskrifterna sig också till topografi och sociala strukturer. Framför 
allt verkar det inte finnas ett linjärt samband mellan befolkningsmängd och 
antalet inskrifter28. Det finns till exempel inga inskrifter på Öland, men 14 på 
Gotland, vars bebyggelse är cirka 2 gånger större än Ölands. Därför borde det 
ha funnits cirka 7 inskrifter på Öland, där man dessutom kan anta att det bodde 

Figur 10. Inskrifter med en möjlig relation till sjökungaplatsen på Avaldsnes. 
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närmare 15 000 människor cirka 500 e.v.t.29. Inte heller saknas det bebyggelse 
i Uppland mellan Rickeby i söder och Möjbro, Dragby eller Krogsta i norr, se 
Fig. 530. Därför är det rimligt att säga att runinskrifterna, som vi känner dem, 
är uttryck för kommunikation och olika socialt förankrade traditioner. De är 
statusmarkeringar som inte alla betjänar sig av i ett traditionellt samhälle stadd 
i förändring31. Sedda som geografi är inskrifterna framförallt inte uttryck för 
någon allmän läs- och skrivkunnighet. Samtidigt visar det sätt varpå man en 
gång byggde upp futharken att det på den tiden funnits en mer generell 
uppfattning om fonem och grafem som uppstått genom språklig analys och 
dokumentation av talspråkets fonem. 

Material och media 
DET FINNS FYRA kategorier av runinskrifter. (1) Inskrifter på vardagsföremål, 
(2) inskrifter på vapen, (3) inskrifter på guld, som nästan alltid är brakteater, 
och (4) inskrifter på någon form av monument i landskapet. Som den generella 
analysen av spridningarna visade, så är det tydligt att runinskrifter inte är soc-
ialt neutrala. Det visar inte minst kartorna över de olika kategoriernas sprid-
ning, se Fig. 11-14. Därför kan man anta att inskrifterna inte heller bärs av 
material som är neutrala. Textbärarna är snarare media som tenderar att sam-
spela med det textuella budskapet32. Om mediet t.ex. är sandsten i Uppland, 
kalksten på Gotland eller en mjuk skiffer på Eggja i Sogndal, N KJ101 $U, så 
förenas text och bild tekniskt sett lättare i ett uttryck33. Men inte heller stenen 
i sig är neutral eftersom den till exempel kan ingå i ett monument. Textens 
bärande medium är med andra ord monumentet eller en del av detsamma. Sten 
och monument kan hänga ihop på flera sätt. Därför kan Textmonumentet vara 
synligt i sig självt eller ingå i ett mer komplext monument. 

Textbäraren kan vara bergfast, rest eller inbyggd och den kan variera 
kraftigt i storlek, men den bidrar till monumentet. Textmonument är med andra 
ord en uppenbar inskriftkategori. Monumentet ligger nära en ristare i tid och 
rum och det är sannolikt uttryck för skrivkunnighet på en given plats34, se Fig. 
11. Som vi har sett beror valet av plats på sociala faktorer. 

Guld är uttryck för social succé och det drar till sig runor som inget an-
nat material. Brakteattekniken som publiceringsform, samt guldets hållbarhet 
är en textproduktiv och bevaringsmässig fördel. Guldets värde, som är kopplat 
till en antikvarisk dusör, har därtill gjort sentida upphittare benägna att lämna 
in sina fynd till myndigheterna35. 

Brakteatproduktion är en investering i en serie medaljonger som guld-
ägaren vill ger bort. Ägaren speglar sig själv och sin status i guldet och gåvan. 
Nästan allt ”runguld”, med slående undantag som till exempel guldhornen, är 
brakteater som egentligen i förhållande till sin vikt är blaffiga. Deras koppling 
till romerska förebilder i ideologiska, militära och politiska värdighetstecken 
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Figur 11. Inskrifter   
på stenar och hällar. 

Figur 12. Inskrifter på 
guld. 
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Figur 13. Inskrifter på 
vapen. 

Figur 14. Inskrifter på 
vardagsföremål. 
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och utmärkelser är tydlig36. Samtidigt är formspråk, skriftspråk och det 
meningsbärande budskapet helt skandinaviskt. Därför framstår brakteaterna 
som medvetet «icke-romerska»37. 

Guld är en kategori för sig och sannolikt överrepresenterad på landnings-
platser, Fig. 1238. Bland dem finns det fyndplatser som tyder på att det har 
suttit en brakteatmottagare snarare än brakteatproducent på platsen, till exem-
pel de ekonomiskt sett små enheterna Tjurkö i Blekinge, Eskatorp i Halland 
eller Slipshavn på Fyn. Samtidigt har enstaka brakteater, som den från Ågedal, 
följt sin ägare cirka 30-40 kilometer in i landet. 

Inskriftsgruppens spridning omges med andra ord av många frågor som 
försvagar dess uttryck för annat än producentens förhållande till skrift och 
samhällenas förhållande till guld och ideologiska övertoner. Det finns natur-
ligtvis många andra lyxföremål som bär på runinskrifter, men de är vardagliga 
i jämförelse med massivt guld. Guld är därför en kategori för sig även om den 
skrifthistoriskt sett inte är central. 

Om guldföremål är en kategori på grund av sin lyx, så bör också Var-
dagsföremål på grund av sin vardaglighet vara det, Fig. 14. Vardagsföremål 
är de mest välspridda och som skriftmedium är kategorins objekt ganska väl 
bundna till plats och ristare. Eftersom föremålen också kan vara gåvor, som 
inte behöver belägga skrivkunnighet hos ägaren, säger deras spridning inte 
mycket om spridningen av skrivkunnighet. Inom kategorin finns det enstaka 
prestigeföremål och även ett par ”övriga föremål”, som i så fall består av två 
objekt: träpinnen från Frøslev, DR 10 U? och (kanske) runbenet från Auda-
motland, N KJ29B $U. De är de enda textbärarna som eventuellt kan vara 
exempel på nära nog neutrala media där sambandet mellan text och medium 
inte varit annat än praktiskt. Neutrala media är naturligtvis inte främmande för 
skrivkunnighet, och egentligen är det bristen på neutralitet som är anmärk-
ningsvärd bland de runfynd vi känner till. Fyndsammanhanget liksom föremå-
lens bevaringstillstånd och deras fyndomständigheter kan förklara kategorin, 
och eftersom de neutrala inskrifterna endast är två, så betraktar jag de två 
neutrala inskrifterna som vardagliga, vilket de ju också kan sägas vara. Var-
dagsföremål är med all sannolikhet en starkt underrepresenterad kategori39. 

Vapen är en lika uppenbar kategori, se Fig. 13. Som kategori betraktat 
erkändes den dessutom av den förhistoriska människan som fann det viktigt 
att offra ett visst urval av dåtidens krigsmateriel på just den plats där vi hittat 
det. På vapnen är runorna ristade av vapnets ägare eller av någon som fått upp-
draget att rista på det. Som inskrifter är de därför nära ägaren och/eller ristaren. 
Geografiskt sett är deras placering emellertid sekundär och man kan knappast 
anta att ristning i sig var ett urvalskriterium när vapen skulle offras40. 
Geografiskt sett är vapeninskrifterna mycket skevt fördelade och trots deras 
stora numerär, som faller på få fyndplatser, är de ändå mycket spridda, Fig. 
13. Därför är det sannolikt att metallåterbruk och bevaringsförhållandena 
berövat oss ett mycket stort antal inskrifter. 

Vapeninskrifterna utgör ungefär 16% av materialet, men fördelar sig på 
endast 10 platser. Dessa faller i sin tur på fem platser med krigsoffer och 
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många inskrifter, samt fem med endast ett enstaka vapen. Knappt 14% av alla 
runinskrifter kommer med andra ord från krigsoffer, som endast utgör 2% av 
alla de platser där det finns runinskrifter. I ett skandinaviskt perspektiv ligger 
två platser, Gudme och Møllegårdsmarken, DR DKFyn32 U och DR MS 
1995;340 $U, nära de stora offerfynden som kanske vittnar om försvaret av 
Gudmeområdet41. De tre sista solitära fynden ligger alla påfallande perifert. 

Sammanfattning 
DEN STÖRSTA KATEGORIN, inskrifterna på guld, utgör 43% av materialet. De 
är delvis «massproducerade», eftersom de är slagna som brakteater, och de har 
liksom vapeninskrifterna sin tyngdpunkt i det sydligaste Skandinavien. Norr 
om denna koncentration är de färre och ligger som ett glest bälte från Öster-
götland till Rogaland. Lika perifera som vapnen blir de aldrig. 

Brakteater, liksom mynt och medaljer, är i princip gjorda för att byta äga-
re, men dessutom, åtminstone sekundärt, för att bäras som en form av minne. 
Därför speglar de inte primärt den enskilde ägarens skrivkunnighet, men väl 
producenternas behov av att visa sig «bildade». Liksom inskrifterna på vapen, 
som i Skandinavien främst visar var deras ägare/ristare dog, är det alltså tal 
om två kategorier som inte är optimala om det är skrivkunnigheten i allmänhet 
man vill kartera. Som uttryck för skrivkunnighet i samband med ett politiskt 
engagemang verkar kategoriernas betoning på den sydligaste delen av Skan-
dinavien å andra sidan meningsfull. Samtidigt är begreppet «politiskt engage-
mang» svårt att handskas med även om «maktkamp» sannolikt är ganska 
täckande. 

De inskrifter som är knutna till Textmonument, 59 inskrifter eller 25% av 
alla texter, är uppenbarligen knutna till ristarens skrivkunnighet. Det gäller 
även om en del av Skandinaviens befolkning säkert var rörlig varför en ristare 
inte alltid behövde leva på den plats där hen ristade en inskrift. Textmonument 
saknas hursomhelst i det sydligaste Skandinavien och man kan misstänka att 
de tre nära varandra liggande inskrifterna i Blekinge är sena och skrivna av 
människor med traditioner som kanske åtminstone delvis var rotade längre 
norrut i Skandinavien (DR 357 $U, DR 358 †$U och DR 359 $U). De, särskilt 
DR 357 $U, kan representera en ny post-550 attityd till runstensresande42. 

Ser man på monumenten finns det en tendens till att använda sig av runor 
i högtidliga sammanhang, till exempel i samband med identitet och död. Den 
tendensen eller det sociala behovet ser man inte i det sydligaste Skandinavien 
där brakteaterna dominerar. Det verkar inte troligt att bristen helt kan skyllas 
på källkritiska problem förorsakade av återbruk av stenar i danska och skånska 
kyrkor, borgar, broar och vägar mm. 
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Brakteater så väl som monument är prestigefyllda investeringar, och det är 
fullt möjligt att hävda att den bristande viljan i Sydskandinavien under yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid att begrava människor, särskilt män, 
monumentalt, kompenseras av möjligheten att skapa guldmedaljer som kan 
delas ut vid tillfällen lika högtidliga och betydelsefulla som gravsättningar43. 
Det är offentliggörandet av inskriften – dess drag av open access – som är den 
stora skriftliga styrkan. Den förstärker betydelsen av att fördelningen av guld 
och monument kompletterar varandra.  

Figur 15. Spridningen av runinskrifter på vardagsföremål, vapen utanför offer-
fynden och textmonument på sten. 
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Som man lätt kan tänka sig är de geografiskt mest utspridda fynd-
platserna – som tur är – Vardagsföremål. Gruppen innehåller 40 inskrifter och 
utgör således 17% av texterna. Ett ristat föremål kan naturligtvis flytta med 
sin ägare och ha varit en gåva från en ristare på annan ort, men jämfört med 
brakteater, så är vardagsföremål sannolikt mindre benägna att cirkulera. Den 
insikten är ett enkelt stöd för åsikten att det i hela spridningsområdet kan fin-
nas skrivkunniga människor som använder skrift i relativt vardagliga situa-
tioner. Om vi löser upp och lägger ihop kategorierna Vardagsföremål, Vapen 
utanför offerfynden och Textmonument, så får vi sannolikt den bäste bilden av 
skrivkunnighetens viktigaste utbredning, se Fig.15. 

Den spridningsbilden är mer kustbunden än den totala. Egentligen är det 
bara Västgötaslätten som är kvar som inlandsbygd och för dess inskrifter kan 
Vänern och Vättern som kommunikationsleder ha varit betydelsefulla. Sprid-
ningen faller i tre områden: ett västligt, ett centralt och ett sydligt. Det låter 
sig sägas att områdena speglar olika kulturella förhållningssätt och olika kom-
munikationer. Det centrala området kommer man till och från en västlig 
anknytning vid Oslofjorden, Bohuslän, Göta Älv och Vänern. Den östliga an-
knytningen finns mellan Mälardalen och Slätbaken. Området innefattar Got-
land. 

Om man vill intressera sig närmare för skrivkunnigheten i ett geografiskt 
perspektiv, så är det emellertid Textmonumenten man bör titta närmare på, se 
Fig. 11.  

En social geografi 
NÄR MAN VÄLJER att se på hur Textmonument ligger i landskapet, så fokuserar 
man på skrivkunnighetens geografi. Man står inför en given ristares faktiska 
alster där hen valde att göra sin text offentligt eller «publicera» den som 
inskrift. Det materialet kan därför ge en klarare uppfattning om texternas för-
hållande till resultaten i den översiktliga spridningsanalysen. Det är inte minst 
kopplingen till det lilla landskapet som kan bli lättare att förstå när textbruset 
från övriga kategorier försvinner. Därför fogar det metodiska valet en klassisk 
epigramfråga till undersökningen: Hur förhåller sig texterna, deras ristare och 
läsare till begrepp som «centrala» eller «perifera» – «dominanta» eller «bero-
ende» lägen i det sociala bebyggelselandskapet? Förenklat sagt: lönar det sig 
att skriva på ett monument? Visst är frågan om topografi och geografi 
meningsbärande i sig själv. Men eftersom geografin också rör sig om skriv-
kunnigheten och dess utövare, så är den relativa balansen mellan «tät» och 
«gles», läsande eller analfabetisk befolkning lika viktig att bedöma som plats-
ens läge i termer av centralt eller perifert. 
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Samtidigt är det uppenbart att textmonumenteten hänger ihop med begreppet 
«kommunikation» i ett stort geografiskt och så småningom kronologiskt 
perspektiv. «Vatten-kustland-inland-fjäll», är det som relaterar sig till ett «förr 
och nu» liksom till «jag och vi» som står här och läser. Det är begrepp som 
tränger sig på och som även de behöver relatera sig till «befolkning». 

Anledningen till att man i dag lyfter fram den demografiska kopplingen 
är tanken att mängden skrivkunniga ökar i områden som är mer tätbefolkade 
än andra. Ökningen sker i absoluta tal och så småningom också procentuellt. 
Det är nog allmänt sett sant, men inte nödvändigtvis sant när det gäller viljan 

Figur 16. Spridningen av de sex runinskrifterna på monument och hällar som står 
vid en farled utan att platsen karakteriseras av en större bosättning. 
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hos den äldre järnålderns skrivkunniga att markera sig i landskapet. I Østfold 
eller Vestfold, där det finns hundratals järnåldersgårdar som är mer eller 
mindre samtida med textmonumenten och en mycket lång kustzon, finns det 
endast tre monument44. På den smala och betydligt kortare men sannolikt inte 
väsentligt tätare befolkade kustremsan mellan Hogganvik och Vetteland finns 
det åtta. Det i sin tur är endast dubbelt många som på de fyra små farleds-
anknutna platserna, Eidsvåg, Askrova, Barmen och Vatn, se Fig. 16. Deras 
samlade jordbruksområde motsvarar knappt det som hör till en by i Uppland 
eller Akershus45. Situationen på Høgjæren, det vill säga bristen på textmonu-
ment, har redan kommenterats. 

På kusten och i kustlandet  
PÅ ÖN ASKROVA står runstenen Sunde N KJ90 U, med mansnamnet och 
monumenttexten widugastiR – Skogsgäst: Den står sannolikt på ett mycket 
äldre gravröse vari man begravt en kvinna. På ön kan man leva av att vara 
fiskare, Fig. 17. Att man blir skrivkunnig genom att vara fiskare är inte lika 
sannolikt som att man blivit det någon annanstans innan man kom till ön. Man 
kan tycka att namnet pekar på just detta förhållande. 

Det finns så kallade sjökonungar även under järnåldern, till exempel på 
Karmøy, och därför är det rimligt att tänka sig att just sjökunnighet var en 
viktig kompetens för den sortens makthavare46. Sjökunnighet behöver varje 
maritim ledare, dels när han är i härnad, dels när han färdas längs kusten för 
att hålla ihop sina följeslagare och allianser. Att ha en WidugastiR, hans 
förfader eller efterkommande boende på Askrova, måste ses som en fördel ur 
en sjökonungs perspektiv eller som en konsekvens av att det finns sjökonungar 
som makthavare redan i äldre järnålder47. Att markera närvaron av en skriv-
kunnig man i den serie av landmärken, rösen och bautastenar, som finns på 
och som definierar just denna del av Askrova, är en tydlig markering. Och 
runinskriften är nära nog en garanti för att man kommit rätt om det är en ”en 
gäst från skogen” och inflyttad man eller bara stenen med hans namn man 
söker. I den lilla viken söder om stenen går det att landa en båt för den som 
vill studera stenen närmare för att bli säker på sin sak om det skulle behövas. 
Att stenen är ett monument över WidugastiR får man på köpet. Som landmärke 
i en farled påminner Askrova om den mer markanta runstenen vid Huglavika, 
N KJ65 U, i farleden drygt 100 km norr om sjökungaplatsen Avaldsnes på 
Karmøy48. På den i jämförelse med Askrova stora och bördiga ön Huglo bodde 
en gång goden UngandiR, som reste sin sten som ett 2,8 m högt sjömärke vid 
farleden, se Fig. 18A&B.  

Om vi får tro Sidonius Appolinaris och runinskriften på yxskaftet från 
Nydam Engmose i Jylland (DR MS1995;341 U), så kan en lyckosam sjö-
konung också behöva en gode – gudija dvs. offerpräst, när varje tionde av de 
fångar man tagit vid en lyckad attack från sjön måste offras till gudarna innan  
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Figur 17. Den topografiska placeringen av textmonumentet Sunde, Askrova. 

Figur 18A & B. Textmonumenten närmast Avaldsnes.  
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man kan påbörja en lycklig hemfärd med resten av fångarna och bytet. Sido-
nius Appolinaris är noga med att påpeka att morden endast beror på de barba-
riska offerhandlingar som rövarbanden, för att de tror på sina gudar, svurit att 
utföra som tack redan innan de gav sig av hemifrån49. 

Eftersom Nordhuglo är en ganska stor bebyggelsenisch, så skiljer sig 
platsen från Askrova just därigenom att det finns fler människor i bebyg-
gelsen. Dess läge kan snarare jämföras med en bygd i en fjord. Huglo är inte 
demografisk isolerad utan ett kustnära läge i en bygd på båda sidor om Lange-
nuen. Nordhuglostenen påminner därför om Kjølevikstenen som är ett kust-
nära textmonument vid en landningsplats i en bygd i ett fjordlandskap, se Fig. 
18A&B. Denna form av farledsbunden inskriftsplats i den kustnära bygden 
hänger ofta ihop med gravplatser som markerar bygdens gräns mot vattnet. Så 
som det är i Huglo, så är det också i Opedal, se Fig. 18B, Berga, se Fig. 27 och 
Tomteboda, se Fig. 5. 

I kustnära bygder framstår textmonumenten som mer eller mindre kust-
bundna och synliga från sjön. Längre söderut i Rogaland ligger till exempel 
Belland cirka 300 meter från en vik i en liten bygd kring en sjö. Det är liksom 
platsen för Kjølevikstenen ett kustnära läge i en bygd. Bellands grannar, Tom-
stad och Hogganvik, är hursomhelst textmonument som ligger lite indragna i 
kustbebyggelsen, se Fig. 7. 

Längre in i kulturlandskapet möter man dels relativt isolerade inlands-
platser, som t.ex. Møgedal i Rogaland, Skramles udde i Värmland eller Krog-
sta i Uppland, se Fig. 4, 5 & 7, dels några få inlandsplatser, som Magatan och 
Noleby, som ligger i tätbefolkade slättbygder i Västergötland. 

Om vi ser till de 59 textmonumentens placering i förhållande till befolk-
ningstäthet så hör kustlägena och lägen i det inre slättlandet till relativt sett 
tätbebyggda områden, medan isolerade farleds- och inlandsplatser ligger i 
jämförelsevis glest befolkad bebyggelse, se Tabell 1 & Fig. 20. 

Tabell 1. Textmonument i täta och glest befolkade bygder. 
Monumentplats: Antal Sum Färgkod 
Kustland yttre 17 17  
Kustland inre 14 17  
Gräns mot inland 03 
Tätbefolkad 34 34 

 

Periferi kust 05 05  
Periferi inland 20 20  
Glest befolkad 25 25 

 

Totalt: 59 59  
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Det betyder att 34 textmonument, yttre & inre kustland samt gränsen mot in-
landet, dvs. 58% av alla monumenten, finns i relativt tätbefolkade bygder me-
dan 25 monument, perifer kust & perifert inland, dvs. 42% av inskrifterna, 
återfinns i glesbefolkade områden. Det svär mot den förväntade bilden efter-
som fördelningen är allt för balanserad. I stället för en skillnad som den 
observerade på 16% hade man snarare förväntat sig en skillnad som låg när-
mare 60%, det vill säga, som skillnaden mellan 47 och 12 monument i respek-
tive grupp. 

Det är svårt att dra en gräns mellan textmonument som står i kustperiferi 
eller i den mest kustnära bebyggelsen. Men om man så gott det går och 
medvetet definierar de mest strand- eller farledsbundna monumenten som 
mycket små jordbruk, så utgör de 20% av alla platser som hör till den smala 
kustremsan. Trots att siffran sannolikt är i underkant, är den fortfarande 
oproportionerlig hög i förhållande till den försvinnande folkmängd som kan 
ha bott på de små platserna. Det betyder att siffran, trots att den endast är 20%, 
är kontraintuitiv och således inte vad man skulle ha förväntat sig. 

Figur 19. De termi-
nus post quem-da-
terade runinskrift-
ernas genomsnittli-
ga antal och längd. 

Figur 20. Antalet 
inskrifter ökar över 
tid i tätbefolkade 
bygder, se Tab. 1. 
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Datering 
SER MAN TILL texternas datering som Lisbeth Imer har gjort50, så är det svårt 
att veta hur gamla de äldsta är, eftersom dateringarna huvudsakligen bildar 
breda grupper som måste präglas av en terminus post quem förståelse av 
kronologin. Man kan alltså säga att en text är yngre än ett visst år, men mer 
sällan att den är äldre än till exempel år 300 e.v.t. Vill man jämföra alla 
textmonument, så får man, med andra ord, säga att de faller i gruppen som är 
yngre än ett visst år samtidigt som många bedöms vara äldre än 550 e.v.t.  

Om dateringen av en enskild text kan man inte säga mycket, särskilt inte 
om den är kort, men det finns ändå ett kronologiskt mönster i den allmänna 
utvecklingen, se Fig.19. Mot bakgrund av vad man förväntar sig, så visar det 
sig dessutom att balansen mellan texter i glest och tätbefolkade områden änd-
rar sig. Med tiden blir de tätbefolkade områdena mer dominerande, se Fig. 20. 
Därtill blir texterna genomsnittligt längre, även om de blir färre när ökningen 
i längd blir markant efter år 500. Det kan bero på att de skrivkunniga blir bättre 
samtidigt med att befolkningen minskar under och efter det långa kalla decen-
niet 536-550. 

I mycket stora drag kan man med andra ord säga att skrivkunnigheten, 
trots att den till en början fördelar sig kontraintuitivt, med tiden sprids på det 
sätt som man intuitivt kunde förvänta sig: Jämfört med glesbefolkade miljöer 
skriver man i tätbefolkade områden med tiden allt fler och längre texter. 
Självklart kan man tänka sig att textmonument är en mycket udda genre som 
döljer det faktum att man suttit i sin ensamhet långt inne i obygden eller på 
det yttersta skäret och skrivit långa vindlande texter på spån som kilats fram 
ur skogens träd och drivtimmer på stranden. Även om det kanske inte är tro-
ligt, så måste man ändå tro att viljan att demonstrera sin skrivkunnighet inte 
bara är en fråga om förmåga att läsa och skriva. 

Till en början var behovet av att ge prov på sin runkunnighet starkare i 
glest befolkade områden än i tätbefolkade bygder längs kusten. Därför är det 
är rimligt att tro att textmonumenten ursprungligen var en fråga om att flagga 
för skrivkunnighet som ett värde i sig självt, snarare än en fråga om att säga 
något språkligt komplext. Det senare blir naturligt nog viktigare med tiden. 
Samtidigt är det lite överraskande att man efter att ha gått hundratals kilometer 
i skogen eller rott och paddlat fram genom vattensystemen, kan stå framför en 
runsten på Skramles udde i Värmland. Varför det förhåller sig så är säkert inte 
en fråga som har ett enkelt svar. Det finns hursomhelst en möjlig antydan till 
ett svar eller delsvar i själva textmonumenten och deras spridning. 

Parförhållanden 
NÄR MAN SER närmare på textmonumentens geografi, så upptäcker man ett 
antal parsituationer. De indikerar att spridningen inte är jämt eller slummässigt 
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fördelad. På Jæren och Lister ser fördelningen till en början ut att vara just 
relativt jämn eller slumpmässig, men sen upptäcker man paret Årstad och Bø. 
Letar man fler par finner man att det är typiskt för nästan alla par att den ena 
inskriften ligger i en yttre zon medan den andra ligger på gränsen till en inre. 
Vissa par är inte bara topografiska par de är par även textuellt. 

Det finns åtta par som kan analyseras närmare: (1) Bratsberg & Tanem, 
(2) Tørvik & Rosseland, (3) Årsta & Bø, (4) Rö & Kalleby, (5) Noleby & Nr. 
Vånga, (6) Stentoften & Gummarp, (7) Ällerstad & Särskind gl. Kyrka, (8) 
Berga & Skåäng. 

Bratsberg och Tanem finns i samma relativt glest befolkade bygd. 
Stentoften och Gummarp står i samma kustbygd. Dessa två par är avvikande. 
Stentoften & Gummarp är sena monument sannolikt ristade efter 536-550 med 
långa texter som demonstrerar makt. Bratsberg & Tanem, som är korta ett-
ords texter eller runskriftsprov, kan man se som enskilda stenar i ett glest 
befolkat område på linje med monumenten i Stenstad (kort), Lauvåsen (kort) 
och Saude (kort?), se Fig.4. De övriga sex paren står hursomhelst i olika 
kulturlandskap. I dessa sex fall gäller det att den ena stenen står i tätbefolkad 
kustnära bygd, den andra i glesare befolkad bygd på gränsen till inlandet.  
 

Tørvik och Rosseland, Fig. 18a & 21. 
PÅ STENARNA FRÅN graven i Tørvik finns det två inskrifter, en i klartext och 
en som inte ger någon konventionell språklig mening. Den är dessutom 
skriven på så sätt att runorna har ”för många” bistavar, om det nu är möjligt 
att hävda det när man inte vet vad texten skall uttrycka, om ens något. Inte 
desto mindre är inskriften avsiktligt icke-lexikal, varför monumentet blandar 
klartext, ett namn, och icke-lexikal text: LadawarijaR samt -eþrod-wengk – 

Figur 21. Parsten-
arna Tørvik och 
Rosseland. 
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”LandawarijaR -eþrodwengk”. Sett i förhållande till texten från Rosseland 
som helt enkelt konstaterar: Ek WagigaR irilaR Agilamudon – ”Jag WagigaR (är) 
Agilmundōn [gen.] eril”, är Tørviktexten alltså komplex. 

I fågelflykt är avståndet mellan Tørvik och Rosseland ca. 16 km och man 
lever mer isolerat på Rosseland uppe i fjället än vid Tørvika. Att vara eril och 
bo på en gård som av namnet att döma sysslar med hästavel, är en indikation 
på beroende och på en produktion som är viktig inte minst för en socialt 
dominerande man som håller sig med en eril som är en WagigaR—”en (häf-
tigt) farande”. 

Någon helt säker förståelse av erilens ämbete eller uppdrag har man 
inte51. Det kan bero på att titeln är så gammal att den inte från början var 
förbunden med ett specifikt uppdrag eller ämbete. En viss militär anknytning 
anar man, liksom ett samband med den senare betydelsen av begreppet, «jarl» 
< *erlaR, som är nära besläktat med irilaR, (Bjorvand & Lindeman 2019) i 
betydelsen satelles principis – en furstes ”främste följeslagare”52. Det vill säga 
en man som i kraft av sin relation till en makthavare inte själv är utan viss 
makt. I texten från Rosseland kallas makthavaren, kvinnan, Agilamundō (den 
som ”bevarar en liten fruktan”) som inte bor på Rosseland, men kan ha bott i 
Tørvik där LandawarijaR dvs. ”landförsvararen” ligger begravd. Texterna 
anspelar med andra ord på en social komplexitet och sociala skillnader mellan 
Tørvik och Rosseland. Tørviktexten verkar minnas en av samhällets toppar 
medan den döde på Rosseland befinner sig lite längre ned i samhällspy-
ramiden, men långtifrån på dess botten. 

Figur 22. Parsten-
arna Årstad, söder 
om Sokna och Bø 
som ligger norr om 
Sokna i kant-en av 
bygden. 
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Årstad & Bø, Fig. 22. 
BÅDA STENARNA ÄR gravmonument. På stenen från Årstadgraven står det 
hiwigaR saralu ek winaR .... Hur inskriften slutat och hur den skall tolkas är 
svårt att veta, men SR föreslår: ”HiwigaR (and) Saralu (are buried here) I, the 
workman, ... ”. 

Inskriften är delad i två. Högst uppe på var sin rad står de två namnen 
”HiwigaR / Saralu”. Längre ned (motsvarande två blankrader): ”Jag WinnaR” 
och eftersom stenen är avslagen kan man tänka sig att denna rad skulle följas 
av ytterligare en som åtminstone innehöll ett verb, som talade om vad WinnaR 
gjorde, till exempel ”skrev”. Minimalistiskt sett står det: HiwigaR Saralu. Jag 
WinnaR (verb?). Om man tolkar de tre namnen på stenen, så kan de två första 
betyda han som är ”hushållets” eller representerar det och hon som är en ”liten 
rustning”, dvs. ”skydd”. Det tredje namnet betyder: ”den som utför något53” 
Vad än inskriften betyder, så har den varit relativ komplex i sitt uttryck med 
åtminstone två personer mellan vilka det kan vara en viss statusskillnad: den 
mellan hushållets döda rustning och den levande utföraren. De första namnen 
hänvisar till en eller kanske två sociala roller eller ställningar, det tredje till en 
handlingens man. 

Stenen från Bø är försedd med en enkel etikett: Hnabudas hlaiwa – Hna-
budas (den lemlästades) grav54”. Namnet pekar ut en händelse i en människas 
liv. 

Årstadstenen står centralt i bygden på den största gårdens mark nere vid 
den farbara älven, sannolikt stod den på en rik dubbelgrav. Det betyder dock 
inte att inskriften refererar till graven eller de gravlagda. Bøstenen stod i stället 
i bebyggelsens utkant vid en bäck på vad som kan ha varit gränsen mellan två 
gårdar. Om stenen i sig självt varit gravmonumentet eller om den stått på en 
grav som också fått tjäna HnabudaR, vet man inte. 

Årstad ligger inne i kustbygden, men vid älven Sokno. Läget är således 
inte skilt från farbart vatten. Särskilt i en tid då större segelskepp inte var det 
föredragna färdmedlet för utfärd, kan dess läge jämföras med en plats inne i 
en fjord eller vid en fjärd. Det påminner om läget för det lilla båtvarvet vid 
Grönån i Skepplanda. Grönån faller ut i Göta älv och varvet fungerade redan 
i äldre järnålder för båtar utan segel. Det överlevde in på 600-talet då små 
skepp med köl och segelfartygets tvärsnitt uppenbarligen halades i land på det 
gamla varvet55. 

Tune och Øverby, Fig. 23. 
BRAKTEATFYNDET I FREDRIKSSTAD markerar ett kustnära bebyggelseläge i 
Østfold. Tunestenen står i en tät bebyggelse inne i kustzonen, nära inlandet, 
men i kontakt med både hav och inland genom älvsystem. Vad gäller 
kulturlandskap och kommunikationer, så ligger Tune likadant till som den 
stora äldre järnålders gården vid Missingen56. Inskriften från Øverby ligger i 
en mer isolerad bebyggelse i inlandet57. 



40 
 

Tunestenens inskrift är lång och komplex och den kommer att diskuteras läng-
re fram. Här och nu räcker det att stödja sig på en av de tolkningar av inskriften 
som presenteras i SR: Ek wiwaR after woduride witadahalaiban worahto (r)...  
… -R woduride staina. ÞrijoR dohtriR dalidun arbija sijosteR arbijano – ”I 
WiwaR, made the runes after WoduridaR, my lord. WiwaR(?) (erected) the 
stone for WoduridaR. Three daughters shared the inheritance, the closest 
family heirs”. När man kallar någon witadahalaiban – en brödvaktare, så är 
det just tal om en roll eller ställning som herre – en man som kan dela ut bröd 
till sitt folk och på så sätt, ansvarsfullt, ta hand om det. Om denna herre även 
är en woduridaR ”en som rider tanken, sinnet eller diktkonsten”, så har han 
just intellektuell eller andlig kraft som passar en herre väl. Om denne herre i 
sitt hushåll har en WiwaR, det vill säga, en handlingens man som ”viger”, 
”kämpar” eller ”rusar fram”, så är det socialt sett rimligt. Inskriften tillhör med 
andra ord en högstatusmiljö58. 

På Øverbystenen har det, enligt Iversen & al. 2019, stått cirka 40 runor i 
en inskrift på tre rader: Lu:irilaʀ raskaʀ runoR in[n] isni:[..…..] ateʀfau..ini  
”hogg raske/dyktige iril runer inn for Isni!” [..…..]ateʀfau .. ini ”59. Vad isni 
betyder vet man inte. Det kan uppfattas som ett namn, men eftersom eriler inte 
brukar resa stenar efter andra än sig själva kan man inte bara anta det. Den 
icke-lexikala runsträngen är vad runoR refererar till – tecknen och deras för-
borgade budskap60. ”Ini” är sannolikt en avslutande klartext. 

Jämförda med till exempel Årstad eller Bø är båda inskrifterna därför 
komplexa, men Tuneinskriften är ändå mycket mer komplex än den från 

Figur 23. Tune ligger i tätbebyggt jordbrukslandskap, men också strandnära med 
tillgång till Glommas vattensystem. Øverby ligger i glesbygd intill stora utmarker 
och en dryg mil fågelvägen till den egentliga utmarken. 
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Øverby. Den skillnad i social kontext och status som texterna dessutom ut-
trycker är hursomhelst mycket tydlig och den följer samma sociala mönster 
som texterna från Tørvik och Rosseland. I Tune betonas en social ställning i 
Överby: den raske handlingsmannen. 

Rö och Kalleby, Fig. 24. 
ÄVEN OM RÖSTENEN står i ett farledsläge så gör den det i ett centralt maritimt 
landskap som förenas av Nordfjorden, Brandfjorden och Grebbestadkilen. 
Man kan jämföra med Huglo och Langenuen. Kallebystenen står i gles 
bebyggelse på gränsen mot det skogsklädda inlandet. På stenen från Rö står 
det i SR: ek hraþaR satido -tain ana----(r) swabaharjaR s-irawidaR… 
stainawarijaR fahido – ”I HraþaR raised the stone ... SwabaharjaR with wide 
wounds. ... StainawarijaR carved”. På den från Kalleby: þrawijan haitinaR was 
– “Þrawija’s: I/He was promised”. Þrawijaz, betyder ”den som är envis eller 
tjurig eller hotande”61. Därför kan man tro att det subjekt som gömmer sig 
bakom was är stenens anonyma «ristare». Någon, kanske ristaren, har alltså 
lovat att han som kallas Þrawijaz inte skall glömmas bort för att han, om vi får 
tro hans namn är ”envis”. Därför står hans sten nu här: Var-så-envis! – vilket 
ju kan vara både bra och dåligt. 

Det är uppenbart att HraþaR och StainawarjiaR, den «raske» och den som 
«skyddar stenen» på Rö, var rådiga och självständiga. Dessutom var den 
avlidne, om vi får tro hans namn, SwabaharjaR – ”den svebiske härföraren”, 
en anmärkningsvärd ledare62. Rötexten ger med andra ord en inblick i en värld 
av fallna hjältar med ett socialt nätverk. Texten i Kalleby omtalar i stället en 
mindre social begåvning och således en kontrast till den man minns i Rö-
inskriften. I Kalleby finns inga av de ansvarstagande män som tillsynes utan 
att ha lovat något gör det självklara: begraver sin härförare eller reser en sten 

Figur 24. Textmonumentet på Rö står strandnära i en kustbygd. Kalleby står i kant-
en av den bebyggelse som kännetecknas av fornlämningar intill ett skogsområde. 
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till hans minne. Det var med andra ord inte Swabaharjas envishet som tving-
ade fram löftet om ett minnesmärke. Den sociala kontrasten mellan inskrifter-
na är därför påtaglig.  

Noleby och Nr. Vånga, Fig. 25.  
JAGET PÅ NOLEBYSTENEN säger: runo fahi raginaku[n]do toj[ek]a unaþou ÷ 
su-hurah : susih---tin hakuþo – ”I prepare the suitable divine rune unaþou ÷ 
suhurah : susih--- tin for HaukoþuR”. Den från Nr. Vånga upprepar namnet: 
HaukoþuR63. Här är förhållandet mellan textmonumentet mitt på slätten och 
monumentet upp i skogen ganska klart. HaukoþuR tillhör periferin, men ändå 
bestämde sig någon, liksom i Kalleby, för att göra en insats för honom. 
Dessutom markerar man det samtidigt i den tätbefolkade delen av bygden. I 
Nolebyinskriften talar ett anonymt «jag» som i princip skulle kunna vara en 
kvinnas eller en erils «jag». Inskriften i den mer centrala bebyggelsen är 
komplex och det är ovanligt att den som skriver en så pass omständlig inskrift 
inte sätter ut namn och/eller titel på sig själv. Här finns alltså en udda kontrast 
mellan bebyggelserna och en antydan om att någon kompetent människa i den 

Figur 25. Noleby ligger centralt i Västgötabygden drygt 20 km från Vänern. Nr. 
Vånga ligger i kanten av fornlämningsspridningen intill ett utmarksområde.  
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täta bygden kan ha hjälpt HakoþuR, det vill säga han som är ”som en hök”, på 
ett ovanligt komplext sätt utan att skylta med det.  

Ällerstad och Skärkind, Fig. 26. 
PÅ ÄLLERSTADSTENEN, DEN så kallade Söderköpingstenen, står det enligt SR: 
ekA sigimArAR Afs....kA rAisidokA  stAinAR -... kk ' kiiii ' kkk – ”I SigimaraR Afs....-
kA? raised the stone: kk ' kiiii ' kkk...”. Sigimaras text, det vill säga den ”seger-
berömdes” text¨, är ofullständig varför den inte behöver ha varit en rent 
självförhärligande inskrift. Efter de icke-lexikala runorna i slutet kan det till 
exempel ha följt en förklarande text eller ett personnamn i dativ eller så 
innehåller de icke-lexikala runorna en sorts dativobjekt. På parstenen i Skär-
kind står endast namnet: skiþaleubaR, det förvånar inte med tanke på dess läge 
bortom kustbygden nära skogsbygden. Om namnet betyder «kär i skinn»64 är 
det ett rimligt namn på en fångstman, jägare eller «jägmästare» som rest ett 
textmonument i kanten av det skinntäta skogsområde som präglar sydöstra 
Östergötland. Det kan naturligtvis också röra sig om någon som köper upp 
skinn. Texterna anspelar, om vi tillägger namnen betydelse, på förväntade 
sociale skillnader mellan en kustlands- och en inlandstext. Det beror inte minst 
på att järnålderns segrar vinns av den som har en trupp att segra med. 

Berga och Skåäng, Fig. 27. 
LANDHÖJNINGEN HAR FÖRÄNDRAT landskapet i Vagnhärad så att ett fjord- 
eller fjärdlandskap i dag blivit ett inland. Runinskriften i Berga låg inte desto 
mindre i ett kustläge vid en fjärd under äldre järnålder åtminstone fram till 6:e, 
7:e århundradet. Innanför bebyggelsen, i kanten av gravfältens spridning och 

Figur 26. Ällerstad ligger i en tät slättbygd. Skärkind ligger i en mer bruten 
inlandsbygd med anknytning till skogsområdena söder om Skärkind. 
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på gränsen till ett kuperat skogsområde norr om bygden, finner man inskriften 
i Skåäng. Dess läge är perifert i det lokala kulturlandskapet. Det är endast ca. 
5 km fågelvägen mellan Berga och Skåäng. 

Konstellationen Berga-Skåäng påminner om Årstad-Bø. På stenen från 
Berga står det: fino saligastiR och det skiljer sig inte mycket från vad som står 
på Skåängstenen, men det är ändå tal om en kontrast: harija   leugaR   . Stenen 
vid fjärden i Vagnhärad framhäver kvinnan Finnō och hennes sociala status 
som salsgäst medan texten i periferin framhäver edsavläggaren LeugaR. Han 
skulle även kunna vara den som för härens räkning svär en ed eller också heter 
han bara Harija (en man i en här) eller så har han två namn. Om inte det är två 
olika män som omnämns på stenen65. Vad sluttecknet eller det okända tecknet 
(runan?) mellan Harija och LeugaR betyder vet man inte. 

Eftersom en edsavläggare och/eller en i hären i motsats till salsgästen 
utför handlingar, så anspelar texterna på förväntade sociala skillnader mellan 
en kustlands- och en inlandstext i tät respektive gles bebyggelse. 

Figur 27. I äldre järnålder låg Berga vid en fjärd. Skåäng ligger mera perifert till 
söder om Långsjön och ett ca. 50 km2 stort skogsområde som är tomt på gravar.  
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Resare och hågkomna 
MED HJÄLP AV den form av systematik som sammanfattas i Tabell 2 kan man 
förstå namn och beskrivningar på textmonumenten som hörande till olika 
kategorier. För att få ett grepp om vilken social tillhörighet som namn och 
beskrivningarna antyder kan de först definieras i förhållande till monumentets 
centrala eller perifera placering i landskapet. Därnäst kan man skilja mellan 
namn och beskrivningar som är bundna till platsen eller till texten. Sist kan 
namn och beskrivning beteckna (1) den man vill minnas, (2) den som minns 
eller (3) en av de övriga. Därför finns det i princip 12 kategorier, men som 
man ser är endast 8 representerade i Tabell 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allt som allt kan 24 namn och beskrivningar kategoriseras; se blåa siffror 
inom parantes i Tabell 2. Som väntat är komplexiteten större på centrala 
monument (14 namn i fem kategorier) än på perifera (10 namn i tre 
kategorier). Det är anmärkningsvärt att ristare saknas i periferin. Kategorierna 
kan utläsas på följande vis: 
 

CI:a Namn på hågkomna vars sten står på en central plats. 
Tørvik: en landförsvarare // 
Årstad: en som är hushållet // lilla rustningen/skyddet // 
Tune: en som rider tanken // 
Rö: en svebisk härförare // 
Noleby: en hök // 
Berga: en salsgäst // 

Kommentar: Fem av namnen beskriver något man kan sitta ned och vara, dvs. 
en tydlig social ställning. Men namnet på Nolebystenen avviker. Det beskriver 
sannolikt en handlande varelse eller ett personligt beteende.  
 

PI:A Namn på hågkomna vars sten står på en perifer plats 
Rosseland: en (häftigt) farande // 
Bö: en lemlästad // 

Tabell. 2. Personkategorier. 
   Kategori C P 

I: På plats Centralt Perifert 
A Hågkom. CI:A (6) PI:A (7) 
B Ristare CI:B (5) — 
C Övrig — PI:C (1) 
II: Inom text C P 
A Hågkom. CII:A (1) PII:A (2) 
B Ristare CII:B (1) — 
C Övrig CII:C (1) — 
S:A      5   (14)         3   (10) 
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Øverby: en som är rask // 
Kalleby: en som är envis // 
Nr. Vånga: en som är hök // 
Skärkind: en som är kär i skinn // 
Skåäng: en edsavläggare, krigare //  

Kommentar: Fem av namnen beskriver handlande varelser. Två beskriver ett 
fysisk eller mentalt tillstånd. Texten i Nr. Vånga kan i princip beskriva ett 
tillstånd66. I Nr. Vånga och Noleby betecknar namnet sannolikt samma man. 
 

CI:B Namn på ristare på en sten som står på en central plats 
Årstad: en som utför något // 
Tune: en som viger, kämpar, rusar fram // 
Rö (1): en som är rask // 
Rö (2): en som skyddar en sten // 
Ällerstad: en som är berömd för sin seger// 

Kommentar: Alla fem namn betecknar handlingsmänniskor, med ett beteende 
och en uppgift i förhållande till den hågkomna, som i sin tur betecknas med 
sin sociala ställning, utom i Ällerstad där namnet sannolikt inte bevarats. 

 
SUMMERING: Det är lätt att se att den ristare, som ristat en sten som står 
centralt, till sin sociala typ påminner om hågkomna på en perifer sten. Å andra 
sidan är de hågkomna på centrala stenar en socialt sett mer samlad grupp i 
samhällets övre skikt – det vill säga folk med social ställning. Namnet som 
finns både på Noleby och i Nr. Vånga är avvikande. Dessutom är det så att en 
av handlingsmänniskorna i periferin, erilen på Rosseland, definierar sig själv 
som bunden till en av de prominenta sociala karaktärerna. 

* 
CII:A Namn/beskrivning på hågkomna som definieras av texten på en central 
plats 

Tune: en brödvaktare // 

Kommentar: En form av inversion: Han som rider tanken kan tydligen bryta 
sin intellektuella identitet, byta roll och sköta brödet. 
 

PII:A Namn/beskrivning av hågkommen som definieras av texten på en perifer 
plats 

Rosseland: en eril // 
Øverby: en eril // 

Kommentar: Eril kopplas till exekutiva handlingsmänniskor, «utfarande» och 
«rask». 
 

CII:B Namn/beskrivning av ristare som definieras av texten på en central plats 
Noleby: (Jag är) en som är runkunnig // 
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Kommentar: En form av inversion: Jaget i Noleby vill inte lämna ut sig själv, 
men hen beskriver hursomhelst sig själv som en intellektuellt kapabel och 
bildad person, en Hár som i Hávamál eller en völvafigur som gör en speciell 
insats för en av dem som blir hågkomna i periferin (Nr. Vånga) och som där-
för, inte förvånande, enbart är handlande eller definierad av en personlig egen-
skap. 
 

CII:C Namn/beskrivning på övrig person som definieras av texten på en central 
plats 

Tune: Tre arvingar (döttrar) // 

Kommentar: Beskrivningen definierar de tre döttrarna som statiska karaktärer 
med en social roll. 
 
SUMMERING: Det sätt varpå det grundläggande mönstret i Tabell 2, kontrasten 
mellan de socialt centrala karaktärerna och de handlande med individuella 
egenskaper, kastas om – det stärker mönstret. Det beror på att det endast är i 
speciella fall, som till exempel brödutdelaren i Tune eller den ansvarstagande 
runristaren i Noleby, som de centrala figurerna kan byta roll och handla för de 
mindre centralas räkning. 

Även om relationen är ganska tydlig och lätt att förena med samhällets 
hierarki som den utvecklas under äldre järnålder med storgårdar, ansvars-
tagande hallägare och deras följeslagare, så är det inte tal om en allmän 
geografiskt synlig relation. Den är tvärtom mycket speciell och omfattar 
endast 15 stenar, dvs 25% av alla textmonument. Naturligt nog, när det gäller 
frågan om vilka normer man underställer sig när man uttrycka sig i skift, så 
kan en stor majoritet av textmonumenten med andra ord inte enkelt bindas till 
modellen. Det är intressant att samhällets ledande medlemmarna, som man 
vill komma ihåg, inte själva skriver några texter. Möjligen kan det anonyma 
«jaget» i Nolebyinskriften vara ett undantag och kanske även spökskrivaren 
bakom Möjbroinskriften. Men dessa anonyma författare kan också motsvara 
presumtiva eriler som WiwaR, som skriver om brödvaktaren WoduridaR. Stort 
sett verkar den sociala balansen mellan stabila karaktärer och handlande män-
niskor stämma överens med den nya asymmetriska samhällsmodellen. I den 
modellen står «hallägaren», med den ekonomiska stryka som följer med en 
stor gård, i spetsen för de människor som lojalt arbetar för honom67. 

Man kan läsa in sociala skillnader i textparen och i två fall en social rang-
ordning. Man bör därför vara öppen för att stenarna inte bara bildar par i 
geografisk, topografisk och bebyggelsemässig mening utan också i en specifik 
social mening: De skrivkunniga som bor i glesbefolkade periferier är socialt 
bundna till skrivkunniga i mindre perifera kustbygder med bättre kommunika-
tioner över vatten. Därför kan man fråga sig varför det finns sociala nätverk 
som delvis hålls ihop av demonstrativ skrivkunnighet? 
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Namn och social interaktion 
”FRÅN NAMNFORSKNINGENS SIDA brukar man säga, att namnen betingas av 
samhället och att namnen som en följd av detta belyser samhället” 68. 

Eva Nyman formulerar den forskningsgrundande tanken att samhället är 
namnens moder. Om man vet hur samhället är, så kan man också någorlunda 
förstå vilka namnen är och vice versa. På den teoretiska makronivå där gene-
rella begrepp som »samhälle« och »person« existerar som specifika entiteter, 
kan man alltså bedöma gemenskapen som relativt sett överordnad och därför 
också den enskilde som relativt sett underordnad. Det är av den anledning man 
kan bedriva den breda forskning som Nyman refererar till. Men i samhällen 
som av olika anledningar är stadda i förändring, och det har flera varit, så 
måste man förvänta sig att det kulturella uttrycket till envar tid är ett resultat 
av samhällets ordning så väl som orsak till samhällets pågående förändring. 
Ett exempel på detta kan man se i bristen på ”gudanamn som förleder under 
urnordisk tid”, som Per Vikstrand framhåller69. Under järnåldern kommer den 
bristen med tiden att försvinna och det verkar rimligt att det är människorna 
bakom de äldre relativt rikliga sociosakrala, praxisanknutna tidignordiska 
namnen som bereder vägen för att man senare förbinder deras karaktär med 
de gudanamn som så småningom blir referenspunkter i landskapet. De 
gudarna är ofta hallägare precis som de vilka höll sig med -þewaR, -gastiR, -
radaR eller irilaR innan det långa kalla decenniet 536-550. Det verkar sannolikt 
att hallen genom att ägas av de ledande i samhället skapar den relativt fasta 
grundstruktur av gudar vars namn vi känner som växta fram ur en samhälls-
förändring, driven av socialt aktiva människor i en viss social kontext. När blir 
det med andra ord «sant» att den Poetiska Eddans kompetenta hallägare, Hár, 
har blivit Oden? I dess eddakontext är svaret: Någon gång mellan texterna 
Hávamál och Vafþrúðnismál, sedan Hár, full av erfarenhet, kommit hem till 
sin hall och gift sig. I sin historiska kontext uppstår ”Oden” först efter 536-
550 då man satte namn och händelser på på alla som under och efter krisen 
deltog i samhällets omvälvning. Eddans gudar är resultatet av historiska 
analyser som ser tillbaka på tiden före 536. 

Den geografiska analysen av runstenstexter i par stödjer en modell som 
indikerar att åtminstone några så kallade individualnamn inte är introduceran-
de, det vill säga givna till den som, oftast vid sin födsel, upptas i ett socialt 
stabilt samhälle av familjens överhuvud70. Flera namn verkar i stället karriär-
bundna till den namngivnes föränderlige sociala «jag» som framstår som ett 
resultat av interaktion och agens. Det är svårt att utifrån enstaka inskrifter 
bedöma frågan om karriärnamn, men på stenen från Järsberg, Vr 1 U, står det 
hursomhelst att ristaren både heter både Ljuv och Korp. Det första namnet är 
lätt att förstå som ett individualnamn eller introduktionsnamn och en medfödd 
kvalité, men det är inte Korp. Det verkar i stället ha tillkommit på grund av 
Ljuvs sätt att interagera i samhället och kvalificera sig till ett namn som 
indikerar agens, i det aktuella fallet korpbeteende som vi kan anta har konnota-
tioner som är gemensamma med senare norröna halvtama korpar. Dessutom 
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indikerar texten att det är som Korp ristaren är eril, vilket att döma av tidiga 
runinskrifter är en social funktion och status som man uppnår genom kvalifi-
kation och agens. 

C-brakteaten DR IK98 U från Raum, Køge på Sjælland, se Fig. 28, har 
33 tecken i sin inskrift, 11 i varje tredjedel av ryttarens utrop, som fyller 75% 
av brakteatens omkrets runt den travande ryttarens huvud, se Fig. 28. De 
lodräta prickarna är pausmarkeringar. Det sista granlikanande tecknet är 
sannolikt också meningsbärande. C-ryttaren strävar fram och utropar: 

hariuha haitˡika : farauisˡa : gibu auja::    
Repliken brukar översättas: 

Häruv? heter jag : vis av fara/utfärd : jag ger lycka71. 
Det betyder att individualnamnet är 
Häruv och det indikera en krigarroll. 
Han ger lycka eftersom han blivit vis 
sin erfarenhet av fara och/eller 
utfärd. Faravis måste alltså inte 
uppfattas som ett binamn. Samtidigt 
bör man hålla i minnet att 
platsbristen på brakteaten gör det 
omöjligt att upprepa ”heter jag” och 
till exempel skriva: ”Härvu heter 
jag. Faravis [heter jag]. Jag ger 
lycka”. Haitika skrivs dessutom med 
ett ojämt antal runor varför antalet 
runor i en förtydligad inskrift inte 
kommar att vara delbart med 3. 
Formuleringen: ”Häruv! Faravis 
heter jag. Jag ger lycka” skulle ge 
intryck av att vända sig till en Häruv. 
Det finns med andra ord skäl att se inskriften som en formel som är parallell 
med Järsberg: «namn + namn = handling». Därför kan man argumentera för 
att ryttaren har två karriärnamn. Mot bakgrund av en krigarkarriär, kanske 
med berguvens skrämmande egenskaper och flygande överblick, ger han nu i 
sitt nästa följdriktiga karriärsteg, vis av sin erfarenhet, lycka! Just för att han 
bör-jade som häruv kan hans andra karriärnamn hänvisa till fara så väl som 
utfärd. Sannolikt ger han lycka åt dem som följer honom för att han nu, i 
ledande ställning med tillgång till guld, är på väg mot en generell social 
visdom och ett namn som därför i nästa generation kan bli en sons 
introduktionsnamn72. 

Liksom inskrifterna från Rosseland och Överby är det rimligt att se 
Järsberg som en inskrift på gränsen till inlandet. I förhållande till parstens-
modellen är Korp alltså ett förväntat namn som inte motsäger modellen. Det 
gör inte heller Möjbrostenen där man minns FrawaradaR – den som raskt ger 
råd – som krigare till häst, vilket tyder på en karriär som officer. Hans namn 

    Figur 28. C-brakteaten DR IK 98. 
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vittnar om en fortsatt militär karriär som kanske inte gått lika långt som 
Häruvs. 

Stenen från Hogganvik påminner om den från Järsberg, men den står 
centralt i kustlandskapet och saknar parsten. Därför måste, enligt modellen, 
ristaren/resaren vara en man med karriärnamn. Även här är det tal om två 
namn. Ristaren säger: jag [heter] Järv; jag [heter] Nödgäst. [Detta är] Tack-
lammstjänarens sten. Även om en persons introduktionsnamn skulle vara Järv, 
så är det inte orimligt att vidare steg i karriären kan leda till att man 
introduceras som en Nödgäst, som i praktiken aldrig lämnar hallen i det 
samhälle man kommit att gästa. Mer sannolikt är det hursomhelst att det första 
namnet är ett karriärnamn. Järven är ett ganska litet, men effektivt rovdjur 
(Vikt: 9-20 kg; Längd: 70-80 cm; Mankhöjd: 35-45 cm) vars bytesdjur, t.ex. 
renen, väger 6-7 gånger så mycket som järven. Därför är Järv ett passande 
namn på den som redan som tonåring visar sig vara en livsfarlig mänsklig 
predator. Att en sådan senare i karriären skulle komma i nöd och behöva bli 
introducerat som någons gäst är inte osannolikt. Som man kan förvänta sig av 
en hågkommen på en central plats, Hogganvik ligger endast 1,5 km från 
Kvåfjorden, är den hågkomnas namn inte ett karriärnamn utan ett intro-
duktionsnamn på linje med drottning Wealhtheow i Beowulf: Tacklamms-
tjänare, det vill säga någon som upptas i samhället som en tjänare, vilket inte 
behöver betyda låg social status. Kanske är det inte personens första intro-
duktionsnamn. Finno SalagastiR i Berga kan vara ett introduktionsnamn på 
linje med Wealtheow och KelbaþwaR i Hogganvik. 

Parförhållande som borde stämma med modellen och med uppdelningen 
i introduktions- och karriärnamn finns också på brakteater, till exempel Tjurkö 
1, där HeldaR skriver för KunimunduR. Här är det rimligt att betrakta den 
senare som den socialt sett dominerande och HeldaR, ”den stridande” som 
hans följeslagare. HeldaR är ett rimligt karriärnamn och KunimunduR ”släkts-
beskyddaren” är just ett rimligt introduktionsnamn om man till exempel är en 
hövdings son. 

Både introduktionsnamn och karriärnamn är socialt förankrade och fö-
ränderliga. De kan naturligtvis hämtas ut ett förråd av redan existerande 
personnamn och den forskningstradition som Nyman (2009) hänvisar till kan 
dessutom på sitt sätt etikettera alla de aktuella personnamnen. Den sociala 
landskapsmodellen och de instabila namnen som följer på människors första 
namn indikerar emellertid varför det inte finns referenser till en namngiven 
skandinavisk parnass. Namngivningen tyder på att det sociala identitets-
byggeriet i århundradena innan 536 ännu inte blivit tillräckligt stabilt. Det är 
för många som arbetar på sin karriär för att samhället, så som det speglas i de 
tidignordiska personnamnen, skall kunna betecknas som stabilt. Samtidigt 
relaterar sig de aktuella karriärnamnen till en samhällsstruktur, det hallstyrda 
samhället, som visar sig i stånd att utveckla sig själv och den parnass som 
möter oss i senare källor. 
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I geografin 
DEN GEOGRAFISKA ANALYSEN av inskrifternas spridningen har hittat ett 
kustlandskap som innehåller många texter och textmonument. Landskapet 
omges å ena sidan av ett inlandslandskap med enstaka inskrifter och å den 
andra av ett maritimt landskap med enstaka farledsinskrifter. De landskap som 
omger det mer tätbefolkade kustlandet innehåller bosättningar där gårdarna är 
små och befolkningen relativ gles. I en farled kan det naturligtvis också ligga 
stora gårdar som Huglo och även en inlandsgård kan vara stor, som t.ex. Ros-
seland eller Överby, trots att den förre är en relativt isolerad bebyggelse som 
hyser ett avsidesliggande hushåll. 

Det är typiskt för de två extrema formerna av textmonument att de tillhör 
minde jordbruksbebyggelser eller platser utan jordbruksbebyggelse. I tillägg 
till det allmänna mönstret finns det i Västergötland och på Gotland några få 
textmonument som hör till en tätbefolkad inlandsbygd. I kanten av dessa täta 
bebyggelser ligger det två perifera textmonument: ett i Nr. Vånga i Väster-
götland och ett i Kylver på Gotland. 

Glesbygdsinskrifter tenderar att vara korta, lösryckta eller lapidariska i 
ordets grundbetydelse. De liknar, men skall inte misstas för «penn-» eller 
«mejselprov» på en sten för att se om det går att rista den. Formellt sett är de 
huvudsakligen bevis på basal skrivkunnighet. En inskrift som indirekt antyder 
att det just rör sig om att visa en principiell runkunnighet är farledsstenen på 
Reistad där en uppenbart skrivkunnig ristare ger oss det essentiella budskapet: 
iuþingaR ek wakraR : unnam wraita, ”(Efter) IuþingaR, jag WakraR  :  förstår 
att skriva” eller ”Jag WakraR förstår att skriva efter IuþingaR”. Här är inga 
runor huggna. Här skrivs det, och vi som kan läsa förstår att just så är det. De 
som inte kan måste undra vad vi och WakraR har gemensamt. Texten skulle 
ha kunnat vara skriven av en ristare i tätbygd. Med en liknande vilja att inte 
bli missförstådd använder sig Skåängsristaren av icke-lexikala tecken, som 
tydligtvis inte ingår i klartexten, men ändå är viktiga, kanske för att ristaren, 
om vi får tro hans namn, är en leugaR, en «edssvärare». Att blanda klart och 
oklart är annars ett drag som är vanligare på textmonument i tätbefolkade 
bygder. Där är texterna längre och lättare att förstå som inskrifter tänkta att 
blanda klartext och icke-lexikala uttryck. 

Sedda under ett står de perifera textmonumenten på platser där ett index 
på skrivkunnigheten i befolkningen skulle vara mycket högt om man beräk-
nade det som antalet texter per invånare. Det är förvånande. Förvånande är det 
också att inskrifterna i ett kronologiskt tätbygd-/glesbygdperspektiv, visar sig 
vara tidigare och till en början också längre i glesbygd än i den täta bygden. 
Med tiden, då texternas längd ökar, blir det dock fler texter i den täta bygden. 
Därför kan man misstänka att det finns en kultur- eller socialgeografi som 
påverkar när och var vem skriver vad. Den sociala dimensionen i textmonu-
menten antyds också av att det inte finns några textmonument i de mest 
uppenbara centrumbildningarna som till exempel Kvåle i Sogndal, Avaldsnes 
på Karmøy, Høgjæren, Missingen i Østfold, Gudme på Fyn, Uppåkra i Skåne, 
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Sorte Muld på Bornholm, Björnhovda på Öland eller Gl. Uppsala i Uppland. 
Samhällets övre skikt insisterar med andra ord inte på att demonstrera sin 
skrivkunnighet med monument, och skulle man göra det med brakteatserier, 
så är meningen med en sådan demonstration att ge bort dem. Att man själv 
blivit utsatt för att motta brakteater finns det därför också antydningar till i 
Gudme och i Uppåkra73. Det ändrar dock inte vid det faktum att man funnit 
fler brakteater på rena farledsplatser som, Tjurkö, Højstrup, Femø? Slipshavn, 
Halskov och Eskatorp. På dessa platser kan brakteaterna ses som uttryck för 
större guldägares generositet mot vänner som bor vid en farled som guldägare 
använder sig av. Det kan finnas eriler bland brakteatgivare74. 

Utöver dessa allmänna inslag i en social bebyggelse- eller kulturgeografi 
med demografisk bakgrund, finns det en geografisk analys som introducerar 
ett «par» som ett begrepp med kulturella och statusbundna dimensioner. Det 
är i parförhållandena mellan textmonument som detta blir synligt just för att 
relationen inte bara är geografisk närhet. Den är dessutom kopplad till text-
ernas olika uttryckssätt och indirekt till sociala skillnader. Även om det finns 
runstenspar som står i samma typ av landskap, till exempel de i detta samman-
hang lite för sena textmonumenten i Blekinge, så står de flesta i två olika 
landskap – i det kustbundna tätbefolkade eller i det inlandsnära glesbefolkade 
landskapet. Skillnaden är uppenbar, men den är relativ och inte absolut. Eriler 
kan t.ex. finnas överallt även perifert i inlandet. Generellt sett är partexten i 
tät kustbygd mer komplex och genom sina namn mer anknuten till samhällets 
övre skikt än dess partext längre in i landet. De handlingsmänniskor man 
minns på textmonument i inlandet, se tabell 2:PI:A. tenderar att ha karriärnamn 
som påminner om namnen på dem som skapar monumenten i kustlandet, se 
tabell 2:CI:B. De människor man minns på monument i kustlandet har ofta 
introduktionsnamn, se tabell 2:CI:a. 

Till inlandstexten från Möjbro som minner om FarawadaR som dog i 
strid vid ett Hå kan man tänka sig att det funnits ett centralt runstens-
monument. Även i Vestfold kan man tänka sig det. Saude och Stenstad är såle-
des typiska kortfattade inlandsstenar, men i Søtvedt finns det inget textmonu-
ment. Här vittnar endast en brakteat och en kustnära bebyggelse. 

De skrivande 
DET ÄR FRESTANDE att se skrivkunnighet som något som både förenar och går 
på tvärs av olika sociala roller och strata i samhället på en personlig så väl som 
strukturell nivå75. En «ledare med följeslagare»-organisation kan förklara text-
spridningen och namngivningen på monumenten. Modellen kan också, som 
brevväxlingen mellan bataver i Vindolanum visar, rymmas inom den romer-
ska armén. Där finner till exempel Svante Fischer att germansk skrivkunnighet 
kan ha uppstått76. En enkel historisk förklaring som passar spridningen av 
runtexter kunde därför hänvisa till det ökande behovet av hjälptrupper som 
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finns från och med mitten av första århundradet e.v.t. och fram till 180-talet77. 
Det är en period då många germanska hjälptrupper kom i kontakt med den 
romerska armén och dess skrivkunnighet. Perioden är dessutom ett förspel till 
den ökande demilitariseringen av den romerska befolkningen från slutet av 
200-talet78. 

De många runinskrifterna i krigsofferfynden gör det sannolikt att det just 
kan vara organisationen av germanska hjälptrupper som gör läs- och skrivkun-
nighet rationellt och eftersträvansvärt. Det daterar å andra sidan inte runornas 
uppkomst eftersom materialet endast daterar ganska udda sammanhang vari 
runor kommit till användning. Endast inskrifter ristade eller målade på enkla 
förgängliga material kan datera runornas uppkomst, och det är inte troligt att 
runorna skulle ha uppfunnits enbart för att soldater eller vapensmeder skulle 
kunna skriva sina namn på sina vapen79. Det är långt mera sannolikt att aktiva 
krigare sprider läs- och skrivkunnighet omkring sig när krig professionaliseras 
och skandinaver tar sig till kontinenten som medlemmar i en «ledare med 
följeslagare» organisation. I den växer ledaren, och följeslagaren gör karriär 
om allt går väl. 

De flesta runinskrifter kan sägas hänga samman med ett maktpolitiskt 
inflytande, baserad på militärmakt och gåvoekonomi, vare sig det gäller va-
peninskrifter, guldbrakteater eller textmonument. Endast ca. 20% av inskrift-
erna sitter på vardagliga föremål. Som korpus betraktat är de tidiga runin-
skrifter därför mycket långt från ett slumpmässigt urval av de texter som 
kunde läsas under äldre järnålder. Detta ändrar inte vid det förhållande att det 
finns ett behov av att formulera sig. På textmonument i glesbygd är det ofta 
ett mycket litet problem, som kan lösas med ett ord eller två, men i tätbe-
folkade bygder måste det med tiden uppenbarligen ofta sägas mer. Dessutom 
är det inom textmonument i tätbefolkade bygder som skrivkunnigheten 
utvecklas. Det finns med andra ord skäl att se textmonument som uttryck för 
en skrivkunnighet som uppkommer i ett militärt sammanhang och som för 
dem som överlever bland annat manifesterar sig i de sociala banden mellan 
ledare och följeslagare, vilka som vapenbröder delar sin skrivkunnighet och 
läsförmåga. Det ligger i sakens natur att en följeslagare, som kan komma ur 
alla samhällsskikt bara han kan segla, skriva, rida eller slåss, oftare mot bak-
grund av sin egen sociala karriär offentligt knyter an till sin ledare, snarare än 
tvärtom. 
Hittills har analysen resulterat i en modell som delvis kan förklara en del av 
skrivkunnigheten med hänvisning till skrivandets ursprungligen militära 
romerska bakgrund och utveckling. Modellen betonar samhällsstrukturens 
betydelse. Dessutom passar den i princip till utvecklingen av epigrammet som 
offentliggörande av en text för en grupp av skriv- och/eller läskunniga. Nu 
gäller det att se om själva formuleringarna, det språkliga uttrycket, också kan 
relateras till epigrammet. 
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Figur 29. Runorna på stenen från Martebo kyrka har drag av dekoration snarare än 
av viljan att återge ett känt språk.  
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III   Tecken, text och språk 

Inledning 
DE SOM RISTAR textmonument använder sig av standardiserade runtecken och 
av tecken som är runlika. De senare tillhör således inte den standard som finns 
i den äldre runraden. Därför kan man inte heller veta hur de skall uttalas. De 
är med andra ord icke-lexikala80. Men även normala runor kan användas för 
att uttrycka sådant som inte ger en formell eller lexikal språklig mening. 

Den långa inskriften, G 264 U, från Martebo kyrka på Gotland, minst två 
rader om var minst 25 tecken, är ett slående exemplet. Runföljderna i rad A 
och B blandar tecken, som sannolikt kan ljudas, i en eller flera strängar av 
stavelsebildande konsonanter och vokaler, till exempel Rad B tecken 7 till 24: 
lâ-f ï l-þun-ñâ-b ir -mjk-es . Någon tidignordisk eller annan uppenbar me-
ning finns det inte i inskriften, som tydligtvis är formgiven, med många 
påtagligt motställda runor i de motstående raderna A och B, Fig. 29. 

Till skillnad från en språkligt helt fri text som den vid Martebo kyrka, 
har man också av och till lagt till enstaka tecken, huvud- och bistavar till en i 
övrigt tidignordisk text. Det kan röra sig om fristående tecken och om standar-
diserade runtecken som man med hjälp av tillägg upparbetar till för oss okända 
tecken eller «anfanger». Vi vet inte om det är tal om en symbol för något, ett 
skrifttecken med ljud- eller symbolvärde, ett diakritiskt tecken, ett skiljetecken 
eller kanske beslöjande ornament. 

De två tecknen på inskriften från Skåäng:  och , är tydliga exempel 
liksom tecknet  på inskriften från Opedal, trots att just det tecknet är 
sammansatt av två typiska runtecken I och X81. Ännu mer problematisk är den 
icke-lexikala inskriften, B, från Tørvik. Den samspelar med ett tidignordiskt 
namn, Tørvik A, men uppenbarligen bygger den ihop nya runtecken och 
lägger till bistavar som inte kan läsas konventionellt. Därför har runologer lyft 
fram konventionella runor ur något som liknar ett ”plockestavspel”, genom att 
ta bort tillägg och partier man inte kan uppfatta som typiska runor. Även om 
man tack vare detta förfarande kan läsa tio formella runtecken, så ger texten 
ingen omedelbar mening, Fig. 30. Den tio tecken långa serien går hursomhelst 
att ljuda om man skulle vilja och man kan tänka sig att runföljder som inte 
försetts med udda bistavar, det rör sig om ”od” och ”engk”, skall uttalas på ett 
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annat sätt än de övriga. Säker på något kan man inte vara, inte heller på om 
inskrifterna och de tecken som eventuellt fattas kunde ses av flera än ristaren 
och de som såg den då gravkistan ännu var öppen eller hade öppnats. 

Om vi håller oss till textmonument och konventionella tidignordiska 
runor, så finns det en tydlig tudelning i materialets texter. Det beror på att 
åtminstone sex texter innehåller icke-lexikala partier. Fem av dessa blandar 
klar och esoterisk text i lexikala och icke-lexikala strängar. I tre av dessa fem, 
Noleby, Hogganvik och Øverby omges de icke-lexikala av klartext82. Det 
antyder mer än Martebotexten att strängarna, trots att de saknar motsvarighet 
i kända ord, åtminstone varit tänkta att ljudas utan att för den sakens skull vara 
fonem eller språkljud. Eftersom strängarna befinner sig mitt i en sats, så utgör 
de också en del av klartextens syntax. Det är även tydligt att strängarna av och 
till är uppdelade i bitar som vad längd och sammansättning gäller påminner 
om ord. Tillåter man sig att interfoliera ett neutralt vokalljud i sin recitation, 
så kan man ljuda strängarna, till exempel: a-a-as-rǝp-kǝf a-ar-pa-a eller eþ-rod-
weng-kǝ. Inskriften som stått på Skramles udde: jþa-ah-ar far-ka-no antyder att 
ett sådant vokalljud har kunnat uppfattas som ett a-ljud. Det tydliga o’et i 
farkano låter som en ändelse i ett verkligt ord83. Den som ristat texten på 
Nolebystenen har liksom ristaren i Martebo bekymrat sig om att fylla i 
bestämda vokaler. I stället för något i stil med ”nþ ⁞ shrh : ssh---tn” står det 
alltså: unaþou ⁞ suhurah : susih---tin. Det låter lite elegantare än den sträng de 
skrev på stenen i Skramle. 

Textmonument blandar klara och dunkla uttryck i en öppen performativ 
situation som ger mening i två dimensioner, se Faktaruta 1. Dels i klartextens 
rättframma simpel mening, dels i en esoterisk mening som klingar på ett sätt 
som vi finner obegripligt, om vi inte sysslar med tungomålstalande. Men ana-
lysen av tidiga monument har gjort det tydligt att det dunkelt sagda inte bara 
är dunkelt tungomålstalande utan även en till synes rationell realitet som kan 
behövas, bland annat i samband med döden och den text och de monument 
som i framtiden skall minna om den döde och hens död. Samtidigt kan vi dra 
den slutsatsen att det är tal om en språk- och uttrycksblandande genre som inte 
har framtiden för sig. Det beror på att icke-lexikala texter skrivna med yngre 
runor relativt sett är mycket sällsynta84. Både texten från Noleby och den från 
Hogganvik, framstår med andra ord som tidignordiska uttryck i vars syntax 
man passat in ett verkningsfullt citat från ett annat helt främmande uttrycks-
sätt. För den oinvigde framstår citatet som dunkelt och så långt bortom varje 
rimlig exotismgräns att man inte ens kan gissa språkets namn om det ens är 
ett faktiskt tungomål. 

Figur 30. Genom att bortse från olika 
bistavar m.m. har man funnit tio runor 
på textmonumentet från Tørvik. 
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Även på brakteater kan man finna 
exempel på komplex komposition. 
Om man till exempel ser på C-brak-
teaten DR IK58 $U, så kan man 
först betrakta den som en komposi-
tion delad i fyra fält. De möts i brak-
teatens mittpunkt och kan etikette-
ras tematiskt. C-ryttaren hastar fram 
på sin häst med sin fågel och under 
det att han gör detta pekar han (1) på 
namnet, HouaR, och (2) ropar: la-þu 
a-a-du a-a-li-iu a-lu – jag inbjuder 
[icke-lexikal sträng] alu! Man skul-
le kunna underförstå ett inledande 

«jag är» och den icke-lexikala strängen kan vara ytterligare ett eller två verb i 
1. pers. pres. ind. eller ett eller två substantiv i dativ och läsa: HouaR! Laþu 
aadu aaaliiu alu!85. Med formeln och ljudet som svävar över den hårt ridande 
ryttaren, bjuder han in sin omvärld och dem som förstår honom, Fig. 31. 

Lästa som meningsbärande är blandtexterna sofistikerade. Därför är det 
värt att påpeka att det i eddatexter finns en viss affinitet med denna typ av 
recitativ. 

I Vǫluspá möter vi som åhörare en berättelse om världen från de äldsta 
tiderna och fram till och med det långa kalla decenniet 536–550 och den sam-
hällsförändring som kommer att följa i dess spår. Texten innehåller en vision 
om det nya samhället som stiger ur kaos, men fiktionens «nu» är ändå tiden 
före 536. Även de två följande texterna Hávamál och Vafþrúðnismál, som 
tillsammans med Vǫluspá bildar en en del i Codex Regius, håller sig som 
berättelser till tiden före 536. Det är lätt att tänka sig att de tre texterna 
reciterats för gästerna i en hall86. Hallgästerna har i så fall lyssnat till berättel-

Faktaruta 1. 

Figur 31. Fyn 
DR IK58 $U 
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sen om världen fram till Odens kunskapsbaserade optimala makt strax innan 
samma värld förgås i fimbulvinter och ragnarök. I Vǫluspá finns det två be-
rättare, Völvan och en hallägare som heter Hár. Senare utvecklar han sig till 
att bli Oden i Vafþrúðnismál. Att det finns två berättare i Vǫluspá förstår man 
när völvan t.ex. i strof 27 & 28 samt 30 – 31 omtalas i tredje person samtidigt 
som vi åhörare får veta vad hon ser i sin vision. I strof 29 talar hon till Oden 
och vi gissar att Hár, som just har tolkat henne och satt hennes vision in i ett 
sammanhang, lever i en sorts symbios med Oden innan han blir den gud vi 
känner från Den äldre eddan. Det ligger nära till hands att tro att Hár tolkar 
völvan för att man inte alltid förstår vad hon säger. Vi kan tänka oss att hennes 
tal flyter ihop i en sorts mummel87. Samtidigt skaffar sig Hár ett tolknings-
företräde som uppenbarligen irriterar völvan, till exempel i strof 29. 

På tal om vilka språk som kan vara aktuella för runskrift, så nämner Há-
vamál, strof 144 – 45, med segregerande självklarhet, att olika slag av varelser, 
asar, alver, dvärgar, jättar och människor kan behöva olika runor. De senare, 
människornas tidignordiska, står Hár för. I Nolebystenens tidignordiska del 
meddelar ristaren ordagrant: ”En runa skriver jag; en som stammar från 
gudarna (raginakundo) gjorde jag”. På detta uttalande följer just den aktuella 
«runan» det vill säga den icke-nordiska runsträngen88. Sist får vi veta att detta 
gjordes för Ha(u)koduR i Nr. Vånga. Eftersom vi just fått veta att den icke-
nordiska texten härstammar från gudarna, så är det väl asarnas med flera språk 
vi läser eller lyssnar till. Förståelsemässigt hjälper det oss inte mycket, men 
det säger något, visserligen banalt, men viktigt om skrivkunnighet: Om man 
hör vad gudarna säger så kan man skriva ned det för eftervärlden. Man behöv-
er därför inte längre förlita sig enbart på völvor som är gamla nog att minnas 
det förflutna och förstå vad gudarna sade. Så snart Hár har uppfunnit en 
futhark och några extra runor som kan behövas, så kan man skriva ned vad 
som behöver ihågkommas. I fallet Noleby kan man därför tänka sig att «jaget» 
är en völvas jag avlyssnat och nedskrivet av en Hár89. 

Även om man kan tycka att idén att skriva ned vad gudar eller Gud har 
att säga är religiöst eller ontologiskt tilltalande, så får man i längden den mest 
tillförlitliga återkoppling om man uttrycker sig på tidignordiska inför en bre-
dare krets av nordiska läsare, lyssnare och talare. Därför är det intressant att 
se hur man hanterar enkla tidiga nordiska huvudsatser i tidignordiska runin-
skrifter, det vill säga under ca. 400 år. 

I tillägg till runornas karaktär av fonetisk skrift som återger vilket språk 
som helst, är runinskrifterna skrivna i en tid av språklig förändring inte minst 
den synkopering som följer på den språkutveckling som tenderar att flytta 
trycket i germanska ord till deras första stavelse. I det talade språket innebär 
synkop bortfall av obetonade eller trycksvaga vokaler. Om man förr sade 
wǒrāhto, ”jag skrev”, säger man nu wrāhto. Även om någon skriver worahto 
kan en läsare alltså uttala ordet wrahto. Skall hen göra det? 

Trots att en vokal är obetonad och något kortare än det följande ā:et till 
exempel i worahto, kan den, för att den är ordets första, ändå skapa en höjning 
på konsonanten w, varför wó- blir en viktig ett prosodiskt lyft. Om man har en 
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stavelseräknande prosodi får det med andra ord betydelse för hur man skall 
recitera en text. Man kan göra det mer eller mindre modernt, högtidligt, 
sjungande eller emfatiskt. Vare sig man vill eller inte ställs man inför frågan 
om texten är tänkt att verka ålderdomlig eller skriven av någon, som trots att 
den skriver ålderdomligt, talar modernt eller av någon som faktiskt tālar 
ålderdomligt. 

Eftersom de icke-lexikala runorna per definition är främmande språkljud, 
belyser de frågan: När det i Noleby står: unaþou ÷ suhurah (3+3), skall man 
då till exempel läsa unþou ÷ surah (2+2) och modernisera ett språk som man 
inte talar – som om det var ens eget? Eftersom man inte kan utveckla ett språk 
man inte känner till är svaret sannolikt, men inte nödvändigtvis, Nej! Man 
skall i stället läsa stavelserna som de står, och det betyder i förlängningen, om 
det passar författaren, att recitationen av nedskriven stavelseräknande prosodi 
står över talspråket. Samtidigt kan författaren mycket väl kan skriva worahto 
och recitera det wrahto eller kanske, fast det skulle vara udda, vice versa, det 
vill säga: worahto. 

Texten från Järsberg, Vr 1 U, är belysande: lubaR hite ÷ harabanaR haite 
ek erilaR runoR waritu. Här skriver ristaren både haite och ett synkoperat hite, 
”heter jag” och man kan undra om ristaren vill lägga mer emfas och avslutning 
på harabanaR haite – Korp heter jag – än på lubaR hite – Ljuv heter jag. Sam-
tidigt skriver ristaren inte, som man kanske förväntat sig, writu i stället för 
waritu, ”skrev jag”. Kanske passar waritu bättre som kadens. Det tycks med 
andra ord som om skriftspråk, talspråk och icke-lexikala språkljud vandrar 
tillsammans bland annat beroende på att recitation är just en form av sång90. 

Om man vill recitera prosodiska eller epigrammatiska runtexter är det 
svårt att alltid följa den käcka uppmaningen: Skriv vad du menar! Läs vad där 
står! Svårigheten ligger i att skriften bevarar ett språk som förändras samtidigt 
som stavelserna bär en språkmelodi som i sin tur styr recitationen. Jag har 
nästan alltid valt att läsa texten som stavelser. Det tenderar att betona det 
ålderdomliga och det kan mycket väl vara fel. 

Satsbyggnad 
ENKLA TEXTMONUMENT, T.EX. Vg 65 U, Nr. Vånga, en runsten med namnet: 
HaukoþuR, eller N KJ78 U, Bø: Hnabudas hlaiwa – ”Hnabudas grav”, som 
stått sten på eller vid densamma, kommer mycket nära begreppet «epigram» i 
dess ursprungliga betydelse av påskrift eller etikett på ett objekt. Men redan 
Nolebytexten: runo fahi raginaku(n)do toj[ek]a unaþou ÷ suhurah : susih-- -tin 
hakuþo – ”En runa skriver jag, en gudavstammande. Jag gjorde unaþou ÷ 
suhurah : susih---tin, för HaukuduR”, handlar, trots att den står på en runsten  



60 
 



61 
 

mer om det anonyma jaget som kanske hedrar döden, gudarna och den döde 
genom sin förmåga att fylla minnet med väsentligheter. Hur långt kommer 
denna mer utvecklade typ av epigram att gå innan 536? Det är en central fråga 
och därför ser jag närmare på de fullständiga satser som är äldre än eller unge-
fär samtida med åren 536–50 då världen visade sig vintrigare än vanligt. Syftet 
är att se om det finns någon syntaktisk utveckling eller förändring som är värd 
att notera91.  

Efter en del väljande och vrakande blir det kvar ett 40-tal inskrifter vars 
satser och syntax man ganska säkert kan bedöma, Tabell 3.  

Eftersom tidignordisk utvecklades ur proto-germansk några hundra år 
före vår tideräkning, så kan man undra om detta tidiga språks vanliga sats-
struktur, SOV – Subjekt-Objekt-Verb, t.ex. ”jag hem kommer”, som vi inte 
brukar använda oss av i dag, gått förlorat redan i de senare tidignordiska 
runtexterna92. Det är lätt att se att satsen inte gått förlorat. Den finns på den 
tidiga Kallebyinskriften och på senare inskrifter till exempel i Möjbro och på 
spjutskaftet från Kragehul. I själva verket är SOV-satsen den näst vanligaste. 
Vanligast är SVO-satsen, t.ex. ”jag kommer hem”, se Tabell 3. 

Det är i stället satsen utan objekt, SV-satsen, t.ex. ”jag kommer”, som har 
flest tidiga belägg. Att så är fallet har sannolikt inget med språkutveckling att 
göra. Här väger i stället den begynnande skrivkunnighetens begränsade 
färdigheter tungt. Man kan mycket väl tänka sig att flera skrivkunniga inte 
bekymrade sig om att ljuda fram och rätt utskriva vad som uppenbart är 
underförstått. När ”Niþijo gjorde” och ”Lamo skar” då ”färgade Stainawar-
ijaR”93och det är sannolikt tal om runor eller inskrift eller på objekt eller kan-
ske för/till dig. Kanske finns det för den skrivfåkunniga en intransitiv retorisk 
poäng i att underförstå vad som ristarna färgade, skar eller gjorde. 

Att just ordet ”runa”, som ursprungligen refererar till det hemliga eller 
dolda, redan på 200-talet skulle betyda ”minnesinskrift” är kanske inte heller 
helt uppenbart. Därför är det också svårt att veta om till exempel Lamo tänkte 
sig skriva ”Lamo runor(na) skar” eller ”Lamo skar runor(na)” på fibulan från 
Skovgårde och vad han i så fall menade94. 

Det är hursomhelst den senare satsens syntax, ”Lamo skar runorna”, som 
blir en ny standard inte minst i våra dagar. Svo-satsen är mer populär än sov-
satsen, men båda satserna har samma kronologiska profil. Dessutom finns det 
bland satser som börjar med subjektet också några nominalsatser, där verbet 
«att vara» i någon form är underförstått, till exempel Rosseland: Ek WagigaR 
erilaR Agilamundōn—”Jag (är) WagigaR, Agilmundōn eril” eller ”Jag Wagi-
gaR (är) Agilmundōn eril”. De satserna är få och de skiljer inte ut sig krono-
logiskt. 

Vissa satser gör emellertid just det. Det är satser som börjar med verbet 
eller objektet. De finns även i en variant som använder sig av imperativ. Trots 
att de därför per definition är tilltal, behöver de inte avslöja något bestämt 
subjekt, om inte deras sammanhang är tydligt. Alla vos-, vso-, ovs- och vo-
satser är hursomhelst sena. Dessutom är de språkligt avvikande om det är 
vanligt resonerande och beskrivande talspråk man strävar efter att skriva. De 
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är inte uttryck för språklig förändring. De antyder istället en vilja att av 
retoriska skäl välja komplexa uttryck som inte framstår som enkla epigram i 
betydningen etiketter på objekt. Ser man på satserna i stort, så är de med andra 
ord uttryck för speciella formuleringar snarare än talspråkets förändring. Om 
man vill undersöka framväxten av epigrammet från på- till om-epigram, så 
visar det sig att exemplen är intressanta. Det beror inte minst på att de öppnar 
för möjligheten att sov-satserna i förhållande till svo-satserna är arkaiserande 
uttryck som blir retoriska alternativ samtidigt med att de allt annat än talspråk-
liga VOS-med-flera satserna introduceras. Att det förhåller sig så kan man 
knappast visa, men möjligheten finns och den bör man beakta. 

Man kan å andra sidan invända att tiden kring och efter år 400 kan ha 
varit en tid av fler kontinentala kontakter och ett intensivare språkbad som led-
de till större språklig variation. Det kan äga sin riktighet, men att de tidiga run-
texterna skulle vara ett slumpmässigt urval av vardagliga talspråkliga ut-
tryckssätt under äldre järnålder, det förefaller ändå osannolikt. 

Med tanke på att inget steg i den föreliggande analysen av textmaterialet 
har pekat ut runtexter som uttryck för en period under vilken läs- och skriv-
kunnighet på ett tydligt sätt utvecklades i den äldre järnålderns bonde-
samhälle, bland dess vanliga medlemmar eller ens inom dess övre samhälls-
skikt, så är det inte förvånande att textmonument, utöver att vara simpla eti-
ketter, ofta säger något komplext esoteriskt och ännu oftare något egocen-
triskt. Texterna rör sig om hur ristaren handskas med sig själv och/eller andra 
genom att göra en speciell insats med hjälp av text. Det kan vara en familje-
medlem som gör det, men oftast är det inte uppenbart att det förhåller sig så. 
Man kan med andra ord misstänka att familjen, den första sociala kretsen eller 
formen som alltid är viktig, inte står lika starkt som i statiska samhällen95. Att 
det förhåller sig så antyds av de många karriärnamnen.  

Kvar blir till slut endast den allmänna frågan om vad man kan säga med 
och i en text. Då blir det rimligt att dra in komplexa texter eller uttryck och 
pröva en hypotes om en ökande komplexitet från tidiga till sena runtexter.  

Textanalyser t.p.q. 375 E.V.T. 
JAG HAR VALT att först analysera de satser vars terminus post quem är 375 
efter vår tideräkning eller yngre96. Alla texter skrivna efter 375, utom den från 
Myklebostad, som är dåligt bevarad går att närläsa. Det rör sig om 27 texter, 
som representerar 21 inskrifter. Tolv av dem behandlas efter kronologi (t.p.q.) 
och syntax, Tabell 4. Texttolkningen är analysens första led, den motsvarar 
nästan alltid en tolkning i SR. Den andra delen rör texternas struktur. Den 
prövar den hypotes som döljer sig i följande resonemang: Det är sannolikt att  
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skriftkulturen utvecklas i perioder då den personliga kontakten med Romar-
riket ofta var ett faktum. Särskilt efter 375 och på 400-talet vittnar solidus-
mynten om att t.ex. ölänningar som organiserats i militära förband befunnit 
sig flera år i Italien på 460-talet innan de återvänd till Öland och Björnhovda-
bygden97.  

Det faktum att endast Öland, Gotland, Bornholm och Mälardalen har 
mynt nog att belägga de nära kontakterna, betyder inte att just dessa bygder 
var ensamma om dem. Det är i stället yttre omständigheter i Skandinavien 
eller i Italien och Europa som förhindrat deras ägare i de kustbundna bygderna 
på öarna och i Mälardalen att gräva upp och göra bruk av sina gulddepåer. Det 
är sannolikt att krigssituationer, i samband med den död och det liv de leder 
till under den militära kampanjen, också ger upphov till ett omdöme om 
vapnet, striden, krigaren och krigskamraten. Sannolikt är det denna sociala 
krets och form som stärkt av utdragen fälttåg kan speglas i runtexterna och ge 
upphov till en litterär epigramgenre. 

Det romerska epigrammet känns igen på sin formella prosodiska struktur 
som i sin enklaste traditionella form är ett elegiskt distikon – två rader: en 
hexameter med sex fötter och en pentameter med 2½ + 2½ fötter: 

Vere no│vo,ǁ tel│lus fue│rit dum ex│unta pru│inis│6 
Se pic│tora│to2½ ǁ gramine │vestit a│ger2½ 

På våren på nytt,' då jorden befriat sig själv ifrån frosten, 
skrudar sig landet i ' växtlighet full av färgprakt. 

Poängen med denna versform är att den lämpar sig väl för att göra ett avrundat 
uttalande, till exempel i elegier. Det som gör den lämplig är det förhållande 
att den andra radens sista del är ganska fast och raden en versfot kortare än 
den första. Raden tar helt enkelt slut i stället för att upprepa hexametern. Det 
norröna versmåttet ljóðaháttr bygger på samma idé. Det baserar sig dock på 
stavrimmade höjningar, cesur i första raden och på språkmelodi. Den första 
raden är en långrad. Den består av två halvrader. Varje halvrad har två höj-
ningar och mellan halvraderna finns cesuren. Den andra raden, fullraden, har 
tre höjningar och ingen cesur. Som versform är ljóðaháttr mera kärv än 
elegiskt distikon. Det beror bland annat på att skillnaden i längd, relativt sett, 
är mindre mellan sex och fem versfötter eller höjningar än mellan fyra och tre. 
I den poetiska Eddan bildar fyra rader: långrad, fullrad, långrad och fullrad, 
en strof98. Det finns inga strofer i de tidignordiska runinskrifterna. 

På samma sätt som runraden lånar från det romerska alfabetet, så lånar 
den nordiska brakteaten från romerska medaljonger99, och så, kan man tänka 
sig, lånar och anpassar man också ljóðaháttr – i detta fall snarere ett generellt 
prosodiskt strukturdrag, den inledande första raden och den avrundade andra 
raden, från versmåttet elegiskt distikon100. Som med runor och brakteater är 
det den avsiktliga skillnaden mellan kulturyttringarna som är det mest 
karakteristiska. Den skillnaden kan ses som en komisk inkulturation som 
”Johanssons boogie woogie vals” eller en mer genuin som ”Jazz på sven-
ska”101. 
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Om det nu skall finnas ett sådant samband, så måste man först visa att 
det utvecklas versifierade om-epigram i form av radpar i runor innan 536. På 
grund av den poetiska Eddan och senvikingatida runstenar har vi metriska 
facit att tillgå och om man använder dem, så kan man som Michael Schulte 
visat, inte säga att tidignordiska inskrifter stämmer med facit102. Man måste 
emellertid vara försiktig med att tro att versmått ligger färdiga på poetens 
tunga, i hans hugg eller på täljknivens egg. I stället utvecklas de under en tid 
då det finns olika parallella versformer som sedan kanske – kanske inte – faller 
bort. Så måste det vara inte minst i ett material av runinskrifter som är svåra 
att radera. Just epigram, som framstår som omedelbara sätt att i flykten fånga 
något väsentliga i en uppkommen situation, är historiskt sett kända för att vid 
närmare eftertanke behöva arbetas om och putsas103. Ljóðaháttr kan med 
andra ord inte slå ned som en blixt från poesins violblå himmel. Därför måste 
den metriska analysen i sin andra närläsande del avslöja en prosodi som är på 
väg någonstans, till exempel, mot den form som skall bli ljóðaháttr. Den 
formen kan, till exempel, bedömas utifrån sex olika performativa element som 
delvis är beroende av varandra. Hursomhelst finns det inga pre-536 facit att 
tillgå. 

ALLITTERATION eller stavrim innebär att två betonade stavelser oftast i 
början av var sitt ord börjar på samma konsonant eller på valfria vokaler: 
«livet lever» stavrimmar. 

HÖJNING eller accent innebär att en viss stavelse i ett ord intoneras med 
lite swung i betoningen. Därför stavrimmar inte «livets inlevelse» eftersom 
det är naturligt att lägga höjningen på i’et in «inlevelse» snarare än på det 
första «l’et» i samma ord. I en långrad finns det fyra höjningar och på dem 
måste det falla två eller tre stavrim som rimmer över halvraderna. I princip får 
den fjärde höjningen inte stavrimma. I ljóðaháttr beror det på att långraden, 
som är tänkt följas av en avslutande rad, lätt blir för emfatisk och i sig själv 
avslutande om det finns ett stavrim på den fjärde höjningen, som i raden: «livet 
lever njut av leken.» i motsats till: «leken lever livet njuter …». 

VOKALER kan vara långa och korta, men stavelser som stavrimmar gör 
det bäst om de är ungefär lika långa och betonade, snarare än långa och korta 
och med växlande betoning: «ivrig inlevelse» rimmar dåligt om man inte 
väljer att särskilt betona, förlänga och höja i’et i īnlevelse på bekostnad av det 
följande l’et och till exempel säger «hans īnlevelse ivrig, dess utlopp många» 
för att framkalla ett stavrim. Det kan man tycka att man kan eller också inte. 
Ordföljden «ivrig i dag» kan inte bringas att stavrimma. 

TONHÖJDEN på rimmen i frasen «livet lever» är olika. Tonen i höjningen 
«li-» kommer högre än tonen i «le-». Variationen är eftersträvansvärd och 
bunden till vokal, språkmelodi samt till upptakt och cesur. 

CESUR «'» är ett avbrott i en versrad, en liten konstpaus eller taktvila som 
kan läggas in i uttrycket «livet lever ' lärkorna drillar». I vanligt talspråk skulle 
man kanske ha sagt «livet lever och lärkorna liksom slår sin drill» och på så 
sätt ha skapat ett flöde utan en tydlig cesur, men med fyra höjningar. Därför 
är det just ett tydligt stilgrepp att skriva bort talspråkets flöde: stryka och ersät-
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ta «och» med en cesur och formulera om «liksom slår sin drill» till «drillar». 
I en långrad måste det finnas en cesur mellan andra och tredje höjningen, dvs. 
mellan första och andra halvraden. 

VOKALVÄXLING mellan två rimmande stavar som i uttrycket «livet 
lever» gör det naturligt att lägga in en tonhöjdsskillnad. Om vokalerna i 
stavelserna är de samma, som till exempel i uttrycket «livet lider», är det 
naturligt att inte göra tonhöjden olika, om inte «lider» hänför sig till tid snarare 
än smärta, som i uttrycket: ”livet lider mot sitt slut”. 

ANTALET STAVELSER i halvraderna får inte vara för stort om höjningarna 
skall vara lätta att skandera så att de sätter sin prägel på versraden. Därför är 
antalet viktigt för uttryckets karaktär. «Livet lever ' lärkorna drillar» har 4 + 5 
stavelser och det kan vara värt att betona sin medryckande vårkänsla med en 
lite längre andra halvrad. Uttrycket «livet lever ' lärkan slår» består i stället av 
4 + 3 stavelser. Det vänder på halvradernas längd och ger ett mer pregnant och 
kortfattat intryck. Uttrycket «liv lever ' lärkor slår», 3 + 3 stavelser, gör ett 
nästan överdrivet precist och balanserad «det ena/det andra» intryck. 
Samtidigt är det ett buttert konstaterande: «nu-har-vi-det-som-vi-har-det». 
Långrader med fler än 12-13 stavelser får lätt en berättande karaktär där man 
letar efter melodi och rim. Där kan cesuren tyckas ersätta ett ”och”: «Livet 
leker om våren ' lärkorna ryttlar i skyn», 7 + 7 = 14 stavelser. 

SATSMELODI måste man alltså beakta. Uttrycket «livet lever ' lärkorna 
sjunger» är en typisk långrad och «sjunger» är bättre än «drillar» på grund av 
vokalväxlingen «lä» «sju». Raden innehåller allitteration, höjning, varierad 
stavelselängd, tonhöjd, vokalväxling, cesur och få komplementära stavelser. 
Men det räcker inte, den måste också vara melodisk. I det här fallet är den just 
det och melodin skrivs som «2 3 1 #». Den noteringen betyder att den första 
höjningen svänger sig upp till satsmelodins näst högsta nivå, nivå 2, den andra 
endast till den lägre tredje nivån, men efter cesuren, delvis på grund av 
densamma, svänger sig den tredje höjningen trots vokalen «ä» upp på melo-
dins höjdpunkt, nivå 1, innan den faller ned genom «lärkorna» och till ro på 
sin grundton efter den svaga, men långa fjärde höjningen, och den sista korta 
stavelsen i det avklingande ordet ”sjunger”. Detta förlopp betecknas med «#». 
Även «Livet lever ' lärkorna slår sig» är en långrad, men med dess tydligare 
fjärde höjning och sista stavelse på samma tonhöjd passar dess satsmelodi 
bättre till en fortsättning, till exempel, «fågelfria i rymden». 

Det kan tyckas som om det är mycket att hålla reda på, men har man först 
bestämt sig för att långraden skall handla om liv och lärkor blir variationer 
många: Lyssna på lärkan ' livet gör det! 

Den avslutande fullraden är typisk för ljóðaháttr. Den är friare än lång-
raden, men också mer komplicerad. Den skall innehålla tre höjningar. I edda-
poesi allittererar den inom sig själv som i «fågelfria i rymden.», men i vikinga-
tida mälardalska runinskrifter kan stavrimmet också binda från långradens 
andra halvrad (till exempel från fjärde höjningen) till fullraden: Lyssna på 
lärkan ' livet gör det // sparven gärna i smyg. Den versformen blir inte lika 
distinkt, beroende på att den binder ihop raderna104. Överbindning sker visser-
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ligen också i eddadikter, men bara i knappt 1% av fallen, det vill säga i tio 
strofer av lite drygt tusen105. I Hávamál, som utger sig för att vara en mycket 
gammal dikt, finns det hursomhelst tre fall, bland annat i en strof om runor106. 

Gallehus i Jylland (DR 12 †U14) 
TROTS ATT GULDSMEDEN Heidenreich stal de två Guldhornen från kungens 
konstkammare i Köpenhamn natten mellan den 4. och 5. Maj 1802 och smälte 
ned dem107, så går det ändå att säga att inskriften på det korta är en inskrift 
som man läser kontinuerligt hela vägen runt hornets mynning: 

 ÷ek hlewagastiR ÷ holtijaR ÷ horna ÷ tawido 
Jag HlewagastiR HoltijaR hornet gjorde 

Ek läses som första ordet i ens SOV-sats. Om man kan leva med stavrim på 
fjärde stavelsen och en dålig cesur, så kan man att börja med horna och läsa 
en OVS-sats. Om man inte bryr sig kan man läsa tawido först. Hur man än läser 
inskriften, så är den en form av dedikation som framhåller en bestämd persons 
insatser i fyra separata delar med var sin höjning. Som långrad blir den bäst 
om man börjar med Ek HlewagastiR. 

Kallas man HlewagastiR är man antingen en berömd gäst eller en gäst 
som ger eller behöver någon form av skydd. Om man också heter HoltijaR, så 
är det knappast ett fadersnamn och knappast heller en man från Hult. Det är 
han som kallas HlewagasitR som är skogsbo108. Eftersom skogen kan sägas 
vara ett skydd kan det finnas en ordlek i namnet – som om gästen var ”Hulten” 
både berömd och från skogen som också ger lä och skydd109. Har man 3,1 kg 
guld att satsa på att ”göra” ett horn man kan blåsa i, vilket man även gjorde 
inför besökare i konstkammaren helt fram till hornen stals, så betraktar man 
sig sannolikt som berömd vad man än heter och kallas. Verbet ”göra” anspelar 
på berättelsen i blåshornets utsmyckning med bildfriser och text, snarare än 
på hantverksarbetet. Som det diskuteras nedan är det möjligt att tawido också 
anspelar på själva omskriften som i så fall kan vara en alaþo110. Formellt kan 
man uppfatta HlewagastiR som hantverkare111. 

Trots att det långa hornet, som dekorerats med ett bildprogram liknande 
det korta hornets, inte hade någon inskrift, så bildar de båda hornen ett par. I 
så fall ägdes de sannolikt av den som till en början ägde det långa och senare 
fick det korta till skänks av en gäst. Gästen skänkte det korta hornet som ett 
syskon till mannen som blåste eller lät blåsa i det långa skriftlösa. Den mannen 
behövde ju inte skriftligen påminna sig själv att det var hans. 

Med detta epigram underförstår man den generösa gåvan och åstadkom-
mer ett horn som skulle kunna få namn efter sin upphovsman på samma sätt 
som halssmycket Brisingamén kanske fått namn efter sin. När man tittar på 
kombinationen horn och text kan man inte låta bli att begrunda vem Hlewa-
gastiR var och vad han gjorde. Därför har texten och verbet tawijan kvalitéer 
som är typiska för ett om-epigram112. 
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I själva inskriften har man varit noga med att skilja ut verbet tawido som 
det avvikande ordet eftersom det är enkelt ristat: 

utan den utsmyckning och inramning som präglat de tre väsentliga kompo-
nenterna som omgärdas av paustecken113.  

Man kan tänka sig att det är gästen själv som ristat tawido, men sannolikt 
är det en fråga om att grafiskt nivågruppera epigrammets ord, och även 
textmelodin stöds av grafiken, som framhäver de tre första höjningsbärande 
elementen. Genom att dela in texten som man gör undviker man en höjning 
på -gastiR och om något ord skall markera satsens slut och därför indirekt dess 
början, så är det tawido. Det flaggar för att man skall läsa texten prosodisk och 
av prosodiska skäl bör man läsa « » först. Ristningen indikerar tre stavrim-
made höjningar och en fjärde som inte stavrimmar. Det är just radens fjärde. 

Många forskare har föga överraskande framhävt denna SOV-sats som 
föredömligt fyrdelad och prosodisk: 

ek hlewagastiR holtijaR ' horna tawido 7(8) + 5; 231# 
Ändå har den egenheter och eddalyriska svagheter. Första halvraden har lite 
många stavelser. Skall ”holtijaz” skanderas med 2 eller 3 stavelser? Det är en 
berättande långrad där stavelserna är så många att man får se upp, så att man 
lägger in en höjning på ”-gastiR”. Därför behövs paustecknen. Relativt sett är 
den andra halvraden kort som om den var skriven en passant. Satsmelodin är 
hursomhelst bra och man kan lätt recitera långraden så att det andra elementet 
i höjningsparet på «ho», det vill säga «ho» i horna, blir den högsta tonen. Rad-
en hade likväl varit lättare att skandera om den tredje allittererande höjningen 
börjat med «hī». Raden är helt enkelt mer episk än lyrisk114. 

Om man inte kan eller vill använda sig av en kort titel som till exempel 
erilaR, utan av sitt betydelsebärande komplexa introduktionsnamn, så blir det 
lätt många stavelser i tidignordiskan. Om man inte kan lita på att o’et i holtijaR 
uttalas nästan som ett u längre bak i munnen än o’et i horna, så kan språkme-
lodin bli mindre förebildlig. Men det kan man säkert. Därför är det bara «hl» 
i det lite långa ordet HlewagastiR, som inte rimmar med «ho», om man inte 
tar i, som är lite avvikande. Inskriften är knappast lyrisk utan episk med tunga 
pauser och då kan det utan problem vara fler stavelser i långraden. Lyriskt är 
endast tawido. Prosodiskt sett hade SOV-satsen: HoltijagastiR ' horna tawido 
4+5; 321# varit mer eddalik, men då hade man förlorat den långa vägen, 7 
eller kanske hellre 8 stavelser, fram till den viktiga emfasen på horna tawido, 
det vill säga, hela poängen med inskriften. 

Inskriften på hornet från Gallehus är en medvetet prosodiskt utformad 
långrad, ett epigram med om-kvalitéer som samspelar med författaren, objekt-
et och textens grafik som kröner hornet. Dessutom finns det en parallell mellan 
satsmelodin och det faktum att det kommer ljud ur ett blåshorn. De toner som 
man till äventyrs spelade före horna eller efter tawido kan utan vidare jäm-
föras med en icke-lexikal runsträng. 

tawido
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Lindholmen i Skåne (DR 261 $U) 
PÅ VÅTMARKSFYNDET LINDHOLMEN, på den så kallade benamuletten står det: 

ek erilaR sawilagaR hateka : aaaaaaaaRRRnnn-bmuttt : alu : 
Det kan t.ex. översättas: ”Jag är eril, SawilagaR heter jag: aaaaaaaa RRRnnn-
bmuttt : Alu”115. Inskriften innehåller en icke-lexikal esoteriskt sträng. Den är 
med andra ord medvetet dunkel, men SOV-satsen: ek erilaR sawilagaR hateka 
… alu är hursomhelst prosa. Om personnamnet är SawilagaR så är det en 
sammansättning av «sjö» och «edsavläggare»116, varför det kanske kan vara 
en antydan om hur det kommer sig att en ristare som kallar sig «eril» eller 
någon annan kastat en kombination av klartext och esoteriska sträng i sjön vid 
Lindholmen. Man kan tänka sig att runsträngen låtit skrämmande. Kanske lät 
hans «ed» så. Något behov av att ta till poesi för att förmedla sitt raka 
esoteriska budskap och eventuella epigram har ristaren hursomhelst inte haft. 

Möjbro i Uppland (U 877 U) 
NÄR DET GÄLLER tolkningen av Möjbrostenen stödjer jag mig helt på Staffan 
Fridell117. Möjbrostenen är en minnessten över en död krigare och den är 
dessutom för ovanlighetens skull, även om det förekommer andra bildstenar i 
Uppland, försedd med en bild av just denna krigare in action, se Fig. 32. 
Monumentet har inget med huvudpersonens grav att göra. Texten är enkel: 

FrawaradaR ana Hahai slaginaR. 
FrawaradaR vid Hå dräpt. 

Stenen står vid en passage över ett ängsdrag och en å, men dessutom längs ett 
vägstråk i en bygd som gränsar till ett större skogsområde. Läget är med andra 
ord perifert och stenen står knappast i vad som kunde ha varit ett Upplands 
Thermopyle118, men givetvis är det döden (i striden?) vid Hå som är tänkt att 
beskriva den dödes status. Eftersom en minnessten blivit rest över honom i 
vad som sannolikt var hans hembygd, så kan man tolka det så att de döda vid 
Hå till slut var en del av segerns pris för den sida varpå FrawaradaR slogs och 
dog samt att stenen minner om hans hjältemod. Här kunde man tycka att ett 
epigram på vers ha varit på sin plats, men det är det inte riktigt tal om trots 
fyra möjliga höjningar, en rimlig balans mellan korta och långa stavelser och 
en typisk språkmelodi: 

FrawaradaR ana Hahai slaginaR; 231#. 
Det kan dock inte kompensera att det saknas stavrim och en tydlig cesur, 
varför även halvrader saknas. Tvingar man fram en cesur för att skapa två 
halvrader, så bryter den av efter FrawaradaR, varför den sista halvraden blir 
jämförelsevis lång och balansen mellan raderna 4+7 stavelser; det vill säga 
lite avvikande. Samtidigt är det uppenbar att upptakten «ana» är nödvändig 
för att det korta «ha» i Hahai skall vara den högsta tonen i raden, bland annat 
för att man inte har någon hjälp av vokalväxling mellan andra och tredje 
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höjningen, det vill säga, mellan «ra» och «ha». Tanken att man skulle uppfinna 
ett passande extranamn för poesins skull, till exempel, HoltijaR, och samtidigt 
ta bort prepositionen «ana» och således nöjer sig att sätta Hå i dativ för att den 
vägen sparar stavelser i andra halvraden, så att man slutligen med lite god vilja 
kan tota ihop långraden: 

FrawaradaR HoltijaR ' Hahai slaginaR 6(7)+5; 231# 
 – den har inte varit aktuell. 

Ändå undviker man helt prosaiska formuleringar som SVO-satsen Frawa-
radaR slaginaR was ana Hahai, liksom SOV-satsen: FrawaradaR ana Hahai 
slaginaR was. Kanske kan man våga påstå att det varit naturligt i tidens 
(blank)verskonst, om det fanns en sådan, att låta höjningar och satsmelodi 
komma före vokalväxling, allitteration och cesur – beroende på att höjning 
och satsmelodi tillhör ett retoriskt språkbruk. På slutet av 400-talet, då Möj-
brostenen sannolikt ristades, kan även en SOV-sats ha känts högtidlig. Men 
man kan också tänka sig att hela den lyriska trossen med sin arsenal av proso-
diska regler och grepp ännu inte nått Möjbro eller Hå. Hursomhelst skall raden 
sannolikt, som vore den en fullrad, skanderas med tre höjningar, Fr – H – sl, 
och en lång upptakt, 7 stavelser, till det emfatiska faktum Hahai slaginaR. På 
ett monument som blandar olika uttrycksformer och fastslår ett förhållande, 
är prosaraden på bildstenen inget dåligt om-epigram. 

Figur 32. Möjbrostenens 
stridande ryttare. 
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Kragehul på Fyn (DR 196 U) 
INSKRIFTEN FRÅN KRAGEHUL står på ett spjutskaft. I den blandas klartext och 
en icke-lexikal sträng av runor, och liksom på amuletten från Lindholmen 
inramar klartexten runsträngen. Skaftet är trasigt, något av runsträngen saknas 
liksom änden på skaftet där de sista orden i klartext har stått. Att runsträngen 
är det ljud spjutkastaren utstöter när han gör sin ansats och kastar sitt vapen är 
ingen absurd tanke. Det förhindrar inte att ljuden också på ett esoteriskt sätt 
kan uttrycka en önskan att döda vad som än kommer i spjutspetsens väg och 
ingjuta skräck i dem som nästan föll offer. Med inskriften har spjutkastaren 
lagt sin själ i sitt vapen och inskriften passar därför lika bra att läsa innan 
spjutet kastats som när det kastas eller dras ur kroppen på den det dödade. Den 
bevarade satsen låter:  

ek erilaR Asugisalas Muha haite 
Jag Asugisalas eril heter Muha. 

Man kan också tänka sig att det finns en nominalsats med i spelet, så att det 
egentligen är tal om två satser: Jag [är] Asugisalas eril. Muha heter jag119. Vare 
sig inskriften består av en eller två satser är den ren prosa. 

När det gäller vilken typ av inskrift man läser, så kan det sägas vara en 
varudeklaration för ett erilvapen och det verkar sannolikt att inskriften också 
fungerar som en avsändare som utöver att vara just det, alluderar på vapnets 
karaktär och farlighet120. Det kan även tänkas att verbet ”viga”, som står i det 
dåligt bevarade slutet, syftar på att en erils vapen som lik Odens spjut viger 
folk åt döden. Det är ett om-epigram som pockar på att tolkas. Det är skrivet 
på ett vapen och det är en allt annat än lyrisk formulering. 

Tune i Østfold (N KJ72 $U) 
JAG FÖLJER THÓRHALLUR Eythórssons (2013) tolkning. I och med att det 
första ordet sannolikt är WiwaR, står det följande på stenen: 

WiwaR Woduride : staina : satide 

Ek WiwaR after Woduride witadahalaiban worahto runoR 

ThrijoR dohtriR dalidun arbija sijosteR arbijano121 
De tre satserna som ingår i denna tolkning är en SOV- och två SVO-satser: 

A, SOV-sats: WiwaR(S) för WoduridaR : stenen(O) : satte(V). 
B, SVO-sats: Jag WiwaR (S) efter WoduridaR, 

brödvårdaren/utdelaren, utarbetade (V) runorna. (O) 
C, SVO-sats: Tre döttrar (S) delade (V) arvet (O), de närmsta 

arvingarna. 
A-satsen är en form av överskrift. Den talar om vad läsaren står inför. Det är 
en prosarad och även om den kan läsas med fyra höjningar, så antyder 
uppdelningen i tre delar att den består av just det. Texten skall sannolikt läsas 
monotont. Satsmelodiskt skall DEL 1 – «WiwaR Woduride : » låta som DEL 2 
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& 3 «staina : satide». Slutrimmet -ride/-tide bidrar till monotonin, som blir 
tydlig om man ser på det alternativa SVO-uttrycket: WiwaR Woduride : satide 
staina (231#). Här finns det flöde, melodi, naturlig cesur och inga slutrim. Med 
tanke på den följande SVO-satsen, som i så fall skulle kännes som en upp-
repning är den alternativa öppningen ett dåligt val. 

De två följande mera komplexa SVO-satserna beskriver två parallella 
länkade fenomen. Den första satsen fokuserar på Wiwas insats för WoduridaR 
och den sista på döttrarnas naturliga rätt. Det är WoduridaR som är länken och 
det skapas en bild av en allians mellan honom och WiwaR som kanske är 
ovanlig eller i alla fall anmärkningsvärd. Vare sig brödvaktaren skall förstås 
som herre i den anglo-saxiska betydelsen lord122 eller om han är den faktiska 
brödutdelaren som månar om sitt folk, så är arvet efter honom sannolikt 
betydligt och de två satserna säger därför uppenbarligen något om dödsfallet 
i ett speciellt socialt sammanhang. I princip läser vi alltså ett om-epigram, men 
hur förhåller sig det till versmått? 

Satserna kan skanderas så här: 
Ek WiwaR after ' Woduride 5+4; 231# 

witadahalaiban ' worahto runoR. 5(6) + 4(5); 231# 

ÞrijoR dohtriR ' dalidun arbija 4+5; 132# 
sijosteR arbijano 6;123 

I de tre långraderna är allitteration, höjning, stavelselängd, tonhöjd, vokal-
växling, cesur och antal stavelser rimliga123. Det är intressant att man i B-
satsen skriver ut och därför sannolikt betonar ”efter” (after). Det hade man 
inte behövt göra och i A-satsen gör man det faktiskt inte. Det tyder på metrisk 
medvetenhet, om än kanske inte finess.  

Melodin i den tredje långraden är inte helt tillfredsställande. «Þri-» 
rymmer uppenbarligen radens högsta ton som kanske är lite väl emfatisk eller 
retorisk. Det hade man kunnat ändra genom att göra satsen till en OVS-sats:  

arbija dalidun ' dohtriR þrijoR 6+4; 231# 
Det har man hursomhelst inte gjort. Snarare har man tyckt att det var viktigare 
att skapa ett självständigt uttryck genom att byta stavrim och koncentrera 
uttrycket, sätta döttrarna främst och något över versmåttets sedvanliga 
satsmelodi. Fast då har man kanske inte någon riktig stabil uppfattning om 
vad som med tiden skall bli ljóðaháttrs prosodiska normer. Det ligger 
hursomhelst nära tillhands att tro WiwaR alldeles medvetet velat skapa en 
kontrast mellan satsmelodin i de två första och de två sista raderna. 

Fullraden med höjning lagt på det sista o’et i «arbijano» är avvikande. 
Skulle betoningen vara på «no» binder a-allitterationen å andra sidan näst-
sista raden till den sista. I eddapoesin är det långt ifrån standard. Även 
upprepning av ett ord för att skapa allitteration är lite udda. Kanske är det 
intressant att man inte ser omskrivningen av den tredje långraden till en OVS-
sats som ett alternativ, givet att dessa satser har en sen tpq-datering. 

För kontrastens skull är det rimligaste att förstå metriken så här: 
ÞrijoR dohtriR ' dalidun arbija 4+5; 132# 
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sijosteR arbijano 6;123 
Tunainskriften har både prosaisk och prosodisk karaktär och man skulle kunna 
säga att den prosodiska delen består av en halv strof i fornyrðislag som ställs 
mot en halv strof i ljóðaháttr. Det är med andra ord mycket metrik i inskriften 
och ett tydligt skilje mellan på-skriften (dvs. överskriften) som är en formel 
och om-epigrammets versrader. Satsmelodin är lite varierande och fullraden 
är avvikande om man förväntar sig «normal» eddapoesi. Med hänvisning till 
Hávamál st. 139:4-6 & 140:4-6 behöver man emellertid inte förvänta sig 
det124.  

Kjølevik i Rogaland (N KJ75 U) 
KJØLEVIKSTENEN ÄR EN minnessten. 
Den är 2,7 meter lång. Det anses att 
den, då den stod, stöttad av en liten 
”stendös” inte långt från gården bred-
vid en annan liknande sten, höjt sig 
mer än 2,2 meter över marken. Den 
är smal och då den stod upp har den 
gett intryck av att vara fyra gånger så 
hög som den var bred. Texten är 
ristad på tre rader som läses nerifrån 
höger och uppåt mot vänster, se Fig. 
33. Det första ordet utgör den första 
raden, de två följande den andra och 
de tre sista den tredje. Radindelning-
en är inte en utrymmesfråga utan ett 
resultat av en vald formgivning: 

      hadulaikaR 
    ek hagustadaR 

           hlaaiwido magu minino 
HadulaikaR, jag HagustaldaR 

begravde min son. 
SR anser att Hadulaikar skall förs-
tås: ”Hadulaikar ligger här”, men det 
finns ingen anledning att tro att 
norska bönder, som 1882 hade skaf-
fat sig en betydande erfarenhet av att 
köra bort gravmonument, skulle ha 
trott att ”en liten stendös” vari det 
stod en smal runsten i var en grav. 
Med ”liten stendös” menar de uppenbarligen några få stenar som är satta runt 
den fyrsidiga stenen och kanske några till, uppkastade runt densamma, som 

Figur 33. Kjølevikstenens layout och 
tredelning av texten i rader som mot-
svarar en halvrad + en halvrar + en 
fullrad, dvs. en halvstrof ljóðaháttr. 
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stöd. Därför finns det ingen anledning att tro att HadulaikaR är menat som 
annat än sonens namn. Effektfullt – som vore det ett utrop – har man satt det 
utanför den följande SVO-satsen. 

Det hade inte varit svårt att flytta in HadulaikaR i satsen. Men då hade 
man gått miste om en far som först längst nere ropar ut den dödes namn och 
sist högst uppe: magu minino – min son! sedan han begravt honom. Inte 
förvånande kan vi skandera texten prosodiskt: 

HadulaikaR ' ek HagustaldaR 4 +5; 231# 
hlaaiwido magu minino 8; 12# 

Sonens namn på en egen rad skapar cesuren och ”ek” lyfter höjningen. Halv-
radernas sista stavelser -kaR och -raR vokalrimmar och gör det mer naturligt 
att lägga två höjningar i namnen. Rimmen skapar tillsammans med radbryt-
ningen en koloneffekt (ek HagustaldaR: …). Det är värt att notera att Hagu-
staldaR skriver hla-ai och inte ai i hlaaiwido, ”jag begravde”. Hans sätt att 
skriva «hla-ai» lyfter effektivt tonhöjden och höjningen, och smärtan i att 
begrava sonen. Stavningen förhindrar att uttalet kommer nära ett lågt æ-ljud 
som en HlewagastiR kunde ha läst in i ett hlaiwido. Stavningen skulle kunna 
framhäva h’et i hla-aiw-i-do snarere än hlaiw-i-do och göra det möjligt att 
höra ett stavrim mellan andra halvraden och fullraden. Man noterar därför att 
«h» egentligen inte stavrimmar naturligt på «hl». Sista ordet minino inbjuder 
till ett ritardando. Inskriften är ett minnesmärke över en son, men som om-
epigram berör det fadern, och läsaren får en känsla av att det är mest synd om 
honom; han som är tvungen att fortsätta livet utan sonen125.  

Metriskt sett är det tal om vad som i eddapoesi skall komma att uppfattas 
som en halvstrof i ljóðaháttr. Därför är det värt att peka på att långraden slutar 
med «staldaR» det vill säga en lång betonad stavelse följd av en kort obetonad. 
Det skall visa sig blir ett vanligt långradslut i eddapoesi. 

By, Sigdal i Buskerud (N KJ71 U) 
DET ÄR SVÅRT at bedöma inskriften på stenen från By, men den kan vara en 
kantföljande inskrift som blandar klartext och en icke-lexikal runsträng, vars 
början i så fall är de fyra eller kanske de sex+ sista bevarade runorna: 

Ek irilaR hroRaR hroReR orte þat aRina ut alaifu dR  rmþï 
Jag erilen HroRaR, HroReR (eril/son?), gjorde denna sten för Alaifu: 

dR  rmþï... 
Man kan undra om HroRaR hette det samma som sin far eller om den HroRaR 
han tillhör som eril heter det samma som han heter. HroRaR gjorde hursom-
helst en sten åt någon vars namn kanske var AlaifuR om det ordet är ett 
namn126. Han skriver aRina i stället för staina och är således inte mycket för 
att skilja på s och R. Den entoniga SVO-satsen som inleder inskriften är utform-
ad som prosa nästan utan språkmelodi. Det är sannolikt tal om ett på-epigram 
i form av en konventionell deklaration som inte berör ristarens känslor. Ris-



75 
 

taren HroRaR kan naturligtvis, så eril han var, ha tyckt att just det var den 
känslomässiga poängen. 

Noleby, i Västergötland (Vg 63 $U)  
STENEN I NOLEBY står i par med den i Nr. Vånga, och man kan anta att Hauku-
þuR i Nr. Vånga är HakuþuR i Noleby. Nolebyinskriftens språkblandning är 
redan diskuterad och därför går det att säga att: 

runo fahi raginaku(n)do tojeka unaþou÷suhurah:susih---tin 
hakuþo 

betyder: 
En runa skriver jag, en gudavstammande. 

Jag gjorde: unaþou ÷ suhurah : susih---tin, efter HaukudaR. 
Inskriften består av en OVS- och en VSO-sats. Både de icke-lexikala runorna 
och Haukoþō är satsens objekt. Stilgreppet att byta satsform känner man igen 
från Tunestenen. På grund av sin konstruktionen börjar inskriften ganske 
krångligt: det står inte helt enkelt och cesurfritt runo raginakundo fahi. Ris-
taren har i stället splittrat objektet i två och konstruerat en mycket regelrätt 
långrad som uppfyller högställda eddapoetiska krav127. Vokalväxlingen «ru-» 
«fa-» och «ra-» «ku-» är speglad över cesuren, och långradens sista långa 
höjningen «k(ūn)», efter vilken det bara följer en kort stavelse, är mönstergill. 
Den lite längre andra halvraden framhäver dessutom det anmärkningsvärdiga 
och väsentliga – raginakundo: 

runo fahi ' raginakundo 4 + 5; 231# 
Långraden följs av den text ristaren sannolikt gjorde för HaukoþuR eller efter 
hans död. Om inte ristarens namn döljer sig i de icke-lexikala orden, så nämner 
han inte sig själv. Ändå rör sig hela texten om jaget bakom orden, och texten 
är därför ett om-epigram. Om denna del av inskriften är prosodisk är svårt att 
veta. Hela uttrycket är det inte, men om vi bortser från inramningen i klartext, 
tojeka … hakuþō, som man kanske kan jämföra med en stående fras i stil med 
Thô gifragn ik that … (Då sporde jag att ...) i en episk dikt, så kan till exempel 
unaþou ÷ suhurah : susih[vokal?]tin tekniskt sett ha varit en sorts Vånga-
långrad, som för tydlighetens skull(?) är insatt som objekt i ett om-epigram. 
Överlag får man emellertid säga att texten som epigram med sin kompri-
merade blandning av mening, icke-mening, prosa, prosodi och konkretion, 
befinner sig långt bortom senare tiders lyriska strofteknik. 
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Trollhättan i Västergötland (Vg IK639 $U) 
GULDBRAKTEATEN FRÅN TROLLHÄTTAN är som en del andra brakteat-
inskrifter en välplanerad inskrift. Den måste bestå av 32 tecken, en prick och 
31 runor, varav en är en bindruna, se Fig. 34. Texten består av 14 stavelser 
och 5 höjningar. Jag baserar mig på Källströms publikation128. Utgår man från 
en linje som går från punkten mellan textens sista och första runa genom 
brakteatens och bildfältets centrum och vidare ut genom de motstående 
runorna, så delar den linjen texten i två delar om 16 tecken var. Även linjen 
vinkelrät genom centrum delar inskriften i två hälfter, varför det finns 8 tecken 
i varje fjärdedel av brakteatens omkrets. Dessa skiljelinjer delar även det lite 
avvikande bildmotivet i fyra tematiska delar129. Trots att det lilla (icke-
lexikala) hakkorset vridits en aning, fyra grader, och följer en linje som 

förbinder den första och sjuttonde runans huvudstav ser man att korset också 
understryker bildfältets och inskriftens utformning. För att lyckas i sitt uppsåt 
har man varit tvungen att ta till en bindruna och just där i början av inskriften 
har man råkat binda lite fel: 

●e ekrilaR m|ariþeuba|R haite wr|ait alaþo 
Jag är eril, MariþeubaR heter jag, skrev alaþo. 

Namnet MariþeubaR (ej -þewaR) betyder Havs- eller kanske Stortjuv och 
skillnaden behöver inte vara så stor eftersom det hursomhelst är ett typiskt 
erilnamn, det vill säga ett karriärnamn som pekar ut tjuvens värdefulla person-
liga och aktiv läggning. Vad huvudsatsens objekt, alaþo betyder vet man inte 
säkert. Personnamnets precisa betydelse må vara hänt, men det är intressant 

Figur 34. Brakteaten från 
Trollhättan. 
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att diskutera vad satsens objekt kan vara. Källström stannar efter sin diskus-
sion för att alaþo är en ”kraftgivande formel?” och menar att att samma ord 
förekommer på brakteaten från Halskov, i satsen fahide (a)laþo – jag målade 
(dvs. målade brakteatens runtecken) alaþo. Det mesta av inskriften från 
Halskov är icke-lexikal, men båda inskrifterna liksom flera andra omsluter 
helt brakteatmotivet med runor130. 

Ala betyder ”helt” och þo ”därpå”. Därför kan man tänka sig att om man 
skriver ett «helt-därpå», så kan det vara en kantföljande text som helt 
omskriver något, till exempel bildmotivet på en brakteat eller mynningen på 
ett guldhorn. Det finns 14 brakteatinskrifter som helt omsluter ett motiv, se 
Fig. 35131. Om alaþo refererar till den struktur vari något innesluts, så förmed-
lar tecken en inre kraftgivande esoterisk mening med eller utan stöd i just 
runor. Hursomhelst är objekten för erilers skrift, till exempel alaþo/alaifu(?), 
isniR eller wilald av och till dunkla. 

Inskriften från Trollhättan, SVO-satsen och den inskjutna OVS-satsen, är 
prosa och om-epigram. 

Tjurkö 1 i Blekinge (DR IK184 U)  
INSKRIFTEN PÅ BRAKTEATEN från Tjurkö består av 37 runtecken och 5 
prickar, dvs 42 tecken som är jämt fördelade runt hela bildfältet. Prickarna 
bryter i sin tur texten i två rader, 9 + 6 stavelser, som inget har med C-brak-

Figur 35. 15 inskrifter. Ett guldhorn och 14 brakteater med omslutande text. 
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teatens komposition att göra. Prickarna indikerar var man skall börja läsa. Man 
läser texten mot ryttaren, se Fig. 36132: 

●● wurte runoR an walhakurne ●● heldaR kunimudiu ● 
Skrev runor på utländskt korn, HeldaR för KunimunduR. 

Eftersom runorna står på en guldbrakteat är det sannolikt att walhakurne är en 
metafor förslagsvis för guld. Eftersom brakteatens vikt är strax över 4 gram, 
så väger den endast ett par tiondedels gram mindre än vad ett solidusmynt vid 
denna tid brukar väger i denna del av Skandinavien. Därför är det rimligt att 
tänka sig att man med eller utan en liten viktförlust förfärdigat brakteaten av 
just en solidus133. Även vikten antyder därför att ”walhakurne”, som kan sär-
skrivas, ”välskt korn” är en metafor för en solidus. Om således KunimunduR 
haft solidi att slå brakteater av, det vill säga om han skördat italienskt korn 
som han låter bearbeta och slår brakteater av, så skapar han den tacksamhet 
hos mottagaren som också en brödutdelare njuter gott av. Tjurkötexten passar 
med andra ord en brödmetafor. Därför handlar epigrammet om en brödvaktare 
som skaffat sig korn i utlandet, förvaltat och delat ut det väl. Dessutom har 
han i HeldaR en skrivkunnig hjälpare – ungefär som Frej har sin Byggve. 

I sitt om-epigram om sig själv och KunimunduR skriver HeldaR metriskt 
sett en långrad och en fullrad som är bunden till långraden genom ett stavrim 
på «k» i långradens sista höjningen och fullradens andra: 

wurte runoR ' an walhakurne 4 + 5; 231# 
heldaR kunimundiu 6; 12# 

Metriskt sett ligger texten på Tjurkö 1 med andra ord nära de två sista 
raderna i inskriften från Tune. 

Figur 36. Guldbrakteaten 
Tjurkö 1. 
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Eskatorp & Väsby (DR IK241,1 $U)  
MELLAN DESSA TVÅ kustnära platser ligger det en kuststräcka på ca. 250 km. 
På de två stampidentiska F-brakteaterna möter vi en eril som inte tydligt sätter 
sig själv först ens när han slår en brakteatserie, se Fig. 37. Även om inskriften 
här och var är lite osäker, tycks han i stället skriva134: 

Fahidu uuilald uuigaR ek erilaR 
(Jag) målade föremålet WigaR jag erilen/jag är eril. 

Omskriften är assymetrisk. Om man 
vill kan man läsa den: uuigaR, ek eril-
aR, fahidu uuilald, det vill säga som en 
SVO-sats snarare än en VOS-sats. Efter-
som verbet är 1. pers. förstår man av 
detsamma vem jaget är, men med tan-
ke på hur viktigt det verkar vara för en 
eril att börja sin inskrift med formeln 
«Ek erilaR» är det anmärkningsvärt att 
han inte bara säger: Ek erilaR WigaR 
wilald fahido, eller Ek erilaR WigaR fa-
hido wilald med en helt vanlig SOV- el-
ler SVO-sats. På den VOS-sats han fast-
nade för vinner han icke-metriska po-
äng. Texten kan bara läsas som prosa 
med 5 höjningar, f – uu – uu – e – e). 

Den variant som representeras av SVO-satsen: Ek erilaR WigaR ' fahido 
wilald, 6+5; 2231, är en dålig långrad. Cesuren är svag, även om den finns, 
och stavrim på den sista höjningen är inte bra ur ett eddaperspektiv, eftersom 
det förstör satsmelodin. Det gör också vokalväxlingen som tenderar att sänka 
tonen mellan «Wi-» och «fa-». Ändå finns det vissa prosodiska drag i satsen. 

Den variant som representeras av SOV-satsen: Ek erilaR WigaR ' wilald 
fahido, 6 + 5; 322# har å andra sidan cesur och korrekt stavrim. Den har 
samma struktur som guldhornsinskriften, men brist på vokalväxling mellan 
stavrimmen som ligger i samma wī-stavelse. Den bristen skapar en dålig 
satsmelodi som inte faller till ro, även om den är bättre än SVO-satsens sista 
utrop. Ristaren skulle ha kallat sig WagaR (Ek erilaR WagaR (') wilald fahido). 
Då hade långraden varit helt rätt. Hade han varit intresserad av prosodi skulle 
han ändå ha valt: Ek erilaR WigaR ' wilald fahido. När han i stället väljer det 
sönderstyckade: fahidu uuilald, uuigaR, ek erilaR; 32232 – ”jag målade 
föremålet, WigaR, jag är eril” eller: uuigaR, ek erilaR, fahidu uuilald; 1321#, 
så gör han ett konstaterande som ligger så långt från prosodin som möjligt. 
Texten är prosa med 5 höjningar, samtidigt som WigaR offrar den vanliga in-
ledningsfrasen «ek erilaR». Han går med andra ord ur vägen för att inte falla 
in i en metrisk långrad. Sannolikt har WigaR gjort ett aktivt antiprosodiskt val. 
Texten ligger nära ett på-epigram, även om det inte är klart vad uuilald be-
tyder. 

Figur 37. Väsbybrakteaten 
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Textanalyser t.p.q. 500 E.V.T. 

Magatan i Västergötland (Vg 5 $U)  
MED KAREN THUESEN135 läser jag: 

gaeR naaR glata 
Giv akt på den döde, förstörare. 

Därför uppfattar jag texten som en varningstext som upplysningsvis vänder 
sig till en gravöppnare. Den är ett på-epigram vars mening kanske drar sig åt: 
”Akta dig för den döde, gravöppnare”. Satsen skulle kanske kunna uppfattas 
som en halvrad eller fullrad, om man tycker att «g» och «gl» stavrimmar och 
om man inte tycker att det behöver vara ett fall i tonhöjden mellan «gae» och 
«gla» och om man inte uppfattar en cesur mellan naaR och glata. Så långt kan 
man inte sträcka sig och därför är det mer slående att texten är formulerad just 
som en varning med en tonhöjning på glata efter cesur. Texten representerar 
ett uttryckssätt som inte riktig låter sig inordnas i en halvrad eller en fullrad. 
Texten är en retorisk VOS-sats och en påskrift i stil med: Varning för hunden! 

Järsberg i Värmland (Vr 1 U) 
INSKRIFTENS TRE FAKTAUPPLYSNINGAR låter förstå att det man kallar sig eller 
heter berättar något om vem man är och har varit. Skriver man sina memoarer 
kallar man sig vad man vill, helst beroende på de talande och smickrande 
namn andra förhoppningsvis gett en. Samtidigt ligger det något värdefullt i att 
man själv i kraft av sin profession eller ställning som eril kan skriva, och på 
så sätt bosätta och konservera sig i sin text och dess monument. 

Namnen är som etiketter man ger en människa allt eftersom hennes egen-
skaper blir värda att benämna. I fallet Järsberg är personen först, som sitt intro-
duktionsnamn, «ljuv» och sedan som sitt karriärnamn «korp», kanske som 
«barn» och «krigare». Skrivkunnighet är en fråga om skicklighet man lärt sig, 
i det här fallet åtminstone kopplat till rollen som «eril». 

lubaR hite ÷ harabanaR haite ek erilaR runoR waritu 
LeubaR heter jag, HarabanaR heter jag. Jag erilen runor skriver 

Det är en omständlig text som har vissa drag gemensamt med versmått. 
Den består till exempel av 2 + 2 + 3 höjningar. Det finns språkmelodi i de sista 
tre höjningarna men inga stavrim. Det finns stavrim i ”långraden”, men de är 
inte bra, då de även faller på den fjärde höjningen, vilket Eddaprosodiskt sett 
är omotiverat avvikande eftersom raden tar helt slut i kraft av sina stavrim. 
Det är svårt att veta om erilens sätt att stava verkligen motsvarar vad han skulle 
ha läst högt för oss. Kallade han sig HarabanaR eller HrabnaR, med förlust av 
stavrim? Sa han «waritu» eller «writu»? Hursomhelst uttryckte han sig inte 
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neutralt/ironiskt till exempel med namnen, Ljuv och Korp, satta i en bisats i 
en SOV-sats: 

Ek erilaR, LeubaR HrabanaR haite, runoR writu 
Ändå är inskriften prosa och den är ett avsändar- eller deklarationsepigram 
med viss om-karaktär, eftersom objektet som bär inskriften är relativt under-
ordnad. Den som gjorde matrisen till brakteaten från Eskatorp tycks åtmin-
stone ha nämnt föremålet(?) som i sig är värt att titta närmare på. Proportions-
mässigt är Järsbergstenen hursomhelst en avlång ”norsk” sten och det kan ha 
varit signifikant. 

Ällerstad i Östergötland (Ög KJ59 U)  
INSKRIFTEN FRÅN ÄLLESTAD är dåligt bevarad, men med all sannolikhet 
skriven på prosa som en klartext som övergår i eller följs av en esoterisk run-
sträng. Ändå kan man argumentera för att klartexten kan ha haft fyra höjningar 
och den esoteriska tre, om skiljetecknen i den senare är något att gå på. 

ekA sigimArAR Afs???[?][?]?kA rAisidokA stAinAR -,,, kk ● kiiii ● kkk… 
Jag SigimarR … [efter? ett namn?]…. …. reste jag stenen 

Det går inte att bedöma texten som epigram, prosa eller prosodi. 

Eikeland i Rogaland (N KJ17A $U) 
MEDAN TIDIGA INSKRIFTER på spännen var kortfattade, står det lika många 
runor på reliefspännet från Eikeland som på de tre dräktspännena från Skov-
gårde, Himlingøje och Gårdslösa tillsammans136. De fyra värdefulla spännena 
är intressanta på grund av att deras ristare kan tillhöra det samhällsskikt som 
inte annars syns i runinskrifter. På spännet från Eikeland står det: 

ek wiR wiwio writu i runoR asni137 
Jag WiR, för Wiwja skrev runorna in 

Inskriften är sannolikt uppbyggd av fem höjningar, w – w – wr – r – a, snarere 
än fyra, w – w – wr – a, 4 + 7. Mellan de två första höjningarna är det allitte-
ration. Asni är svårt att förstå. De tre sista höjningarna bildar satsmelodiskt en 
enhet på samma sätt som en fullrad: writu i runoR asni; 23#. Om man tycker 
att man kan få «w» och «wr» att rimma, vilket man kan se om man skriver, 
men kanske inte höra, så kan man deklamera en sorts prosodisk halvrad följd 
av en fullrad med en allitteration som länkar mellan raderna. Melodiskt sett är 
det ordet asni som är viktigt för att det inte är helt nödvändigt om satsens mest 
uppenbara mening skall framgå. Vissa prosodiska överväganden kan med an-
dra ord ha haft betydelse för hur ristaren avslutade satsen. I övrigt präglas den 
inte av någon egentlig melodiföring då de tre första orden som är präglade av 
stavelsen «wi», befinner sig på samma höga tonhöjd. Hela satsmelodin blir då 
ungefär 11 // 12#.  



82 
 

Ur eddapoetiskt synvinkel är inskriften med andra ord så avvikande att 
den sannolikt skall ses som prosa. Texten kan å andra sidan vara skriven av 
någon i samhällets övre skikt138. Därför måste man påpeka att den, om man 
verkligen vill kan skanderas kvalitativt så väl som kvantitativt: 

Kvalitativt: ek wiR wiwijo ˈ writu i runoR asni  4+7, 23ˈ12# 
Kvantitativt: ek wiR wiwijo   ˈ  writu i  runoR asni   
                      –   –  | –   – |–2½ || –  ∪ ∪ |– ∪    ∪ | – 2½ 

Det betyder att man (1) kan skandera texten som ett ljóðaháttr som saknar sin 
andra halvrad eller (2) som ett elegisk distikon som saknar sin hexameter, 
jämför sidan 64. Eddaprosodi är texten inte och metriken kan vara en slump, 
men lätt är det inte att få till en halvrad, en fullrad och en pentameter av en 
tillfällighet. Texten är hursomhelst ett om-epigram eftersom vi anar övertoner 
i förhållandet mellan WiR och Wiwja. Många tolkningar har bekymrat sig om 
att lyfta fram detta, men man kan också tycka att texten, som den står på 
baksidan av ett stort och anslående förgyllt spänne, inte behöver övertolkas 
för att budskapet skall gå fram. Innerligheter i att ”rista in” runorna jämfört 
med att bara ”rista” dem kan vara innerlighet nog om det var WiR som gav 
Wiwijō spännet och om hon uppskattade de eventuella prosodiska finesserna. 
Inskriften är ett om-epigram som handlar om sig själv, men mest om WiR. 

Straum i Tröndelag (N KJ50 $U)  
BRYNET FRÅN SAGEIDET, en perifer gård som låg under den stora gården 
Straum på ön Hitra, hittade nybyggaren Knut Johansen i ett röjningsröse högst 
uppe i den lilla bebyggelsenischen. Man, det vill säga alla kulturhistoriskt in-
tresserade, men inte upphittaren, uppfattade till en början röset som en grav. 
Med den erfarenhet kulturminnesvårdare vunnit över en hundraårsperiod 
förstår man i dag av upphittarens beskrivning, som inte nämner ordet grav, att 
röset liksom de som ännu finns kvar på platsen var ett röjningsröse i slåtter-
marken just nedanför skogen och just ovanför gårdens inmark nere vid Sag-
eidet. Det lilla fyrsidiga brynet, 14, 5 cm långt med ett tvärsnitt som en över-
strykningspenna, kan mycket väl ha tappats under slåtterarbete och kanske var 
det inte värt besväret att plocka i röset för att hitta det, se Fig. 38. Det var helt 
enkelt ett vardagsföremål som den som ägde det, inte tyckte var oerhört vär-
defullt. Sannolikt kom ägaren som nog också var ristaren ihåg vad som stod 
på brynet. Kanske tyckte hen att det var passande att brynet begravde sig 
självt. Kanske skrev hen texten på ett nytt bryne. 

Först när man läste inskriften tyckte man att frasen ”wate hali hino 
horna” hade fyra höjningar, w – h – h – h. Det är inte fallet eftersom i’et i hino 
inte är långt. Det står alltså inte hīno utan hĭnno. Stavelsen «hĭn» är kort och 
obetonad, varför den inte, just här efter det relativt korta i:et i halli, kan bära 
ett stavrim139. Därför skall frasen läsas och skanderas: wāte hali hĭnno hōrna. 
Vokalväxlingen «ha» «ho» ger melodisk mening och sänker tonhöjden så att 
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horna för ned satsmelodin till en grundton. Frasen är med andra ord en fullrad. 
Om raden är en fullrad, så skall den sannolikt inte, som man brukat, läsas först. 
Det blir än tydligare när man läser den andra frasen: ”haha skaþi haþu ligi” 
som enkelt låter sig skanderas som en långrad: haha skaþi ' haþu ligi. Balansen 
och sambendet mellan halvraderna understryks av vokalrimmen «þi»↔«gi». 

Ofta när man vet vad orden betyder blir meningen i en av de äldre runin-
skrifterna genast ganska självklar, men så är inte fallet med inskriften på 
brynet från Sageidet: 

Haha skaþi ' haþu ligi 4 +4; 231# 
wate hali hinno horna 8; 12# 
Skada gräset ' ligg i striden 

låt vattna sten denna hornet. 
Vilket på modern svenska betyder: Skada gräset, ligg under striden; låt hornet 
vattna denna sten. Stenen är brynet och inskriften åtminstone en på-skrift. 
Dessutom är den tydligtvis en halv ljóðaháttrstrof med ett mycket ovanligt 
stavelsemönster, man skulle inte ha väntat sig 8 stavelser i fullraden, och så 
många h-allitterationer (4 höjningar av 7), Men vem är det inskriften tilltalar 
med sina imperativa/optativa verbformer, och vad betyder den? 

Att göra ”skada” på gräset faller uppenbarligen på den lie som brynet 
skall vässa. Att ”ligga” är brynets uppgift och ”låt vattna” är vad den människa 
som har hand om lien, brynet och hornet skall låta ske eller göra. Därför måste 
man fråga sig vad hornet har med saken att göra. Under de sista 10-20 åren 
har den gåtan fått ett arkeologiskt svar. Under järnåldern finns det åtminstone 
två typer av horn. Uroxhornet, som förses med munstycke och klocka av 
brons, och trähornet140. Det senare är numera det vanligaste sedan det blivit 
rutin att undersöka brunnar till exempel på gårdar som ligger intill stora betes-
marker. I efterhand har man i krigsofferfynd hittat trähorn som legat opåaktade 
i magasin i mer är hundra år141. 

Figur 38. Brynet från Straum. Dess storlek passar vapen och kortlie. 
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Med trähorn förhåller det sig så att de är gjorda av en lämplig gren som 
man skurit av och vars smala ände man format till ett munstycke. Därefter har 
man kluvit och gröpt ur grenen. Sedan de två delarna blivit färdiga har man 
lagt en packning emellan halvorna och bundit ihop dem med vidjor142. När ett 
sådant horn är torrt är det inte tätt och det går därför inte att få ljud i, men läg-
ger man det i vatten så sväller materialet och hornet blir tät och spelbart. Låter 
man det vara fyllt med vatten, kan man bära det i en rem över axeln och vid 
behov blåsa i det sedan man hällt ut vattnet. Då kan man också, om man vill, 
offra lite vatten på att blöta brynet, så att det fungerar bättre än om det varit 
torrt, när man vässar lien143. 

Som militär erfarenhet visar, och som till exempel Beowulf beskriver, så 
är en av meningarna med ett horn att det bland annat skall blåsa signal till 
strid, men det skall det inte göra här på Hitra144. Här skall i stället dess vatten 
hjälpa till att skärpa lien, och medan lien och mannen går sin metodiska gång 
i slänten ovanför Sageidet, skall hornet ligga stilla tillsammans med brynet. 
För mannen, för hornet och för brynet som kanske brukade vässa svärd och 
spjut är höskörden på Sageidet ett nerköp. Nedskriven i poetisk form på brynet 
är det just det texten handlar om – hornblåsaren som blivit slåtterkarl – eller, 
om man vill, ett epigram om veteranen som blåst till strid otaliga gånger, som 
överlevde, kom hem, fick en gård i den perifera Hitrabygden ca 2,5 km från 
Straum och blev en HagustaldaR med en gård med på sin höjd 3 hektar åker-, 
slåtter- och betesmark. Där kan han nu gå runt och överleva som bonde i just 
den högsommar som är krigssäsongens bästa tid. Han kan själv bestämma om 
han skall vara glad eller sorgsen eller varför inte bådadera eller varken eller i 
balans med sig själv. 

Runinskrifter vars ord man känner igen är som sagt nästan alltid själv-
klara. De som blandar klartext och esoteriska runsträngar är visserligen omöj-
liga att förstå, och kan ha varit svåra även under järnåldern, de är ändå själv-
klart esoteriska. Inskriften från Sageidet är också svår att förstå, men det beror 
på att den aldrig var avsedd att vara självklar eller esoterisk. Den är mångbott-
nad: En inskrift på en liten sten med vilken man kan vässa en egg. Brynet 
fungerar bättre om man först blöter det. Samtidigt är sten och text tänkta som 
symbol, poesi och sentiment – sinnebild, vers och känslostämning – allt i ett. 
Ristaren skriver versen till sig själv om sig själv. 

Hade han inte på traditionellt vis skrivit detta epigram på ett lämpligt 
objekt, så hade han i stället kunnat ge sin kortdikt en överskrift i stil med ”På 
mitt bryne”. Då skulle det ha varit uppenbart att det är tal om ett litterärt 
epigram. Nu är det fortfarande litterärt, men det inkluderar objektet och dess 
autentiska enkelhet i sin genre. 

Jämför man inskriftens prosodi med eddapoesi, visar det sig ovanligt att 
man konstruerar en långrad som består av två likadana korta halvrader. Inte 
heller är det vanligt att låta fullraden innehålla precis lika många stavelser som 
långraden. Det skapar ingen dynamisk växelverkan. Det gör i stället ett statiskt 
intryck som man sällan eftersträvar i Eddan, men som vi sett flera exempel på 
i runinskrifterna. Därför skulle man i Hávamál sannolikt ha föredragit en 
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kortare fullrad och diktat: Haha skaþi ' haþu ligi / wate horna hali 4+4+6145. I 
Straumepigrammet är det emellertid och inte minst med hjälp av rimmen: -þi 
→ -gi → -li, och det avvaktande «hali hinno», just det stillastående, 
balanserade, avgränsade och dynamikbefriade man vill åstadkomma. Dess två 
rader är allt som behövs for att skapa ett fait accompli och det finns inget 
ytterligare att tillägga. Halvstrofen andas inget av eddastrofens visdom och 
dynamiska slutsatsteknik eller korthuggna käckhet som bygger upp till 
fullraden som konklusion innan författaren outtröttlig tar sig an nästa likadana 
strof146. 

En bra kompositör skriver inga överflödiga toner, Och på brynet från 
Straum finns inga överflödiga stavelser. 
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Textanalyser t.p.q. 160 E.VT. 
DET VISAR SIG att flera av texterna med sena tpq-år av prosodiska och stilis-
tiska skäl i varierande grad relaterar sig till metriska variabler som eddapoesin 
på sitt sätt senare kommer att omfatta. Därför tar jag upp tre texter med tidiga 
tpq-år, eftersom just dessa kan sägas ha vissa prosodiska drag. 

Opedal i Sogn og Fjordane (KJ76 U)  
OPEDALINSKRIFTEN ÄR TVÅDELAD, se Fig. 39. Den var tänkt att förbli dold i 
en grav. Sannolikt vänder den sig till ristarens syster som ligger i graven. Även 
om vi inte intresserar oss för att tolka inskriften består den tekniskt sett av två 
rader – en rad med fyra höjningar som efter en radbrytning följs av en rad med 
tre: 

Birgñgu boro ' swestar minu 5 + 4; 132# 
liubu meR wage. 5; 23# 

Det finns goda skäl att inte tolka raderna som eddapoetisk prosodi, till 
exempel på grund av följande brister: Det saknas ett stavrim som binder ihop 
långradens två halvrader. Cesuren är svag och det finns inget stavrim i 
fullraden. Det räcker för att avfärda raderna. De är inte eddapoesi. Å andra 

Figur 39. Runinskriftens från Opedal layout skiljer ut en avslutande fullrad. 
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sidan finns det ett stavrim «m» ↔ «m» som binder fjärde höjningen i lång-
raden till andra höjningen i fullraden och det finns det flera exempel på i 
materialet, se Fig. 39.  

När det gäller tolkningen är det egentligen bara ordet boro som vållar 
problem. Runologer har ansett att det är ett smeknamn som man gett flickan 
Birgñgu, det vill säga Birgning. Därför måste de två avvikande tecknen IX vare 
vokaler och runologer har valt ”o”. Satsmelodiskt skulle ”o” vara bra, om man 
vill ha ett kvinnligt namn i nominativ,  men vokalen är inte given eftersom 
ristaren brukar u-runan för ”o”. Ser man på tecknen kan de uppenbart delas 
upp i en i-runa (I) och en g-runa (X). Därför kan man tänka sig att en liten 
flicka som heter Birgningū, säger ”Bigrig”, hur det nu låter, om sig själv innan 
hon lärt sig att tala rent. I detta sammanhang förtjänar det att framhävas att då 
ristaren skulle skriva första ordet i inskriften: ”Birgñgu”, så råkade han glöm-
ma bort att rista «r» på rätt plats, varför det riktiga namnet och smeknamnet 
ursprungligen av misstag började likadant. Runan «r» är uppenbarligen insatt 
i efterhand som en rättelse, och slutsatsen att Birgningu är ett namn som kan 
vålla problem, får med andra ord ett visst stöd i ristningen själv. Jag väljer att 
läsa runtecknet IX som «ig» för att det är möjligt även om det är osäkert och 
inte grammatiskt sett femininum. 

Det är svårt att veta om Birgningu är den dödas namn eller om det i 
sammanhanget är ett sällsynt redundant ord för begravning. Prosodiskt sett är 
det av mindre betydelse. Jag kan därför med viss avvikelse från SR läsa två 
rader «i-sprängt» prosa med rudimentära prosodiska drag som man inte direkt 
måste avvisa: 

Birgningu Bigrig swestar minu 
liubu meR Wage. 

Birgningu, Bigrig, syster min, kär för mig WagaR 
eller i en mindre ordrätt tolkning: ”Birgningu, Bigrig min syster, du är mig 
kär”. Det är värt att notera att hela texten kan läsas som en nominalsats. Texten 
är ett om-epigram som mer än många andra texter förmedlar den efterlevandes 
sorg. Det hindrar inte att vi kan tycka att epigrammet andas en broderskänsla 
som skulle ha vunnit på en mer utvecklad metrik. Texten är långt ifrån 
eddaprosodisk, bland annat på grund av att den i min tolkning, som inte inne-
håller ”boro”, saknar cesur och satsmelodi. Å andra sidan bör man inte införa 
ett osäkert ord som ”boro”, som förbättrar raden genom att vara melodiska-
pande i en i övrigt statisk text som visar så få prosodiska drag, se dock Tab 6. 

Reistad i Rogaland (N KJ74 U) 
TOLKNINGEN AV INSKRIFTEN från Reistad har redan behandlats. Den med-
delar följande: IuþingaR, jag WakraR : förstår att skriva”. Inskriften är utform-
ad som två halvrader som bildar en långrad med vokala stavrim på första och 
tredje höjningen. Man kan alltid hävda att «wr» på den fjärde höjningen inte 
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formellt stavrimmar med «w» i den andra höjningen eller också är synkopen i 
recitativ praxis inte helt genomfört eller så kan problemet negligeras om det 
ens funnits: 

iuþingaR ek wakraR : unnam wraita 6 + 4; 231# 
Cesuren i den första halvraden är felplacerad och ristaren har varit tvungen att 
med ett paustecken peka ut den riktiga, men obefintliga, cesurens placering. 
Satsmelodin är inte perfekt, men den extra stavelse som «ek» i första halv-
raden tillför, liksom det framtvingade inrimmet -gaR /-kraR, innebär att raden 
blir längre och mer dröjande än andra halvraden, som därför bildar en bättre 
avslutning. Prosodin är med andra ord famlande och outvecklad. Inskriftens 
huvudperson verkar vara WakraR som i princip berättar för den döde IuþingaR 
att han, WakraR, kan skriva. Så skall texten inte läsas. Den handlar inte om 
WakraR. Det viktiga är skriften, skriften till IuþingaR. 

Nydam Engmose i Jylland (DR MS1995;341 U) 
PÅ NYDAMYXSKAFTET STÅR det en text som förbinder ett vapen med dess ä-
gare. Den är svår att läsa säkert, men jag har valt att följa förslaget i SR. 
Vapnets ägare kallar sig WagagastiR, det vill säga, Våggäst och han bor på 
den typ av grund vik som är en «sik»147. 

Om de vore ett topografiskt par, så skulle HlewagastiR från skogen och 
WagagastiR från siken representera var sitt utkantslandskap: skogen och 
kustbandet. WagagastiR har avlagt åtminstone en ed och sannolikt viger han 
med sin yxa folk till döden. Han kan därför jämföras med en av de proto-
vikingar, ”sikingar” eller ”havstjuvar” (Trollhättan), det vill säga pirater som 
Sidonius Appolinaris omtalar, när han beskriver hur barbarerna längs Nord-
sjöns och kanalens kontinentala kust innan de på 470-talet reser hem efter sina 
plundringar, offrar varje tionde av sina fångar till gudarna på grund av att 
barbarerna innan de seglade ut lovat sina gudar att offra just så148. ’ 

Nydamtexten har en tydlig layout: 
wagagastiR alu : wihgu sikijaR : aiþalataR 

WagagastiR alu (jag) viger sikbo edsavläggare 
Om man glömsk av paustecknen verkligen insisterar eller om man är förtjust 
i Grimnismál, st. 40:4-6 och lite grann i Hávamál, st. 139:4-6, så kan man 
skandera texten: 

WagagastiR ' alu wihgu 
sikijaR aiþalataR 

Balansen mellan halvraderna där båda har samma jämna antal stavelser och 
därtill en fullrad som också har ett jämt antal stavelser är ovanlig i en 
eddastrof149. Den är sällan så stillastående. Dessutom ligger stavrimmen på 1. 
och 4. Samt 3. och 5. höjning. Det hjälper till att språkligt splittra och proso-
diskt balansera inskriften och göra den avvikande. Lite påminner stelheten i 
yxskaftets text om Straumbrynets rader. Det finns prosodiska drag i inskriften, 
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men till en eddametrik räcker det inte. Inskriften verkar i stället på graund av 
sina paustecken bestå av fem ord staplade på varandra och uppdelade i tre 
partier som inte kan stödja en skandering med cesur. Skiljetecknen kan å andra 
sidan också sägas upplysa läsaren om att hen står inför andra ledet i ett stavrim, 
en höjning som inte får missas eller en markering av en avvikande satsmelodi, 
varför nu det skulle vara nödvändigt. Det kan det hursomhelst vara om man 
upprepa texten som en perpetuum mobile ramsa. Då är de viktiga orden alu 
och whigu och det passar bra med en paus mellan dem liksom med en paus 
innan aiþa-. Då kommer texten att snart kunna växla mellan: WagagastiR ' alu 
wihgu sikijaR aiþalataR och AiþalataR WagagastiR alu : wihgu sikijaR :. Text-
ens oklarhet kan med andra ord bero på mycket. Den kan vara en slump, men 
också bero på att texten skall vara just som den är. Det kan även vara en 
inskrift som en gång var mera «rätt», men som nu, kopierad från sitt kanske 
tredje brutna yxskaft till sitt nya fjärde, blivit svår att läsa. Slutligen kan det 
även vara en text skriven av en ristare som inte känner till det metriska mönster 
som så småningom blir rådande. 

Sammanfattningsvis är det med andra ord rimligt att tänka sig att om-
epigram med en terminus post quem 160 efter vår tideräkning är skrivna av 
ristare med en ganska fri uppfattning om metrik. Det blir tydligt om man 
jämför dem med de ristare som skrev om-epigram med en terminus post quem 
375 efter vår tideräkning eller senare. Eddanormen saknar betydelse för texter 
med en tidig terminus post quem. Det gör dem inte sämre. 
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IV   Så långt överblick ser 

Prosodiska och epigrammatiska texter 
JAG HAR ENDAST gått igenom 18 texter med tillsammans ett 20-tal satser och 
uttryck som skulle kunna tänkas ha epigrammatiska kvalitéer. Genomgången 
har skett i syfte att se om det i texternas uttryck, i pratiken i om-epigrammen, 
finns prosodiska element. Det är strukturen i vad som senare blir eddapoesins 
normer som har uppfattats som modell. Det har lett till en betoning av sam-
manhanget mellan de två grundläggande raderna och deras struktur, långraden 
och fullraden, som bildar en halvstrof i ljóðaháttr. Vad gäller fullraden, så har 
stavrim inom den såväl som stavrim som binder över från långradens andra 
halvrad till fullraden accepterats som en möjlig norm. 

Inte förvånande visade det sig att en del inskrifter kunde betraktas som 
prosa och ofullgångna i eddaprosodisk mening. Kraven på texterna utgår från 
att uttrycket måste bestå av 4 + 3 höjningar. Jag har varit mycket tillåtande när 
det gäller att läsa in två höjningar i sammansatta ord eftersom de är lätta att 
binda till recitation och till Hávamál150. 

Uttryck som endast innehåller två tydliga höjningar, som till exempel DR 
7 $U, på fram- och baksidan av doppskon från Thorsbjerg: wolþuþewaR │ ni 
wajemariR 4+5; 32. som man kanske kan översätta ”ärans tjänare, inte den 
sparsamt berömde” faller utanför diskussionen151. I just fallet Thorsbjerg kan 
man tro att det andra ledet är ett nedsättande uttryck. Ristaren leker med det 
dubbelsidiga i svärdet: Den som svänger det och träffar blir en ärans tjänare 
bland de levande. Den som träffas förvandlas till den sparsamt berömde bland 
de döda. Samma morbida antingen/eller humor finner man senare i Finns-
borgfragmentet. För en övermodig motståndare berättar den erfarne kämpen 
Sigeferd att han är: 

en kämpe vida känd    som upplevt hårda krig 
och mycken sorg.    För dig är här att se 
vilket av två    du skall vinna hos mig152. 

Det blir för spekulativt om man skall intressera sig för inskriften på yxskaftet 
från Nydam eller halvrader i svaga eller subtila materiella kontexter. De är 
enkla uttryck som mycket väl kan representera omedvetna drag i tidignordiskt 
talspråk eller retorik utan anspråk på epigrammatiska kvalitéer. 
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Prosodi och prosa tillhör de övergripande klarspråkliga uttryckssätten, 
men i texterna finns det ytterligare ett generellt uttryckssätt. Det representeras 
av icke-lexikala eller konventionellt sett icke-uttrycksbärande runföljder. När 
klart och dunkelt språk ställs mot varandra, så förstår man av och till att de 
icke-lexikala strängarna likväl fyller en syntaktisk funktion. Analysen utgår 
från satser med verb i klartext och därför faller till exempel inskriften från 
Hogganvik utanför undersökningen. I den står den icke-lexikala runföljden på 
en plats där man bland annat kan förvänta sig ett verb som man inte kan gissa. 
I C-brakteaten DR IK58 $U från Fyn kan den icke-lexikala strängen också 
förstås som okända verb. I Nolebytexten förväntar man sig ett objekt bland 
det som ser ut som icke-lexikala ord. 

Det finns en serie uttryck som blandar vardagliga och esoteriska run-
följder och alla är inte så välbevarade inskrifter att man kan se om klarspråket 
antingen inramar eller kommer före de esoteriska runorna. Att allt klarspråk 
på textmonument skulle komma efter den esoteriska texten, det vill säga att 
den esoteriska texten skulle komma först, verkar hursomhelst osannolikt153. 
På textmonument skall den icke-lexikala texten antingen ses som en parentes 
inom klartexten eller som en epilog till densamma. Metaforen «tungomåls-
talande» ligger nära till hands, och runsträngarnas av och till syntaktiska 
karaktär eller bisatskaraktär tyder på att de representerar en form av språk som 
man tycker är främmande även om det kan ljudas. Det är även intressant att 
en text kan samspela med en bild som i Möjbro och med sin egen layout, som 
i C-brakteaten, DR IK58 $U från Fyn, se Fig. 31. 

Det är påtagligt att «eriler», som i genomsnitt skriver ca. 37 runor i sina 
texter och således ganska långa texter, ofta uttrycker sig på det blandade sättet 
och att de i sin klartext väljer prosa154. Erilen, som gärna hänvisar till sig själv 
med öppningsorden, ”Jag eril(en)”, som om han tänkte gå i ed, är ofta i någon 
sorts smickrande beroendeställning. Dessutom visar det sig att man, om man 
ser på vilka personer som kallar sig själva för -þewaR, det vill säga ”tjänare”, 
fångar in ytterligare tre blandade inskrifter av i allt fem inskrifter som alla på 
prosa refererar till en þewaR155. Med tanke på den militära dimension som av 
och till tycks gömma sig bakom erilaR- och þewaRblandtexter, är det rimligt 
att tänka sig att detta lilla inskriftskluster representerar en exekutiv ledarskaps-
struktur. Även det förhållande att eriler ger ut brakteater vars guld mycket väl 
kan komma från solidi, kan förstås som ett uttryck för just exekutivt ledar-
skap156. 

Vänder man sig till de mer eller mindre prosodiska uttrycken, så blir det 
strax uppenbart att avståndet mellan inskrifternas möjliga långrader, eller full-
rader och ljóðaháttrbundna uttryck ofta är så stort att det inte går att överbryg-
ga. Om vi å andra sidan först ser på långraden och ställer upp följande modell 
mot bakgrund av de 8 variablerna: 

Allitteration         som: wurte……walha 
Cesur         som: wurte runoR ' an walha … 
Höjning         som: wurte runoR ' an walhakurne … 
Antalet stavelser som: wurte runoR 4 '  an walhakurne 5 = 4+5 
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Satsmelodi      som: 2wurte 3runoR ' an 1walha#kurne = 231# 
Vokalväxling  som: wurte runoR ' an walhakurne 
Tretonhöjd     som: 2wurte 3runoR ' an 1walhakurne  
Vokallängd     som: wūrterūnoR ' an walhakūrne  

så visar det sig att långraden på brakteaten Tjurkö 1 med terminus post quem 
400 efter vår tideräkning: 

wurte runoR ' an walhakurne 
ligger ganska nära långrader som tillhör den eddapoetiska modellen. Den går 
bland annat att återfinna i Hávamál, till exempel strof: 7:4-5; 60:4-5; 68:1-2; 
92:1-2; 95:4-5; 122:5-6 och 138:4-5157.  

Har man således fått till allitteration, cesur, höjning, varierande antal sta-
velser i halvraderna samt satsmelodi, det vill säga det som kan uttryckas: wurte 
runoR ‘ an walhakurne 4+5; 231#, så befinner man sig inom den eddapoetiska 
variationsramen. I Eskatorp och Järsberg är det sannolikt att man också kan 
skriva bort sig från eller aldrig in sig i den normen. 

Ordnar man inskrifterna efter deras terminus post quem som i Tabell 5, 
så ser man att det inte finns några tidiga uttryck som passar tillräckligt bra in 
i eddapoesins normer, se inskrifterna nr. 1 – 4. Även i senare inskrifter, t.p.q 
400 eller 520, se inskrifterna nr. 13 – 15, finns det ett par uttryck som är 
influerade av idéer om en långrad, men de lever uppenbarligen inte upp 
samma normer som textgruppen med t.p.q 375 till ≈ 520, som består av 
inskrifterna nr. 5 – 12 i Tabell 5. 

Det finns naturligtvis ingen anledning att uttryck på en eller ett par tre 
rader skulle följa samma poetiska normer som längre strofiska dikter158. Det 
viktiga i tabellen är i stället att den gör det sannolikt att det under en drygt 
350-årig period utvecklas en prosodisk norm för en långrad på en inskrift, 
samtidigt som det inte finns någon särskilt anledning att välja ett mer specifikt 
prosodiskt uttryck. Är man erilaR eller för all del þewaR, det vill säga främst 
knuten till en herre, faller det sig, såvitt vi kan läsa oss till det, inte naturligt 
att brista ut i långrader. Detsamma kan man inte säga om den som uppfattar 
sig som gastiR, det vill säga ”gäst”159. 

Den typiska prosodiska långraden bland de äldre runinskrifterna som 
sannolikt finns representerad redan på 400-talet är en rad som den från Noleby 
med en kort och pregnant första halvrad och lite längre intresseväckande andra 
halvrad (Inskrift nr 07 i Tabell 5): 

runo fahi ' raginakundo 4 + 5; 321# 
Första stavelsen i båda halvraderna är en höjning och på den fjärde höjningen, 
det vill säga radens 8:de stavelse med lång vokal, följer bara en stavelse. Man 
kan skriva på andra sätt till exempel med en enkel upptakt och tre avslutande 
relativt korta stavelser i samband med den sista höjningen, som guldhornets 
tawido, men tekniskt sett är långraden från Noleby helt felfri.  

Att känna igen fullrader är svårare än att känna igen långrader, beroende 
på att fullraden är en rad med tre höjningar avsedd att avsluta ett uttalande, 
vilket som helst. 
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Ensamma framför Uppsala domkyrka klockan fem på eftermiddagen en grå, 
regnig och blåsig söndag sent i oktober på slutet av 90-talet står en mamma 
som håller sin lilla dotter i handen. I sin mobiltelefon säger mamman högt och 
med eftertryck genom regn och rusk: 

Nej, vi kommer (') aldrig mera hem – (231#) 
Vi hatar dig (12#) 

Hon säger som det är och bekymrar sig inte om att hon avslutar samtalet med 
en fullrad vars andra höjning hon binder ihop med långradens fjärde med en 
h-allitteration med vokalväxling, «he»↔«ha». Hon gör helt enkelt slut. 
Eftersom vädret är dåligt och jag har min cykel på Gustavianums gavel, går 
jag inte fram och frågar varför. Jag påpekar inte heller att det saknas stavrim i 
långraden och att cesuren är dålig. 

Poängen med fullraden är att den är så enkel och ändamålsenlig att den 
kan dyka upp med höjning, melodi och eftertryck: När som helst. 

I den eddapoetiska normen skall den åtminstone innehåll ett stavrim och 
om det kravet skall gälla, så finns det endast en, ganska tveksam, men kärnfull 
fristående fullrad i materialet. Det är Vg 5 $U, Magatan: 

gaeR naaR glata – Giv akt på den döde, förstörare. 
Men om fullraden följer på en långrad, så finns det sju fall i materialet, se Ta-
bell 6. 

De två tpq-äldsta fallen representerar uppenbarligen inte en tydlig edda-
norm. De verkar inte alls ha en viss norm att förhålla sig till. Skulle vi ha känt 
till fler inskrifter, skulle det kanske ha visat sig en norm och det kunde i så fall 
ha varit överbindning av stavrim från andra halvraden till fullraden. Det skulle 
kunna betyda att man såg ljóðaháttrstrukturen som tre rader hophållna av 
stavrim. 

Inskriptionen på stenen från Järsberg (tpq. 520) framstår som prosa, men 
kanske har ristaren varit medveten om att man kan välja ett retoriskt uttryck 
som liknar det prosodiska som finns i de fyra fallen med tpq-år 375, 400 och 
520 efter vår tideräkning. 

I detta tidsavsnitt finns stavrim kanske som inrim i första halvraden, i 
fullraden och som överledningsrim i alla rader160. Precis som i fråga om 
långraden är det tydligt att man under senare delen av perioden 160 – 536 
utvecklar ett prosodiskt uttryck som ligger till grund för eddapoesins ljóða-
háttrstruktur. Spår av en strof som passar dynamisk poesi eller dialogisk 
berättelse finns det hursomhelst inga, endast relativt balanserade om-epigram 
byggda av långrad + fullrad. Med undantag för det delvis svårtolkade epigram-
met på stenen från Stentoften, DR 357 $U, som kan ha diktats inom en eller 
två generationer efter 536-550 ser denna form av om-epigram ut att försvinna 
i samband med det kalla decenniet 536-550161. 
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Poetisk handling 
EPIGRAMMENS PROSODISKA NORMER är inte inriktade mot strofisk poesi och 
inte heller mot dialogisk poesi som annars blir typiska användningsområden 
för ljóðaháttr. Under den tid då den prosodiska normen utvecklas som bundet 
till det heterogena källmaterial som står till vårt förfogande och innan den 
finner sin form, det vill säga i tiden före 536, är den framförallt tänkt för två-
radiga epigram som yttras av den som skrivit och/eller dikterat dem. Inte ens 
Tuneinskriften som är lång nog att fylla en strof gör det. Försedd med 
prosarubrik, som ett litterärt epigram, använder man i stället fullraden som 
avrundande och långraderna som inledande rader, det vill säga, rader som 
bereder vägen för fullraden. Trots den bakgrund som de inledande långraderna 
ger, är fullraden inte den helt förväntade konklusionen. Det finns fyra exempel 
på denna form av poäng: 

(1) Fadern som måste begrava sin son, Tabell 6, rad 3:2, i stället för att 
till exempel resa stenen eller skriva runorna. 

(2) Systrarna som är de tre närmsta arvingarna, Tabell 6 rad 4:4. De ärver 
för att det är deras rätt och inte bara för att det blev som det brukar bli. 

(3) HeldaR som ställer upp för KunimunduR, och inte bara guldägaren 
själv. Konstellationen är ett par som består av «en manligt stridande» (HeldaR) 
och «en släktbeskyddare» (KunimunduR), Tabell 6 rad 5:2. 

 (4) Det nya ironiska sättet att använda stridshornet, som framstår som 
lösningen på en gåta, Tabell 6 rad 6:2162. 

Även i den avvikande inskriften från Opedal är konklusionen överrask-
ande innerlig, Tabell 6 rad 1:2. 

I sina prosodiska detaljer skiljer sig epigrammen från halva eddastrofer, 
men tematiskt sett berör de samma typer av fenomen som man även kan finna 
i eddapoesi: (1) Fadern som förlorar sin son (2) rättrådighet och kvinnors rätt 
(3) vänskap över sociala gränser eller (4) livets ironiska och traumatiska 
vändningar163. 

Meningen med epigrammen är att de skall vara personliga och kontext-
bundna och ha en knorr i sin fullrad. Så är det inte i alla eddatexter, som på ett 
helt annat sätt är generellt konstaterande även om det finns ett jag som reci-
terar stroferna. I eddatexterna kan strofen vara neutralt berättande och den drar 
inte med nödvändighet två lite oförväntade konklusioner i varje strof. Vid en 
jämförelse med Hávamál och Skírnismál blir det inte desto mindre tydligt att 
många strofer i den förra är mer epigrammatiskt fristående jämförda, till 
exempel, med Skírnis monolog i Skírnismál, st. 25-36. 

Om vi tror att Hávamál är en äldre dikt än Skírnismál och den förra därför 
i tid närmare epigrammen, så är det svårt att hävda att ljóðaháttr utvecklas ur 
ett talspråk. Snarare utvecklas det prosodiska uttrycket, som mycket väl kan 
ha en bakgrund i ett fritt retoriskt talspråk, först till epigram och sedan till en 
friare strofisk form. Ännu långt senare blir ljóðaháttr även det direkta talets 
dialogstrof164. Oberoende av dessa skillnader är stroferna så väl som epigram-
men med andra ord direkt tal och «jaget» är alltid utpekat eller indirekt närva- 
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rande. Poängen är just att ljóðaháttruttrycket är olika former av tankar ned-
fällda i lämplig prosodisk skrift och kopplade till ett objekt. I det långa tidsper-
spektivet börjar versmåttet därför som koncentrerat litterärt epigram, följd av 
en ganska stram strof och så småningom också av en mer fritt flödande strof.  

Som redan Sievers påpekade har ljóðaháttr inte sin grund i allmän ger-
mansk metrik. Det är en skandinavisk epigramprosodi som utvecklas innan 
536 och som försvinner för att återuppstå som strofen ljóðaháttr någon gång 
efter 550. Det är svårt att tänka sig att en sådan epigramtradition skulle vara 
en helt egen uppfinning när det finns romerska förebilder att tillgå. 

Epigrammen relaterar sig till det unika i en given, inte ovanlig, typ av 
händelse och det är meningen att prosodin med hjälp av sina normer skall 
kunna låna sig till det igenkännbara och det unika.  

I DET FÖRSTA exemplet, runstenen från Kjølevik, står det: 
HadulaikaR! ' Ek HagustaldaR 

hlaiwido magu minino 
HadulaikaR! Jag HagustaldaR // begravde min son 

Det är inte helt enkelt upplysningen om att detta är Hadulaikas grav- eller min-
nessten. Det är i stället ropet på sonen, som gör att man, sedan man läst den 
andra raden, förstår att det är tal om en vers om en pappas trauma. Det 
motsvarar texten från Opedal och Wagas kärlek till Birgningu, men också den 
traumatiska situationen i Finnsburg då Hildeburgh överlåter sin döde son åt 
likbålet eller då Oden viskar till den ”döde” Balder där han ligger i skeppet på 
sitt likbål165. 

I DET ANDRA exemplet, på runstenen från Tune, står epigrammet på fyra 
rader efter en introduktion eller prosarubrik som meddelar att WiwaR satte 
stenen för WoduridaR: 

Ek WiwaR after ' Woduride 
witadahalaiban ' worahto runoR 

ÞrijoR dohtriR ' dalidun arbija 
sijosteR arbijano  

Jag WiwaR efter WoduridaR, brödvaktaren, bearbetade runorna. 
Tre döttrar delade arvet, de närmsta arvingarna. 

Visst är det skillnad på stenen och runorna, men man undrar, när man ser på 
epigrammets rader som medvetna uttryck, om WiwaR egentligen menar att 
han skriver «efter Woduride» i betydelsen efter hans död, då han också reste 
stenen eller efter hans diktat och vilja, medan WoduridaR ännu levde. Är det 
egentligen Woduridas vilja som WiwaR uttrycker i de två sista raderna. I så 
fall lutar det åt att WiwaR var Woduridas intellektuellt kunnige man som på 
detta sätt deklarerar eller uttrycker rättsvårdarens vilja. Om det senare är fallet 
och på något sätt måste det förhålla sig så, då står vi inför en officiell inskrift 
som förklarar att bröstarvingar, även Woduridas tre döttrar, i kraft av att de är 
sin faders tre erkända döttrar och enda levande barn, skall ärva. Det betyder i 
praktiken att manliga släktningar med svagare blodsband till den döde icke 
göre sig besvär. 
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När Hrothgar i Beowulf sörjer att han förlorat sin «runwita», som också 
är en av hans närmsta och äldsta vänner, så kan det begreppet täcka över en 
man i kungens hushåll vilken äger kunskap nog att till exempel formulera sin 
herres juridiska sanning166. Det är dessutom uppenbart att WiwaR har givit 
inskriftens prosodiska del tyngd genom att förse den med en inledning för att 
markera att epigrammet, den halva ljóðaháttrstrofen, är nedskrivet från 
Woduridas direkta tal som om det skulle arkiveras under en ledares juridiska 
kommentarer till arvsfrågor, omsorgsfullt formulerade och överlämnade åt 
eftervärlden av en rättrådig man i ledarens följe. Tunetexten består alltså av 
rubrik, preambel och dictum. I Beowulf vv. 372-73 uttalar även Hrothgar ett 
liknande dictum om Beowulf167. 

I DET TREDJE exemplet, texten på brakteaten från Tjurkö, står det: 
Wurte runoR ' an walhakurne 

heldaR kunimundiu 
På det utländska kornet, skrev HeldaR runor för KunimunduR. 

I detta epigram möter vi en ledare i form av en man med det passande namnet 
KunimunduR som behöver hjälp med att formulera sitt budskap. Samtidigt 
uttrycker epigrammet, liksom det från Tune, också författarens, HeldaR, 
status, till exempel hans förmåga att uttrycka sig prosodiskt och passande för 
en omskrift som också uttrycker behovet av ett samspel mellan olika sociala 
nivåer – mellan den «heldaR» som både strider och skriver och den «Kuni-
munduR» som beskytter släkten och delar ut guld. Liksom inskriften på stenen 
från Tune är Tjurkö-1-brakteatens text och dess allt annat än kenningstyrda 
metaforiskt apostroferade utländska guld ett poetiskt uttryck för styrkan i det 
sociala spelet i det hallstyrda samhället med dess underliggande sociala och 
militära nätverk. Det är lätt att tänka sig HeldaR i rollen som ledarens man i 
utåtriktade exekutiva sammanhang168. 

I DET FJÄRDE exemplet, texten på brynet från Straum, står det:  
Haha skaþi ' haþu ligi; 
wate hali hinno horna 

Skada gräset, ligg under striden, låt hornet vattna denna sten. 
Den texten handlar om kontrasten mellan den aktive och den hemförlovade 
krigaren, som kanske blivit veteran på en egen liten perifer gård under den 
stora gården Straum i kustbygden. Liksom i Beowulf är åldrandet centralt. 
Inskriften är materialets mest ekfrasliknande epigram169. Brynet, mannen, 
hornet och eggredskapet ingår i ett självständigt verk som skrivits på brynet. 
Det faktum att brynet i slåttertid användes efter att det ristats betyder att även 
dessa rörelser längs liens egg ingår i verket. Det förhållande att någon tappat 
eller lämnat brynet i odlingsröset är en fatalistisk poäng som passar det lit-
terära verkets vemod. Tydligen materialiserar sig en av modernismens poe-
tiska rötter, bristen på ett egentligt slut, i en södersluttning på en ö utanför 
Trondhiemsfjorden. Det lönar sig inte att bara recitera texten. Man måste ha 
den och brynet framför sig. Den är litteratur. 
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Poetisk genre 
DET ÄR INTE förvånande att de temata som de prosodiska och mest genom-
tänkta epigrammen berör är lätta att knyta an till Beowulfs värld, som är den 
enda litterära norröna före-550 värld vi känner till170. Mer förvånande är den 
genre vi i brist på ett upplysande namn skulle kunna kalla «þewaR-irilaR» 
genren. Socialt är den kopplad till samhällets exekutiva skikt och dess 
skrivkunnighet. Det hjälper oss att ge den social mening. 

Inte desto mindre är det svårt att peka på ett sammanhang då det varit 
påkallat att sjunga sången från Nolebystenen: unaþou : suhurah : susih---tin. 
Trots det kan vi föreslå att den kan vara en song sorgcearig   swiðe geneah-
he—”mycket ymnig sorgfull sång”, som kvinnan sjunger vid Beowulfs 
grav171. Begravning kan hursomhelst inte förklara all stavelsesång, eftersom 
man också kan förbinda den med strid, t.ex. med hänvisning till spjutskaftet 
från Kragehul. Man kan dessutom tänka sig att den icke-lexikala sången göm-
mer sig i den form av sång som Tacitus kallade barditus172. Stavelsesång 
tillhör helt enkelt en värld vi inte känner igen och rör sig kanske därför på ett 
allmänt ödesmättat plan om okända realiteter i världar bortom den vi ser om-
kring oss – kanske. 

Om vi ändå antar att stavelsesång har sina rötter i en tid och en järnålder 
då meningsfull eller åtminstone stämningsskapande sång inte alltid byggde på 
vanliga ord, så kan vi också tycka att det fanns en völvatid, en sibyllinsk tid 
då man uttrycka sig mumlande173. När skriftspråket skapades som ett fonetiskt 
system, så kan det ha varit rimligt att söka nedskriva också de mänskliga 
uttryck som inte var lexikala, men likväl uppfattades som meningsbärande. 

Det är mot denna bakgrund som analogierna till Beowulfmiljön skall ses. 
Det är roligt att de går att se, men det betyder också att epigrammen som genre 
har valt sida. De kommer att bekräfta det hallstyrda samhällets aula sacra- 
inspirerade framväxt och karaktär på fyra viktiga sociokulturella punkter174: 

(1) Barn som dör innan sina föräldrar175. (2) Arvsfrågor som är viktiga i 
Beowulfs kretsar176. (3) Samspelet över sociala gränsar som bär samhällets 
moral177. (4) Ålderdom som är en förlust178. 

I Beowulf är den första punkten Hildeburgs trauma, men efter att histo-
rien om Finnsburg berättats i hallen tar Wealhþeow till orda och vi förstår att 
traumat också är hennes, eftersom hon, som är mor till två söner, talar för dem 
och ber Beowulf ge dem beskydd om de skulle behöva det. Läs: för det 
kommer de att behöva. Det andra temat, som rör arvsfrågor, är centralt i 
samband till exempel med begreppet »land« över vilket just herrarna råder, 
bland annat för att kungar såsom stora jordägare bestämmer hur arv skall gå 
till179. Det tredje temat rör den centrala frågan om lojalitet mellan följeslagare 
och ledare. Det är den djupa vänskapen som kan utvecklas ur det ömsesidiga 
förhållandet. Det är helt centralt i Beowulf. Belöning ingår som en självklarhet 
i det informella lojalitetskontraktet mellan «goda» människor och det är därför 
man mycket väl kan tänka sig att den lilla perifera gården är vad hornblåsaren 
fick för sin lojalitet och förmåga att blåsa fattbara signaler180. För det fjärde är 
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huvudtemat i Straumepigrammet ålderdomens sorgblandade otium som gör 
det svårt att fortsätta strida ens mot gräset för ett byte att lägga på hög. I Beo-
wulf är det inte minst kung Hrothgars problem och i den berättelsen är ålder 
upphovet till den grannfejd med Grendel och hans mor, som sätter Beowulf 
och hela den episka dikten i rörelse. Därför är det följdriktigt att Grendels mor, 
när hon ser sin son ligga för döden hemma i den egna undervattenshallen, 
grips av ursinne och dräper just Æschere, som hållit ihop med Hrothgar sen 
de var unga krigare i samma led av spjutbärare181. Den gamla försvagade 
Hrothgar kan inte hindra henne. Draken räddar Beowulf från att bli gammal. 

De fyra epigrammen, även ”sonförlusten”, trots att den kan drabba alla 
samhällsskikt, rör sociala frågor som särskilt upptar samhällets övre skikt. Till 
denna konstellation hör också irilaR- och þewaRtexterna. Det beror på att de 
vridits därhän att de ofta berör följeslagare som markerar sin beroendestatus 
gentemot en typ av herre. Det beroendet berövar dem inte deras status eller 
självständighet. Det är tydligt at de ofta väljer ett performativt uttryckssätt som 
endast i den slående anonyma Nolebyinskriften har ett prosodiskt element. Det 
skall visa sig att deras icke-lexikala runsträngar, jämförda med versmått, för-
lorar sin popularitet någon gång efter krisen 536-550. Kanske är det ingen 
tillfällighet att även krigets organisation och form förlorar sin gamla karaktär 
i samma veva182. 

Det är anmärkningsvärt att man kan knyta så många av de längre text-
erna till en viktig social sfär som också innefattar den mer sammansatta rollen 
som «gastiR», det vill säga, rollen som gäst. Eril- och gästrollen är båda 
Beowulfs såväl när han besöker Hrothgar eller Grendels mor som när han likt 
en WagagastiR från Nydam plundrar franker vid Rhen183. Även Hnæf och 
Hengest var gäster då striden i Finnsburg utvecklade sig184. 

Tekniskt sett kan man med andra ord hävda att när man publicerar ett 
epigram på ett medium, så gör man det möjligt för människor som inte blivit 
födda in i en hallmiljö att ändå lära sig säga något välformulerat kort och i 
sammanhanget socialt passande, skulle de någonsin få möjlighet att fälla en 
förnumstig kommentar i en hall. 

Det är kanske vackert så. Men allmänt sett verkar det rimligare att säga 
att språkblandning och prosodi fram till 536 utvecklas av den sociala miljö 
som utgör samhällets övre skikt och som hålls ihop av hallen som det civi-
liserade samhällets rum185. De icke-lexikala runsträngarna har genuina orala 
kvalitéer som är nödvändiga för att ta till sig »runorna«, men prosodin, inte 
minst i epigrammet från Straum eller den kalkylerade inskriften längs kanten 
av Tjurkö 1, kan framföras först sedan man komponerat dem, t.ex. valt att 
använda sig av en lite onaturlig VOS-sats, räknat runor och stavelser samt 
lämnat en förlaga till guldsmeden som skapat en grafisk form och slagit ett 
antal brakteater som kanske motsvarade de guldmynt KunimunduR investerat 
i sin medaljproduktion.  

Som modern läsare är det lätt att bedöma de fyra epigrammen som litte-
ratur. Det första är ett av de med all sannolikhet många som ligger till grund 
för en välkänd strof i Hávamál om allt levandes död och minnet av den döde. 
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Epigrammets sorg måste vara just så enkel som den är om det någonsin skall 
byggas upp en grund för strofen i Hávamál. Det andra epigrammet är mer 
retoriskt än den lyriska karaktär vi skulle uppskatta. I våra dagar faller dess 
politiska korrekthet med andra ord i ögonen. Det förhåller sig dessutom så att 
om överskriften säger samma sak som epigrammets två första rader, så är den 
överflödig. Därför är det sannolikt att after/efter i epigrammets första rad inte 
syftar på Woduridas död utan på vad WoduridaR ansåg/uttalade som sin åsikt 
medan han levde. Epigrammet står på stenen för att det är en praktisk offentlig 
yta att skriva på. Det tredje epigrammet är lite elegant, och guldet, kompeten-
serna och de skilda sociala roller som förenar i paret HeldaR och KunimunduR 
verkar sanna. Det har skrivits för att läsas och memoreras och man behöver 
inte en brakteat framför ögonen för att det skall fungera. Vet man vad walha-
kurna betyder, behöver man inte den påminnelse som ligger i en brakteat som 
väger lite drygt 4 gram. Det fjärde epigrammet om ålderdomen och det slitna 
brynet, som symbol för ett levt liv som författaren smyger in i en välfunnen 
gåtfullhet, framstår som den bästa lyriken och det vinner på att läses på ett 
visst bryne trots att dess mening går långt utanför detsamma. Detta fjärde 
epigram är det mest fulländade och uppenbart ett stycke litteratur skrivet på 
ett bryne. Vore det inte det skulle man behöva ge det en överskrift, ungefär 
som man gav Tuneepigrammet en överskrift186. 

En litterär poetisk form växer fram 
NU FINNS DET en överblick. Den gör det möjligt att se att runinskrifter, även 
om de fyller många olika sedan länge helt bortglömda funktioner, också 
rymmer en genre som består av metriska, episka och till och med lyriska 
epigram, som är anpassade till att fungera litterärt så väl som muntligt i sam-
hällets övre sociala skikt, i de roller som till exempel namnen i runinskrifterna 
med den äldre runraden refererar till, jfr. Fig. 40187. Ändå har man kunnat lära 
sig epigrammen genom att läsa dem och det inte just i hallen där man som 
överallt annars huvudsakligen lär sig av det levande ordet och den faktiska 
handlingen. Att man alls kan se den poetiska genren i inskriftsmate-rialet beror 
på att de metriska epigrammen utvecklade den ljóðaháttrprosodi som kom att 
föras vidare i de poetiska normer som vi möter i eddastrofen ljóðaháttr som 
inte primärt är bunden till genren epigram, se Appendix B. 

Värdet av att publicera sig på runstenar i landskapet eller på personliga 
föremål skall man inte underskatta. Ändå är brakteater den effektivaste publi-
ceringsformen. De har en upplaga och deras textbärande medium är både 
eftertraktat och beständigt. Samtidigt är just deras ekonomiska värde så stort 



103 
 

att det ofta är meningsfullt att smälta ned en brakteat och dess eventuella epi-
gram för att investera metallen i andra sammanhang som känns mer prestige-
fyllda eller nödvändiga. Det gäller särskilt när tillgången på guld sinar under 
500-talet. I stället för massivt guld är det förgyllning, avtextualiserat guld, som 
breder ut sig över allt större reliefprydda dräktspännen och beslag i Stil II. 

Det verkar vara meningen med epigrammen att föra ut ett ursprungligen 
muntligt uttrycksbehov i hallen, ur hallen. Därvid kommer de att framstå som 
bearbetad text. Väl läst och inlärt kan man återföra epigrammet till dess hall 
eller föra det vidare till andra hallar som citat. Läsaren skall helt enkelt lära 
sig ristarens ursprungliga orala roll och inte primärt att handskas med döden, 
med offer, med den döde, med budskapet om döden, med den som lämnar 
budskapet eller med minnet av den döde. Den som läser ett poetiskt skandi-
naviskt epigram skall i stället lära sig att säga något lämpligt inom en relativt 
snäv social krets. Det utvecklade personliga epigrammet representeras av bry-
net från Straum på ön Hitra. Som grekiska och romerska epigram lämpar det 
sig för att ingå i citatsamlingar eller antologier och återbrukas eller omstöpas 
i dikter som Hávamál188. Det är svårt att tänka sig att denna ekfras kan komma 
till stånd utan någon form av romersk inspiration 

Det skandinaviska objektbundna epigrammet börjar liksom det grekiska 
och romerska som ett på-epigram. Mot den bakgrunden utvecklar man ett om-
epigram som så småningom finner en någorlunda fast rimligt tvåradig proso-
disk form vars andra rad är en pregnant slutrad. Samtidigt utvecklas det ytterli-
gare en epigrafisk form som blandar klartext och icke-lexikala runsträngar. 
Klartexten är nästan alltid prosa. Det är det talande jagets förmåga att inom 
sig rymma kontrasten mellan lexikalt och icke-lexikalt språk som är genrens 
kännetecken och behållning. Genren är esoterisk, men den är samtidigt genuin 
nedskriven muntlighet. I jämförelse med de prosodiska epigrammen saknar 
den helt litterära kvalitéer som kan jämföras med romerska epigram. 

Att litteratur i Skandinavien skulle uppstå utan inspiration från Romar-
riket är lika svårt att föreställa sig som att brakteater skulle vara resultatet av 
en fristående nordgermansk medaljtradition. Det starkaste stödet för en för-
modan om att latinsk kultur är en del av inspirationen för det självständiga 
litterära skandinaviska epigrammet, är annars det förhållande att det parallellt 

Fig. 40. Personnamn som 
innehåller en social roll med en 
koppling till kollektivet. Erilaz är 
visserligen inget namn, men 
liksom “tjänare” och “rådgivare” 
har det härskaraffinitet. Blå 
markering kopplar därför till hal-
len och röd markering till 
härskaren. Grön markering 
kopplar generellt. Baserad på 
Peterson 2005. 
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med enkla påskrifter och om-epigrammet finns en tillsynes mycket mindre lit-
terär genre, som utan att vara speciellt intresserad av ljóðaháttr, låter skrift 
överbrygga gränsen mellan skilda traditionella verkligheter. Som Kurt Braun-
müller påpekat har de icke-lexikala runsträngerna och det varierande skrivsät-
tet, t.ex. utan epigrammens meningsfulla radbrytningar, men med multimoda-
la uttryck med mera, motsvarigheter i romerska så kallade defixiones, förban-
nelsetavlor189. Det verkar med andra ord finnas ett icke-lexikalt romerskt bruk 
av skrift i samband med besvärjelser som verkar ha appellerat till både romare 
och skandinaver. Icke-språkliga uttryck, som den barditus Tacitus beskriver, 
är sannolikt äldre än den skandinaviska erfarenheten av den romerska ar-
mén190. Men när man sedan väljer att adoptera de grafiska drag ur den grekisk-
romerska traditionen om nedskriven defixio, förbannelse, för att skapa sina 
egna ickelexikala uttryck, så är det tillsammans med prosodiska epigram och 
rättframma lexikala påskrifter ett tecken på en bred kontakt med romerskt bruk 
av skrift. Det är just den bredd man måste förvänta sig under första hälften av 
första årtusendet. 

De äldsta nordiska runinskrifterna speglar på ett mångsidigt sätt en skan-
dinavisk adaptation och transponering av några allmänna fenomen i romersk 
skriftkultur. Det är rimligt att tänka sig att det ursprungligen var med hjälp av 
den sociala form som karakteriseras av ledaren och hans följeslagares enrol-
lering och interaktion med den romerska armén, som kulturkontakt och två-
språkighet uppstår. 
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Appendix A –  Platsnamn 
och signum ur SR 

 

Allesø till Noleby    Nordhuglo till Åsum 
Allesø  DR IK13,1 $U  Nordhuglo N KJ65 U 

Almungs  G 45 $U  Nr. Vånga Vg 65 U  

Amla  N KJ84 U  Nydam  DR AUD1994; 266 U  

Austad  N IK214 U  Nydam  DR AUD1995; 275 U 

Aversi  DR IK215 U  Nydam   DR AUD1996;272 U 

Belland N KJ83 U Nydam   DR AUD1997;259 U 

By i Sigdal N KJ71 U Nydam   DR AUD1997;261 U 

Bø  N KJ78 U  Nydam   DR AUD1999;285 U 

Börringe  DR IK26 U  Nydam   DR AUD1999;286 U 

Darum 4  DR IK129,2 U  Nydam   DR MS1995;341 U 

Darum 5  DR IK43 U  Nydam   DR MS1995;344 U 

Djupbrunns  G 204 $U  Nydam  DR 13 †U  

Dragby  U Fv1993;234 U  Næsbjerg  DR EM85;126 $U 

Eidsvåg  N KJ92 U  Nånö  U 581   

Eikeland  N KJ17A $U  Opedal  N KJ76 U  

Einang, Valdres  N KJ63 U  Oppauran  N KJ55D U  

Ejby  DR IK238 U  Over-Hornbæk 1  DR IK154,2 U  

Ekernførde  DR IK237 †U  Over-Hornbæk 2  DR IK312,1 $U  

Elgesem  N KJ57 U  Over-Hornbæk 3  DR IK140 $U  

Eskatorp  DR IK241,1 $U  Prästgården  Vg 134 U  

Faxe  DR IK101 U  Ramsjö  U 1055 †U  

Fedje  N KJ51B U  Randers  DR IK142 U  

Femø  DR IK340 U  Raum Køge DR IK98 U 

Fjärestad  DR IK55 U  Reistad  N KJ74 U  

Fløksand  N KJ37 U  Revsgård,  DR IK145 U  
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Fonnås  N KJ17 $U  Rickeby  U HG1989;44 U 

Fosse  N KJ48 U  Rosseland  N KJ69 U  

Fredrikstad  N IK244 U  Rynkebygård  DR IK147 U  

Fride  G 85 $U  Rö  Bo KJ73 U  

Frøslev  DR 10 U?  Sankt Ibs Vej DR IK148 U  

Frøyhov  N KJ44 $U  Saude  N KJ82 †$U  

Fuglset  N KJ49B U  Selvik  N IK331 U  

Fælleseje  DR EM85;93 $U Setre  N KJ40 $U  

Førde  N KJ49 U  Sigerslev  DR IK158 U  

Gadegård  DR IK578 U  Skodborg  DR IK161 U  

Gallehus  DR 12 †U  Skonager  DR IK41,2 U  

Galsted  DR IK61 U  Skonager  DR IK162,1 U  

Gl. Stenderup  DR IK251 U  Skonager  DR IK163 U  

Garbølle DR EM85;88 U Skonager  DR IK512 U  

Geltorf 2  DR IK255 U  Skovgårde  DR MS1995;322 U 

Gjersvik  N KJ38 U  Skovsborg  DR IK165 U  

Gotland  G 98 U  Skrydstrup  DR IK166 U  

Grumpan  Vg 207 $U  Skärkind Ög 171 U  

Gudme  DR IK51,3 U  Skåäng  Sö 32 $U/V  

Gudme  DR IK392 U  Slangerup  DR IK78 U  

Gudme  DR IK393 $U  Slipshavn  DR IK394 $U  

Gudme  DR DKFyn32 U  Slitebacken  G 287 $U  

Gummarp  DR 358 †$U  Småland  Sm IK339 U  

Gurfiles  G 121 $U  Sorte Muld  DR NOR2003;5 U 

Gårdlösa  DR EM85;128A $U  Stavnsager  DR IK647 U  

Hallbjäns  G 361 U/V  Stavnsager  DR IK649 U  

Halskov  DR IK70 U  Stavnsager  DR IK650 U  

Hammenhög  DR IK267 U  Stedje  N IK343 U  

Hammeren  N KJ55B †U  Stenstad  N KJ81 U  

Hammeren  N KJ55C U  Stentoften  DR 357 $U  

Hedenstorp  Sm NOR1997;24 U Skramles udde  Vr NOR1994;27 $U 

Hesselager  DR IK75,2 U  Strand  N 450 U  
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Hesselagergård  DR IK75,1 U  Straum  N KJ50 $U  

Himlingøje  DR 232 U  Strängnäs Sö Fv2011 

Himlingøje  DR EM85;128B $U  Strårup  DR 18 U  

Himmelstalund  Ög KJ54 $U  Sunde  N KJ90 U  

Hjørlunde Mark  DR IK94,2 U  Sutarve  G 89 $U  

Hogganvik  N Viking2011;28 U  Svarteborg  Bo KJ47 $U  

Horvnes  N A372 U  Sædding  DR IK148 U  

Häggeby kyrka  U 664 U  Sønder Rind  DR IK341 U  

Højstrup  DR IK83 U  Søtvedt  N IK177 U  

Illerup  DR MS1995;334CU  Tanem  N KJ89 U  

Illerup  DR MS1995;335AU  Tjurkö 1  DR IK184 U  

Illerup  DR MS1995;335BU Tjurkö 2  DR IK185 U  

Illerup  DR MS1995;336AU  Tjurkö 3  DR IK183 U  

Illerup  DR MS1995;336BU Tomstad  N KJ79 U  

Illerup  DR MS1995;336CU Torpa kyrka  Og 218 †M?  

Illerup  DR MS1995;337 U Torsbjerg  DR 7 $U  

Illerup  DR MS1995;338 U Torsbjerg DR 8 $U  

Illerup  DR MS1995;339 U Trollhättan  Vg 228 U  

Istaby  DR 359 $U  Trollhättan  Vg IK639 $U  

Järsberg  Vr 1 U  Tu  N KJ15 U  

Kalleby  Bo KJ61 $U  Tune  N KJ72 $U  

Kalmergården  DR AUD1995;277U  Tveito  N KJ94 U  

Karls  G 273   Tønder  DR IK353 U  

Kellersmose  DR IK289 U  Tørvika  N KJ62 U  

Killerup  DR IK51,2 U  Tørvika  N KJ91 U  

Killerup  DR IK91 U  Ullerup  DR IK358 U  

Kitnæs  DR IK94,1 U  Uppåkra  DR IK591 U  

Kjølevik  N KJ75 U  Uppåkra  DR IK610 $U  

Kläggeröd  DR IK97 U  Uppåkra  DR IK611 $U  

Kragehul  DR 195 U  Uppåkra  DR IK625 U  

Kragehul  DR 196 U  Utgård  N KJ51 $U  

Kragehul mose  DR 194 †U  Vadstena  Og 178 †$U  
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Kragehul mose  DR 197 †U  Valsfjord  N KJ55 U  

Krogsta  U 1125 U  Vatn  N KJ68 U  

Kylver  G 88 U  Veblungsnes  N KJ56 †U  

Kølby  DR IK99 $U  Vedby  DR IK13,3 $U  

Køllergård  DR IK95 $U  Vester Egesborg  DR DKSj103 U/V  

Køng  DR 198 U  Vetteland  N KJ60 U  

Kårstad  N KJ53 U  Vimose  DR 205 $U  

Lauvåsen  N A350 U  Vimose  DR 206 $U  

Lekkende  DR IK291 U  Vimose  DR 207 U  

Lellinge  DR IK105 U  Vimose  DR 207A $U  

Lindholmen  DR 261 $U  Vimose  DR 208 $U  

Lindkær  DR IK110 $U  Vimose  DR MS1995;334A U 

Lousgård  DR EM85;161 $U?  Vimose  DR MS1995;334B U 

Lundeborg  DR IK295 $U  Vindum  DR IK384 U  

Lundegårde DR EM85 129 $U  Visborg  G 348 U  

Lynge-Gyde  DR IK298 U  Vä  DR ATA5000/45 U?  

Magatan  Vg 5 $U  Værløse  DR EM85;123 $U  

Maglemose 1  DR IK299 U  Väsby  DR IK241,2 $U  

Maglemose 2  DR IK301 U  Älgsjö by  Lp Fv1988:245 U 

Maglemose 3  DR IK300 $U  Ällerstad Ög KJ59 U  

Mariedamm  Nä 10 $U  Älvesta  Sö Fv1972;243 †U  

Martebo kyrka  G 264 U  Ødemotland  N KJ29B $U  

Mauland  N IK124 $U  Ølst  DR IK135 U  

Mols  DR IK357 $U  Östra Ryftes  G 251 $U  

Mos gård  G 269 U  Øverby N Viking 2019;63 U 

Myklebostad  N KJ77 U  Øvre Stabu  N KJ31 U  

Møgedal  N KJ88 U  Ågedal  N IK1 $U  

Möjbro  U 877 U  Ålborg  DR EM85;160 U  

Møllegårdsmarken  DR MS1995;349 $U Års 1  DR IK9 U  

Nedre Hov  N KJ39 U  Års 2  DR IK8 U  

Noleby  Vg 63 $U  Årstad  N KJ58 $U  

  Åsum  DR IK11 $U  
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Appendix B – Ljóðaháttr i 
Hávamál, st. 1-107 
 
 
Ljóðaháttr eller Ljóðsháttr191 betraktas ofta som ett versmått, men kanske 
skall man snarare se det som en tvåradig metrisk struktur. Ordet är sammansatt 
av ljóð som i plural betyder «sång» eller «visa» och háttr som betyder «ma-
nér», «sätt» eller «sinne». Som struktur eller om man vill manér är ljóðaháttr 
ganska fritt, eftersom strukturen till exempel inte måste ha versfötter definie-
rade av ett visst antal betonade och obetonade stavelser i en bestämd följd. I 
ljóðaháttr räknar man i stället sju prosodiska höjningar omgivna av ett antal 
mer neutrala stavelser. I genomsnitt i en dikt kan det gå 1,25 neutral stavelse 
på 1 höjd stavelse. Det är fullraden som håller nere antalet neutrala stavelser. 
För att få en allmän uppfattning om bruket av ljóðaháttr i något som kan 
betraktas som ett, i eddasammanhang, tidigt bruk av strukturen har jag gjort 
en analys av de regelrätta halv- och helstroferna bland de första 107 stroferna 
eller cirka 60% av raderna i dikten Hávamál. Alla strofer är inte regelrätta, 
men 196 halvstrofer fyllde kriterierna som stipulerar att en halvstrof sätts ihop 
av elementen halvrad och fullrad. En rad med två höjningar utgör en halvrad. 
Halvrad + halvrad är en långrad. En fullrad i sin tur är en rad med tre höjning-
ar. Långrad + fullrad är en halvstrof. Halvstrof + halvstrof är en hel strof. I en 
sådan finns det alltså sex rader, tre för varje halvstrof, det vill säga raderna 1-
3 och 4-6. Eftersom jag utgick från halvstrofen visade det sig att en sådan 
också kan finnas i raderna 7-9 i en förlängd strof. 

I sin analys av Anglo-saxisk metrik gjorde Andrew Cooper en jämförelse 
med norrön192. Hans fokus lå g på långraden som den används i det versmått 
som kallas fornyrðislag. Det består enbart av långrader oftast ordnade i strofer 
som består av 2 + 2 långrader, men 3, 5, 6, 7 eller fler rader förekommer också. 
Cooper valde långraderna i Rígsþula, Vǫluspá och Hymiskviða. Hans analys 
poängterar att eddastrofernas metrik karakteriseras av stavelseräkning193. Där-
för kan det vara skäl att till en början jämföra långraderna i Hávamáls ljóða-
háttr med långraderna i Coopers urval av fornyrðislag. Jämförelsen visar att 
den genomsnittliga långraden i fornyrðislag är knappt en stavelse kortare än i 
Hávamáls ljóðaháttrlångrad: Fornyrðislags 8,72 stavelser mot ljóðaháttrs 
9,56. Den senare fördelningen är dessutom mera symmetrisk kring sitt 
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genomsnitt än fornyrðislag-urvalet. I den senare långraden är 8 stavelser det 
vanligaste. I Hávamáls långrader är 10 stavelser det vanligaste, se Fig. 1 & 2. 
I Skírnismál är långraderna i genomsnitt 11 stavelser och hälften av alla lång-
rader är 10 stavelser långa. Det betyder att relationen mellan stavelser med 
höjning och neutral stavelse i långraderna är som 1:1,2 stavelser i Coopers 
Fornyrðislag, som 1:1,4 i Hávamál och som 1:1,75 i Skírnismál. 

I praktiken är långraderna jämförbara, men prosodiskt sett är det skillnad 
på hur man använder dem. Fornyrðislag är styrd av ganska precisa normer 
och rader om 8 eller 9 stavelser är helt dominerande. Hávamáls långrader är 
mer varierade. En variation, som är systematisk, är skillnaden mellan den för-
sta och den andra halvstrofen. Raderna i den första halvstrofen är lite kortare 
än i den andra. Därför är den andra halvstrofen en dryg halv stavelse längre 

Fig. 2. Den genomsnittliga långradlängden i Hávamáls, ljóðaháttr, strof 1-107. 

Fig. 1. Hávamáls långrader, strof 1-107, grön och fornyrðislag ur Cooper (2017). 
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än den första – 15,3 stavelser mot 16. Om man i ett stapeldiagram delar rad-
längderna i första eller andra halvstrof blir skillnaden påtaglig, se Fig. 3.  

Med denna form av analys får man också möjlighet att tolka varför det 
är så relativt få halvstrofer som är 14 stavelser långa, se Fig. 3. Det beror på 
att längden 14 stavelser inte är så lätt att hantera om man, när man kommer 
till den andra halvstrofen, tycker att man måste använda fyra eller fler 
stavelser i första halvraden och sex stavelser i strofens sista rad, det vill säga 

Fig. 4. Om halvstrofen är 14 stavelser lång hur många av de aktuella 14-stavelse-
kombinationerna är då första halvstrofer och hur många är andra halvstrofer i 
Hávamáls, strof 1-107?  

Fig. 3. Eftersom en halvstrof har en viss längd mellan 11 och 22 stavelser kan 
man fråga sig hur många i varje given längd som är första halvstrofer och hur 
många är andra helvstrofer i Hávamáls, strof 1-107. 
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i fullraden. Då är det högst fyra stavelser över till den andra halvraden och det 
är inte mycket om man generellt sett är intresserad av en dynamisk progression 
i sina strofer. Det är helt enkelt inte lätt att få dynamik i den andra halvstrofen 
om det just är 14 stavelser man har till sitt förfogande, se kombinationerna i 
Fig. 4. Det beror ytterst på strofens prosodiska struktur – att det sätt varpå 
diktens Hár gärna vill få sagt vad han vill säga behöver fler stavelser i den 
andra halvraden än i den första och flest i fullraden. 

Frågan om hur man vill säga vad man vill säga är retorisk och prosodisk, 
men hur man väljer att uttryck sig beror också på ens sinnesstämning. Om man 
uttrycker sig i få stavelser gör man ett samlad eller kanske kärvt intryck. Om 
man i stället använder många stavelser blir man mer öppen och utförlig eller 
om man vill oekonomisk. En Hávamálstrof befinner sig ofta mellan dessa två 
tillstånd som till exempel strof 99. Det är Billings attraktiva dotter som har 
lockat Hár att i smyg komma in till sig på kvällen:  

1 Aftr ek hvarf       = 3  Åter jag kom 
2 ok unna þóttumk      = 5  och älska mig tyckte 
3 vísum vilja frá;      = 5  vist var ej vad jag ville 
4 hitt ek hugða,       = 4  Jag hoppades då 
5 at ek hafa mynda      = 6  att jag hava skulle 
6 geð hennar allt ok gaman.     = 7  all hennes kärlek och tjusning. 
       (Översättning: Brate 1913194) 

Det börjar 3-stavigt och kärvt: och jag kom. Därefter fortsätter Hár i två 
längre, men lika långa rader, 5 stavelser, som skall stå och väga mot varandra 
tyckte mig älska, från vett och vilja. Här slutar första halvstrofen utan något 
egentligt slut. De två lika långa, raderna leder ingen vart. Därför tar Hár sats 
igen med en lite kortare fjärde rad ville ändå, 4 stavelser, innan han kommer 
loss i strofens sista allt längre och sammanhängande rader som låter honom 
utveckla sina tankar att jag skulle njuta, hennes kärlek och lusta, 6 & 7 
stavelser. Då har vi äntligen fått veta säkert varför han lät sig lockas. 

Detta sätt att utnyttja ljóðaháttrs möjligheter är typiskt för Hár som 
genomsnittligt sett strukturera sina strofers prosodi på detta sätt, se Fig. 5. 
Inom ett ganska brett spektrum av möjliga radlängder och kombinationer så 
tar han sats i genomsnitt två gånger och andra gången kommer han till slut 
fram, mer eller mindre utan att hejda sig. Variationsbredden är hursomhelst 
stor och viktigare än det genomsnitt som man knappast hör och egentligen 
endast kan räkna fram som en hjälp för förstå hur man kan «sjunga» visan. 

När Hár vill dela med sig av sin allmänna syntetiserade livserfarenhet 
kan strofen rulla på i en resonerande beskrivning som först i sista raden lyfter 
sig en aning. Det sker sedan Hár, till exempel i strof 66, lagt in en tydlig 
radbrytning och paus mellan 5. och 6. raden. 

1Mikilsti snemma  =5  Mycket för tidigt 
2kom ek í marga staði, =7  kom jag på många ställen 
3en til síð í suma;  =6  men för sent på andra 
4öl var drukkit,   =4  ölet var slut, 
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5sumt var ólagat,  =5  men obryggt ibland 
6sjaldan hittir leiðr í líð =7 sällan kommer led till lags 
       (Översättning, efter Brate 1913.) 

De första fem raderna är resonerande. Den första raden är lång och en del av 
ett längre resonemang som avslutas med den tredje lite kortare raden. Resone-
manget i sig är banalt och ointressant eftersom det är lätt hänt att man kommer 
för sent eller för tidigt. Sedan tar Hár sats igen i den fjärde raden som är en ny 
infallsvinkel och ett kort konstaterande som kontrasteras och neutraliseras av 
den femte raden, innan den sista och längsta raden säger som det är: Hár har 
gjort sig till det strofens jag, som saknar hyfs. Den bristen späs bland annat på 
för att han aldrig ids passa tiden. Prosodiskt sett står den första halvstrofens 
gnälliga banalitet nästan stilla innan den andra äntligen för oss fram till den 
självironiska, ogrundade och lite putslustiga konklusionen. 

Alla som väljer att använda ljóðaháttr måste inte tala på samma sätt som 
Hár. En liknande analys av strofstruktur i samband med en tolkning av hur 
rollfigurerna Loke, i Lokasenna samt Skírnir och Greðr i Fǫr Skírnis strukture-
rade sina strofer resulterar i olika strukturer som överensstämmer med deras 
roller, se Fig. 6195. 

Jämför vi dessa tre roller med Hárs, så kan man säga att han talar som en 
man, men snarare som Skírnir än som Loke och han börjar kortare och därför 
kärvare än båda. I allmänhet tar Hár inte i som den obalanserade Loke och 
han låter inte som Skírnir vars sista fullrad bli kortare än den första. Han 
förhastar sig med andra ord inte som Skírnir. Greðr, den enda kvinnan, talar 
helt annorlunda än männen eftersom hon tendera att visas sitt lugn och sin 
undertryckta upprördhet samt en viss återvunnen behärskning i den sista 
halvstrofen. Det beror på att hon i motsats till männen gör sin sista fullrad, 
dvs. strofens sista rad, kortare än den femte raden, det vill säga strofens sista 
halvrad. Greðr är behärskad när hon säger det som det är. 

OM FRISTÅENDE HALVSTROFER. Ser man på Hávamáls strofer finner 
man oftast en som uttrycker en samlad tankegång i två halvstrofer, se t.ex. 
strof 1. Tekniskt sett kan detta också göras genom att upprepa en snarlik första 
halvstrof och förser den med varierande andra halvstrofer, se t.ex. strof 24 & 
25 eller 54 – 56. Det är också klart att författaren av och till med hjälp av små 
justeringar lägger ihop två halvstrofer till en samlad enhet, fast halvstroferna 
ursprungligen kunde ha varit två fristående tvåradingar, se t.ex. strof 21, 30 
eller 62. Vissa strofer består hursomhelst av två fristående halvstrofer som 
författaren inte har länkat ihop. Det är i dessa 40 halvstrofer, som vi skulle 
kunna tänka oss att hitta strukturella paralleller till den äldre järnålderns 
epigrammatiska halvstrofer. Hávamálstrofernas genomsnittliga radlängder är 
så gott som identisk med den generella bilden, se Fig. 7 A & B: Genomsnitt. 

De fristående halvstroferna är därför inte avvikande. Det enda svaga 
sambandet med de äldre inskrifternas metrik och Hávamáls ligger i följande 
förhållande: Det finns fyra metriskt rimliga halvstrofer bland de äldre 
runinskrifterna. Deras stavelsemönster är 4+5+6 (Tune och Tjurkö), 4+5+8  
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Fig. 6A-D. Den genomsnittliga 
strofdynamiken i Lokes, Skírnirs 
och Gerðrs ljóðaháttr. 

Fig. 5. Strofdynamiken 
i Hávamál, st 1-107. 
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(Kjølevik) och 4+4+8 (Straum). Den senare helt balanserade kombinationen 
finns inte i Hávamál-urvalet. Genomsnittsmönstret för de tre andra är 4+5+ 
6,67 och det mönstret påminner mest om en första halvstrof bland de 
fristående i Hávamál. 

Av mönstren i Tune, Tjurkö och Kjølevik finns det 11 eller 5,64 procent 
i Hávamál. Formellt är tre inskrifter med de äldre runorna 75% av alla strofer-
na, varför dessa halvstrofer med andra ord är ovanliga i Hávamál, men inte 
desto mindre kända. I alla Hávamál-stroferna 1-107 borde det i princip ha 
funnits ca. 140 och inte bara 11 sådana halvstrofer om den dikten skulle mot-
svara de äldre runinskrifternas epigram. Lägger man till epigrammet från 
Stentoften, 4+4+7 stavelser, som i Hávamálurvalet endast finns i strof 74, så 
ökar skillnaden mellan halvstrofer i Hávamál och tidignordiska epigram.  

Det finns inget hållbart argument för att de fristående halvstroferna som 
sats ihop till strofer i Hávamál är inlånade eller imiterade gamla fristående 
halvstrofer som egentligen varit självständiga epigrammatiska uttryck. Inget 
talar hursomhelst emot att så kan vara fallet när det gäller de fristående 
strofernas första halvrad, se Fig. 7A, strofraderna 1, 2 & 3. Hursomhelst är 
epigrammen och de fristående första halvraderna så få att det inte är uppenbart 
att det finns eller saknas samband dem emellan. 

Ändå går det att hitta exempel på ganska fristående halvstrofer som 
metriskt sett påminner om tidignordiska epigram: 

Hávamál strof 7*                               Tjurkö & Kjølevik      Stav. 
1 Inn vari gestr,    wurte runoR   4 
2 er til verðar kemr,   an walhakurne   5 
3 þunnu hljóði þegir,   heldaR kunimundiu  6 
4 Eyrum hlýðir,    HadulaikaR   4 
5 en augum skoðar;    ek HagustaldaR   5 
6 svá nýsisk fróðra hverr fyrir. hlaaiwido magu minino 8 

________________________ 

*) Stavelseräknande översättnig av strof 7: 
Gäst försiktigt ' till gillet kommer // tyst och trygg han lyssnar  = 4+5+6. 
Öron hör på ' och ögon blickar // så spejar spanaren klokast = 4+5+8. 

Fig. 7. Genomsnittligt antal stavelser i 
fristående halvstrofer (A), i alla 
urvalets halvstrofer (B). 
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Slutnoter 
1 Se till exempel Gräslund 2007 och Gräslund & Price 2012 & 2015. 
2 Det är ett viktigt drag i det sydskandinaviska järnålderssamhället att hallbyggnaden 

inte försvinner i samband med krisen på 500-talet. Tvärtom utvecklas denna 
byggnad som är en besutten jordägares gränssnitt mot det större samhället som 
hen vill interagera med. Hallen blir en symbol som växer i takt med den allt mer 
markanta skillnaden mellan rika och fattiga. Om hallen, se t.ex. Herschend 
2009A; Olausson 2014:172–76; Carstens 2014; Grønnesby 2019:184 & 322, 
8.2.1. 

3 Om ”ur-” som förled till ”nordisk” används här, så är det konventionellt för 
den/det/de ”tidig-” eller ”äldsta”, i samband med texter som existerade innan det 
långa kalla decenniet 536-550 e.v.t. och inte om ett rekonstruerat språk. Satsen: 
”Om man läser urnordiska runinskrifter” betyder alltså: ”Om man läser de äldsta 
faktiska tidignordiska runinskrifterna” eller: ” Om man läser runinskrifter skrivna 
i Norden före 536-550”. 

4 Alla texter utom den från Øverby, se Iversen & al. 2019, finns i Samnordisk 
runtextdatabas (SR) http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm . I Appendix 
A finns en tabell som översätter från alfabetiskt ordnade platsnamn till SR-
signum för att det är praktiskt att skriva om platsnamn i en löpande text, samtidigt 
som databasen är lättast att söka i med signum. Det bör man göra inte minst för 
att databasen leder till ett stort antal referenser som endast undantagsvis tas upp 
här. 

5 Den tanken är inte ny. I sin diskussion av grekiska och romerska epigram tar Niall 
Livingstone och Gideon Nesbit upp just detta förhållande, se Nesbit 2010:5–6; 
Livingstone 2010:22. Det finns några närmast ideala runpåskrifter på kammar där 
det just står att det man håller i handen är en kam, se till exempel Looijenga 
2003:305, med referenser. I Skandinavien är den första insikten om att epigram 
kan vara påskrifter hursomhelst kopplade till romerska föremål och äldre än 
runinskrifterna, se t.ex. Imer 2010:41–51. 

6 Ett drag som utmärker de flesta tidignordiska runinskrifterna är just den nära 
kopplingen mellan objekt och inskrift. Martin H. Graf (2011:226) kallar denna 
förening för ett «mediale system» med ett idealt ensidigt beroende, där objektet 
kan fungera utan skrift, men inte tvärtom. Se även Bianchi 2012. 
Inte ens ett av de runologiska paradexemplen på en påskrift, ordet ka(m)ba – 
”kam” på kammen från Frienstedt, Schmidt & al. 2012:Abb 3, är helt entydigt 
som etikett, eftersom föremålet utöver att vara en kam att kamma sig med, är 
utformad som en kam i betydelse bergkam, hjälmkam osv. Det kan alltså finnas 
en ordlek i inskriftens dubbeltydiga samspel mellan ordet, det självklara, och 
objektets inneboend dubbeltydighet. Man kan naturligtvis anse att inskriften är 
magisk. 

7 På addressen http://runeberg.org/strindbg/etthalvt.html kan man läsa Strindbergs 
text Ett halvt ark papper. 
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8 Se Herschend 1995 om spanska blytackor som last i köpmansskepp på väg till 

Ostia. Om bly och gruvor i Spanien, se Garciá-Bellido 1986:34. Om bakgrunden 
för jämförelsen med plast, se Barthes 1957:159–61: ”Le plastique”. 

9 Om begreppen «kontextualisering» och «litterarisering», se Baumbach & al. 
2010:8–19. Se också Herschend 1995 som ett exempel på hur kontextualisering 
och litterarisering interagerer med varandra. Om interagerande begrepp se också 
Herschend 2017:88 och ett mer utförligt exempel på interaktionen mellan 
materiell och immateriell mening i Herschend 2020. 

10 Som t.ex. Herschend 1995. 
11 I denna undersökning är runnamnens urnordiska uttal, betoning, rytm och form 

viktiga. I den löpande texten bibehåller jag därför tidignordisk nominativ och 
genitiv under det att ackussativ och dativ vars ändelser inte skrivs ut, ofta ingår i 
en prepositionsfras där substantivet, dvs. namnet står i nominativ. Den 
nominativändelse som skrivs -R skall uttales som ř i det tjekiska namnet Dvořák, 
lyssna på https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Cs-
Antonin_Dvorak.ogg (besökt 2020-01-10). Se Bjorvand 2010:186–87, som med 
exemplet samiskt utal av nordiska låneord visar att R liksom ř är tonande som 
inljud och tonlösa som utljud. Om man är intresserat av utvecklingen, till 
exempel frå urnordisk til norrønt språk, kan man alltid söka på nätet. 

12 Om grundbetydelsen av ordet och fenomenet «epigram», se Livingstone & Nisbet 
2010: 5–9 & 22. Om det grekiska epigrammets början som inskription på ett 
«talande» objekt i ett landskap, se Livingstone 2010:22–30. Om romarnas 
relation till det grekiska epigrammet se Nisbet 2010:99–117 (i Livingstone & 
Nisbet 2010) och om epigrammet i senantiken, se Nisbet 2010:118–139 (i 
Livingstone & Nisbet 2010). Objekt som talar tidignordisk är sälsynta G 98 U är 
ett undantag. 

13 I den arkeologiska diskussionen är guld, guldmynt och guldbrakteaterna samt 
deras fyndkontexter viktiga, se Wiker 2000 eller Wiker 2001 och Wicker 2015, 
om brakteater och skrift. För sammanfattning och nya ideologiska perspektiv på 
den klassiska diskussionen om folkvandringstid, 375–550, som en omtumlande 
period av ackulturation mellan romersk, kontinental och skandinavisk kultur, se 
till exempel Andersson 1985; Hedeager 2011:212-223; Fabech & Näsman 
2017:329-349 eller Watt 2019:204. 
Citatet är en dansk språkblomma som refererar till folk som omedelbart och med 
växlande framgång söker efterlikna större och i deras tycke mer hänförande 
kulturer. 

14 Se not 16 eller Barnes 2006. 
15 Om kopplingen mellan icke-lexikala dekorativa mm. runor i tidignordiska 

inskrifter och i ung skriftkultur, se Graf 2012, men även Braunmüller 2004: 35-
36. Om lexikal/icke-lexikal se Bianchi 2010:166–68, som använder begreppsparet 
«lexikal/icke-lexikal» med hänvisning till Mindy MacLeod 2002: 55–61, 146–
150. På samma praktiska sätt används de också här, men med mindre betoning på 
ett dikotomt förhållande, som till exempel och indirekt präglar Bianchis kritik 
2010:170 av Herschend 2005:85–93. Den senare texten betonar starkare en 
gråzon mellan mening och icke-mening eller förment nonsens, det vill säga, 
mellan «lexikal mening» och «icke-lexikal mening». Det är fortfarande praktiskt 
att tala om lexikal och därför också om icke-lexikal mening liksom om 
meningsfulla blandinskrifter. Även nynnandet är meningsfullt. 
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16 Michael Barnes 2006:11 har haft svårt att lära sina studenter den praktiska 

skillnaden mellan grafem och fonem. Insikten att fler än 24 grafem kan 
representera modellens 24 fonem och vice versa är med andra ord svag. Därför 
förtjänar det upprepas att futharken är intressant för att den är en modell från 
äldre järnålder. Modellen och dess tillämpning ligger i linje med andra ungefär 
samtida romerskt inspirerade modeller och deras praktik, som till exempel mått- 
och viktsystem. Det finns till exempel flera viktlod i en viktsats för balansvåg än 
man kan behöva, och stolparnas placering i järnåldershus är endast en tillämpning 
av flera olika formella ideal Herschend 1989 & 2018A. 

17 Fjorden och allmänt sett hydrologin kring Oslo bestämmer inskrifternas spridning. 
Man kan undra om exploateringen av stads- och senare storstadsområdet Oslo har 
berövat oss runinskrifter. Så kan mycket väl vara fallet, eftersom det finns 
järnåldersbebyggelse i området, se t.ex. Berg-Hansen 2010 och Gjerpe 2017: 
Figur 6.3. Spridningen i denna figur är i sin tur påverkad av modern exploatering. 

18 Fynden från Tomteboda, se Gustavson al. 2006, stärker uppfattningen att 
fragmentet från Strängnäs mycket väl kan vara ett förhistoriskt fragment. 
Förstörelse av gravar under början av vendeltid är inte främmande för människor 
i Mälardalen, se även Herschend 2001:91–2, med referenser. 

19 Om dateringen av bebyggelsen i Gl. Uppsala, se Göthberg & Sundkvist 2017:Fig. 
17; Lindkvist 2017:Tab.19; Lindkvist & al. 2017. 

20 Se Nielsen & al. 1994. 
21 Se fyndsituationen på Fund og fortisdminder. 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/?bbox=566655.153589712,61
20940.91549958,573335.153589712,6127620.91549958&point=569995.153589
712,6124280.91549958 (Besökt 2020-01-10). 

22 Om Rynkebygård, se Henriksen 1992:43-76 och Herschend 2009A:341-343. Om 
Fyn och Rynkeby se Hansen 2016:20–22. 

23 Se Hansen 2016:16–17; Herschend 2009A:340-48. För Ölands del utgör 
kustzonen kring Kalmar sannolikt en del av öns skogsmark. 

24 Gudme-Lundeborg är en speciell centrumbildning som består av sin 
kustlandsbebyggelse, Gudme, och sin landningsplats vid farled, Lundeborg vid 
Stora Bält. Denna struktur från äldre järnålder behöver inte vara avvikande, men 
ännu har man inte kunnat identifiera landningsplatserna till kustlandsplatser som 
Uppåkra eller Björnhovda, se Herschend 2009A:338–40 samt Ethelberg 
2003:325-327 om Dankirke; Fabech 1997:157 om Björnhovda; Fabech 
1999:460ff. om Ravlunda; Fabech 2016; Näsman 2011 & 2016 om Vång. 
Segschneider 2002:248&252 pekar på liknande möjliga centrumbildningar vid 
Limfjorden. 

25 Spridningen av romartida guldföremål i Sydvästnorge är en slående indikation på 
centraliteten i området mellan Avaldsnes och Høgjæren, se Andersson 1993: Fig. 
47–48. Om Avaldsnes, se Skre 2018A:753–58; om Høgjæren, se t.ex. Iversen 
2018:721–46. 

26 Skillnader i maktcentranas karaktär i Skandinavien är påtaglig. Det finns t.ex. 
centra vid havet utan starkt jordbruk som Avaldsnes och senare Borg i Lofoten 
eller Helgö. Det finns inlandscentra med god tillgång på jordbruksmark som Åker 
eller Høgjæren och Gl. Uppsala; det finns centra i populära kustnäre lägen med 
god tillgång på jordbruksmark som Gudme, Uppåkra, Sorte Muld, Ravlunda, 
Vång eller Björnhovda. De senare är påtagligt ”guldrika” och sydskandinaviska. 
Gry Wiker, 2000: 109–114 & Fig.27-29, visar med hjälp av brakteaterna och 
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delvis mot bakgrund av Fabech 1991 är det blandningen av variablerna 
kommunikation och jordbruksområde i relation till dess storlek och kvalité som 
definierar cemtrumbildningarna och samhället i termer av social- och 
kulturgeografi. Hursomhelst är det typiskt, om man jämför med guldfyndens 
spridning som den framgår av kartorna i Andersson 1993, att brakteater sträcker 
sig längre bortom allmänt sett guldrika bygder. Således finns det brakteater norr 
om Esbjerg, norr om linjen Randers-Viborg, i Nordostsjälland, norr om Østfold 
och i Värmland. Ju längre norrut man kommer i Skandinavien desto färre 
guldbrakteater. I stället visar det sig att guldtäta områden t.ex. norr och öster om 
Mälardalen saknar brakteater, Se Andersson 1993: Fig.102&109. Se också Axboe 
2007. 

27 Eggjagraven och dess inskrift är en mycket tydlig topografisk definition av 
begreppet «gräns». Se Herschend 2009B:27–28. 

28 Även på 1000-talet finns uppenbara modeströmningar i fördelningen av runstenar. 
Se t.ex. Linn Lager 2002 om kors i Uppland; Cecilia Ljung 2016 om 
eskilstunakistor eller Marit Åhlén 1997 och Magnus Sundquist 1996 om Öpir-
ristningar. Se även Kitzler Åhfeldt 2012 om mikogeografiska skillnader. 
Runinskrifternas koncentration av monument och lösfynd till städer som till 
exempel Sigtuna skvallrar om en mer utbredd skrivkunnighet. 

29 Se Carlsson 1979; Edgren och Herschend 1982, Fallgren 2006 och Svedjemo 
2014.  

30 Se t.ex. områdesanalysen i kapitlet Bebyggelse och landskap i förändring – en 
fördjupning, i Lindkvist & Svenman 2018:62–68, med referenser. Området är 
välundersökt och det finns ingen uppenbar anledning till att det inte finns några 
runinskrifter annat än inskrifternas allmänna sällsynhet. 

31 Se Jensen 2003 och Herschend 2009A. 
32 Se Herschend 2001B. 
33 Om Eggja, se Herschend 2009B. Om Tomteboda, se Gustavson & al. 2006. Om 

Krogsta, se SR. Om Möjbro, se Fridell 2009 och om Martebo kyrka, se Snædal 
2013. 

34 På samma sätt som det fanns kringresande brakteatgivare som spred sina 
runtexter, så kan man tänka sig att det fanns kringresande ristare som åtog sig 
uppdrag, som till exempel att rista ett textmonument. Det är sannolikt att ett 
monument över en person inte alltid ristades av en anhörig. Man skulle kunna 
tänka sig en allmän tendens till att inskrifter i det glest befolkade inlandet 
egentligen är ristade av kringresande skriftkunniga som skrev och påverkade 
inskriftens text. Det borde i så fall ha tenderat att skapa en viss enhetlighet i 
inskrifterna. En sådan ser man dock inte omedelbart om man närmare analyserar 
vilka runor som används i det som nedan definieras som det glest bebyggda 
inlandet i jämförelse med det tätbefolkade och kommunikationsvänliga yttre 
kusttlandet. Trots att man först ser likheter, här Fig. B, gör en närmare granskning 
det klart att det finns en tendens till att futharkens första runor systematriskt är 
överrepresenterade i det glest befolkade inlandet, här Fig. A. 
Överrepresentationen tyder på ristare med olika grader av skrivkunnighet i olika 
delar av landskapet ristar med de runor de ”känner sig mest bekväma med” eller 
”kan” som man sade förr. Kringresande ristare är naturligtvis fortfarande möjligt 
att tänka sig, men det är inget som tyder på att det är ett allmänt fenomen.  
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35 Se Herschend 1980:68–72 om att det åtminstone på Öland förhåller så fram till 

1920-talet. 
36 Se Andersson 1985 om dona militaria och Gry Wiker 2000. Folkvandringstida 

guld är en mångsidig materiell illustration till en dynamisk, men socialt orolig tid 
i Skandinavien, och till komplexa kontakter, ackulturation och identitetskonflikter 
mellan romerskt och skandinaviskt. I god tid innan 536 startade en maktkamp 
som hotade toppen på 400-talets sociala pyramid. Försämrad plundringsekonomi 
och hemvändande veteraner kan ha varit en bidragande orsak. Det är dessa 
guldägare som i en hundraårsperiod fram mot 536 importerar och producerar 
guldet samtidigt som deras engagemang på kontinenten gör risken stor att de inte 
kan komma åt sitt vardagsguld, sin ”bankbox” och sina tillfälligt gömda skatter. 
Inte heller kommer de åt sina investeringar i offergåvor även om de hade velat. 
Som i silverskatter är tidsdjupet i de hopade fynden som Wiker 2000 diskuterar 
ganska stort, samtidigt som nedläggningarna upphör innan 550. Perioden blir till 
slut ett civilisatoriskt nederlag om man tror på en symbios mellan romersk och 
germansk kultur. Fyrahundra år senare går det bättre. 
Endast den som äger guld kan förlora det, och därför finns det ett antal 
guldspridningar som är konsekvenser av samhällsmaktens geografi och de 
kommunikationer som är nödvändiga för att skapa guldspridningen. Kända 
sydskandinaviska maktcentra som Avaldsnes, Gudme, Uppåkra och Sorte Muld 
är lätta att se och det är även fynden vid farlederna. Spridningsmönstren är 
storskaliga och det är osannolikt att områden som saknar guld skulle vara uttryck 
för centrala områden som varit helt befriade från sociala problem och som därför 
under decennier kunnat återbruka och förbruka större mängder guld lång tid efter 
importens slut och år 550. Det verkar sannolikt att det är maktkamp, klimatkris, 
befolkningsnedgång och ett nytt relativt guldfattigt härskarskikt, som ligger 
bakom guldspridningen och dess begränsning i tid och rum . Se även Fischer 
2019A. 

37 Se Andrén 1991, Axboe 2007:99-100, Hedeager 2011, Wiker 2001, Fischer 
2019B. Imer 2015:96-98 sammanfattar den allmänna synen på brakteater som 
kulturhistoriskt fenomen. 

38 I det sydligaste Skandinavien ser runguldets spridning ut som ett slumpmässigt 
urval av allt gulds geografiska spridning under folkvandringstid, Se Fonnesbech-
Sandberg 1985. 

39 Se Svante Fischer 2005:49, om representation.  
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40 Se Ilkjær 1994. 
41 Se Herschend 2009A, med referenser. 
42 Se not 161 
43 Se Fischer 2005:66, om anledningen till bristen på runstenar. 
44 Se Gjerpe 2017. 
45 Se Ødegaard & al. 2017. 
46 Se Skre 2018B:781-791. 
47 Se Skre 2018A. 
48 Se Skre 2018B:FIG.29:4. För Huglo se N KJ65 U.  
49 Se Sidonius’ text i Dalton 1915: Book VIII: letter VI: Sidonius to Namatius: section 

13-17. 
50 SR och därför även jag följer nästan alltid dateringarna i Imer 2015. Imer 

2015:52-54 sammanfattar runformernas betydelse för dateringen av inskrifterna, 
se också 130-136.. 

51 Se dock Iversen & al 2019. 
52 Se Glossary: Eorl in Thorpe 1840 (2014); Mees (2003:44-50) och Bjorvand & 

Lindeman (2019). Ser man på runinskrifterna, som alla är ristarens 
självdeklarationer, så kan man plocka fram en minimalistisk definition av «eril»: 
Eril betecknar en man som har en hedervärd självständig social roll kopplad till 
sinnelag och handling. Erilen styrs också av sitt beroendeförhållande till en herre. 
Efter Bo Gräslunds analys av Beowulf och dess historiska centrering kring 
Gotland (Gräslund 2018) kan man relatera definitionen till eorl i Beowulf (1. 
hälften av 700-talet) och i förlängningen till erl i Hêliand (1. hälften av 800-talet). 
Beowulf är själv en mönstereril omgiven av andra eriler. Hans karriär överskrider 
dock erilrollen när han blir kung och därför sina egna erilers värn. Han förlorar 
hursomhelst aldrig sitt erilsinnelag, varför han på ålderns höst måste strida mot 
draken. Mellan «eril/erl/jarl» och «herre» finns en ömsesidighet som kan 
utvecklas till vänskap varvid «herre & eril» framstår som lika «goda» se 
Herschend 1998. Då upphör asymmetrin, herren kan vara «god» från början som 
GodagaR i Valsfjord, N KJ55 U, och männen blir jämlika för att de delar samma 
sinnelag. Sinnelaget finns i spädbarnet Scyld, i åldringen Ongentheow, liksom i 
Hrothgar och Beowulf. Kopplingen mellan runinskrifternas eril och Beowulfs är 
med andra ord tydlig. Det praktiska förhållandet melan eril och herre spelar en 
stor roll: erilen skall våga livet för sin herre och belönas därefter. Mod och 
givmildhet är två av sinnelagets hörnstenar, men erilen kan också ha andra 
begåvningar som t.ex. erilen Æschere, Hrothgars runwita. Runwita (djupare insikt 
och runkunnighet) motsvarar den dubbla begåvning som runinskrifternas irilaR 
visar sig besitta då han blandar rättframma lexikala uttryck med esoteriska icke-
lexikala. 
I kristider som den i slutet av Beowulf visar det sig att vissa eriler kan ha svårt att 
leva upp till idealet, dvs. erilskapet, trots att de svurit erileden. Till slut är endast 
Viglaf mönstergill bland Beowulfs eriler och innan Beowulf dör hinner han 
därför belöna Viglaf. Det skall löna sig att vara eril! Och det kan vara traumatiskt 
att som eril inte kunna återvända till sin skatt. Hundra år senare i Hêliand, är det 
dags för en reform, även om «eril» har kvar mycket av sin ursprungliga innebörd. 
Liksom barnet Scyld kommer Johannes att födas som Jesus eril och Jesusbarnet 
är Guds eril. Kungar som Herodes i förhållande till Augustus och Josef (han sitter 
på Davids tron) i förhållande till Herodes, liksom framstående män som Lazarus 
och Petrus är eriler. Men eriler är också en grupp av män i samhället. De kan t.ex. 
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vara budbärare från maktens boningar. Lärjungarna är alla eriler. Och det finns 
fler. I Bergspredikan vänder sig Hêliand visserligen till alla människor, men 15 
gånger pekar han speciellt ut eriler. Om vi skriver vi ut sammanhangen förstår vi 
varför: 
(1)Förr höll erilerna lagen; (2)I våra dagar har erilen problem; (3)i våra dagar har 
erilen problem; (4)erilen skall inte avlägga så många eder; (5)visse eriler är inte bra 
människor; (6)erilen kan trots sin ed vara trolös; (7)erilen skal vara mot andra som 
han vill att andra skall vara mot honom; (8)eril skall förlåta eril; (9)Gud ser och 
belönar sin eril; (10)erilen skall inte roffa åt sig; (11)erilen avslöjar alltid vad han 
tycker; (12)en klok eril tar den smala väger till Gud; (13)en dåraktig eril bygger ett 
uselt hus; (14)en eril vinner på att göra som jag (Hêliand/Jesus) säger; (15)en eril 
skall bara ha en uppsättning gångkläder. 
Man hör fortfarande ekon av det gamla erilidealet, men i denna bergspredikan är 
idealet i kris. Det behöver reformeras tillsammans med erilerna, som också 
behöver en ny ledare. På Beowulfs tid låg drakkrisen bakom problemen. I 
Hêliands tid är det tal om systemfel. Det är uppenbart att Hêliand vänder sig till 
en större grupp av fria män som känner att de är värda en bättre lott och belöning. 
De känner sig kanske så svikna av systemet att de kan tänka sig att bli kristna och 
återvinna sin status. Serien: Runinskrifter → Beowulf → Hêliand visar med andra 
ord hur det ursprungliga erilidealet ändrar sig och går mot sin upplösning mellan 
början av 500-talet och början av 800-talet. 

53 Se Peterson 2004:19. 
54 Se Peterson 2004:11. 
55 Se Nordqvist 2011. 
56 Se Faanes 2010. 
57 Om järnålderslandskapet runt Øverby se Iversen & al. 2019:75-79. 
58 När det gäller namnen följer jag Peterson 2004:19. Texten innehåller dessutom en 

referens till en «Odenfigur» som blandar en av härskarens grundhandlingar som 
brödväktare med tankeflykt i en miljö där han är omgivande av aktivt stridande, 
se Hedeager 2011:7–17 om Oden. Stenen blir därför ett monument över minne 
och tanke förmedlade av Wiwaz. Runorna och stenen bildar ett minne som lierat 
sig med tanken – döttrarnas arvsrätt. Det är en «Hugin↔Munin» dvs.«tanke 
↔minne - komplementaritet». Det är tanke och minne i praksis. 

59 Se Iversen & al. 2019:73. Schulte 2019 läser inskriftens början som Ek … i stället 
för Lu …. Med läsningen i Schulte 2019 blit texten en konventionell «Ek irilaR 
text». Följer man Iversen & al. 2019, behöver man inte underförstå ett verb i 
inskriften. Om tänker sig att in isni är ett prepositionsled, så kan man kanske 
uppfatta en del av den icke-lexikala strängen som ett esoteriskt verb i 1. pers. 
pres. sing. i en fristående sats: in isni [..…..]ateʀfau .. ini. Med läsningen i Iversen 
& al. 2019, som stöttas av paustecknet mellan lu och irilaR samt av god metodik, 
blir begreppet eril mer titulärt eller formellt och det är inte omöjligt att ”eril” med 
tiden blir mera ämbetsmässigt än individuellt. Jag har funnit det viktigt att betona 
den möjligheten. 

60 I denna undersökning betraktas icke-lexikala runföljder som i grunden 
performativa. Därför motsvarar det analytiska förhållningssättet av vad Stephen 
Flowers argumenterar för, se Flowers 2006:65–71. Jämfört med Flowers’ 
2006:72–79 tolkningar, är kopplingen i mina analyser starkare till samhället som 
martialt. Det beror på att jag ser ett möjligt samband mellan kunskap, strid, 
monolog och skrivkunnighet. Man kan säga att jag inte lägger samma vikt vid 
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den del av den operativa kommunikationen som betonar praktisk teologi, se 
Flowers 2006:66. Jag ser i stället de esoteriska inskrifterna som epistemologiska 
förhållningssätt inom en praktisk ontologi. Tekniskt sett blir inskrifternas sätt att 
ställa lexikalt mot icke-lexikalt ett exempel på «conceptual blending» som 
meningsskapande, se Fauconnier & Turner 2002 & t.ex. Hutchins 2005, med 
materiella exempel. Meningen ligger antingen i den performativa handlingens slut 
eller, i de fall då interationen lexikalt↔icke-lexikalt utmynnar i lexikalt, i den 
mening det avslutande ordet eller begreppet, till exempel «alu» får genom den 
begreppsliga blandningen mellan lexikalt↔icke-lexikalt. Det betyder inte att 
praktisk teologi skulle vara uteslutet. Tvärtom den barditussång som Tacitus 
refererar till är just en begreppsblandning med teologiska inslag, se Herschend 
2005:95–110. 

61 Se Antonsen 1975:Nr. 25. 
62 Vad namnen gäller följer jag Peterson 2004:11-12 & 16. Om sveberna, se 

Germania kap 38. 
63 Man kan läsa Hakuþō och HaukōþuR som två olika namn, Antonsen 1975:Nr. 46 

(gädda) & 72 (den böjda). Peterson 2004:8 & 10 ser båda namnen som knutna till 
”att huka” eller till fågeln hök, dvs. till «vara som en hök». Även ett kvinnonamn 
”hā-kunþō”, den höga och kända kan tänkas. I valet väljer jag att uppfatta orden 
som namnet på en person, han som är som en hök. Generellt sett är 
fågelmetaforik viktig, t.ex. beroende på C-brakteaternas ikonografi. 

64 Se Peterson 2004:16. Antonsen 1975:Nr. 34 betoner i stället att förledet hänger 
ihop med att «särskilja» eller att «fatta ett (juridiskt) beslut». Det finns ett 
uppenbart samband mellan att vara förtjust i skinn och att vara erfaren nog att 
välja ut de rätta skinnen. Det finns med andra ord en möjlig ordlek i detta 
karriärnamn. 

65 Se Bianchi 2012. 
66 Se not 63. 
67 Se Herschend 2009A:222–278. 
68 Citat från Nyman 2009:34. 
69 Citat från Vikstrand 2009:14-16. 
70 Om individualnamn se  Andersson 2003 s. 589; Helleland 2007 s. 546. 
71 Antonsen 1975:nr.71 föreslår first among warriors i stället för Häruv. För 

principen i min analys spelar det ingen roll, men fågelmetaforen är sannolik i 
samband med att vara «faravis». 

72 Även om det är ett sent exempel, 800-talets början, så är diskussionen i Hêliand 
om introduktionsnamnet Johannes belysande. Genom Gabriel har Gud talat om 
för Elisabet 80+ att den pojke hon skall föda skall kallas Johannes. Elisabets man 
Sakarias 80+, som är tillfälligt straffad med stumhet p.g.a. sitt tvivel på Guds 
förmåga att göra honom potent och Elisabet fertil, kan inte uttrycka sin mening 
och avgöra saken. När Elisabet visar upp barnet diskuteras namnfrågan därför av 
kloka och mindre kloka män och släktningar. En ung man säger: "Inte hette förr 
någon så", sade han, "av de ädelborna i vårt folk eller släktena. Låt oss välja ett 
annat, ett vackert namn som han kommer att gilla om han har förmågan." 
(Hêliand vv. 221-224). Den (rink) som argumentarer så, talar alltså för ett 
introduktionsnamn som också kan fungera som karriärnamn (kanske runnamnen 
God, GodagaR eller Ljuv, LeubaR). Han tror med andra ord att 
introduktionsnamnet ”Johannes” (”Gud är nådig”) skulle kunna bli opassande i 
det långa loppet. Den unga mannen framstår som korkad, men saken löser sig när 
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i stället en klok man, som ser att Elisabets barn är Guds barn, och som inte tycker 
att en rink skall lägga sig i, säger att man skall föreslå namnet Johannes för den 
stumme Sakarias och se om han nickar sitt bifall. Det gör han, och därmed 
introduceras barnet i familjen och släkten som Johannes och då återfår Sakarias 
talets gåva. 

73 Se Axboe 2007. 
74 Se Iversen & al. 2019. 
75 I har i motsats till forskare som t.ex. Lisbeth Imer, 2015:55-58, har jag svårt att se 

dynamiken i det sydskandinaviska samhället under första hälften av den första 
årtusendet som bunden till social nivågruppering. Jag ser i stället dynamiken som 
en pågående hierarkisering.  

76 Om Vindolanum och om breven till och från Flavius Cerialis, se Bowman1994. Se 
Fischer 2005:44–54, om den romerska arméns betydelse. När det gäller själva 
runtecknen kan de numera huvudsakligen sägas vara hämtade från det romerska 
alfabetets behov av rent latinska och grekiska tecken. Även keltiska rötter kan 
man argumentera för, se Sebold 2009: 125–29; Robertson 2012:11-18. Om 
eventuella keltiska förbindelser, se Sebold 2009:129–35. Se även Imer 2015:132-
34. 

77 Se t.ex. Kulikowski 2016:56–71. 
78 Det allt större beroendet av germanska och andra icke-romerska soldater särskilt 

från 280-talet och framåt har diskuterats som demilitarisering av det romerska 
samhället, se Liebeschuetz 1990. Det finns många termer som beskriver olika 
grupper och typer av militär – romersk och icke-romersk. Två termer är 
intressanta i detta sammanhang då de refererar till germanska samhällsmodeller 
som passar militära ändamål like bra som civila. De passar dock inte det romerska 
sättet att utskriva rekryter, men i den ökande demilitariseringens århundraden 
spelar romerska normer därvidlag inte längre någon avgörande roll, se 
Liebeschuetz 1990:43ff. Det är beteckningarna laeti (först omnämnda 296 se 
spridningskarta Mooney 2018: Fig.2 och bucellarii (först omnämnda 284) båda i 
Notitia Dignitatum, som är viktiga. Se Jones, 1964:37; Liebeschuetz 1990; 
Simson 1988. Båda är sena etiketter och samtidigt är de öknamn på germanska 
soldater vars lotter faller olika. Laeti betyder «nöjda», medan buc(c)ellarii 
betyder «brödätarna». De förra, som lyder under en prefectus laetorum, är nöjda 
för att de fått en gård som kan ärvas av deras efterkommande. Som motprestation 
skall de och deras efterkommande vara, och uppfostras till att bli soldater. 
Systemet med laeti under en ledare påminner om den organisation som förbinder 
vissa gårdar, till exempel «karlbyar» med huskarlarnas skyldigheter mot sin 
ledare, se Brink 1996 & 1997. I runsammanhang kan man tänka på HagustaldaR 
Godagas tjänare i Valsfjord. Det andra begreppet täcker människor som tillhör 
den stora jordägarens hushåll och som således är hans «brödätare» eftersom han 
föder dem. I det romerska skattesystemet är det möjligt för en magnat att skicka 
några av sina brödätare som soldater till armén. Eftersom brödgivaren är belagt i 
runinskriften från Tune som magnat och ingående diskuterat av Brink 2008 som 
ett tidigt nordeuropeiskt och skandinaviskt ledarattribut, bäst bevarad i 
engelskans lord (AS: hlaf-weard), så är det lätt att se den germanska kopplingen. 
Befattningen med bröd är signifikant för den stora jordägarens hushåll, Brink 
2008:8–9. En hlafweard förser sin hustru med vad hon behöver för att leva upp 
till sin roll som hlafdighe (lady) som ser till att bröddegen bakas, varefter hon 
överlåter det till brödbrytaren hlāfbrytta, som likt en Jesus förser hushållets folk – 
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brödätarna – hlafæta – 300-talets buccellarii, med bröd. Det är också lätt att se 
det icke-romerska draget i en modell som enkelt kan utvecklas till små 
privatarméer. Hursomhelst måste det generellt sett förhålla sig så att alla 
germanska samhällsmodeller som kan införlivas i den romerska som militära, 
värderar skrivkunnighet. 

79 Se dock Imer 2015:132, sp.2, pkt. 1. 
80 Se Bianchi 2010:166 ff. 
81 Se Bianchi 2010. 
82 Det finns slående likheter mellan dessa texter och ljudande konkret poesi från 

1950 och -60-talet. Se t.ex. Öyvind Fahlströms manifest: Håtila ragulpr på 
fåtskliaben. http://www.fahlstrom.com/poetry/h%C3%A4tila-ragulpr-
p%C3%A5-f%C3%A5tskliaben (Besökt 2020-01-10). 

83 Se Gustavson & Swantesson 2011. 
84 Se Thompson 1972; Bianchi 2010:166ff., med referenser. Även bland de relativt 

få texter skrivna med den yngre runraden finns det i några fall inledande lexikala 
ord, se t.ex. Herschend 2005:89–90. 

85 Angående namnet Hōraz påpekar Peterson, 2004:11, att det refererar till den som 
är «kär». Det skulle kunna beteckan hästen. Läsningen *hauhaz «hög» har också 
framförts.  
Oberoende av ordets betydelse är det sannolikt att namnet är ett 
introduktionsnamn och det går fint ihop med karaktär och status hos den som vill 
bjuda någon. Därför är också en lek mellan de två orden möjlig. Det är mindre 
sannolikt att hästens mankhöjd och betäckningsförmåga är brakteatens tema, om 
det nu inte råkar vara så att mannen och hans häst är varandras komplement och 
närvarande i varandra. Anledningen till att namnet inte ingår i mannens inbjudan 
kan beror på att inbjudningsformeln är så vedertagen och muntlig att satsens 
subjekt alltid måste vara ”jag”. Eftersom varje framgångsrik och hallägnde 
manlig pre-536 ledargestalt kan visa sig vara en proto-Oden figur, så kan även 
HouaR vara det. 

86 Se Gunnell 2013. 
87 Se Steinsland 2013. 
88 Om man vill föreställa sig meningen med det icke-lexikala språket, kan man tänka 

på det fyrordiga vågtal som Stephen Deadalus hör, förmedlar och: In long lassoes 
from the Cock lake the water flowed full, covering greengoldenly lagoons of 
sand, rising, flowing. My ashplant will float away. I shall wait. No, they will pass 
on, passing, chafing against the low rocks, swirling, passing. Better get this job 
over quick. Listen: a fourworded wavespeech: seesoo, hrss, rsseeiss, ooos. 
Vehement breath of waters amid seasnakes, rearing horses, rocks. In cups of 
rocks it slops: flop, slop, slap: bounded in barrels. And, spent, its speech ceases. 
It flows purling, widely flowing, floating foampool, flower unfurling. James 
Joyce, Ulyssus. Sidan 89 av 1305 i den elektroniska utgåvan 
http://www.planetpdf.com/planetpdf/ pdfs/free_ebooks/Ulysses_NT.pdf 

89 Den som skriver Nolebytexten beskriver en grundläggande «Odenkompetens»: 
Den att röra sig från en realitet till en annan och åter till den första. Det är ett 
skifte som symboliseras av den språkväxling runorna uttrycker. Det är dessutom 
två tillsynes oförenliga sfärer – det mänskliga och det gudomlige – som likväl 
kompletterar varandra i den anonyma ristarens person. Texten i Noleby kommer 
tät på att illustrera den ”underlying nature of reality” som Hedeager refererar till 
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är det gäller att förstå myterna om Oden (2011:13–17). Nolebytexten med t.p.q. 
375 är en tydlig förr-536 referens till ett «Odendrag» i en man från Västergötland. 

90 Då Joseph Brodsky fick nobelpriset i litteratur 1987 fick många möjlghet att höra 
honom recitera sina egna dikter på ryska och engelska. Det var lätt att slås av 
skillnaden mellan Brodskys version och ens egen föreställning om hur den text 
man läst skulle låta. På https://www.youtube.com/watch?v=LEQyh0v9BZE  kan 
man höra Brodsky «sjunga» en av sina dikter på engelska och ryska. 

91 Se Braunmüller 2004:27-34 om syntax i de äldsta runinskrifterna och Eythórsson 
2012 om syntaktisk variation i äldre runinskrifter. I dag 2019 är det inget 
genidrag att intressera sig för syntax. Det är snarare att slå in öppna dörrar, men 
kanske är det ändå nyttigt för en arkeolog. 

92 Jag använder mig av dateringarna i SR. De kommer i nästan samtliga fall från 
Imer 2015. 

93 Bo KJ73 U: Stainawarijaz fahido, DR MS1995;322 U: Niþijo tawide och DR 
MS1995;336B U: Lamo talgida. 

94 Se Ethelberg & al. 2000. 
95 Som Georg Simmel framhåller (Simmel 1923, pp. 535 f.) är familjen den första 

sociala form i vilken en person kan framstå som mer eller mindre kapabel än 
andra. Det är sant, och den första sociala formen kan med tiden få konkurrens av 
andra former som till exempel ledaren och hans följeslagare. 

96 Jag följer dateringarna i SR som oftast häntat daterinhgarna från Imer 2015.  
97 Se Fischer & al. 2011; Fischer & López Sánchez 2016. Se också Braunmüller 

2004:46-47, som sammanfattar övertygande argument för språkliga och kulturella 
kontakter mellan Skandinavien och Rom. 

98 Det är halvstrofen, långrad + fullrad, som är grunden i strofens form, se Sievers 
1893:§55&57. Den rymmer dock många variationer, Sievers 1893:§57:1-9, bland 
annat på grund av att dess struktur kan ses som (halvrad + halvrad + fullrad) eller 
som (långrad + fullrad). Egentligen skall man se halvstrofens två rader som en 
variabel prosodisk enhet. Se Appendix A. I Eddan är den vanligaste övergripande 
variationen en strof som består av två halvstrofer. 

99 Se Axboe 2007:99–100. 
100 Som Sievers 1893:§56 & 57:4 på pekar kan man inte härleda ljóðaháttr ur en 

allmän germansk metrik. Ljóðaháttr framstår som en skandinavisk kulturyttring 
på line med brakteater. 

101 Man kan först lyssna på Johansson boogie woogie vals, 
https://www.youtube.com/watch?v=eFO0SXf4mw4 och sedan jämföra med 
https://www.youtube.com/watch?v=tiHuKsxHwLw och fortsätta med 
https://www.youtube.com/watch?v=t2D5HlKLh34 ur Jazz på Svenska. 

102 Schulte 2010 är en genomgång av urnodiska runtexter som i olika sammanhang 
uppfattats som uttryck för generella prosodiska normer. Schulte argumenterar 
övertygande för att det inte finns några övergripande precisa prosodiska 
tidignordiska normer att hålla sig och jämför med de senvikingatida runristarnas 
Gelegenheitsdichtung, Schulte 2010:46. Han sammanfatter sig på följande vis: 
Summing up, elaborate metrical patterns including cross alliteration and framing 
alliteration are entirely absent in the early Runic corpus, and there is no clear 
evidence of syllable-counting metres (despite the claim made by Mees 2007, 
2008). Neither is there any clear evidence of quantity-sensitive metres (cf. the 
Strøm whetstone). This metrical state of indeterminacy is corroborated by recent 
studies on Viking-Age runic inscriptions (cf. Schulte 2007: 58-60). 
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I dag frågar man sig varför dessa krav måste tillgodoses. Och det är lätt att 
instämma i de grundläggande dragen i Berhard Mees sammanfattning (2012:116): 
Most of the work on Old Germanic poetry produced by linguists in the century or 
more since Sievers’s metrical studies first appeared suggests that Marold’s 
medieval projection backwards in time is fundamentally mistaken; that her 
assessment does not address most of the metrical scholarship which has appeared 
since 1893 is more than just unfortunate. It can only be hoped that in future 
treatments more closely historicised and developmental perspectives (such as 
those afforded by Eythórsson’s syntactic analyses or even Suzuki’s rather more 
sophisticated Sieversian approach) may be employed in attempts to come to 
better understandings of (suspected) older runic metrical behaviour. 

103 Se t.ex. Livingstone 2010:32–35, om redigering av epigram. 
104 Se Herschend 2005. 
105 Se eksempel i Sievers 1893:§57:3:c och exempel i Herschend 2001B. 
106 Det är en halvstrof i Hávamál det gäller. Strof 139:4–6. 

Nam ek upp rúnar  '  æpandi nam,   fell ek aftr þaðan. 
Den kan läsas på flera sätt, till exempel: 

 Nam ek upp rúnar  '  æpandi nam,   fell ek aftr þaðan. 
Eller; 
Nam ek upp rúnar  '  æpandi nam,   fell ek aftr þaðan. 
Upp jag tog runor ' med rop jag tog dem, // så föll jag åter därifrån. Efter Brate 
1913) 
Översättningen följer versmåttets normer, men originalet är avvikande. Om man 
vill kan man genom att betona «upp»undvika stavrim på långradens 1. och 4. 
höjning. Men det förhållande att första och sista ordet i långraden är «nam» 
skapar under alla förhållanden en paus som språkligt bereder vägen för en helt 
fristående fullrad. Det skall man kanske bejaka genom att höja båda «nam». För 
det andra är det överbindning från långradens 3. höjning (dvs. andra halvradens 
första) vokalen «œ» till fullradens andra höjning och vokalen «a». Det är 
avvikande och det tvinger fram tre höjningar i fullraden, där man kanske bara hör 
två, för att skapa en prosodisk koppling till långraden. Avvikelserna antyder att 
man i en dikt som är gammal eller som utger sig för att vara det, kan låta en oklar 
versteknik eka autentiskt ålderdomligt. Hur man än klagar över tekniken i 
Hávamál st. 139:4–6, så är det inget poetiskt fel på den prosodiska frihet som 
präglar stroferna 138 och 139. När allt kommer omkring kan man förstå om den 
spjut-stugna Hár, där han hänger i trädet, kan ha svårt att koncentrera sig på 
prosodin. I en pressad situation har Skírnir, Skírnismál st 38:4-5, också problem 
med prosodin. Man kan med andra ord tänka sig att prosodin samspelar med den 
talandes sinnesstämning; och om den extrem, så kan även prosodin vara det. 

107 Se Werlauff 1858:16. 
108 Se Kougsgård Sörensen 1984:33-45, som med konklusion på s. 45 argumenterar 

emot tolkningen ”Holtes son” och för tolkningen ”skovbo”.  
109 Se Köbler 2014:hulta-*** . 
110 Se Axboe & Källström 2013. 
111 Man kan tänka sig en jämförelse med Chirisophos som gjorde Hobybägrarna, se 

Imer 2010:42–44. Men man kan också jämföra med Völund i Vǫlundarquiða, se 
Neckel 1927, och peka på pappan i Tune (N KJ72 $U) som både kunde rida 
tanken och dela ut bröd. 

112 Se Köbler 2014 om verbet *tawjan. 
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113 Det är i detta fall inte som Schulte 2010:48 anser the absence of a word divider 

(mellan ek och HlewagastiR) som stödjer tolkningen av texten, det är de medvetet 
insatta tecknens pausmarkerande funktion (här delar de inte primärt upp orden) 
som är viktig, eftersom de, som Schulte framhäver, styr prosodin och dessutom 
tvinger recitationen till det rallentando som under tyngden av 3,1 kg guld, bäst 
klingar ut i ett trestavigt tawido. Deklamatoriska paustecken finns också I andra 
inskrifter, t. ex. på C-brakteaten DK IK98 U, se Schulte 2010:53. Den inskriften 
är en replik ur C-ryttarens mun. 

114 Det är mycket lättare att finna paralleller till raden i Hêliand t.ex. rad 748, där 
båda halvraderna avslutas med en daktyl, än i eddadikter, där den första halvraden 
inte avslutas med en daktyl. I ett Hêliand-perspektiv skulle man inte heller 
behöva uppfatta ”ek” som upptakt, se t. ex. Hêliand rad 844, och kan därför 
skandera raden: ”ek hlewagastiz holtijaz ' horna tawido”, vilket naturligtvis inte 
är nödvändigt. Man kan även fråga sig var höjningen på Hlewagastiz skall ligga 
eftersom hl inte rimmar på h. Skall det alltså vara ”ek hlewagastiz holtijaz ' horna 
tawido” eller mer långsökt men inte omöjligt om man sjunger, med upptakt till 
gästen: ”ek hlewagastiz holtijaz ' horna tawido”. I eddans korta långrader finns 
det sällan något val. Gallehusraden är ett gott exempel på att eddametrik trots att 
den påminner t.ex. om gallehusradens prosodi inte skall ses som modell för den 
äldre järnålderns metrik. Se t.ex. Bernhard Mees kritik (2012) av Editt Marolds 
analys (2012). 

115 Erilen som Oden, se Flowers 2006:73. 
116 Jag läser inte: Ek erilaR sa WilagaR haiteka – Jag erilen här Listig heter jag. Jag 

följer Peterson 2005:15 och inte t.ex. Antonsen 1975:Nr. 37, och läser SawilagaR 
på grund av att jag tycker att den som avlägger en «sjö-ed» med tanke Nydam, 
DR MS1995;341 U, och på Sidonius brev, Dalton 1915: Book VIII: letter VI: 
Sidonius to Namatius: section 13-17, ger god mening. 

117 Se Fridell 2009. 
118 Se Fridell 2009. Om Thermopyle står det utförligt – mer än utförligt! i Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Thermopylae  
119 Oberoende av vad namnen betyder, jämför t.ex. Antonsen 1975:Nr. 36 med 

Peterson 2004, så är det rimligt att förstå AnsugisilaR som ett introdukltionsnamn 
och Muha som ett karriärnamn. 

120 Jag förstår ordet erilaz som Köbler 2014:erala-. 
121 Det finns en diskussion angårnde läsningen av orden arbija sijosteR på 

Tunestenen. Eythórsson (2013 & 2014), Mees (2014) argumenterar för att man 
skall behålla läsningen arbija a(n)sijosteR. Jag finner Eythórssons val välgrundat 
och väljer hans läsning. Nedan framgår det att prosodin något talar för Eythórsson 
läsningen. 

122 Lord – hlaf-weard – är samma begrepp om witadahalaiban. Brödväktaren/ 
Vaktaren av brödet, har hand om brödet för att det skall kunna delas ut när det 
behövs. Se Brink 2008. 

123 Det verkar sannolikt att worahto uttalats som wrahto. I så fall låter stavrimmet w 
→ wr sämre. Man kan också tänka sig ett mitt-emellan uttal worahto i lyriskt 
prosodiska snarare än vardagligt prosaiska sammanhang. 

124 Hávamál utger sig för att vara en gammal dikt och t.ex. i st. 140:4–6 finner man 
en fullrad som skanderas som den på Tunestenen: ”oc ec drycc of gat   ins dýra 
miaðar / ausinn Óðreri” (ausinn Óðreri = sijostez arbijano) – ”och jag dryck fick   
av det dyra mjödet / öst ur Óðrerir”. (dvs. ur det vishetväckande mjödkärlet). I st. 
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139:4–6 binder stavrimmen liksom på Tunestenen från rad 5 till 6, d.v.s. från 
andra halvraden till fullraden: nam ec upp rúnar   œpandi nam / fell ec aptr þaðan 
(œ↔a) – ”tog jag upp runor    ropande tog / föll jag åter därifrån”. 

125 Eftersom HaugustaldaR kan knytas till två kustbundna stenar, bör man pröva 
tanken att HagustaldaR i Kjølevik och Valsfjorden, N KJ55 U, är samma person. 
Den förre stenen står hemma på gården. Den senare ristningen står på en nästan 
lodrät västvänd bergsvägg längst inne i östsidan av den lille naturhamnen 
Oksvollbukta strax utanför mötesplatsen och gravfältet på Valseidet med dess då 

130 m långa båtdrag. Med post-550-talets större fartyg i kusttrafik längs Norges 
västkust, förlorar båtdraget i betydelse, se Herje 1984:108. Innan är Valseidet en 
typisk norr-möter-syd plats där man kan dra en båt särskilt med tidvattnets hjälp. 
Inskriften har HagustaldaR gjort då han stod t.ex. på en stege eller en uppdragen 
båt i vattenbrynet. För en helt lokalpatriotisk populärarkeologisk tolkning av 
platsen, se Herje 1986:18-21. 
Inskriften är den nordligaste farledsinskriften och man kan förstå om den som 
tagit sig så här långt norrut vill tala om det. Det är med andra ord ett typisk Jag-
var-här-meddelande och en typisk upplysande prosatext och påskrift. 
Tillsammans med inskriften från Kjølevik representerar de två inskrifterna tre 
olika namn och fyra sociala relationer. Relationerna hänger ihop även om inte 
personerna skulle göra det. 
Först kommer GodagaR, dvs. den Gode. Han är en form av hövding och hans 
namn är ett introduktionsnamn. 
Därnäst kommer HagustaldaR, dvs han som kommit och är i besittning av land i 
Kölevik snarare än i Valsfjord. Hans namn är ett introduktionsnamn, men 
knappast hans första. Han är Godagas «tjänare» och det tyder på att han har 
belönats med land av sin herre som en del av sin karriär. I tillägg är HagustaldaR 
far. 
Sist kommer HadulaikaR, dvs han som dansar eller leker i strid. Hans namn är ett 
karriärnamn. Han gör vad han heter och är son till HagustaldaR. Eftersom hans far 
begravde honom kan man anta att han ännu var ung och mitt uppe i sin karrär. 
Hans ursprungliga introduktionsnamn, som han fått av sin far, definierar honom 
inte längre.  
Det finns ingen garanti för att HagustaldaR är en och samma person, men den 
sociala struktur som namnskicket indikerar, är den förväntade: ledaren, hans 
framgångsrike följeslagare och dennes unga son i den militära karriären – hos 
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GodagaR eller någon annan liknande ledare.  
Det är typiskt att det är HagustaldaR som skriver och man kan undra vad som 
händer med Hagustaldas landegendom om HadulaikaR var hans ende son. 

126 Reichert 1987 & 90:19 & 461 tar upp Alaif från By som namn utan etymologisk 
tolkning. 

127 Det är, som Schulte 2010:53-4 påpekat inte formeln rúnar reginkunnar som gör 
texten till en långrad. Det är sättet man, liksom i Hávamál st. 80, löst upp formeln 
och kombinerad den med fahi som skaper prosodin. Om det var formeln man 
ville betona skulle man ha skrivit runo raginakundo fahi. Det är det förhållande 
att ristaren retoriskt effektfullt löst upp formeln och skapat en cesur mm., som 
tyder på prosodisk medvetenhet. 

128 Axboe & Källström 2013. 
129 Axboe & Källström 2013. 
130 Halskov brakteatens layout. Klartexten kan också hänvisa till laþu – inbjudan. 

 
131 Brakteaten från Stavnsager omsluts också av runor eller rättare sagt av en 

runbärande orm med ett huvud i varje ände och runor över hela kroppen. 
Designen är inte speciellt precis. 

132 Eftersom texten är omslutande kan man i princip, om man endast vill förstå den, 
börja läsa efter prickarna vid Heldaz. Det förstör prosodin, inte syntaxen. Ingen 
verkar läsa så. 

133 Se Herschend 1991. 
134 Eskatorpbrakteaten är en av två från samma farledsbunda plats. Fyndplatsen 

indikerar ett våtmarksfynd, se Nordqvist 2016:5&8. 
Eftersom inskriften omsluter brakteatbilden kan man börja var man vill, men att 
börja högst uppe vid fästet med fahido är traditionellt och det rimligaste. Se dock 
Grønvik 1996:220–29 för en alternativ läsning. Frågan om var en inskrift som 
omsluter något börjar är i princip alltid knepig. 

135 Se Thuesen 1988. 
136 Himlingøje (DR EM85;128B $U) widuhundaz; Skovgårde på Sjælland (DR 

MS1995 322 U) lamo talgida; Gårdslösa i  Skåne (DR EM85 128A $U) ek 
unwodz. 

137 Jag följer Liestøl 1965 och Magnus 1968. 
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138 Se Myhre 1965. Vid tolkningen av namnen följer jag Peterson 2004:18 & 19. 

WiR betyder ”helig”. Det ser jag som ett introduktionsnamn som refererar till en 
egenskap som kan finnas i samhällets övre sociala lag. Kvinnonamnet Wiwijō 
betyder en (kvinna) som viger. Det är ett rimligt karriärnamn för en kvinna som 
växer in i den rollen. Att Wir och Wiwijō skulle komplettera varandra är 
närliggande och i så fall är det naturligt att Wiwijō blir ett namn i deras realtion, 
som kan innebära att Wir bor centralt och Wiwija mer perifert. Se Syrett 
1994:213, som argumenterar för att Wiwio är Wirpatronymikon och Asni den det 
ristas för. Se vidare Røstad 2018:85-88. Länk till foto: 
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12379264&type=jpeg  

139 Se Stroh-Wollin 2014:230. Se t.ex. Hávamál st. 50,3. Hlýra henni börkr né barr. 
140 Se Herschend 2013. 
141 Se Ilkjær 2002. 
142 Gallehushornen immiterar trähorn. Bildfälten på hornen ligger mellan vulster 

som immitarar trähornets vidjor. Se Herschend 2013. 
143 Vulsterna på guldhornen eller bronslurarna representerar vidjorna som håller ihop 

trähorn, se Herschend 2013. 
144 Se Herschend 2013. 
145 Se till exempel fullraden Hávamál st. 2,6. Schulte, 2010:58-59, läser wate hali 

hino horn med synkopering av horna. Det resulterar i ett prosodiskt eftertryck i 
recitationen som betonar självklarheten i att vattna bryne med horn, vilket är svårt 
att förklara, eftersom det inte alls är vad epigrammet vill ha sagt. Om man inte 
vill läsa texten mot bakgrund av vår kunskap om materiell kultur, är det lätt att 
göra den osammanhängande. 

146 Se t.ex. Hávamál st.58 & 59. 
147 Se Herschend 2009A:354–56. 
148 Se Sidonius Apollinaris i Dalton 1915. 
149 I urvalet från Hávamál, se Appendix B; finns det bara tre, t.ex. strof 13:4–6 eller 

strof 28:1–3. 
150 I referensurvalet Hávamál st. 1-107, se Appendix B, finns det knapp 40 

sammanstatta ord med höjning på både första och andra ledets första bokstav. En 
tredjedel förekommer i halvrader och två tredjedelar i fullrader där det av 
recitativa skäl ofta är tät mellan höjingarna..   

151 Man kan inte skandera Wajemariz med två höjningar. Därför har man kanske 
avstått från att skandera Wulþuþewaz med två höjningar, även om man kan. 

152 Se Finnsborg fragmentet rad 25–27. Hur det går kan man läsa i raderna 28 till 32, 
t.ex. i översättning i Herschend 1997:12–13.  

153 Brakteater med deras eventuella imitationer av förkortningar på mynt, se Axboe 
2007, lämnas därhän. 

154 By, Sigdal: N KJ71 U; Eskatorp: DR IK241,1 $U; Järsberg: Vr 1 U; Kragehul: 
DR 196 U; Lindholmen: DR 261 $U; Rosseland: N KJ69 U; Trollhättan: Vg 
IK639 $U; Veblungsnes: N KJ56 †U; Väsby: DR IK241,2 $U; Øverby: Iversen & 
al. 2019. 

155 Hogganvik: N Viking2011;28 U; Illerup: DR MS1995;336C U; Sorte Muld: DR 
NOR2003;5 U; Thorsbjerg: DR 7 $U; Valsfjord: N KJ55 U. 

156 Det finns tre säkra eril-brakteater, Trollhättan och de stampidentiska Eskatorp 
och Väsby. De fyra brakteater från Gotland, de stampidentiska G 89 & G 287 
samt G 85 & G 287, är inte sannolika. SR läser runorna ee^lil, som inte har någon 
säker betydelse. 
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157 I det analyserade urvalet, Hávamál stroferna 1–107, finns det 93 konkluderande 

andra halvstrofer. I dessa är 17 av långrader dvs 18% rader med 4+5 stavelser. I 
de 98 första halvstroferna är 15, dvs 15%, 4+5 långrader. Se även Appendix B. 

158 Det karakteristiska talspråksimiterande stildraget, där den andra halvraden i 
långraden inleds med två eller tre obetonade höjningsskapande upptakter, är 
vanligt i eddadikter, t.ex. Hávamál, men det finns inte i de epigrammatiska och 
skriftspråkligt äldsta nordiska långraderna, utom möjligtvis i inskriften från 
Gallehus. 

159 Inskriften på guldhornet från Gallehus är prosodisk och även den från yxskaftet 
från Nydam kan, till nöds, uppfattas som färgad av prosodi. 

160 Stavrim inom första halvraden är i så fall ett rim i orden Hlewagastiz horna, dvs. 
Hl↔h, som man kanske, kanske inte, har tyckt var ett rim. 

161På stenen från Stentoften, DR 357 $U, står det:  
                                      NiuhA borumR ‘ niuhA gestumR 

                                                  HaþuwulafR gAf jara 
                          Niuha bönder ' niuha gäster // Haþuwulaf gav äring. 

Även om det har visat sig svårt att enas om huruvida niuha betyder nio eller nya, 
se t.ex. Mees 2008:63-66, så har epigrammet en tydlig treradig layout: halvrad + 
halvrad + fullrad 4 + 4 +7 stavelser och stavrim mellan andra halvradens sista 
stavelse och fullradens andra: n ' n g // g . Dessutom vokalrim som balanserar 
första och andra halvraden. Melodi: 231# // 21# I Hávamál är stavelsemönstret 
udda, men det finns i strof 74,4-6. 

 
 Om man får tro Krauses läsning, som kulturhistoriskt sett är den förväntade, så 

bygger Haduwulf upp sin ”nya” maktbas genom sin förmåga att kunna ge en god 
årsväxt åt dem som är beroende av honom. Om det inträffer 550-600 är det 
minnesvärd. Man kan med andra ord se epigrammet som en kommentar till den 
samhällsomvandlingen som klimatkrisen ledde till. Om man är intresserad av tal 
kan man läsa ”nio” i stället för ”nya”. Se även Iversen 2016. 

162 Den martiala humorn på doppskon från Thorsbjerg: wolþuþewaz ’ ni wajemariz, 
återfinns här på brynet från Straum. Det blir därför en förbindande länk mellan 
Thorsbjerg och Finnsburgfragmentets galghumor. 

163 Om (1) t.ex. Oden och Balder. Om (2) t.ex. Gerd i Skírnismál. Om (3) t.ex. Frej 
och Skirne. Om (4) t.ex. Hár som ömsom kommer för tidigt ömsomt för sent i 
Hávamál st. 66. Inskriften från Stentoften faller inte utanför detta mönster, men 
dess fullrad saknar epigrammets knorr eftersom inskriften i sin helhet är ett enkelt 
skrytsamt konstaterande. 

164 Se Gunnell 1995; Herschend 2018C. 
165 Se t.ex. Vafþrúðnismál st. 54. 
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166 Se Beowulf vv. 1323–27. 
167 Denna tolkning har många beröringspunkter med hur Mees 2015 tolkar 

Tunestenen i ett större kulturhistoriskt perspektiv. 
När Beowulf kommer till Hrothgar måste han förklara sig, och hans sak måste 
prövas innan han i detta fall bli inbjuden. Prövningen äger alltså rum, men 
Hrothgar baserar sitt beslut på en avgörande norm, som han uttrycker i ett dictum: 
”Jag kände honom då han var pojke, hans ”gammelfar” (dvs. upphov) Ecgtheow.” 
Vad Hrothgar säger är följande: p.g.a. härkomst och social introduktion har 
Beowulf rätt att bli mottagen. 

168 Heldaz kan jämföras med Æschere, som var Hrothgars runwita. 
169 I klassisk mening är en «ekfras», från det grekiska ordet ékphrasis – 

”beskrivning”, en verbal sådan av ett konstverk t.ex. i retoriskt övningssyfte. I 
fallet Straum är det brynet som är konstverket och beskrivningen av det vad som 
står på det. Som enkelt ristat text är det just en sorts övning. På Straum är texten 
ett ironiskt epigram som blinkar till den traditionella bildade ekfrasen. Som så 
kallad barbarisk järnåldersyttring är det nästan för mycket litterär insikt. 
I dag betecknar ekfras en bredare genre, se t.ex. Verdonk 2005. 

170 Se Gräslund 2018:222–231.  
171 Se Beowulf v. 3152 
172 Se Herschend 2005:96-98, med referenser till Germania, se Önnerfors 2005:30. 
173 I pjäsen Semiramis, från 1000-talets början, möter man en präst som i ett ritual på 

ett hedniskt gravfält sprider sibyllinskt mummel – murmura spargo Sibille, Se 
Dronke 1970. 

174 Om kopplingen melllan aula och hall se Winterling 1999:39-46; 70-75; 196-98; 
Herschend 2009A:251-53. Om aula sacra se Malmberg 2003:80. 

175 Se Finnsborgepisoden Beowulf vv. 1068–1159. 
176 Se Beowulf vv 2194–99; 2470–71; 2490–93 & 2993–96. 
177 Se t.ex. Wealhtheows tal, Beowulf vv.1162–92. 
178 Det är t.ex. när Horðgar blivit gammal och grå, se Beowulf vv. 356–57 som han, 

som förr hade segerlycka, se Beowulf vv. 64–70, inte han förhindrar att Grendel 
terroriserar honom och alla i hans hall. Därför kommer den unga och starka 
Beowulf till hans hjälp. 

179 Se Herschend 1997. 
180 Se Herschend 1998:149–160. 
181 Se Beowulf vv. 1321-29. 
182 Se Ystgaard 2014:243–274. 
183 Se Beowulf , vv. 1202ff., 2354ff., 2501ff., 2913ff. & 2201. Se Gräslund 

2018:211–12. 
184 Se Finnsburg Fragment och Beowulf vv. 1068–1159. 
185 Kleptokrati, se Fischer 2005, strider inte mot denna tolkning av hallen. 
186 Epigrammet har dessutom en ironisk karaktär som kan jämföras med mer 

uttalade satiriska så kallade skoptiska epigram. Dessa epigram är liksom de 
hedrande epigrammen typiska för latinska epigram. 

187 Se Peterson 2005 för namnen och deras tolkning. 
188 Se Appendix B. 
189 Se Braunmüller 2004:35-36. Förbannelse är typiskt för de romerska blyskivorna, 

se Geoff 2006, men förbannelser präglar mycket få tidignordiska inskrifter. Det är 
i stället den typ av formella likheter som Braunmüller lyfter fram som förenande. 
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190 I tredje kapitlet av Germania, står det på tal om germaner i allmänhet så här: Sunt 

illis haec quoque carmina, quorum relatu, quem barditum vocant, accendunt 
animos futuraeque pugnae fortunam ipso cantu augurantur – De äger också 
sånger, som de kväder för att tända ett lågande mod; detta sjungande kallar de 
barditus, och med ledning av sångens klang anar de sig till den förestående 
drabbningens förlopp. Önnerfors 2005:30. 

191 Se Sievers 1893:§53. 
192 Se Cooper 2017:167 ff. Se speciellt Fig. 17. 
193 Se Cooper 2017:12 & 25ff, samt diskussionen 167ff. Se även Donoghue 1999: 

310-11.  
194 Se Brate 1913.  
195 Se Herschend 2018B. 
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