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Abstract

Backman Jääskeläinen, J. 2022. De dog i Grekland. Skandinaviska runstenar och grekiska
färder.

Backman Jääskeläinen, J. 2022. They Died in Greece. Scandinavian rune stones and Greek
voyages.

Scandinavia has a rich history of the raising of runestones, monuments in stone of varying
sizes for honoring the fallen. Among these there exist a group of runestones that mention a
land far away from the cold winds of the north, the land of the Byzantine Empire, stretching
from the Balkans to the edge of Anatolia with Greece at its center.

Scandinavia and the former Byzantine empire has a long history between them where many
made their way down the eastern rivers of the Rus to finally reach the city of Constantinople
or ‘Miklagard’ as the Scandinavians called it, the great city. Here in the vast empire of the
Greeks many Scandinavians saw an opportunity for wealth and fortune. Many of these
however did not return home, they died in Greece and for some of them a runestone was
raised in their memory. These would form the so-called Greece runestones, a collection of 27
runestones which will be explored in this thesis.

The travelers to Greece also left behind their own writings at places like the Hagia Sophia and
the Piraeus Lion. Where with their own words they tell of their journey to this distant land,
which will also be covered along with the Greece runestones.

The aim of this thesis is to explore these writings to hopefully give a greater insight to the
early medieval Scandinavian society and what would motivate so many to travel all the way
to Greece. This together with an analysis of the import of byzantine coins to the baltic area
will hopefully provide us with a better understanding of these motives and at what period
these travels primarily took place.
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1. Inledning

De östeuropeiska floderna var länge ett område av nordisk aktivitet, främst gällande handelspersoner
och vikingar under vikingatiden. De nordiska besöken blev allt tätare med tiden och med allt större
politiska och ekonomiska investeringar. Detta i sin tur ledde till att skandinaverna behövde säkra upp
handelsplatser vilket även utmynnade till en blandning av folkgrupper och att fler bosatte sig
permanent (Böndal 2007).

Det fanns dock ett land bortom floderna längre österut, ett land där folk kunde göra sig rika. Det
talades om en stad vid namnet Miklagården, den stora staden. Resandet föranledde många möten
mellan olika grupper, möten som inte alltid var vänliga men som också ledde till att det formades
relationer mellan Skandinavien och det bysantiska riket. Mycket har sagts om de grekiska-bysantiska
krönikeböckerna och de isländska sagorna vilket speglas tydligt i texterna. I denna uppsats skall vi
dock utforska en annan textkälla. De runstenar som ristades och restes för de som for sig till Grekland,
det vikingatida namnet för Bysans. Dessa så kallade greklandstenar restes för de individer som gjorde
resan ner till den stora staden och övriga delar av Bysans men som oftast inte kom tillbaka.

1.1. Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att skapa en bättre förståelse för hur greklandstenarna i
Skandinavien passar in i det vikingatida samhället utifrån olika sociala dimensioner som relation,
genus och social status. Går det att påstå att greklandstenarna är av större social status jämfört med
andra runstenar resta för dem som också dog utomlands men inte i Bysans? Runstenarna som rests för
de som dog i östersjöområdet, dagens Baltikum och Finland kommer utgöra det huvudsakliga
materialet. Forskningen kommer genomföras genom olika metoder, vilket presenteras vidare i avsnittet
om teori och metod. Runinskrifterna som lämnades kvar av greklandresande i Bysans kommer också
undersökas för att se vad som kan ha lockat skandinaver så långt. Jag kommer även undersöka om det
framkommer någon form av kronologisk skiftning av materialet, när dessa runstenar restes och om det
går att sammankoppla med importen av olika typer av bysantiska mynt till Skandinavien, likaså om
det går att koppla till olika kända historiska händelser.

Sammanfattningsvis är frågeställningarna som följer:

● Hur ser olika sociala dimensioner ut som genus och social status kring runstenarna som
omnämner Grekland/Bysans? Hur ser relationen ut mellan den fallna och den som reste
runstenen?

● Är greklandstenarna i allmänhet av högre social status än övriga runstenar resta för de som
dog i östersjöområdet?

● Kan runinskrifterna som ’greklandresarna’ lämnade i Bysans ge oss information om varför de



reste till det bysantiska riket?

● Går det att se en kronologisk skiftning i runstenarna och sammankoppla det med den
bysantiska myntimporten?

Berättelsen om skandinaver som reste till det forna bysantiska riket är ett ämne med lång
forskningshistoria. Olika texter gällande skandinaver och det Bysantiska riket som ”The Varangians of
Byzantium” av Sigfús Blöndal (Blödal 2007) tenderar att se på fenomenet mer allmänt, och där
runstenarna självklart spelar en roll i forskandet. Dock har de inte använts som det primära
forskningsmaterialet. Främst har runstenarna använts som ett arkeologiskt källmaterial för en större
forskningsfråga, tex. i Blöndals fall är det olika aspekter av Bysantisk militär historia.

Mycket forskning kring ’greklandsresande’ har tidigare gjorts genom grekiska-bysantiska källor och
de senare skandinaviska sagorna. Runstenarna är de närmaste skriftliga källorna till de skandinaver
som valde att resa till Bysans. Önskan för denna uppsats är att forska kring just runstenar och
runinskrifter där det ställs i fokus.

1.2. Teori och metod

Centralt för denna studie är att undersöka hur olika sociala dimensioner som genus, relation och social
status framställs i runstenarna och arbetet omfattar fler olika metoder. För status kommer jag göra en
komparativ studie med andra runstenar. Dels för att se om runstenarna som omnämner greklandsresor
var ett allmänt högre statusmonument jämfört med andra runstenar för de som dött eller rest
utomlands, men även om runstenar som omnämner Grekland är av samma status. Detta kommer göras
utifrån de olika aspekterna som tagits fram av Henrik William i hans undersökning av runstenarnas
sociala dimension som ristningsteknik, lokalitet och lexem, lexem är det som omfattar alla
böjningsformer av ett ord. Williams teknik går ut på att undersöka olika faktorer kring runstenarna
som är runbruk, fonologi och morfologi, ristningsteknik, lokalitet och lexem (Williams 2013: 62–70).
Dessa är dock inte helt säkra belägg som kan visa sociala mönster, dock användbara faktorer att ta
hänsyn till när det kommer till bedömningar av status på en runsten. Därmed kommer denna uppsats
basera sig på de applicerbara faktorerna som tas fram av Williams för källmaterialet.

För relation görs detta genom att studera runinskrifterna för att se vem det var som reste stenen och
vilken relation de hade till den hedrade. Tidigare forskning har gjorts på olika familjer som omnämns i
andra stenar i lokalområdet som i Harrison och Svensson bok ‘Vikingaliv’ (Harrison & Svensson
2007: 31), därför kommer det kommer inte täckas i denna uppsats. I stället är målet att undersöka
vilken eller vilka familjemedlemmar som omnämnds i runinskriften, vilket även täcker dimensionen
av genus och hur det framställs i runstenarna.

Den andra frågeställningen gäller kronologisk skiftning, menat om man kan se om personer, resor och
om dess syften varierat över tid. Resor till det bysantiska riket var en aktivitet som pågick under en
lång period, därmed förekommer det runstenar för ’greklandsresande’ från olika perioder. Dessa
kommer undersökas och för att se om skillnader finns mellan olika runstenar och om det är fler
runstenar från en period till en annan. Greklandstenarna kommer även att jämföras med mängden av
import av bysantiska mynt som har tydliga tidsgrupperingar. Detta kommer sedan analyseras för att se
om det går att koppla till olika kända historiska händelser som kan vara en förklaring för olika
skiftningar.



1.3. Presentation av källmaterial
Presentation av källmaterialet görs genom en lista skapad av information från Riksantikvarieämbetets
Digitala Sveriges runinskrifter och Riksantikvarieämbetets sökmotor “Runor” och med justerande
dateringar utifrån Anne-Sofie Gräslunds ornamentiktypologi i Magnus Källströms text ”Byzantium
reflected in the runic inscriptions of Scandinavia” (Källström 2016). Thorgunn Snædal’s text
”Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig” har också använts för justeringar av dateringar samt
förtydligande av olika texter på Pireuslejonet som har samma signum, men presenteras separat för att
förmedla tydligare information (Snædal 2014).

Efter att alla greklandstenar identifierats överfördes texten till en Excel fil som presenteras nedan.
Greklandstenarnas signum är skrivna först och kommer användas för att hänvisa till specifika
runstenar i denna uppsats. Därefter är landskapen skrivna där runstenarna var funna, följt av socknar
och dateringar av runstenen. Majoriteten av runstenarnas datering var manuellt justerade i skapandet
av listan utifrån Anne-Sofie Gräslunds ornamentiktypologi. Många av runstenarna på
Riksantikvarieämbetets sökmotor “Runor” var daterade 725–1100, perioden som anses vara
vikingatiden. Vissa av runstenarna var så fragmenterade att det inte var möjligt att använda sig av
Gräslunds ornamentiktypologi då de saknade ornamentik att analysera. Slutligen är texten av runsten
skriven, vilket är den svenska översättningen då fler av runstenarna inte hade en svensk översättning
tillgänglig på sökmotorn “Runor”. Fler översättningar kompletterandes från Riksantikvarieämbetets
”Sveriges runinskrifter” som fanns tillgängligt som PDF:s i deras digitala samling, en väsentlig källa
till information som kommer att återkomma i denna uppsats.

De bysantinska mynten har inte personligen undersökts, i stället baseras uppsatsen på arbetet av Max
Kusserow och Marek Jankowiak, vars arbete är baserat på bysantinska mynt från olika bysantinska
regenter hittade i östersjöområdet. Huvudsakligen från vikingatida depåer men även fynd från gravar
(Kusserow 2019: 3).



Tabell 1. Lista över runinskrifter i Sverige som omnämner Grekland (Skapad av Julius Backman Jääskeläinen av data från
Riksantikvarieämbetet).

Tabell 2. Lista över runinskrifter i Grekland (Skapad av Julius Backman Jääskeläinen av data från Riksantikvarieämbetet).

1.4. Avgränsningar.
Källmaterialet för studien begränsas till de runstenar man klart kan koppla till Grekland/Bysans.
Fragment med något enstaka ord som kan tydas som Grekland togs inte med. Runstenar som
omnämner Langbardaland, nuvarande Italien togs inte heller med, vilket var ett område som bytte
händer flera gånger mellan lokala makthavare och det Bysantiska riket. Runstenarna var dock så få att
det inte anses vara av större vikt att ta med i detta arbete då det inte säkert går att fastställa en koppling
till Bysans.



2. Forskningshistorik

2.1. Forskning kring skandinaviska runstenar
Forskningen kring runinskrifter har varit ett tidigt och centralt ämne i den svenska arkeologi-historien.
Bland de tidigare arbeten som ägnande sig åt svenska runstenar i sin helhet är Sveriges runinskrifter,
vilket påbörjades i början av 1900-talet som successivt ökade under seklets gång. Idag finns dessa
tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida som de ’Digitala Sveriges runinskrifter’, vilket jag
även använt som huvudkälla rörande runstenars svenska översättning. Vidare är
Riksantikvarieämbetets sökmotor ’Runor’ (raa.se) också uppbyggt utifrån detta och är en central källa
för denna uppsats, tex. information som runstenarnas signum, text och dess placering. Utöver
Riksantikvarieämbetets material finns också ett flertal publicerade arbeten av runstenar som kommer
användas. I Birgit Sawyers arbete ”The Viking-Age Rune-Stones” presenteras runstensmaterial med
främsta syfte att ge kunskap och kontext till runstenar som material i sin helhet, och där de runstenar
som skall arbetas med i denna uppsats tas fram. Dock är texten främst till för att ge kunskap och
kontext gällande den interna sociala strukturen för runstenar i Norden (Sawyer 2000). Genom detta
arbete vill jag försöka undersöka relationen som Norden hade med den grekiska-bysantiska världen
från ett mer nordiskt perspektiv och inte bara utifrån ett bysantiskt perspektiv eller via senare källor.

Judith Jesch genomförde den första systematiska och komparativa studien av vikingatida
skeppsbyggande och användande genom forskandet av runstenar (Jesch 2001), varav fler täcker de så
kallade greklandstenarna. Även andra runstenar ingår vilket skapar en bättre och ökad förståelse av
den sociala kontexten som greklandstenarna existerade i. Jeschs primära forskningsfråga rör skepp,
men då hon gör det genom runinskrifter så är det också en väldigt omfattande text av vikingatida
runstenar (Jesch 2001). Vidare så är detta också ett aktivt forskningsämne där flera nyare arbeten kan
användas. Magnus Källströms studie ”Byzantium reflected in the runic inscriptions of Scandinavia”
(2016) täcker mycket av de runstenar som kommer forskas om i denna uppsats. Källström tar även
fram typologin av runstenarnas ornamentik skapad av Anne-Sofie Gräslund, för att bättre datera dem
(Källström 2016). Detta tillåter oss att skapa en bättre datering av alla runstenar som tas fram i
uppsatsen och som presenteras i källmaterialet.

2.2. Forskning kring relationen mellan Skandinavien och Bysans

Vikingar i österled och det så kallade ”Väringagardet” har länge varit ett aktuellt tema i forskningen
rörande den svenska vikingatiden. Detta har också länge varit ett aktivt forskningsområde gällande
studerandet av relationen mellan det forna bysantiska riket och Norden vilket kan ses i arbeten som
”Byzantium and the Viking World” av Fedir Androshchuk (2016). Boken är ett stort och relativt nytt
arbete inom ämnet som täcker flera områden av den skandinavisk-bysantiska relationen som
arkeologiskt material och olika skrivna källor. En del av ett större projekt från ”The International
Congress of Byzantine Studies” som påbörjades 2011 och del av temat “Byzantium Without Borders”
ledde till ett rundabordssamtal med fler europeiska akademiker med ämnet “Byzantium and The



Viking World”. Där fattades beslutet att fokusera på material i Skandinavien samt områden med
skandinaviskt inflyttade som dagens Ukraina, Ryssland och England, vilket passar syftet av denna
uppsats bra.

Bland andra texter kring ämnet finns Böndal’s ‘The Varangians of Byzantium’ (2007). Vilket är en
omfattande text angående Väringarna och Bysans, som fokuserar mer på det militära. Som de andra
texterna handlar det inte endast om runstenarna men tar stor användning av dem som nämner
Grekland/Bysans i en större kontext som är användbart och relevant för uppsatsen. Som en av de
omfattande texter angående Väringarna och Byzantium så är det också en relevant text även utanför
delarna med runstenar då det förmedlar en större kontext för runstenarna och runinskrifterna.

Hedenstierna-Jonsons text ‘Rus’, Varangians and Birka Warriors’ (2009) är ett ytterligare arbete som
kommer användas i denna uppsats. Här är inte fokus på runstenar primärt, men en del av runstenarna
tas fram och skrivs om i en större kontext. Fokuset i Hedenstierna-Jonsons artikel ligger främst på
relationen mellan Birka och andra olika befästa boplatser längst med östra vattenvägarna, mycket tas
även upp gällande Nordens och Väringarnas relation med det grekiska-bysantiska området som är
relevant för forskningsämnet, även om det inte alltid görs inom kontexten från runstenar.

Forskning har även genomförts inom fältet bysantiska mynt i Norden, tex. arbeten som Max Kusserow
masteruppsats ”Mer än bara mynt” (2019), vilket är en nätverksanalys av bysantinska silvermynt från
900- och 1000-tal. Detta kommer vara av stort nytta för delen gällande frågan av kronologisk skiftning
av greklandstenarna och importen av bysantiska mynt. Arbetet ger en detaljerad bild av de bysantiska
mynt som hittats i norra och östra Europa med väsentliga fakta som användas flitigt i kapitlet om
kronologisk skiftning. Andra arbeten som ”Byzantine coins in Viking-Age northern lands” av Marek
Jankowiak (2016) ger information som inte valdes att ha i Kusserows text då Kussorows arbete främst
handlar om nätverksteori där fokus mer är på var mynten finns. I den här uppsatsen är jag mer
intresserad av tidsperspektivet mynten ger.



3. Analys

3.1. Runstenarna
Alla runstenar som omnämner Grekland är lokaliserade inom de moderna svenska gränserna, varav
majoriteten är i Uppland med 18 runstenar och Södermanland med 7 runstenar. Detta följer också den
allmänna runstentraditionen i landet, där Uppland står för den stora andelen av hela landets runstenar
följt av Södermanland men med en stor skillnad mellan de två områdena. Uppland och Södermanland
är också områdena i hela Skandinavien som har högst procentuell kristen ikonografi bland deras
runstenar, 59% för Uppland och 54% av Södermanland. Det är också sant för antalet runstenar i län
som är signerade av en runhuggare, 18% för Uppland och 11% för Södermanland, något som är
relativt ovanligt i resten av Skandinavien (Sawyer 2000: 26–27). För greklandstenarna har fem av
dessa en signatur av en runhuggare, två av dessa är skapade av en man vid namnet Öpir (U 104 raa.se).
(U 922 raa.se), ett namn som framkommer i flera signaturer i Uppland området.

Då greklandstenarna följer den allmänna spridningsbilden, där Uppland står för den stora majoriteten,
är det lämpligt att påstå att runstenarnas placering inte är en reflektion av antalet greklandresande i
närområdet. Endast att runstentraditionen i Uppland ledde till en större andel av greklandstenar än i
resten av landet. Det bör också påpekas att ordet “Grekland”, “Grikklandi” i fornnordiska, hade
vidsträckt betydelse under vikingatiden och medeltiden. Detta var namnet för hela Bysans, inte endast
området som idag är den grekiska staten (Enoksen 1998:134). Det är viktigt att poängtera, då Bysans
gränser sträckte sig långt (se figur 1). Greklandstenarna är från olika perioder vilket också är viktigt att
tänka på då Bysans gränser ändrade sig dramatiskt under rikets historia, särskilt under vikingatiden
som greklandstenarna tillhör (Angold 2004: 599). I uppsatsen kommer fortsättningsvis Grekland
användas i betydelsen Bysans, greklandsstenar för runstenar som nämner platsen Grekland, samt
greklandsresande för personer som gjort resan till Bysans.

Figur 1. Det bysantinska riket och dess provinser vid Basil II:s död 1025 e.Kr. Skapad av: Cplakidas (CC BY-SA 3.0)



3.1.1 Status och skillnader
Majoritet av greklandstenarna går att klassificera som högstatusmonument med endast G 216 på
Gotland och Sö FV 1954;20 i Södermanland som står utanför denna klassificering. G 216 (se tabell 1)
är ett knappt 9 cm långt stenstycke som påträffades under grävning vid Timans i Roma socken på
Gotland och utav alla greklandstenar är den mest unik. Resten är tydliga monument medan G 216 går
att hålla i sin hand (se figur 2). Den följer inte heller den typiska skriftstrukturen för runstenar där
namnet för den som reste stenen och för vem skrivs och deras släktrelation. Texter lyder endast:
Ormika, Ulvair. Grekland, Jerusalem, Island, Särkland. Två personnamn Ormika och Ulvair som följs
av fyra platsnamn Grekland, Jerusalem, Island och Särkland. Intressant är också att detta inte är den
enda av Greklandstenarna som nämner Jerusalem. På U 136 står det: “Estrid lät resa dessa stenar efter
Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland”. Verbet “sœkja” som står på U 136
kan både betyda “söka” eller “attackera” vilket kan skifta betydelsen av en runsten rätt drastiskt på
vilket sätt man tyder den. Jesch antyder dock att “söka” är det mer troliga alternativet i detta fall (Jesch
2001: 66).

Det sista ordet på G 216, Särkland, är namnet för ett område oftast kopplat till de regioner som ligger
runt och emellan Kaspiska och Svarta havet. Detta namn framkommer i ett fåtal runstenar på det
svenska fastlandet. En del av dessa är de så kallade Invgarstenarna, 26 runstenar resta för folk som
reste med Ingvar den vittfarnes vikingatåg (Thunberg 2010: 6). G 216 verkar dock inte ha någon
relation till dessa runstenar utom omnämnandet av Särkland. Detta är också sant för relationen med G
216 och resten av greklandstenarna. Det enda som de delar är ordet Grekland. Lingvisten och
runologen Otto von Friesen påstår att runorna är huggna av det första personnamnet på stenen,
Ormika, därefter följer namnet på hans vän och affärspartner Ulvair. Ormika skrev ner namnen på de
platser deras handelsfärder fört dem (Jansson & Wessén: 1962: 234–238). Roma socken har också ett
antal depåfynd som direkt går att koppla till områden som omnämns på G 216, vilket innehåller mynt
från regionerna. Ett av dem innehåller exempelvis 15 arabiska, 4 tyska, 1 bysantinskt och 1 engelskt
mynt (Thunberg 2011: 26–29). Detta är dock inget som helt fastställer att G 216 tillhör en handelsman
som har skrivit platserna de har rest till då Gotland är ett område som har den högsta koncentrationen
av olika typer av mynt från vikingatiden.

Figur 2. G 216. Fotograf: Berig. CC BY-SA 3.0. Figur 3. Sö Fv1954;20 Sörmlands museum: 1960 CC BY-SA 3.0.

Resten av greklandstenarna går dock säkert att påstå vara högstatusmonument. Bedömningen av
runstenarnas status är baserad på Henrik Williams undersökningar angående de olika synvinklarna



som kan studeras för att komma fram till runstenarnas sociala dimension och status, faktorer som
ristningsteknik, lokalitet och till viss del lexem (Williams 2013). Det finns också andra faktorer som
Willams tar fram i sin text som inte kommer täckas, som Runbruk, Fonologi och morfologi. Dessa är
mer specialiserade faktorer som ligger utanför mitt kunskapsområde då de exempelvis kräver
kunnighet inom futhark. Stenmaterial kommer inte heller används som är en del av Williams faktorer.
Anledningen till det är att alla greklandstenar inte har en specifik klassificering på dess stenmaterial
där endast vissa är markerade som “sten”. Sammantaget gör detta att stora delar av Williams metod
inte kommer kunna appliceras på greklandstenarna. Dock påpekar Williams själv i sitt arbete att
faktorer som tas fram nödvändigtvis inte är belägg på vad som visar sociala mönster och endast att
dessa är faktorer som är lämpliga att undersöka och förhålla sig till (Williams 2013: 61).

Ristningsteknik är en viktig faktor för att skapa en förståelse av en runstens status. Tekniken har en
stor roll i skapandet av en runsten där skickligheten av huggaren avgör hela presentationen av det
slutliga verket. Williams beskriver det som “Ristningens allmänna karaktäristika är absolut av vikt:
”rakhet”, elegans, bredd och djup” (Williams 2013: 66), något som saknas från G 216 och Sö FV
1954;20. Det skulle dock vara rimligt att påstå G 216 inte var skapad som statusmonument likt resten
av runstenarna. Något som skulle resas längst med en väg för att passerande skulle läsa den, i stället
kunde det vara något som förvarades i hemmet eller något man har med sig i person. Men Sö FV
1954;20 är tydligt ett monument som resten av runstenarna.

Det finns områden där flera välhuggna runstenar blivit signerad av samma person, som den tidigare
nämnda Öpir. Något som kan visa att en särskild stenhuggare i sig själv, var ett sätt att visa status
genom runstenarna. Detta är dock inte alltid en indikation på ett högstatusmonument, det finns också
exempel på de som rest runstenar som är den som ristat den. Detta framkommer med Sö FV 1954;20
bland greklandstenarna. Som nämnt tidigare är det en av de fåtal greklandstenarna som står utanför
klassificering av högstatusmonument, baserat på Henrik Williams system. Där en man vid namnet
Björn reser en sten efter någon som dött i Grekland, mest troligen en son, bror eller far. Detta namn
framkommer inte i någon ytterligare runsten i området (Åhfeldt 2017: 47).

Tillsammans med den relativa enkla designen går det att säga med viss säkerhet att Sö FV 1954;20 inte
är ett högstatusmonument, åtminstone inte i relation till resten av greklandstenarna. Men inte lika
säkert sagt som med G 216. Med stor anledning till att stenen är fragmenterad och saknar en del gör en
helt säker bedömning svår, samt att dokumentation av stenen visar att det var hittad vid ett vadställe,
möjligtvis runstenens originella placering (Sö Fv1954;20 raa.se). Att en runsten är placerad på platser
som vid en bro eller bygräns, hamn, kyrka, tingsplats, väg eller vadställe är något som Williams säger
kan tyda på status (Williams 2013: 65). Så även med en mindre elegant ristning och ingen synlig
dekoration så kan det ändå vara av viss status. Sö FV 1954;20 är ett unikt fall bland greklandstenarna,
vilket var ett monument rest och ristad av samma person till en person som dog i Grekland, högst
troligt en familjemedlem. Till skillnad från Sö FV 1954;2 och G 216 finns runstenar bland
greklandstenarna som är av större status än de andra, en av dessa är U 112. Denna är också unik bland
greklandstenarna och de flesta andra runstenar då den är rest i minne delvis för en man som ännu var
vid livet, som var själva mannen som lät resa runstenen. U 112 lyder så har: “Ragnvald lät rista
runorna efter Fastvi, sin moder, Onäms dotter, hon dog- i Ed. Gud hjälpe hennes ande. Runorna lät
Ragnvald rista. Han var i Grekland, han var krigarföljets” hövding. Runstenen är ett stort flyttblock
på omkring 18m i omkrets, 1 km från Eds kyrka. Med två sammanhörande runristningar som var
tydligt varit avsedda att läsas av dem som färdades längst med vägen till kyrkan (Wessén & Jansson
1940: 157). Det mest tydliga tecknet på högstatus är dock användandet av ordet “forungi, som
Williams påpekar är det bland personbeteckningarna som vi har det rikaste fältet för sociologiska



resonemang (Williams 2013: 70). "Forungi" betyder “hövding”, men i detta sammanhang är det menat
till “krigarföljets hövding”, då befälhavaren av en gruppering av krigare. Det är dock även möjligt att
man menar att mannen var en hövding på traditionellt vis också i Skandinavien, ett lexem som
framkommer i andra högstatus runstenar Sö 338 som är rest för en annan “krigarföljets hövding” som
dog i Ryssland (Sö 338 raa.se).

U 112 ger tydlig information kring vad Ragnvalds resa till Grekland innebar, vilket var en militärfärd,
och högst troligt att han anslöt sig som befälhavare inom väringagardet, dvs. en bysantisk militärenhet
från slutet av 900-talet bestående av utländska trupper och som enligt Enoksen endast anlitade
nordbor. Väringagardet agerades också som kejsarens personliga livvakter (Enoksen 1998:135). Att
skriva ner att man var en befälhavare inom väringagardet är något som tyder på stor status för
individen. Det är värt att poängtera att inte alla greklandstenarna nödvändigtvis var resta för de som
anslöt sig till gardet vilket är tydligt är med U 112. En annan faktor är själva storleken av stenen, detta
är dock något som är omdebatterat. Det finns skilda meningar om det är stenens storlek eller ytan där
ristningen gjorts är det som skall ha mest betydelse (Williams 2013: 63). I mina egna funderingar och
argument lägger jag dock ingen större vikt vid det utifrån U 112 då själva ristningen fortfarande är
relativ stor samt att det är två inristningar på stenen (se figur 4).

Figur 4. Elias Wessén med U 112 vid 1909. Fotograf: Otto von Friesen. Ristingsområdet markerat i gult (CC0).



3.1.2. Statusskillnad med östersjöstenarna

Valet gjordes att använda runstenar som är resta för de som dött i östersjöområdet som material att
jämföra med greklandstenarna. Valet gjordes då det finns ett bra antal med 14 östersjöstenar, men
främst för närheten till området av Skandinavien. Vi vet att en lång resväg var något som
uppmärksammades i Skandinavien, särskilt när gäller resandet av runstenar. Det primära exemplet för
det är de så kallade Ingvarsstenarna. Mellan 21 och 26 runstenar är kopplade till ett enda vikingatåg,
något som tillsammans med hur det blev en del av dem isländska sagorna, visar hur viktigt detta
vikingatåg ansågs vara. Med namnet på vikingatågens ledare Ingvar den vittfarne, den långt resande,
reflekterar över att den långa resvägen till Särkland ansågs som imponerande (Krakow 2021: 102).
Som tidigare nämnt är namnet Särkland för ett område oftast vara kopplat till de regioner som ligger
runt och emellan Kaspiska och Svarta havet. Ett område som är betydligt längre ifrån Skandinavien i
jämförelse med resten av östersjöområdet.

Med detta sagt valdes just runstenar för de som dog i östersjöområdet då de dog så nära sitt hem. Detta
är en grupp runstenar som i teorin ska ha mest olikheter med greklandstenarna men ändå är en grupp
runstenar för de som dött utomlands.

Gruppen östersjöstenar består av 14 runstenar (U 180, U 214, U 346, U 356, U 439, U 533, U 698, Sö
39, Sö 198, Gs 13, Vg 181, G 135, G 319), där olika platsnamn ristas för var de avlidit jämfört med
greklandstenarna där greklandsstenarna oftast visar “han dog i Grekland” eller “han dog hos
grekerna”. Östersjöstenarna, troligtvis på grund av deras närhet, har mer specifika platsnamn. Detta
gör det dock mer svårt att säkert säga exakt var de dog. Exempelvis U 180 lyder “Sigvat och Torbjörn
och Torgrim och Ärenmund läto resa stenen efter sin broder Sigsten. Han dog i Viborg”. Olika
meningar om vilket Viborg det kan vara har gjorts, om det är Viborg i Karelen eller det danska Viborg
på Jylland (Wessén & Jansson 1940: 278–280), båda dock inom östersjöområdet. Andra som U 439 är
svårare att klassificera. Texten lyder Härlev och Torgärd läto resa denna sten efter Säbjörn(?), sin
fader. Han styrde skepp österut med Ingvar till Estland (?). Det råder delade meningar om det är en del
av östersjöstenarna eller de tidigare nämna Invgarstenarna och det är än svårare då U 439 idag är
förkommen med endast avbildningar av runstenen som finns att tyda. Inskriften av “Estland” har också
tolkats som “Österländerna”, ett allmänt namn för området öster om Skandinavien (Wessén & Jansson:
1943: 232–234). Resten av östersjöstenarna går att säkert säga omtalar om östersjöområdet.

Greklandstenarna och östersjöstenarna delar geografisk spridningsbild, med Uppland som har den
stora majoriteten av runstenar för båda grupperna med 8 runstenar av alla 14 östersjörunstenar som
följs av 2 från Södermanland. En skillnad är dock att Gotland, liksom Södermanland har 2 runstenar,
jämfört med den enda från Greklandstenarna som inte är en traditionell runsten (G 135 raa.se), (G 319
raa.se).

Granskningen av östersjöstenarna visade inte på någon särskild tendens att de allmänt var av lägre
status än greklandstenarna utifrån de olika faktorer som Williams tog fram som runbruk, fonologi och
morfologi, ristningsteknik, lokalitet och lexem. Vissa av östersjöstenarna går även att argumentera om
de är av högre status än flera av greklandstenarna. Ett av dem tex. är Vg 181 (se figur 5) som lyder:
“Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande ung man. Han blev dräpt i Estland.
Håvard(?) högg stenen” (Wessén & Jansson 1940: 325).



Figur 5: Vg 181. Fotograf: Berig. CC BY-SA 3.0

Sten följer det som Williams beskriver vad som gör en bra rikstingstekning, “Ristningens allmänna
karaktäristika är absolut av vikt: ”rakhet”, elegans, bredd och djup” (Williams 2013: 66). Vg 181 har
också en signatur av runristaren “Håvard”, ett namn som enbart dyker fram i relation som skapare av
runstenar, endast en annan gång på den norska runstenen N 140. Här är Håvard skriven som målaren
av runstenen (N 140 raa.se). Även om signaturen inte dyker upp någon annanstans så går det ändå att
påpeka ristarens skicklighet. Wessén påpekar att “runstenen vittnar om ristarens bekantskap med vissa
drag i runstensornamentikens utveckling på andra håll i vårt land och bruket av figurelement med
hemortsrätt långt utanför Sveriges egna gränser” (Wessén & Jansson 1940: 327). Där besten på
runstenen har liknande avbildningar på andra runstenar som DR 271 från Danmark (DR 271 raa.se).
Vg 181 är också den enda runsten som tydligt nämner Estland. Som tidigare nämnt är det osäkert om
U 439 omnämner Estland eller Särkland. Det är också möjligt att stenen var rest tillsammans med en
bro som ligger strax norr om stenen, dock så nämner inte stenen det (Larsson 2002).

3.1.3. Relation och genus

Av alla greklandstenar som nämner ett namn är alla resta för en man. Detta följer den allmänna
könsfördelningen av alla runstenar, där endast 10% av runstenar är resta för kvinnor (Harrison &
Svensson 2007 s.196). Men det existerade en runsten som idag är förkommen. Den tillhör inte
greklandstenarna, men den talar om Jerusalem. U 605 var beskriven och avtecknad av Mårten
Aschaneus i hans anteckningsbok. Runstexten lyder: “Ingerun, Hårds dotter, lät rista runorna efter sig
själv. Hon vill fara österut och u t till Jerusalem. Fot ristade runorna”. Denna text är väldigt unikt,
dels för att den är rest för en kvinna och som tidigare sagts endast utgör 10% av alla runstenar, men än
mer intressant är att den är rest för person själv (Wessén & Jansson 1949: 4–9).



Kvinnor gjorde högst troligtvis resor till Bysans från Skandinavien även om de var i en yttersta
minoritet. U 605 är den enda runsten som ger information om att detta kunde ske och därmed anses
vara viktigt att ha med. Kvinnor är som sagt inte högt representerande bland de hedrade på runstenar,
dock är kvinnor väl representerade bland flera av greklandstenarna som de som stod bakom resningen
av dem. Av greklandstenarna framkommer sju kvinnonamn, Estrid (U 136), Ingetora (U 270), Tova (U
431), Torgärd (U 518), Ingas (U 73), Gudrun (Sö 165) och Asgöta (Öf 94). Flera av greklandstenarna
har en fragmenterad text där namnet på den som reste stenen saknas så möjligen är antalet kvinnor
representerad på greklandstenarna fler än sju. Vissa kvinnonamn står också tillsammans med
mansnamn vilket representerar oftast deras män eller bröder. Det förekommer dock inskrifter bland
greklandstenarna som endast är resta av kvinnor. Som U 73 som lyder: “Dessa märken äro gjorda efter
Ingas söner. Hon kom till arv efter dem, men bröderna — Gärdar och hans broder — kommo till arv
efter henne. De dogo i Grekland.”. Vid tolkningen måste denna inskrift ses i samband med U 72 som
lyder: “Gärdar och Jorund låter resa dessa stenar efter sina systersöner Ärnmund och Ingemund”.
Tillsammans har båda stenarna utgjort ett monument som tyvärr är splittrat, något man kan säga med
viss säkerhet då U 72 nämner “dessa stenar” (Wessén & Jansson 1940: 95–99).

Ingas bröder, Jorund och Gärdar var troligen de som finansierade monumentet. Dock är det värt att
poängtera att Ingas namn är ristat på hennes egen runsten som är rest för henne och hennes söner.
Stenen är också viktig då den visar hur arvet hanterades i detta sammanhang, där Ingas får arvet av
hennes två söners, som sedan ska ärvas av hennes bröder när hon dör, något bröderna säkert ville
understryka med inskriften på runstenen rest i sina systersöner. U 73 och U 72 kan även tala för värdet
av det som greklandresande kunde ta med sig hem eller av deras överlevande kamrater om dem själva
föll i Grekland. Alternativt kan det handla om arvet efter deras fader som kan ha dött innan dem då han
inte förekommer i runtexten. Att arv i samband med de som reste utomlands kunde varit ett problem i
samhället framgår av Sverige äldsta lagtext, Västgötalagen, troligen från 1220-talet (Lovén 2016: 53).
Här står “Ingen mans arv tager han, medan han sitter i Grekland” (Snædal 2016 :39), menat att ingen
man som är i Grekland kan ärva sin familjs mark eller andra ägodelar medan han är borta. Lagen är
väldigt vagt förklarad varför det är svårt att påstå om de blev förevigat arvlösa av allt som kom i arv
under resan eller om arvet tas tillbaks om de återvänder. Uppenbarligen var det ändå något som dök
upp i samhället och talar för att det var ett problem då man skrev lagar om det.

Alla runstenar som har text om relationen mellan den hedrade och den som reste runstenen handlar om
en familjerelation. Dock så kan det vara ingift släkt också som tas fram i U 792 som är rest utav en
man vid namnet Kår för sin fader, men också en man vid namnet Kabbe som var hans svåger.
Vanligast är dock att runstenen restes till ens fader eller son. Vissa av greklandstenarna är till för flera
individer, oftast bröder som i den tidigare nämnda U 72. Andra greklandstenar som U 1016 lyder “Ljut
skeppshövding reste denna sten till minne av sina söner. Den hette Åke, som för gicks utomlands. Han
styrde skeppet, han kom till Greklands hamnar, han dog hemma...” (Wessén & Jansson: 1953: 224).
Värt att poängtera är att hamnar nämns och inte endast en hamn, vilket kan ge en ledtråd om att det var
en handelsresa (Jesch 2001:100). I detta fall verkar det som endast sonen Åke reste till Grekland och
senare återvänt och senare avlidit. Alternativt kan alla bröder ha rest till Grekland men endast Åke
återvände och därmed inkluderade inskriften att “han dog hemma”. Andra runstenar som är för bröder
är Sö 163 och U 1087.

3.2. Pireuslejonet och Haga Sophia

Runinsikfter om Grekland var inte endast skapade i Skandinavien. När greklandresande nådde Bysan
lämnande fler sig tecken efter sig på resan. Det första som säkert utmärktes när greklandresande nådde
den bysantiska huvudstaden Konstantinopel var den stora katedralen Haga Sophia. Byggd på order av



Kejsaren Justinianus 532 och som sätet för den kristna patriarken av Konstantinopels (Avdoulos 2015:
182). I Haga Sophia finns det över 2,000 graffiti som dokumenterades 1969 av Barbara Van Nice. Till
skillnad från majoriteten av modern graffiti så är dessa inristningar skapade i olika delar av katedralen,
som på pelarna av marmor. Dessa är skapade över en period över 1400 år (Kalavrezou-maxeiner &
Obolensky 1981:5).

Tre av dessa inristningar är identifierade som nordiska runor. Dessa är; By NOR1999;26 på en
balustrad i en nisch på norra galleriets västra del och är daterad till 725–1100 och består endast av
namnet “Arne” (Fischer 1999: 26). Den andra är By Fv1970;248 som finns på södra läktaren i
mellersta arkaden. Även denna har endast ett namn, “Halvdan”, och som har en väldigt bred datering
från 725–1500. Dock så består ristningen av ett femtontal fler tecken men som saknar språklig mening
(Larsson 1989: 12). Sista är Futhark 2016;103 placerad i en fönsternisch på östra väggen i norra
galleriet och som identifierades relativt nyligen, 2011, och är daterad till omkring 1050–1150. Detta är
också den längsta av de nordiska runinristningarna i Hagia Sofia och lyder: “Arinbárðr gjorde dessa
runor” (Melʹnikova 2016: 106).

Det är inte bara texter som var huggna i Hagia Sophia, omkring 35 stycken graffitis av båtar med stor
bred av variation och komplexitet har identifierats. Vissa av dessa skepp går dock att identifiera med
viss säkerhet till typiska vikingaskepp. Mest tydliga tecken är skeppens ikoniska drakhuvuden (se
figur 6). Thomas Thomov har identifierat fyra stycken vikingaskepp, vissa mer övertygande än andra.
Thomov påpekar att graffitin visar hantverksdetaljer som segel, roder, åror, master och även snidade
förstävar, vilket pekar åt att dessa var gjorda av människor som kände till havet och fartygen. Viktigast
är dock att det visar på skandinavisk aktivitet i Grekland bortom de skriftliga lämningarna. Tolkningen
av dessa båtar skiljer mycket mellan olika forskare. Enligt M. Goudas är detta endast vanlig graffiti,
som endast skapades i rent tidsfördriv. Andra tycks ha försökt skapa en större mening bakom
skeppgraffitin (Thomov 2014: 172–183), forskare som I. Nakas hänvisar att majoritet av skeppgraffiti
har hittats i kristna byggnader som Hagia Sophia. Även vissa går att hitta vid islamska monument trots
att islam officiellt förbjöd bildkonst. Nakas påpekar att fler forskare har sett detta som bevis för att
skeppgraffiti är mer en enkel graffiti, att det kan tolkas mer som en form av votivgåva. En votivgåva är
en form av gåva som lämnades till gud eller ett helgon när man nådde fram till sin destination under en
pilgrimsfärd (Nakas 2021:50). Ett skepp som votivgåva har länge varit en vanlig gåva från olika
pilgrimer som tog sig via skepp till sin destination samt olika handelsfolk och sjömän (Delouca 2017:
374).

Figur 6: Avbildning av skeppgraffiti. Södra galleriet, Hagia Sofia (Thomov 2014: 175).

Den mest uppmärksammande runinskriften går dock att finna på det så kallade Pireuslejonet. Ett
Marmorlejon som var placerad i hamnen Pireus, Aten. En hamn som möjligtvis har varit i bruk sedan
det sena 400-talet f.Kr och där lejonet kan ha varit placerat möjligtvis omkring 2000 år då lejonets
former är typiskt från 300-talet f.Kr. Under en tid tycks lejonet även varit en fontän. Den turkiske
1600-tals resenären Evliya Çelebi beskriver hur vattnet leddes i ett vattenrör av bränd lera genom
lejonets mun ner i en cistern framför lejonets fötter. Idag finns Pireuslejonet i Venedig då den togs som



krigsbyte av Republiken Venedig 1687 (Snædal 2014: 7–9).

Det var språkforskaren Johan David Åkerblad som först uppmärksammade runorna år 1798 eller 1799.
Därefter har Pireuslejonet varit ett aktivt material för forskning av olika runologer. Tolkningen av
runorna har varit en lång process på grund av flertalet skador som lejonet varit utsatt för under åren
Snædal 2014: 10–13). Dock har man kunnat tyda en del av runorna, inskriften på lejonets vänstersida
lyder; “… de högg(?) (runorna), hälftens (i.e. truppens) män … och i denna hamn, dessa män högg
runor efter Horse bonde … Svear ombesörjde detta på lejonet. (Han) föll/omkom innan han kunde
uppbära en gäld.” Detta är även texten som är daterad som den förmodligen äldsta av alla texter på
lejonet enligt Snædal (Snædal 2014: 14–24). En av de mest uppmärksammade delarna av texten är
nämnandet av Svear, något som inte framkommer i några andra runinskrifter. Dock så framkommer
det omnämnande av landet “Svitjod” som går att koppla till Svear (Snædal 2014: 19). Något som kan
tyda på att dessa män var från dagens Sverige. Snædal påstår dock att ’hälft’ som befann sig i Pireus
när ristningen gjordes säkert varit en blandad trupp av svenskar och norrmän, även danskar och
islänningar (Snædal 2014: 20). Detta kan vara möjligt men kan argumenteras utifrån greklandstenarna.
Dvs. att alla är från Sverige med en starkare runstentradition i Svealand, särskilt Uppland och
Södermanland och att det främst skulle röra sig om folk inom dagens svenska gränser. Texten säger
också tydligt “Svear ombesörjde detta på lejonet”, vilket kan tala för att de ville påpeka att det var just
svear som gjorde det och inte några andra i truppen. Snædal skriver att redan på 1020-talet hade bruket
att resa runstenar i stort sett upphört i Danmark och i Norge blev den traditionen aldrig särskilt utbredd
under vikingatiden. Vilket kan förklara varför Svearna var de som högg/ombesörjde runorna då det var
en tradition som många från Svitjod var vana med, något som de kanske ville skriva i själva texten
också.

En annan del av texten som behövs uppmärksammas är omnämnandet av “gäld” Detta är ett ord som
framkommer i olika runinskrifter i Skandinavien. Som i Sö 166 där det står: “Grytgård, Enride,
sönerna, gjorde efter sin raske fader. Gudve var västerut i England, skiftade gäld. Borgar i Saxland
(hem)sökte han manligen” (Sö 166 raa.se). “Gäld” är då en betalning som man ger för att inte bli
härjad. Helt enkelt utpressningspengar, Snædal lägger dock till att “gäld” också kunde vara en avgift
man betalade för skydd emot andra härjade trupper. Två av greklandstenarna nämner något likande, på
Sö 163 står det; “Trydrik (reste) stenen efter sina söner, goda unga män. For Olev till Grekland
skiftade han guld.”(Sö 163 raa.se), på Sö 165; “Gudrun reste stenen efter Heden. (Han) var Svens
brorson (el. systerson) som var i Grekland och skiftade guld. Krist hjälp anden. Krist älskade han
alltid” (Sö 165 raa.se). Där båda texterna tillsammans med texten på Pireuslejonet visar på lockande
finansiella anledningarna att resa till Grekland.



Figur 7: Pireuslejonet. Fotograf: Didier Descouens (CC BY-SA 4.0).

Lejonet har även en inskrift på vänstra sidan av låret som troligtvis inte har något samband med texten
innan. Denna text är betydligt mindre där det står: “Krigare/unga män ristade runorna”.
Ristingstekniken skiljer sig också från den andra större texten som är mer traditionellt ristad. Denna är
snarare mer skuren eller skrapad, möjligtvis av en kniv. Den framstår vara en mer tillfällig skapelse
jämfört med den mer ordentliga större ristningen. Den lämnar heller inga ledtrådar till vilka huggarna
kan vara, förutom att de är “drængiar” översatt till krigare eller unga män, ett ord som förekommer i
alla skandinaviska länders runtexter. Snædal tillägger dock att norska runinskrifter och i
norsk-isländska skaldediktningen delar stavningen av ordet “trikir”, vilket skiljer sig från den svenska
“trikiaR” vilket pekar mot att denna ristning var gjord av isländsk/norska greklandsresande (Snædal
2014: 24–25). Det är värt att poängtera då runstenmaterialet i denna uppsats täcker endast 'svenska’
greklandsresande. Materialet talar för att det främst var folk från dagens Sverige som reste till
Grekland men det var självklart andra som också gjorde liknande resor. Som nämnts tidigare i arbetet
så följer greklandstenarna spridnings mängden med övriga typerna av runstenar i de olika landskapen i
Sverige där Uppland står för den stora majoriteten. Detta är också sant för Sverige i sin helhet står för
majoriteten av runstenar och där traditionen varade längst (Snædal 2014: 20). Så runstenarna behöver
inte vara en reflektion av att Sverige stod för mest antal Greklandresande, endast att runstentraditionen
i Sverige var mer aktiv och varade längre.

Slutligen så är det en runristning på lejonets högra sida, som Snædal poängterar är av typiskt
uppländskt slag. Där hon tar fram U 112, det stora flyttblocket i Ed som har skrivits om tidigare i detta
arbete. Det är också det mest professionellt gjorda ristningen på lejonet. Tyvärr så är detta också det
område på lejonet som är mest skadat, vilket gör tydandet av texten allt svårare. Det man har kunnat
tyda är; “Åsmund ristade … dessa runor, de Eskil/Askel … … Torlev(?) och …” (Snædal 2014:
25–32). På grund av att texten är så fragmenterad är det svårt att tyda någon typ av mening eller annan
information ifrån den, enbart att den framstår vara huggen av någon som var van med att hugga runor.
Snædal lägger dock till att Slingans komposition har flera motsvarigheter i södra Uppland, ett område
som redan nämnt i min text och har en rik tradition av runstenskapande. Något hon tidigare nämnt var
att den var av typiskt uppländskt slag och åter hänvisar till U 112 som talar om krigarföljets hövding
Ragnvald som högg runorna själv. Snædal säger också att U 209 delar likheter med U 112 som också
var huggen av en greklandsresande (Snædal 2014: 25). Detta påstående är inkorrekt, U 209 delar
likheter med U 112 men det är inte om en greklandsresande. På U 209 står det: “Torsten gjorde
[minnesvården] efter Arnmund, sin son, och köpte denna gård och förvärvade [rikedom] öster ut i



Gårdarike”. Gårdarike är inte del av Grekland, Gårdarike är en vanlig översättningen av olika
benämningar som “Gardaʀ” (Söderberg & Brate 1900: 92) och “Garðum” (Wessén & Jansson 1940:
316) till området som är idag Ryssland (raa.se Gårdby kyrka Mörbylånga kommun). “Grikklandi” på
fornnordiska var namnet för Bysans (Enoksen 1998:134). Inte Gårdarike som vid en snabb översyn
möjligtvis går att förväxla. Gårdarike var dock ett viktigt område med stort utbyte mellan den
grekiska-bysantiska och nordiska världen där folk och varor reste fram och tillbaka mellan
Skandinavien och Bysans (Hedenstierna-Jonson 2009: 166), något som var betydelsefullt inflytande i
det skandinaviska samhället. Dagens Ryssland och Ukraina var ett stort gränsområde med flertalet
handelsvägar där fler kulturer möttes av olika nomadkulturer från stäpperna som Volga-bulgarer,
Khazarer och Magyarer. Men också stora riken som det växande islamiska kalifatet och det viktigast i
detta arbete, det Bysantiska riket (Hedenstierna-Jonson 2009: 140). Med det sagt så har Snædal
tekniskt sett fel när hon påstår U 209 är om en greklandsresande, Gårdarike var dock ett område som
påverkades av grekiska influenser bland andra, då det var ett gränsområde med flera kulturer.

3.3. Kronologisk skiftning och Bysantiska mynt

Materialet som presenterats i detta arbete visar på en lång period av aktivt greklandresande. Med
runstenar från tidigast det sena 900-talet fram till omnämnandet: “Ingen mans arv tager han, medan
han sitter i Grekland” (Snædal 2016 :39) i västgötalagen från 1220-talet (Lovén 2016: 53).
Sammantaget skapar det en period av nästan 300 år av resande till Grekland från Skandinavien. Frågan
blir om detta var ett fenomen som var detsamma genom dessa 300 år eller om det går att se skillnader
från olika perioder av resorna.

Man kan börja med att kategorisera greklandstenarna utifrån vilken tidsperiod de är resta. Att säkert
datera runstenar är inte en helt enkel eller säker process, i mitt arbete är dateringen endast baserad på
Anne-Sofie Gräslunds ornamentiktypologi som den används i Magnus Källströms studie från 2016. De
tidigaste greklandstenarna är från slutet av 900-talet och början av 1000-talet. Detta går att koppla med
de först skrivna grekiska-bysantiska källorna av skandinaviska legoknektar som var skriven 1034
(Blöndal 2007: 6). Dock har resor till Bysans pågått innan detta. Som historien om prins Valdemar i
Kiev som uppges skickat 6000 män till bysantiska kejsaren Basilius II år 988 (Snædal 2014: 35).
Blöndal påstår dock att det även finns tidigare skriftliga källor om kontakt mellan Skandinaver bosatta
i Ryssland och Bysans. I texten ‘Annales Bertinia’ står för åren 836–839 att män från ett land vid
namnet “Rhos” besökte Konstantinopel för att förhandla ett handelsavtal. Dessa “Rhosi” skulle senare
genomföra en räd mot Konstantinopel 860 men där en storm förstörde stora delar av deras flotta och
resterande blev besegrade av Bysans trupper. Vilket vidare ledde till ett avtal mellan dem och Bysans
där bland annat mer av folket av “Rhos” skulle skickas till kejsarens tjänst (Blöndal 2007:32–33). Hur
mycket dessa “Rhosi” var olika ryska folkgrupper eller skandinaver är svårt att säga och är ett stort
och komplexet ämne som står utanför frågeställningen för denna uppsats. Historien om Valdemar i
Kiev och kejsaren Basilius II år 988 ger dock ett bra startdatum att utgå ifrån, även om det inte är det
alldeles första. Det är också Basilius II som anses vara grundaren till väringagardet (Browning
1992:195).

Gräslund skapade en kronologi utifrån hennes ornamentiktypologi där hon delade in olika stilgrupper
främst på designen av huvudet av djuret på stenen. Antalet greklandstenar som är från perioden
c.980–1015 är 6 stycken. Dessa saknar ornamentik och består endast av linjer för runorna. Följande
grupp är från c.1010–1040 som består av 4 runstenar, som följs av den största gruppen av 8 runstenar
c.1000–1050.c. Därefter blir det betydligt färre med gruppen c.1045–1075 som är endast 3 stycken,
följt av c.1070–1100 som är 4 och den sista gruppen c. 1030–1100 som är endast en runsten. De sista 3
är oidentifierbara. Delar av grupperna som tas fram av Gräslund skapar frågor då flera av dateringarna
börjar med ett senare år och slutar med ett tidigare. I Källströms text står det också att Gräslund har
föreslagit absoluta datum för dessa grupper, baserat på mer exakt daterat arkeologiskt material. Vad



detta arkeologiska material skall hjälpa till med gällande mer exakt datering förklaras inte vidare
(Källström 2016: 176–177). Dock går det klart att se att majoriteten av runstenar restes innan c.1050.
Efter det restes det fortfarande runstenar för greklandsresande men betydligt färre än förr. Runtexten
från dessa olika grupper visar inte något tydligt tecken på olika typer av greklandresor. Fler grupper
innehåller omnämnandet av rikedomar, möjliga krigståg och nämner kristna fraser som “Gud hjälpe
hans själ”. Det enda som går att fastställa utifrån greklandstenarna själva genom Gräslunds
ornamentiktypologi är att det var betydlig fler greklandstenar som restes innan c.1050.

Frågan blir då varför detta skedde? Andra arkeologiska material kan möjligtvis ge oss bättre data att
arbete med. I Max Kusserow masteruppsats ”Mer än bara mynt” (2019) skapade han en användbar
tabell över antalet mynt för varje bysantisk regent som kan hjälpa oss att skapa en klarare kronologi.

Tabell 3. Översikt över antal mynt för varje regent och fyndområde. Skapada av Max Kusserow.

Kusserows syfte är främst till för att visa antalet mynt i olika områden. Vi vill dock endast veta vilken
tidperiod de är ifrån så jag skapade en annan tabell baserad på Kusserows tabell med alla mynt
kombinerade i en enda spalt för enklare läsning. Dessa är då mynt som är hittade från Gotland, Polen,
Estland, Sverige, Danmark, Finland och Vitryssland, vilka har kombinerats i tabellen nedanför (se
tabell 4). Tillägg gjordes också av en tabell från Marek Jankowiak (2016), som hade en liknande tabell
men med kejsarna Constantine VIII, Michael IV och Michael V som inte var inkluderade i Kusserows
tabell.

Tabell 4. Översikt över antal mynt för varje regent. Skapad av Julius Backman Jääskeläinen baserat på Max Kusserow tabell
med tillägg från tabell från Marek Jankowiak.

Nu kan man tydligt se vilka bysantiska mynt som det hittats flest av i östersjöområdet, dock behövs
vissa delar förklaras vidare. Constantine VIII, Michael IV och Michael V står tydligt för det minsta
antalet av mynt med 7 mynt som är baserat på 3 kejsare med en sammanlagd regeringstid av 17 år.
Detta är följt av Nicephorus II som har betydligt fler men ändå endast 46 mynt. Detta kan dock
förklaras på hans korta regeringstid av endast 6 år då han blev mördad av sin egen general och
syskonbarn Tzimiskes, (senare John I) 969 (Riedel 2015:126). Den som står för mest antal mynt är
Basil II som till skillnad från Nicephorus II hade den längsta regeringstiden av tabellens regenter på 49



år. Den som står för näst mest antal mynt är medkejsarna Constantin VII och sonen Romanus II med
224 mynt. Följt av John I med 143 mynt och endast 7 års regeringstid, nära till Constantines XI 114
mynt som hade en längre regeringstid på 13 år.

Det gäller att ha i åtanke att många av de bysantiska mynt som hittats har främst kommit i depåer som
kan innehålla ett flertal mynt. En depå som hittades i Hemse exempelvis hade 123 bysantiska mynt,
flera av Constantine IX (Jankowiak 2016: 118). Med det sagt kan en depå väsentligt ändra
informationen man arbetar med. Utifrån den data vi nu har så visar den att majoriteten av mynten är
hittade i nordliga skatter från mellan 945 och 990-talet. Det framstår som att myntimporten började
starkt under Constantin VII och sonen Romanus II tid och sedan saktade ner under Nicephorus II
regeringstid, för att åter öka till det högsta inflödet av bysantiska mynt under regeringstiden av John I
och Basil II. Myntimporten upphörde nästan helt och hållet under regeringstiden av Constantine VIII,
Michael IV och Michael V. Slutligen ökade myntimporten igen men inte till samma höjd med
Constantine IX (Jankowiak 2016:125)

Den stora frågan som väcks är vad var det som hände under den 17 år långa regeringstiden för
Constantine VIII, Michael IV och Michael V. Enligt bysantiska källor så var Constantine VIII en usel
regent som beskrevs så här av Michael Psello; “Att vara dominerad av hans frosseri och sexuella
passioner” (Lilie 2014:167). Gällande Michael IV går det inte att hitta någon markant information som
kan ha lett till att så få mynt från hans regeringstid har hittats även då han regerade i sju år. Hans
efterträdare och syskonson Michael V hade och endast regerade i fyra månader som kan förklara
bristen av mynt av hans regeringstid.

Det är den makedonska dynastin 867 till 1056 som anses var den gyllene åldern för det bysantiska
riket. Det är också under denna tid som vi ser den stora majoriteten av myntimport till Skandinavien.
Början av denna period är även nära perioder där de så kallade “Rhosi” kommer i allt tätare kontakt
med Bysans (Blöndal 2007:32–33). Det är under denna tid som Bysans lyckas expandera sina gränser
genom att erövra och återerövra olika områden i medelhavsområdet (Browning 1992: 93–96). Det var
en tid av stort och aktivt krigförande, något som säkert krävde mycket militär kraft. Det är här vi ser
inkallandet av allt mer utländska trupperna som det tidiga nämnda utlämnandet av 6000 män från kung
Valdemar i Kiev till kejsaren Basilius II år 988 (Snædal 2014: 35).



4. Diskussion

4.1. Status, relation och genus
Det går med säkerhet att påstå att majoritet av greklandstenarna är högstatusmonument vilket är
baserat på olika faktorer som Henrik Williams tagit fram i sitt arbete. Men som han själv nämner så är
detta inte en helt säker metod, endast olika faktorer som en skall hålla i åtanke när man analyserar
runstenar. Mer skulle kunna göras i framtida forskande då flera av faktorerna som tas fram av Williams
kräver kunskap inom futhark eller att man ägnar sig åt att noggrant läsa Riksantikvarieämbetets
digitala runinskrifter tillsammans med de olika faktorerna som runbruk, fonologi och morfologi som
inte täcktes i detta arbete. Något som vore önskvärt i mitt arbete men som inte kunde genomföras på
grund av tidsbegränsningen. Greklandstenarna som presenterades ska inte tolkas som de enda som
reste ner till Grekland. Resningen av runstenar var inte en vidspridd tradition i hela Skandinavien
under 1000-talet, det var också något som allmänt går att påstå vara en aktivitet främst av dem högre
uppsatta i samhället. Något som bör hållas i åtanke så det inte skapar en inkorrekt föreställning av
vikingatida Skandinavien. Men ofta inom arkeologin är det elitens lämningar som finns tillgängligt för
arkeologer, dock skulle jag inte säga att dessa runstenar är resta för samhällets toppelit. Flera av
greklandstenarna tyder på individer som är väletablerade men inte tillhör någon som ingår i en
samhällselit. Fler var säkert handelsfolk eller unga krigarmän som alla lockades att skapa en bättre
situation hemma efter en greklandsresa. Något som reflekteras i flera av runtexterna där det talas om
att “skifta guld” och "förvärvade ägodelar ute i Grekland åt sin arvinge”. Något som vi ser än idag,
folk som tar sig till mer rika länder för att tjäna pengar till de som är kvar i hemlandet. Fler drevs
säkert också av personlig vinst och lyx då det säkert talades av ‘Miklagård’, den stora staden i öster av
folk som har varit där och hur mycket det skilde sig till livet i Norden.

I relationerna som visar sig i greklandstenarna så skiljer det inte mycket från resten av runstenar i
Skandinavien. Som tidigare nämnt är alla greklandstenar resta för en eller fler män. Något som följer
den allmänna könsfördelningen av alla runstenar, där endast 10% av runstenar är resta för kvinnor
(Harrison & Svensson 2007 s.196), vilket också visar på ett klart patriarkaliskt samhälle. Dock så
omtalar fler av greklandstenarna kvinnor, fruarna, barnen, systrarna och mammorna till den fallne. Där
kvinnor inte sätts i centrum men att man kan ana en del utifrån deras roll i resandet av runstenar. Vissa
av greklandstenarna är endast resta av kvinnor, vilket kan tala om vissa kvinnors finansiella kapital
och rättigheter i vikingatida Skandinavien, ett ytterst intressant forskningsämne som bör undersökas
vidare i kontext till runstenforskning.

4.2. Anledningar och kronologi

Som tidigare nämnts i historien gällande Valdemar i Kiev som uppgavs skickat 6000 män till
bysantiska kejsaren Basilius II år 988 (Snædal 2014: 35), verkar det inte vara någon slump att Basilius
II är regenten som står för flest bysantiska mynt i östersjöområdet under individuella kejserliga
regeringstider. Detta stämmer också överens med greklandstenarna, där majoriteten av runstenar restes
innan c.1050 och i och med slutet av Basilius II regeringstid så blev också myntimporten och
resningen av greklandstenar allt färre. Att greklandstenarna inte reflekterar mynt-importen under
900-talet kan förklaras genom att runstentraditionen inte var lika välspridd under den tiden. Sverige



hade ett aktiv runstensresande under hela 1000-talet (Snædal 2014: 20) och runstenar restes innan
1000-talet, men en majoritet restes i slutet av vikingatiden på 1000-talet (raa.se Runstenar).

Utifrån studerandet av greklandstenarna kan jag inte påstå att anledningarna till att resa till Grekland
inte skilde sig vidare från varandra. De som tog sig dit hade hopp om finansiell vinst som fler av
greklandstenarna talar om. Att greklandstenarna slutar omkring 1100-talet men att västgötalagen som
troligen är från 1220-talet och som säger “Ingen mans arv tager han, medan han sitter i Grekland”,
kan tala för att greklandsfärder fortfarande gjordes även om runstenar inte längre restes för dem.
Utifrån runstenarna, mynten och det skrivna materialet så framstår det att de gyllene åren för
greklandresande var under Basilius II regeringstid.

Dock behöver inte alla greklandresande varit lockade av finansiell vinst även om det självklart var en
stor motivation för många. Jag skulle dock argumentera för att det fanns en del av greklandresande
som främst var drivna av religiösa faktorer. Greklandstenarna var resta i ett samhälle som började bli
del av den större kristna världen, dock inte i alla delar av Skandinavien, men allt fler var kristna vid
denna tid. Detta reflekteras även i själva runstenarna. Den stora majoriteten har kristna kors och
kristna böner som “Gud hjälpe deras ande och själ”, “Krist älskade han alltid” och “Gud och Guds
moder hjälpe hans själ”. Platser som Jerusalem tas också fram som i G 216 och U 136, dessa har
kunnat varit handelsresor men också pilgrimsfärder eller möjligtvis båda. Enligt mig så är
inristningarna och graffitin i Hagia Sophia också tecken på pilgrimsfärder eller handelsresor
tillsammans med pilgrimsfärder. Som tidigare togs fram så finns det mycket som talar för att graffitin
av skepp i Hagia Sophia kan vara en form av votivgåva och som tack till högre krafter att deras skepp
lyckades ta dem till deras destination. Samt att det i inristningarna som är identifierad innehåller alla
namn, Halvdan, Arinbárðr och Arne. Dessa går att avfärda som vanligt graffiti, då att skriva sitt eget
namn inte är ovanligt att klottra. Jag skulle dock argumentera för att det är möjligt att dessa är försök
att lämna bevis på deras pilgrimsfärd, om det är till andra eller högre krafter är oklart. Det är inte heller
endast i Hagia Sophia som klotter hittats, inskrifter som N 351 i Norges kända Borgunds Stavkyrka där
inristningen tyvärr inte hade en svensk översättning men som lyder: “Þórir carved these runes on the
eve of Olaus-mass, when he travelled past here. The norns did both good and evil, great toil … they
created for me.”. Andra ristningar har också gjorts i flera kyrkor på Gotland (Riksantikvarieämbetet
K-blogg). Dessa kan också vara vanligt klotter och det skulle vara intressant att se vidare forskning
kring detta ämne och för att se Skandinavernas religiösa perspektiv med införandet av kristendomen
under den sena vikingatiden.

4.3. Sammanfattning
Syftet med denna undersökning har varit att skapa en bättre förståelse för hur greklandstenarna i
Skandinavien och runinskrifter som skapades i Bysans passar in i det vikingatida samhället utifrån
olika sociala dimensioner som genus, relation och social status, samt hur den kronologiska skiftningen
sett ut utifrån greklandstenarna och myntimporten av bysantiska mynt. Greklandstenarna själva visar
ingen tydlig kronologisk skiftning i innehåll. Det sker olika förändringar i ornamentiken genom
tiderna men inte mer än så. De flesta går med säkerhet att påstå vara högstatusmonument. Den
komparativa studien som gjordes med östersjöstenarna visar att greklandstenarna inte automatiskt är
av högre status än andra runstenar från 1000 och 1100-talet som rests för dem som har fallit
utomlands. De är inte heller annorlunda än andra runstenar i faktorerna av relationerna mellan den
fallne och den som har rest stenen. Runinskrifter som skapades i Bysans gav större insyn till aktivitet
som greklandsresande gjorde när de väl var i Bysans. Klotter i Hagia Sophia av olika namn och olika
skepp kan vara vanlig graffiti med ingen större mening eller ett försök till att lämna kvar bevis av



deras besök till en av dåtidens största katedraler. Samt det stora marmor Pireuslejonet som ger en bild
av det olika skandinaviska trupper som samlades i Bysans för att ge deras militära tjänster till den
forna kejsaren för guld och silver. Som delades mellan dem och som spenderades eller togs tillbaka till
Skandinavien, en myntimport som inte alltid var i stabilt flöde. Det framstår att myntflödet till
östersjöområdet hade stor verkan på vilket regent det var som satt i Bysans tron där kejsaren Basilius
II var den som var mest lönsam för greklandresande. Relationen mellan Skandinavien och Bysans
samt påverkan de hade på varandra är ett ytterst komplext ämne, denna uppsats har inte svarat på de
tusentals frågor som finns i den relationen, men har gjort ett försök att bättre förklara var runstenar och
runinskrifter passar in i det hela.
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5.2 Figurförteckning

Tabell 1: Lista över runinskrifter i Sverige som omnämner Grekland (Skapad av Julius Backman
Jääskeläinen av data från Riksantikvarieämbetet).

Tabell 2: Lista över runinskrifter i Grekland (Skapad av Julius Backman Jääskeläinen av data från
Riksantikvarieämbetet).

Figur 1: Det bysantinska riket och dess provinser vid Basil II:s död 1025 e.Kr. Skapad av: Cplakidas
CC BY-SA 3.0).

Figur 2: G 216. Fotograf: Berig. CC BY-SA 3.0.

Figur 3: Sö Fv1954;20 Sörmlands museum: 1960 (CC BY-SA 3.0).

Figur 4. Elias Wessén med U 112 vid 1909. Fotograf: Otto von Friesen. Ristingsområdet markerat i
gult (CC0)

Figur 5:  Vg 181. Fotograf: Berig. (CC BY-SA 3.0)

Figur 6: Avbildning av skeppgraffiti. Södra galleriet, Hagia Sofia (Thomov 2014: 175).

Figur 7: Pireuslejonet. Fotograf: Didier Descouens (CC BY-SA 4.0).

Tabell 3: Översikt över antal mynt för varje regent och fyndområde. Skapada av Max Kusserow

Tabell 4: Översikt över antal mynt för varje regent. Skapad av Julius Backman Jääskeläinen baserat på
Max Kusserow tabell med tillägg från tabell från Marek Jankowiak.




