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Förord
Denna bok är producerad inom det av Vetenskapsrådet finansierade projektet
Den yngre järnålderns mentalitetshistoria. Till sin uppläggning knyter den an
till den första boken inom samma projekt Ackulturation och kulturkonflikt. Fyra
essäer om järnåldersmentalitet. Båda böckerna är biprodukter som uppstått i
samband med projektets andra huvudbok, en bok som syftar till att beskriva
några generella tendenser i den yngre järnålderns Sydskandinavien. Det är tendenser som efter projektets första huvudbok Early Iron Age in South Scandinavia. Social Order in Settlement and Landscape, framstår som väsensskilda från
den äldre järnålderns mentalitet.
Runinskrifter från yngre järnålder och vikingatid kan skildra något av denna
mentalitetsförändring, men det beror inte på att de runinskrifter vi känner är ett
urval som speglar tidens skriftspråk eller litteratur, för det är de inte, det beror i
stället på att de är avvikande fall av muntlighet, fall som bärs lika mycket av sitt
materiella sammanhang som av sitt språkliga uttryck. Runinskrifter är sällsynta
fall och måste behandlas som just det. Först mot slutet av vikingatiden närmar
sig bruket av runor en skriftspråklighet, men det är samtidigt en utveckling de
inte överlever eftersom den medeltida kulturrevolutionen, som bärs av den välorganiserade kristendomen, hålls ihop av latinsk snarare än inhemsk skriftspråklighet. Lite förenklad kan man säga att förekomsten av runor generellt sett
är proportionell med det romerskt/latinska inflytande på skandinavisk kultur, ju
större inflytande desto fler inskrifter och vice versa. Fast sen äter latinet upp
runonrna.
Vill man skriva om tidiga runinskrifter måste man veta något om deras sammanhang utöver att de råkar vara en reflex av romerskt kulturinflytande. I ljuset
av det kravet är det många texter som blir ointressanta antingen för att deras
sammanhang inte bevarats eller beroende på att sammanhanget är mer än vi kan
greppa. Just därför kan det löna sig att skriva om dem i essäistiska fallstudier,
för det är mycket som man bara kan famla efter och tänka sig – många möjliga
sätt att förstå – som måste presenteras.
Den första essän rör en inskrift och ett sammanhang som kunde ha blivit så bra
om den påträffats i en annan arkeologihistorisk tid. Texten är i stort behov av
infallsvinklar och därför är essän om den mest en meningsyttring som går så
mycket på tvärs av disciplin- och ämnesgränser att den är svår att diskutera.
Sammanhangen kring de två sista inskrifterna är lättare att förstå och därför
också mycket lättare att diskutera i den ämnesstruktur som finns att tillgå vid

dagens universitet och högskolor. De två sista essäerna har diskuterats på var
sitt seminarium.
Efter att ha presenterats på ett symposium om vikingatida och tidigmedeltida
broar anordnat av Stockholms läns museum våren 2009 arbetades den sista essän i likhet med de andra inläggen på seminariet om till en kort populär artikel.
Här följer essän i stället i dess ursprungliga form.
Särskilt essäen om Forsaringen, som är den enda som har språkvetenskapligt
intresse, har varit beroende av att diskuteras i den grupp forskare som samlas till
Runråd under ordförandeskap av Henrik Williams. Innan den presenterades där
lästes den dessutom kritiskt av Bo Gräslund och Stefan Brink. Efteråt har Michael Schulte läst ett utkast och kommit med värdefulla kommentarer.
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Innan
DEN ÄLDRE JÄRNÅLDERNS runinskrifter är korta. Ofta är de dessutom så självklara de gränser till det menings- eller poänglösa. Lamo talgida –”Lame täljde”,
försiktigt inristat med udden av en kniv på dräktspännet av silver fram för oss,
betyder just det. Men för att visa vår goda vilja, vårt behov av mening och vårt
överseende med den lite oklar formuleringskonsten, insisterar vi inte på att man
vill påpeka Lames allmänna intresse för slöjd. Vad han täljde var i själva verket
runorna på dräktspännet, och allt: Lame, runorna, spännet, handlingen, hon som
bar spännet mm. mm. allt var viktigt och betydelsefullt fast det var svårt att få
det sagt. Likaså med skamella alguskaði (ð uttalas som engelskt th i the) –
”Älgskadarens skammel” (dvs. det latinska ordet scamella för vårt ”fotpall”).
Den etiketten skrevs just på fotpallen i fråga, men kanske inte enbart till hjälp
för den som till äventyrs inte kunde förbinda fötterna på pallen med mannen
som satt i den tillhörande kubbstolen. Vänder man på pallen ser man en teckning av ett flyende hjortdjur som sannolikt är den älg/hjort texten nämner och
således en illustration till den samma. En del av poängen med inskriften verkar
ha varit inskriften själv, dvs. runorna, stavelserna, ljuden, orden, teckningen och
sist meningen.
Det illustrerade uttrycket är inte helt ovanligt bland de äldsta inskrifterna och en
parallell till Fallward faller lätt i ögonen om man ser på Möjbrostenen. Redan
1867 läste Ludvig Wimmer runföljden som satsen frawaradaR ana hahai slaginaR (R kan låta ungefär som j i Jaques) och på språkhistoriska grunder blev det
på isländska Frárádr á há sleginn (á är ett å-ljud), men det gav ingen tydlig
meningen. Nyligen har Staffan Fridell tagit upp runföljden och övertygande tolkat ana hahai – á há som uttrycket ”på/vid hå” eller ”hån”, där ”hå” är en term
som betyder en grund vik, ett ord som t.ex. är bevarad i ortnamnet Hå-tuna1.
Textern illustreras av en man till häst som anfaller med sitt vapen. Efter senare
förebilder kan man tolka texten som en minnestext över mannen FrawaradaR
(Fråråd) och då tror man att slaginaR betyder (är) slagen (ihjäl), men man kan
också förstå ordet så att det (och teckningen) beskriver Fråråd positivt – en hyvens våldsverkare som kysste och som slog ihjäl med samma varma själ. Sett på
detta sätt är inskriften en liten illustrerad sentens, ett konstaterande som sägs av
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Möjbrostenen om Fråråd: ”Fråråd från hån (är) dräpande”, och då är det inte
främst tal om hans vassa tunga.
Ek hlewagastiR holtijaR horna tawiðo – Jag Lägäst från Hult gjorde hornet –
står det med stora runor runt mynningen på guldhornet från Gallehus och Wurte
runoR an walha kurne Heldar Kunimundiu – ”Helder skrev runorna på det
välska kornet för Kunimund”, det är precis vad vi får veta av de runor som
inramar ett blaffigt smycke som kallas guldbrakteaten från Tjurkö – så
intressant! Objekt, namn och (skriv)handling verkar med andra ord vara
viktigare än de berättelser som man kunde tycka det var naturligt att förmedla
till eftervärlden när man nu en gång ägde ett skriftspråk. Detta Killroy was herestuk blir särskilt påtagligt när man reser en sten som ser ut som ett utropstecken
i landskapet för att på den med stora runor skriva: ”Jag erilen – Ljuv kallades
jag. Korp heter jag – runor skriver jag!” – jamen, så bra!2
Ett par av runorna i det namn man brukade kalla erilen, lite av vad som sannolikt är namnet ”Ljuv” eller kanske inte, eller kanske ändå, saknas på denna inskrift från Järsberg i Värmland, men inget som kan göra den till en intressant
berättelse. Indirekt kan vi tänka oss en mening mellan raderna eftersom vi kan
ana en karriär bakom namnbytet, men inte mer. Att objektet, namnen och själva
(skriv)handlingen är viktiga missar dock inte den som kan se och läsa (fig. 1).

Fig. 1. En rekonstruktion,
vriden 90 grader, av
runstenen från Järsberg i
Värmland och dess lite
planlöst upplagda inskrift:
(1) ek irilaR
(2) LiubaR hite
(3) HarabanaR haite
(4) runaR waritu.
Det är toppen av stenen,
till vänster i bilden, som
innehållit ca tre runor, som
saknas sedan 1800-talet
och många har letat efter
denna relativt lilla sten
utan att finna den.
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Trots sina skäligen enkla budskap är det inskrifterna från Gallehus och Tjurkö
som är intressanta och nydanande. Det beror på att de representerar två av de
versformer, dvs något som går utanpå den språkliga meningen, som kommer att
utvecklas och bli bestående. Guldhornets inskrift är den långrad som ligger till
grund för en serie versmått som kan ges samlingsnamnet fornyrðislag – det
gamla berättande versmåttet, och på Tjurköbrakteaten läser vi en sorts proto
ljóðaháttr, dvs. det versmått som passar till sentenser eller tänkespråk. Versmått
är formaliserat tal och det är just poängen med inskrifterna – att förmedla formaliserat tal.
I FORNYRÐISLAG bildar två halvrader en långrad, som kan vara en hel mening,
men eftersom långrader lämpar sig bra för episka berättelser som t.ex. dikten
Beowulf, så är det ofta lämpligt att två långrader tillsammans bildar en mening. I
strofiska dikter där man strävar efter långrader med endast 10±2 stavelser bildar
fyra sådana en strof i flera fasta varianter. En halvrad består av två höjningar,
dvs. två betonade stavelser där man märker ut satsmelodin, t.ex. Jag Lägäst från
Hult. Denna satsmelodi ligger naturligt för oss också i dag när vi skall säga något anslående och förekommer därför inte minst i tidningsrubriker t.ex. i en tvåradig rubrik över fyra spalter i Dagens Nyheter den 25. maj 2009:
Nio av tio skrev ut antibiotika till friska (16 stavelser)
Det är ett typisk modernt exempel på en halvrad och den skiljer sig från de 1500
år gamla förebilderna genom att vara längre och inte så distinkt. Den är en såkallad hängbro mellan de rimmande höjningarna ”ni-” och ”fri-” och det ansågs
inte vacker då det begav sig. Samtidigt är det en alarmistisk rubrik som öppnar
för den skrämmande praktiska men naturligtvis ologiska slutsatsen att 90% av
alla friska människor i onödan ges mediciner vilka på sikt hotar allas vår hälsa.
Men eftersom DN bygger upp sin egen och sina läsares mentalitet genom att
försvara rådande normer och samtidigt vara försiktigt normbrytande (alarmism
är inte norm, fast bara lite) och eftersom man satt upp rubriken över två rader
kan den lite mindre alarmistiskt lagda läsa rubriken som en långrad:
Nio av tio skrev ut
7
antibiotika till friska
9
med två svagare höjningar som leder till att själva problemet: förskrivning av
antibiotika, får lite eftertänksam tyngd. Fast med denna betoning finns det risk
att man läser in ett kolon efter ut och ett utropstecken efter friska och då blir
allting lätt så fel som kommentaren: Äntligen!
Till skillnad från förebilderna, som ju inte behöver vara alarmerande rubriker
mellan startskottet ”Nio” och målgången ”friska”, 16 stavelser längre bort, låter
man inte vokalerna (huvudsakligen i och kort a) växla med satsmelodin för att
bilda tydliga avslut. När man säger Jag Lägäst från Hult så blir Jag en upptakt
till höjningen och ordet Lägäst, som präglas av ljusare vokaler som dras ut lite,
varför övergången till från Hult med mörka vokaler blir tydlig. Dessutom fungerar från med den mörkaste vokalen som upptakt till höjningen och den lite
ljusare långa vokalen i Hult.

11

För att skapa ett sammanhang mellan de två halvraderna använder man sig av
allitterationer eller bokstavsrim som faller på höjningarna och då helst på första,
andra och tredje höjningen. På så sätt binder man ihop de två halvraderna och
det är just poängen att göra det. Bokstavsrim använder vi oss fortfarande av
(jämför u → o i den lugna läsningen av DN-rubriken). De får ofta en lite töntig
slogankaraktär som Härliga Härjedalen, men de kan också vara helt inarbetade
som rubriken på DN-sidan Namn och Nytt, som har en tydlig kadens i språkmelodin. Hursomhelst är inskriften på guldhornet från Gallehus en välformulerad långrad:
Ek hlewagastiR holtijaR horna tawiðo 7+5
I tillägg till allt annat spelar den med en skillnad i längd mellan halvraderna och
det sätt de avslutas på. Samtidigt står namnet i den första halvraden och handlingen i den andra och det är skillnad mellan dem i melodi och rytm.
Så småningom när korta rader blir på modet är det lätt hänt att stroferna staplar
tungfotade kärvheter på varandra. I den stilen skulle man kunna parafrasera DNrubriken som två insinuanta långrader:
Nu skriver nördar nio av tio
5+5
Ut medicin till unga och friska
4+6
Men det blir det inga rubriker av.
LJÓÐAHÁTTR ÄR en strofform delad i två likadana halvstrofer. Halvstrofen består ofta av en långrad och en så kallad fullrad som i stället för fyra höjningar
har tre, varför man inte kan dela den i två halvrader. I strofens utvecklade form
finns det två stavrim i fullraden, men till en början består strofen bara av en
långrad och en fullrad och då förbinds långraden och fullraden av ett stavrim, i
princip på samma sätt som den första och andra halvraden i långraden. Just så är
det på Tjurköbrakteaten vars långrad inom sig bara har två stavrim:
Wurte runoR an walha kurne
HeldaR Kunimundiu
Här har Helder sett till att namnen kommit i andra raden (varför vi får vänta ett
bra tag på subjektet) medan handlingen beskrivs i den första.
Fullraden bromsar upp recitationen, varför också ljóðaháttr ofta saknar det flyt
som en episk berättelse behöver. Strofen lämpar sig i stället bättre för mer lyriska verser där man berättar strof för strof – eller sentens för sentens, i jämförelsvis korta dikter. Sentensen på Möjbrostenen är också en fullrad frawaradaR
ana hahai slaginaR (12 stavelser) men om den någonsin bundit tillbaka till en
långrad kan vi inte veta.
De senare poetiska idealen bakom fornyrðislag och ljóðaháttr knyts till en början till rader med ganska få stavelser och en del av det nya i dessa versmått är
just en viss karghet som inte faller sig naturlig i den äldre järnålderns språk. När
erilen från Järsberg skall skriva att han kallas Korp, dvs. det fågelnamn som i
dag heter ”Ravn” i hans västnordiska sammanhang, eller när han vill säga ”jag
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skriver” så måste han tillgripa en uppsjö av inskjutna vokaler, stava och kanske
också säga HarabanaR och waridu. I det förra fallet har han förbrukat inte
mindre är fyra stavelser, ungefär en halvrad, utan att ens komma i närheten av
något som kan påminna om rytm, vokalväxling eller höjningar för inte att tala
om sats. Helders från Tjurkö språkbehandling kommer därför i en annan dager
när man ser att han med endast sex stavelser lyckas skriva den innehållsligt helt
banala, men korrekta meningen HeldaR wurte runoR – Helder skev runorna –
kanske var det svårt att uttrycka sig kort, metriskt korrekt och väl på 400-talet.
Det är inte bara versmått som introduceras under Folkvandringstiden. Den symboliska mening som tidigare kunde sägas ligga i ett namn som Älgskadare, (jfr.
Fennimore Coopers romanhjälte Hjortdödare) eller kanske i kontrasten mellan
erilen Ljuv och erilen Korp, får nu sällskap av uttryck eller metaforer som det
välska kornet. Vi tror, men kan inte säkert veta, att denna form av ”korn” är det
samma som guld och vi grundar vår åsikt på att dessa beskrivningar utöver att
vara lite obskyra kan vara symbolladdade. Man kunde ju ha sagt ”guld” och inte
talat om det ”välska kornet” dvs. det utländska eller främmande kornet, som t.
ex. kan leda tankarna till de romerska guldmynt som Tjuköbrakteaten mycket
väl kan vara gjord av. Långsökt, visst, men kanske inte för långsökt. Det poetiska uttrycket blir med andra ord mer sofistikerat, men det är fortfarande objekt, namn, handling och utsaga som gäller.
Det är inget som håller i sig. Först, kring år 500 EVT, blir inskrifterna förvanskade och sedan blir de försvinnande få. När de sedan dyker upp igen är de, mest
på grund av sitt ordval och metaforbruk, inte längre så självklara. De kan å
andra sidan vara mycket långa och det är uppenbart att de vill berätta något.
Men de gör det, inte förvånande, krångligt, metaforiskt och strofiskt, och inte
alls enkelt i en serie lagom allittererande långrader och rättframma beskrivningar. Med tiden blir den form av metafor, som kallas kenning, dessutom vanligare och vi leds obönhörligen in i den poesi som introduceras i Eddan och utvecklas i senare skaldeverser.
KENNINGEN ÄR en innovation. Språkligt sett är den en enkel genitivkonstruktion
som beskriver något, t.ex. ”husets dörr”. Men som metafor är den en form av
gåtfull omskrivning som det ofta krävs god förhistorisk allmänbildning och
fantasi för att förstå. Att ”havets hästar” är skepp kan man kanske räkna ut, och
kanske förstå att ”matlådans avkomma” är maten, men vad ”Hilds hjul” är
måste man få förklarat för sig. Och vad kan ”hästarnas fisk”, om det nu ens står
så på Eggjastenen från 600-talet i Sogndal i Norge, närmare bestämt betyda?
Kenningar introduceras som kontextuella metaforer, uttryck som får sin överförda betydelse av ett sammanhang, och blir till sist fasta uttryck. ”Sivs hår”
betyder således guld och ingen behöver egentligen veta varför. Så länge uttrycket betyder guld kan man förklara det som man vill. Hur man kan introducera och inte introducera det metaforiska i en sådan kontextuellt bunden genitivkonstruktion kan exemplifieras av vers 13 i dikten Hávamál. Där står det först:
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Óminnis hegri heitir
sá er yfir ˛oldrom þrumir
Hann stelr geði guma
(þ uttalas för det mesta som th i det engelska ordet thief)

Ominnets häger heter
den som över ölet vilar
Han stjäl mäns vilja
Man kan tänka sig att uttrycket o-minnets häger refererar till en konkret situation: en man vaknar på rygg och slår upp sina ögon varvid han ser en fågel vila
på vingarna uppe i luften. I övrigt är allt tomt och han inser sig lida av den minnesförlust som tar sig uttryck i frågan: Var är jag? Därefter blir han varse den
förlamande baksmälla som ölet skränkt honom varefter det slår honom att hans
oförmåga beror på att fågeln stulit hans vilja, ditlockat av den situation han utgjort nere på marken, dvs. dödfull människa i resterna av sitt ölmisbruk. Metaforen, dvs. kenningen ”glömskans häger”, som i sig själv är nonsens står då för
den ganska bestämda sinnesstämning i vilken man vaknar viljelös och nollställd, blir varse sin bakfylla, inser dess orsak och karaktär. I den första hälften
av strofen har författaren med andra ord introducerat en metafor, sen får man
sedan se om den tar sig. I dag har ågren tagit över sedan spriten gått in och vettet ut, osv.
Men det stannar inte vid det, för i andra hälften av strofen står det så här:
Þess fugls fj˛oðrom
ek fj˛otraðr vark
I garði Gunnlaðar
Det är en tillsynes enkel, men dunkel mening:
I den fågelns fjädrar
jag fjättrat blev
i Gunnlods gård
Hursomhelst är det rimligt att tänka sig att lösningen på gåtan ligger i uttrycket
”Gunnlods gård”. Vet man vad det är för ett ställe, så är det sannolikt att resten
av orden också får ett sammanhang. Just så är det! Gunnlod var jätten Suttungs
dotter från vilken Oden älskade eller lurade till sig skjaldemödet, dvs. den värdefulla gåvan att kunna dikta, som fanns i just Suttungs öl som just Gunnlod var
satt att vakta. Oden lyckades stjälpa i sig allt mjödet, fly från gården i sin fågelhamn och spotta ut det i ett kärl i Asgård, utom något som försvann mellan
benen på honom just utanför grindhålet. Oden var förföljd och inte kunde hålla
sig. De som skaldar dåligt har druckit av det senare. Hänvisningen till Gunnlods
gård kommer med andra ord strofen att flöda över av mansfantasier, samt av
olika aspekter av berusning och dess effekter. Och det är meningen för så är
berusning. Ändå saknar ”Gunnlods gård” en tydlig bildassociation, det är inte
gården i sig som är viktig, och därför är just denna genitivkonstruktion ingen
metafor utan bara en referens till en välkänd berättelse som komplicerar strofens
mening, bl.a. för att berättelsen med tiden kommer att finnas i flera varianter.
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*
I VIKINGATID lär man sig att skriva med en ny och kortare runrad. Det är tal om
en språklig förnyelse som för oss inte är självklar, men den introducerar i alla
fall en förenkling som mot slutet av vikingatiden passar bra till den tidens
offentliga inskrifter som skall vara just enkla, konventionella och lättfattliga. Nu
blir den offentliga runskriften på modersmålet under en period dessutom mycket
vanlig innan den latinska skriftkunnigheten och dess manuskriptkultur kommer
att dominera källmaterialet.
Trots att runtexter, efter övergången
till det kristna medeltida kungadömet,
blir mera sällsynta så är den bilden
delvis en fråga om att den källa vi traditionellt haft till vårt förfogande, dvs.
minnesstenen, försvinner. Arkeologiska material ur andra sammanhang
t.ex. från utgrävningarna på Bryggen i
Bergen, i Gamlebyen i Oslo eller från
i Sigtuna visar att runor och modersmål, som levande skriftspråk, fortsatt
var i bruk på benbitar och stickor, dvs.
utanför den latinska manuskriptdominerade skriftkulturen. Bland fynden
från Sigtuna finns det till och med ett
läromedel som kommit till användning i läs- och skrivundervisning. Det
antyder att undervisningen ytterst varit
inspirerad av den pedagogik som kristendomen övertog från det senromerska samhället3. I periferier som
t.ex. i Grönland fick latinsk skriftkultur aldrig samma genomslag trots att
runinskrifter på latin är ganska vanliga. Och på Island höll sig runor kvar
som parallella skrivtecken. I Hälsingland var de ännu i bruk då det akademiska runintresset vaknade.4
Eftersom de som talade latin i Grönland skrev med sitt runalfabet får vi
också några svaga antydningar om
Fig.2. En rekonstruktion av gravkorset
hur latin kan ha låtit i Grönland under
från Herjolfsnes. Det är proportionerna på
de andra korsen från kyrkogården som
medeltiden t.ex. i den blandning av
gör att man kan bilda sig en ungefärlig
grönländska/isländska och latin som
uppfattning om hur korset sett ut.
står på ett litet trasigt gravkors, ett så-
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dant som man brukade lägga med i kistan, och som man hittade på kyrkogården
på Herjolfsnes, fig. 2: isus kristr hialbi [eftersom det saknas en korsarm kan
det fattas text här] kristus iatus ist nubis – Jesus Kristr hjálpi. … Kristus natus
est nobis – ”[Må] Jesus Kristus hjälpe … Kristus är fött för oss”. Inledande n
framför ett kort a var tydlige inget denna talare lätt hörde, kanske för att det lät
lite nasalt. Est lät för honom som ”ist”, Jesus som ”isus” och nobis som ”nubis”.
Det finns tecken för både e och o i kyrkogårdens inskrifter, särskilt i en inskrift
som verkar kopiera latinsk och kanske grekisk skrift. Hade ristaren hört e och o
hade inget hindrat honom att använda rätt runa. I Grønland var kristus iatus ist
nubis hursomhelst gott latin vilket inte är dåligt med tanke på avståndet från
Rom till Herjolfsnes. De norröna orden på korsarmen är särskrivna, men latinet
går i ett som om skrivstilen imiterade den återkommande frasen i den gregorianska hymnen (Chrisus Natus est Nobis) som sjungs på julen. Dessutom är det
treveligt att inse att Kristus nästan blir Krister på nordiska språk5.
Under äldre medeltid är den latinska skriftkulturen en revolution och naturligtvis ett resultat av samhällsutvecklingen i stort, precis som ryska revolutionen
eller västeuropeisk modernism och deras upplösning. Därför kunde det gå så
här: när Saxo Grammaticus kring år 1200 omtalar källorna till sitt verk Gesta
Danorum – ungefär “Danernas historia”, förstår man att han känt till versifierade episka sånger på modersmålet diktade långt före hans egen tid. Han samlade in dem från sagesmän, varvid han måste ha gjort dem till manuskript ungefär som det hände 3-400 år tidigare i Nordvästeuropa. Saxo översatte emellertid
sina dikter till latin så att de kunde ingå i hans verk och därmed gick originalen
förlorade. Än i dag förstår vi att han använder sig av hexameter i sina översättningar eller parafraser för att citera dikter vilka författats på versmåttet fornyrðislag eller likt dikten Beowulf som serier av långrader, men det är omöjligt att
översätta dem tillbaka från latin till danska6.
Även om skriftkunnighet på modersmålet, särskilt runskrift, på grund av faktorer som stark kristen och internationell organisation och kungamakt kom att falla bort från de intellektuellt ledandes latinska och kristna skriftkultur, så överlever modersmålet ändå: som skriftspråk, skrivet med latinska bokstäver, bäst på
Island, betydligt sämre i t.ex. Danmark. Men även här återkommer det som
skriftspråk i manuskript inte minst när man börjar skriva ned juridiska texter,
lagar, gåvobrev och testamenten. Dem är det meningslöst att översätta till latin
all den stund alla känner till dem och förstår dem och tolkar dem på sitt modersmål. Landskapslagarna är goda exempel på hur modersmålets skriftkultur
växer fram igen, trots att de allra flesta skrivs med latinska bokstäver. Runorna
slipper inte marginalisering.
*
DE TRE texterna som essäerna kretsar kring ligger i början och slutet av perioden 600 till 1050 EVT. Den första texten från Eggja i Sogndal i Norge är ett exempel på en svårtolkad inskrift och ett sannolikt nytt sätt att använda inskrifter.
Den är skriven med den gamla runraden. Ändå tar man med den ett steg från
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något gammalt mot något nytt. Den andra från Forsa i Hälsingland är skriven
med de nya runorna sannolikt kring år 900 EVT och den är nästan helt fattbar.
Dess innehåll är inte desto mindre lite förvånande. Samtidigt är den en text som
fronderar mot allt vad västnordisk eller norrön vikingapoesi heter trots att den
till största delen är skriven i långrader. Den är också ett exempel på att man tidigt, långt innan den latinska skriftkulturen slog igenom, haft behov av att
skriva ned en lagtext på sitt modersmål. Inskrifterna från Eggja och Forsa är
båda exempel på texter som först komponerats muntligt för att sedan skrivas
ned, eftersom man behövt göra just det. Därför hör man i dem ett eko av de tidiga inskrifterna där just själva skrivandet och formuleringarna i sig själva var
viktiga och ägde ett värde. När det gäller den sista texten, inskriften på runstenen U 69, så är den ristad på en sten som står vid Eggeby i Uppland eller om
man vill på Järvafältet nordväst om Stockholm. Den är lätt att förstå och en
bland många liknande texter som tillhör den period då den inhemska skriftkulturen i en våg av kristendom blommade ut som en offentlig skriftkultur. I motsats
till de två äldre texterna är Eggebystenens text inte nedskriven för att det fanns
ett behov av att rista den, dvs. skriva ned vad man redan visste, utan nedskriven
som information till den förbipasserande som inte viste om att hon eller han behövde känna till den och traktens förhållanden.
Handlingen bakom en runsten är resandet och utsmyckningen med färgglada ornament. Texten är där för att den som inte vet enkelt skall få redan på det väsentligaste. Vikingatiden runstenar i Mälardalen representerar ett sekel av
blomstrande skriftspråklig inskriftskultur som försvinner i medeltidens kristna
ideologi. De försvinner med andra ord i just det ideologiska skifte som man
åstadkom bland annat genom att resa runstenar.

Fig. 3. Karta över de viktigaste av de platser som nämns i texten.

Genremässigt hänger texterna med andra ord inte alls ihop. Eggjatexten är en
liten lyrisk dikt i eddaväg, ett utslag av en latent muntlig poesi som man egentligen aldrig behövde skriva ned. Forsaringen är en av säkert tusentals bortglömda lagtexter som traderades muntligt på varje ting. Och Eggebystenen en
av ett par tusen konventionella minnesstenar resta under en modevåg av just
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minnesstenar och skriftkultur. Alla texterna speglar hursomhelst drag i sin tids
samhälle och mentalitet och alla innehåller de versifierade partier, men knappast
några kenningar. Inbördes hänger texterna med andra ord inte heller ihop, men
de representerar inskrifter som är äldre respektive yngre än den litterära tradition som vi förbinder med eddadikter, skaldekväden och en norrøn tradition,
som är så mycket Viking som det bara går att tänka sig. Den traditionens kärna
tillhör yngre järnålder och vikingatid och därför en period från vilken nästan
ingen skriftkultur har bevarats, eftersom själva nedskrivandet på sten eller föremål i ett offentligt eller privat sammanhang sällan kunde motiveras.
På kartan fig. 3 återfinns alla platser som omtalas här. Språkligt sett bildar de ett
enhetligt område inom vilket folk mellan år 200 och 1000 EVT kunde förstå varandra bättre än vi kan i dag. Trots att språket t.ex. i Fallward fallit utanför det
område som de flesta svensktalande känner sig hemma i, och trots att danska i
dagens Grönland ekar av kolonialspråk, är det mest anmärkningsvärda ändå att
vi förstår varandra så väl att vi också kan förstå mycket av det vi kunde ha sagt
till varandra för 1000 eller1700 år sedan.

NOTER TILL FÖRORD OCH INNAN
1

Se Staffan Fridell (2008). Om stenen i allmänhet se Sveriges runinskrifter U 877.
Wimmer kom senare att ändra sig på grund av tidens dåliga avbildningar, g’et i slaginaR
tecknades så dåligt att det felaktigt framstod som ett skiljetecken jfr. Wimmer
(1887:166); Wessén & Jansson (1949-51).
2
Järsbergstenen (Vr 1)finns publicerad av Sven B F Jansson i Värmlands runinskrifter
Jansson (1978:20ff). Det är han som föreslår mansnamnet Ljuv. Marstrander (1952)
föreslog tidigare tempusskillnaden mellan ”kallades jag” och ”kallas jag” och Moltke
(1981) förslog att endast lite av toppen av stenen fattades. Om vad en eril kan ha varit
läser man i Sundquist (2007:21ff.).
3
Helmer Gustavson (2007) har skrivit om syllabariet från Sigtuna.
4
Þorgunnur Snædal (2008:5-46) har skrivit om runanvändningen i Island under
historisk tid. Om Hälsingeruor kan man läsa i Naionalencyklopedin eller söka på ordet
på nätet.
5
Runskrftens fortsatta liv i små texter som inte står i manuskript kan man belägga med
hänvisning till runfynden från grävningarna i Bergen (Liestöl 1970:202), i Gamlebyn
(http://www.arild-hauge.com/oslo.htm med vidare referenser) och i Sigtuna där
materialet ännu inte publicerats i ett sammanhang (men se
http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/rundata#filer där texterna kan laddas ned
om man i urvalskriterie/plats skriver Sigtuna). Alla grönländska runinskrifter håller för
närvarande på att nybearbetas, men Jonssons publicering (1924) av runorna från
Herjolfsnes är ett gott exempel på dessa inskrifters karaktär (Samnordisk runtextdatabas
har 102 grönsländska uinskrifter). Namnet Kristr är här en norrön variant av Kristus.
Dagens Krister är en kortform av Christophorous. Hymnen Christus Natus est Nobis
kan man lyssna till på nätet om man söker på just de orden, t.ex.
http://www.swissinfo.ch/eng/swissinfo.html?siteSect=24960&sid=8949161&audioId=1
991536. Man kan också slå upp i Graduale Romanum:47f. och hitta melodin under
satserna till juldagens mässa (ad missam in die, julens tredje). Där står grundmelodin
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med texten Puer natus est nobis … och så börjar mässan innan psalmversen sjungs som
växelsång varefter introitussatsen avslutas med att man upprepar Puer natus est nobis …
6
I Friis-Jensen (1987:52 ff.) kan man läsa om Saxos poesi och dess förhållande till
romersk poesi och de muntliga originalen. I nyutgåvan och nyöversättningen av Saxos
Gesta Danorum (2000:15) kan man läsa om bristen på runmanuskript.
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Graven från Eggja i Sogndal är just det
Graven
DEN 5 JUNI 1917 hittade bonden Nils Eggum och hans son en grav ca 40 meter
från gårdens bostadshus1. Den har blivit känd för sin täckhäll mer än för innehåll och gravform. Fyndförhållandena är dåligt klarlagda, men det beror inte
bara på att bonden plöjde på täckhällen och att hans son i motsats till pappan
tyckte det var en lös sten som kunde tas bort, trots att de båda visste att berget
gick i dagen bara några meter från platsen. Händelsen väckte hursomhelst deras
omedelbara intresse. De vände på hällen, såg runorna och något grävde de under
sitt fynd varför täckhällar över gravar knappast varit främmande för dem. De
förstod alltså omedelbart vad de hittat. Därav kan man dra den praktiska slutsatsen att det ivriga röjandet bland fornlämningarna i Sogndal under decennierna
kring år 1900, bl.a. i början av 1880-talet då vi vet att en centralt belägen hög på
gården Eggja förintades, haft det goda med sig att en udda grav, knappt mer än
en häll som plogen studsade på, inte förmådde lura bonden och hans son2. En
vecka senare rapporterade godsägare Heiberg, mannen bakom vad som i dag är
Sogn Folkemuseum, De Heibergske Samlingerne, fyndet per telefon till museet
i Bergen. Då hade han på plats förvissat sig om att det verkligen var runor på
hällen. Tre dagar senare var professor Hakon Schetelig framme. Driftig son, insiktsfull bonde, ansvarstagande godsägare och effektiv museiman i civiliserat
samarbete kring en mansgrav en sommardag i Sogndal långt bortom världskriget. Inga kvinnor, barn, torpare, soldater eller arbetare så långt ögat når. Gården
ägs hursomhelst av Nils’ fru3.
Man kan säga att graven undersöktes i två omgångar, dels av far och son den 5
juni, dels av Schetelig då han återkom efter skörden den 15 september samma
år. Däremellan den 15 juni, tog Schetelig på ort och ställe del av de första utgrävningsresultaten samtidigt som han studerade runorna och stenens hästteckning. Den skiss han i samband med övriga anteckningar gjorde av hästen föreställer inte en häst utan ett fågelhuvud av den sort man finner på dräktspännen.

Därför har Schetelig till en början inte varit främmande för att graven kunde ha
varit äldre än vi idag anser den vara.

Fig. 4. En skiss över de uppgifter som finns om Eggjagravens planlösning. Uppgifterna
är insamlade från material i Bergens Museum och Scheteligs upplysningar i Magnus
Olsens publikation av fyndet. Stenen är inlagd som en skugga i rättvänt läge och de
tänkta textbandens läge är markerade. Hällens läge är rekonstruerat efter bondens
upplysning om att den i sin sydöstra sida låg på en kallmur. Bonden måste alltså ha sett
en mur, där Schetelig blott såg bottenskiftet. En kallmur måste ha minst två skift och
därav förstår man att utrymmet i graven inte varit mer än 40 cm högt och att hällen legat
synlig i gräset samtidigt med att den legat på den döde.

När Schetelig redogör för sin efterundersökning i september, är det uppenbart
att de upplysningar om fyndet som han fick den 15 juni, inte längre är relevanta.
Han bygger i stället sin tolkning på egna iakttagelser i allt förutom en kontur
som markerar stenens läge och bondens utgrävning. Han säger sig ha gjort sin
skiss av detta ingrepp efter bondens upplysningar. Han har dessutom på ett ungefär gett konturen form av runstenen, men därvid glömt att den låg upp och
ned. Det betyder att runstenen, vänd med runorna nedåt, inte får plats inom markeringen. Det hela leder inte till någon egentlig klarhet. Vad Schetelig markerade var resterna av det hål som bonden delvis fyllt igen efter sin utgrävning den
5 juni. Märkena efter ingreppet har sedan legat i åkern fram till den 15 september. Schetelig har markerat att man kunnat se den ursprungliga nedgrävningen
hela vägen upp i plöjlagret. Så kan det inte ha varit eftersom plöjlagret, myllan,
är ett omrört lager.
Schetelig har av någon anledning kommit att felaktigt avgränsa och betydligt
begränsa bondens grävningsyta. Den slutsatsen måste man också dra om man
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jämför hans slutgiltiga text med anteckningarna från den 15 juni, då han refererar vad far och son såg. Hur än saken tedde sig då i september 1917, så finns det
i dag ingen anledning att undertrycka bondens upplysningar. Särskilt som vi har
upphittarnas iakttagelseförmåga att tacka för att fyndet omedelbart uppfattades
helt korrekt: en runristad täckhäll över en flatmarksgrav utan markeringar ovan
jord. Bonden såg en relativt stor häll ca 90x30 cm norr om runstenen, och i öster
en kallmur (den ser Schetelig också men bara bottenskiftet ligger i läge) som
runhällen delvis vilade på och dessutom en del andra stenar söder om och under
hällen. Det betyder att Scheteligs efterundersökning, som sökte framställa den
första undersökningen som begränsad, så till vida att Schetelig ansåg sig gräva
ut åtminstone några ostörda partier av graven, egentligen inte visat att så var
fallet. Far och son grävde ut det mesta av graven, Schetelig undesökte endast
nedgrävningens norra och södra schacktkant. Om vi antar att han med sin markering av stenens läge har låtit sig förledas av dess form kan vi dra den slutsatsen att stenen legat ungefär mitt i graven något förskjutet mot dess huvudända
och att den delvis vilat på den ram inanför vilken den döde låg. På fig. 4 har jag
därför kompletterat Scheteligs planteckning med de iakttagelser som gjordes av
Eggum & Son.
För dagens läsare framstår Eggums upplysningar inte som oförenliga med
Scheteligs och därför kan man sammanfattande beskriva graven som en ca 50
cm djup nedgrävning till berget. Gravens sydvästra sida (fotändan) har utgjorts
av en avsats i berget, den motstående nordöstra sidan har, åtminstone delvis, varit stensatt. I den sydöstra kanten har man byggt en kallmur, dvs. en mur utan
bruk mellan stenarna. Syftet med detta är sannolikt att skapa ett rum för den
döde och stöd för runhällen. Kropp, stenar, kallmur och häll har mer än väl motsvarat hålets djup och sannolikt har hällens skriftlösa rygg i en svag förhöjning
legat synlig i gräset innan den så småningom torvats över4. Trots att det inte
brukar uppmärksammats är graven med all sannolikhet ett mycket lågt utrymma
där liket fixerats mellan berget och täckhällen.
Det är rimligt att anta att en grund grav, vars botten består av sluttande berg, utgör en växelvis blöt och torr miljö i vilken organiskt material har svårt att bevaras någon längre tid. Om man ändå vill uppfatta graven som en kenotaf, så
måste man utan egentliga skäl bortse från bevaringsförhållandena och föremålen som såg ut som typiska gravgåvor och ändå tänka sig en tom grav. Det är
långsökt.
I dag framstår det som anmärkningsvärt att Schetelig valde att beskriva graven
nästan enbart mot bakgrund av sina egna iakttagelser. Hans skäl skall sannolikt
sökas i den skillnad i värde som kan föreligga mellan upplysningar i första och
upplysningar i andra hand. I Eggja var det dessutom viktigt att med en vetenskaplig undersökning av något förmodligen orört fastslå att hällen varit täckhäll
i en grav.
Man har föreslagit att graven blivit plundrad, trots att inget tyder på plundring,
än mindre på plundring av en rikt utrustat grav5. Man kan hursomhelst tänka sig
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att den blivit öppnad eftersom skicket, eller om man vill oskicket, kring år 500
EVT och senare att öppna gravar är relativt vanligt, trots att fenomenet på allvar
uppmärksammats först under senare år6. I Eggjagraven finns emellertid inga
tydliga tecken på intrång och inga tecken på en anmärkningsvärd inre eller yttre
gravkonstruktion. Allt pekar på att graven är vad den verkar vara: en dåligt utrustat enkel grav vari det legat en man som inte fått med sig stort mer än kniv
och eldstål och en kraftig häll över kroppen. Allt tyder på att hällen, 162x72x10
cm, hittades in situ, dvs. sådan den anbringats över den döde. Gravens övriga
stenar befanns sig också i ursprungligt läge. Eftersom en av de få någorlunda
tydliga passagerna i inskriften förbjuder folk att ge sig på hällen och således
öppna graven, så har väl just åverkan i detta fall varit att räkna med.
Arkeologiskt sett har man velat datera graven till 600-talet EVT, beroende på
dess enkelhet, men föremålen, eldstål av den typ som kallas Rygh 426 och en
kniv, ger knappast skäl för någon datering ens på ett århundrade när. Och
Schetelig måste som nämnt, då han tecknade hästhuvudet i juni 1917, ha varit
öppen för att graven kunde vara äldre. Arkeologiskt sett kan graven inte dateras
till annat än yngre järnålder som i dag tar slut ca 750 EVT. Hästteckning på hällens textsida, sådan den uppfattas i dag, ger en något skarpare datering. Den är
tydligt influerad av den djurornamentik som kallas Stil B och sannolikt gjort
efter år 550 men före år 700 EVT 7. Lis Jacobsens tro på en möjlig samtidighet
med hästteckningar som t.ex. den på Skoklosterstenen, vittnar om en viss ovilja
att skilja på stil och motiv. Stil, som inte daterar speciellt väl, daterar i detta fall
ändå bättre än motiv.
Trots att man förlorade något med de precisare fyndomständigheterna, så bör
man utgå från att grav och gravhäll hör ihop. Texten är full av möjliga och
omöjliga associationer graven däremot är ganska intetsägande.

Platsen
Platsens betydelse för förståelsen av graven och dess placering samt för inskriften kan man dels tänka sig ur dalens perspektiv, dels ur gravens.
Naturlandskapet strukturerar bebyggelsen i Sogndal på ett mycket tydligt sätt.
Söder om Sogndalsälven stiger bergssidan brant och gårdslägena är relativt få
och små, se fig. 5a-h. De ligger ungefär 75-100 meter ovanför älven på en nivå
som stiger ju längre in i dalen man kommer. Närmast fjorden i dalbotnen finns
ett något större och mer älvbundet gårdsläge vid gården Stedje. Norr om älven
är landskapet betydligt flackare och gårdslägena bättre, fler och sammanhängande så till vida att de inte skiljs åt av brantare skogsklädda partier. Här ligger
gårdarna i huvudsak i två stråk, ett nedre älvnära stråk och ett övre, som ligger
ca 100 meter ovanför det förra. Det är gården Kvåle som dominerar gårdslandskapet. Här på norra sidan av älven avslöjar dagens fruktträd och bärbuskar ett
relativt sett gynnsamt mikroklimat.
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Vattendraget i dalbotnen, Sogndalsälven, är inte dalens kommunikationsled.
Redan vid Foss måste båtar från fjorden göra halt och Kvåle ligger ovanför forsarna medan Stedje ligger nedanför dem. Under det att gårdana på den södra sidan ligger som en gles sträng i skogen ganska långt in i dalen i allt högre och
mindre produktiva lägen, skärs bygden norr om älven av genom den landskapsformation som gett namn åt gården Eggja. Som namnet antyder är Eggja en
bergsegg som reser sig brant från älven upp till en höjd av ca 300 meter innan
den planar ut och skapar ett läge just för gården Eggja. Innanför eggen där dalen
svänger mot norr finns inga gårdslägen under 300 m.ö.h. Här är dalens profil
brantare och bebyggelsen glesare. Eggjasidan som nu är dalens östra är dock
fortfarande den bästa och det finns spår av två bosättningar från äldre järnålder.
Mellan Eggja och fjorden, i dalens yttre del, finns inga gårdslägen på samma
höjd som Eggja, hade de funnits, som de gör när både Eggja och Åberge blir
gårdar, skulle de ha utgjort ett tredje och högsta stråk av gårdar. Tack vara att
eggen planar ut är Eggjas läge det mest pregnanta. Det betyder att berget och
platsen Eggja utgör en gräns i landskapet. Kommer man upp från fjorden lämnar man det sammanhängande jordbrukslandskapet vid Eggja, medan man just
möter detta landskap, och en vacker utsikt, om man kommer till Eggja från de
inre delarna av dalen – allt förutsatt att landskapet är öppet.
Gravfynd, som bl.a. innehåller romerska importföremål från 1. århundradet EVT,
och fornlämningar från äldre järnålder visar att Kvåle-området redan under de
första århundradena EVT utgör dalens centrum. Boplatslämningar, kyrka och
runsten på Stedje antyder att dalen senast under vikingatid håller sig med två
viktiga gårdar, Kvåle och Stedje. Runstenen på Stedje tycks belägga kungamaktens aktiva agerande för kyrkans tillkomst åtminstone i ett mytiskt perspektiv och vi kan därför konkludera att medan jordbruket ensamt motiverar det första centrumet, bärs det senare i högre grad upp av kommunikation och administration. Mellan Kvåle och Stedje ligger den klassiska skillnaden mellan järnålderns och senare tiders centrumbildning. Kvåle är ett centralt område lite indraget från kusten, Stedje är en central plats vid den samma. I historisk tid är
Stedje ett administrativt centrum, men när man under förra århundradet byggde
ut Sogndal med köpcentrum, idrottsplatser och högskola mm. blev dalens flacka
norra sida mittemot Stedje dess nya centrum, med ångbåtsbrygga och så småningom bro över fjorden.
Eggja är gräns oberoende av vilket centrum man ser platsen ifrån, men det är
uppenbart att stranden vid Stedje och bergseggen vid Eggja ur den äldre järnålderns Kvåle-perspektiv utgör motställda platser – gränsen i öster mot fjord och
hav och gränsen i väster mot säter och fjäll. Det kan diskuteras hur tydligt gränserna uppfattas och sannolikt har de inte varit annat än självklare, men det finns
i alla fall kustlinjebundna gravfält vid Stedje som inte har karaktär av gårdsgravfält. Eggjagraven å sin sida är ett tydligt exempel på en kontextuellt definierad gräns och det avslöjar inte minst det äldre vägsystemet i dalen. I dag går vägen ut ur dalen norr om älven runt Eggjaberget i dalbottnen. Det betyder att den
som i dag vill komma körande till gården först måste in i den inre delen av da-
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len bakom eggen för att sedan slå in på en brant avtagsväg som går uppåt och
tillbaka förbi gården Hausa och vidare upp till Eggja och dess mangårdsbyggnad. När man som Schetelig beskriver Eggjagraven som liggande just bakom
gårdens uthus, avslöjar det att man kommit till gården (i bil) längs den nya
körvägen varefter man från bostadshuset gått ned till fyndplatsen.
Så skulle man inte ha sett det om man kommit på den äldsta bevarade körvägen
vars syfte var att båda förbinda dalens gårdar och leda ut ur den samma, fig. 5b.
På den vägen skulle man, sedan man lämnat Kvåle och Steneheim bakom sig,
ha arbetat sig uppåt i en stigning fram till eggen, svängt åt höger och följt den
på sidan upp mot den passpunkt där eggen planar ut. Där blir det möjligt att
svänga vänster vidare in i dalen. Om man inte svänger, kör man rätt in på Eggjagården. Grindhålet syns fortfarande i den annars raserade stenmuren som
snabbt övergår i en stensträng, som skiljer inmark från utmark. Ställer man sig i
grindhålet, står man endast ett tiotal meter framför Eggjagraven som alltså inte
ligger bakom uthusen, men i stället just innanför den historiska gårdens tun
längs infarten till den samma, invid vägen ut ur dalen.
Anledningen till att man kan se så olika på var graven ligger kommer sig av att
den anlagts precis vid passpunkten ut ur dalens huvudbygd. Den ligger alltså på
gränsen till gården så väl som på gränsen mellan den yttre och inre dalen. Den
gravhög med en vapengrav som man tog bort på 1880-talet låg istället centralt
på gårdens område. Den tillhörde de gravhögar som låg hemma på gårdstunet.
När den högens läge beskrivs som bakom gården, är det en indikation på att de
som beskrev den borttagna högen närmade sig den historiska gården längs den
gamla vägen. Även om man i förhistorisk tid skulle ha nöjt sig med stigar och
således vid behov kunde gå mera rakt uppåt i landskapet, så gick vägen in och
ut ur bygden ändå förbi graven. Något topografiskt sett bättre alternativ fanns
inte före dynamitens och turismens tid då de moderna vägarna längs älven anlades. Det är på grund av det historiska Eggjatunet som den gamla vägen tvingas
att i onödan svänga ned i bäckravinen och upp igen innan man tar sig vidare.
Även om platsen är attraktiv på grund av bete och slåtter är det inga spår av fast
bosättning på Eggja före vikingatid och den tidens hemmahögar låg 150-200
meter från graven. Graven ligger alltså inte på en gård och dess gårdstun. Den
ligger i stället på toppen av bergseggen på en plats som är en gräns i dalens perspektiv. Det betyder att det i landet Sogndal under järnåldern finns två uppenbara passager: den mot fjorden och vidare bort och den mot den inre dalen och
vidare bort. Graven och stenen markerar den senare. Så småningom anlägger
man gården Eggja med tillhörande gravhög bortom passagen in och ut ur dalan.
När man skall tolka inskriften måste man med andra ord föredra tolkningar som
tar fasta på en markering av ett samhälles gränser och passager.
När Magnus Olsen publicerade sin syn på var i landskapet graven låg, så fastnade han för en vy med fjorden och samhället Sogndal i förgrunden. Därför behövde han sätta in en prick i bilden för att leda läsarens öga till den avlägsna
punkt där graven låg. I Bergenmuseets arkiv finns det många äldre bilder som be-

26

E

F

D
Fig. 5a-d. A) Sogndal och dess karakteristiska vinkling vid Eggja där Bente Magnus’
fotovinkel, Fig. 5g, är skisserad. B) Den gamla vägen genom Sogndal och dess relation till
de historiska gårdarna. C) Dagens Sogndal, 8.7 2009, Eggjagraven markerad. Man ser
slåttermarkerna kring Eggja. D) Eggjagravens läge i förhållande till gården och dess tun. E)
Graven låg just bakom klippan innanför grinden. F) Gravens läge i betesmark, från väster.
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G
Fig. 5g & h. G) Bente Magnus perspektiv från Eggjagraven sådan utsikten ser ut i dag.
Eftersom betet inte är lika intensivt som förr är landskapet lite igenväxt. Slåttermarken
visar å andra sidan hur eggen planar ut till en högtbelägen betesmark. Den gula
punkten markerar platse varifrån Fig. 5H tagits. H) Magnus Olsens perspektiv på
Eggjagraven (8.7. 2009).

H
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lägger Scheteligs och även Olsens perspektiv på gården och landskapet, men så
småningom tar Bente Magnus bilden där man från Eggja ser ned över Sogndal. I
detta perspektiv ligger graven på en tröskel till den centrala bebyggelsen.
Utan Bente Magnus perspektiv och dess relation till platsen blir Magnus Olsens
inte meningsfullt8.

Hällen som en yta
Runorna och teckningen på Eggjastenen är skurna och inte huggna som ju annars är det vanliga på en sten. Texten gör dessutom en poäng av att hällen är en
”skuren sten”. Det är med andra ord ingen som slagit mot dess skriftyta. Stenens
ristningar har naturligtvis tillkommit i en viss ordning, men ger ändå vid handen
att de gjorts vid ett och samma tillfälle. Därför har deras inbördes ordning knappast betydelse för själva dateringen, fig 6. Hästen tillhör ristningen och den ser
ut att springa igenom texten: under runbandet A, i nivå med rad B, men delvis
över rad C. Gravhällen med sin dolda runinskrift och hästteckning verkar inte
vara en sekundärt använd häll som passat att lägga över ett lik vilket som helst.
Tvärtom är den med all sannolikhet lagd som skydd över en person som inte fått
en anslående begravning eller monumental grav, men väl ett mycket speciellt
läge och en mycket speciell gravskrift.
HÄR UPPGER RISTAREN ATT
TÄLJA A-B PÅ EN RAD

Fig. 6 Eggjastenen. Ifyllningen är ingen exakt tolkning av vad som ristats på stenen. Den
syftar endast till att illustrera inskriftens uppläggning (Bearbetad efter Jacobsen 1931).

Inskriften är lång och av den anledning olik inskrifter från romersk järnålder
eller folkvandringstid. Den måste på något sätt organiseras och därför kan det
löna sig att först betrakta stenen som en sorts manuskriptsida. Den är i så fall
ristat med två ristningar som ställer olika krav på ristaren: hästbilden och texten.
Den senare består dels av raderna A till C, dels av de prov som Magnus Olsen
definierade som raderna D och E. De två senare står på samma nivå på stenen
just under rad C. Stenens textsida är den som brutits fram ur berget och ryggen
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den eroderade och ursprungliga. Brottytan karakteriseras av två olika stenkvalitéer: en mjuk och en hård. Sett som manuskriptsida är det ett band i stenens
övre del som är dess mjuka del.

HÅRD

MJUK
flaga
rista

tälja

A

Fig. 7a.I stenbrottet
nedanför Eggjagraven
finns det huvudsakligen
ganska hård grå sten
men också flisor av den
lite brungrå mjukare
stenen som flagnar, men
som också lätt går att
skära och rista i. I den
blir ristningarna inte vita
utan behåller stenens
färg. Observera flagan
och stendammet på och
kring knivsudden.

B

Fig. 7b. Över de
kulvertar som leder
vatten under vägen
ligger det hällar vars
nötning under årens lopp
avslöjar den mjuka
stenen, till höger i bild,
som påminner om
Eggjastenens kvalité.

C

Fig.7c, I kanten av den
uppbyggda vägbanken
ligger det av och till
hällar i Eggjastenens
form och storlek.

Det har sagts att stenen inte brutits på fyndplatsen och det kan formellt sett vara
riktigt även om Magnus Olsen observerade ”en Overflod paa heller nær gravstedet”. Därför får man inte glömma att det på sydöstsidan av Eggjabergets top-
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punkt, ca 50 meter från graven finns ganska stora ytliga stenbrott, och där ligger
det fortfarande stenmaterial, kanske ”en Overflod”, som innehåller hårdare och
mjukare stensorter vilka okulärt påminner om kvalitéerna i Eggjastenen, fig. 7ac. I sina mjukare partier låter de sig ristas eller skäras med knivsudd. Stenbrotten är idag ganska överväxta, men det är uppenbart att den historiska vägen delvis byggts av sten från just dessa brott. Dels ligger brotten lämpligt till ovanför
vägens brantare partier, dels ligger det samma typ av skärvad sten och makadam
i dem som i vägen. I stenbrotten ligger dessutom några hällar som visserligen
saknar Eggjastenens längd, men som har dess tjocklek, bredd och sneda lodräta
anvisningar som kommit den brutna stenen att likna ett parallellogram. I vägbygget har hällar snarlika Eggjastenen kommit till användning som kantstenar
och som täckstenar över kanaler som leder smält- och regnvatten under vägen.
På de senare avslöjar de av trafiken blankpolerade partierna några av stenarnas
mjukare kvalité. Trots att man inte kan peka på den plats varpå just Eggjastenen
brutits, måste det betraktas som mycket sannolikt att den brutits i ett ytligt brott
på Eggjaberget i gravens omedelbara närhet. I princip har man alltså brutit upp
en del av berget och lagt den döde på berget under berget. Inte för inte tyckte
Nils Eggum först att hällen som plogen hoppade på var just berget. En grundligare undersökning av gravplatsen som tänkbart stenbrott skulle ha varit befogad. Det är kanske inte för sent.
Stenens problem som manuskriptsida är dess band av varierande hårdhet. Den
del av ristningen som ställer störst krav på stenens mjukhet och homogenitet är
hästteckningen. Därför är det inte förvånande att det sätt varpå runraderna A, B
och C förhåller sig till teckningen visar att man först skurit in hästteckningen i
stenens mjuka band. Här och var har man hursomhelst skurit lite fel och jämför
man teckningens kurvatur med de gjutna figurer, som stilistisk kommer den
närmast, är teckningen kantig. Hästen saknar nästan helt extremiteter och det
verkar sannolikt att det beror på att det varit svårt att teckna dem med kniven i
den hårda delen av stenen där de på grund av teckningens proportioner borde ha
funnits. När man lade upp inskriften så har man alltså måst fatta några beslut
om upplägget som inte bara tog hänsyn till ytan, texten, figuren och stenens så
småningom upp-och-ner vända läge utan också till stenens kvalité.
Vad gäller texten bör man, precis som geologen Carl Frederik Kolderup, först
konstatera att den långa raden som i dag är den översta (dvs. Magnus Olsens rad
A) börjar med samma ord, hin, som den lilla raden D längst till vänster nedanför det som i dag är C-raden, dvs. den nedersta av de två långa raderna. D-raden
upptäcktes av fröken M. Abel som kalkerade och tecknade hela runstenen. I sin
publikation framhöll Magnus Olsen inledningsvis, som en form av kvalitetssäkring påkallad av fenomenet kvinnliga medarbetare, att fröken Abel arbetade under tillsyn av professor Schetelig. Hon såg hursomhelst till hela stenen och
gjorde en viktig upptäckt. Senare visar det sig att dessa runfragment ligger till
grund för Magnus Olsens idéer om talmagi och då blir det ju i kraft av den något vågade idén speciellt viktigt att fröken Abel inte endast själv sett dessa
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tecken. I dag ser det alltså ut som om man först tänkte sig att börja texten längre
ned på hällen just under dess mjuka del där man redan ritat hästen9.
Sedan man börjat med hin tycks man ha upptäckt att det inte bara varit svårt att
teckna hästen, utan också varit svårt att skära runorna. Innan man gav upp har
man likväl prövat stenkvalitén längre fram i den tänkta raden. Denna tankegång
indikeras av det förhållande att de två läsliga runorna i E-raden, l˛a, i en lite mera
spatiös uppläggning av en tänkt A-rad med början i D-radens hin till vänster
under C-raden, väl hade kunnat hamna så långt in på stenen som de nu står i vad
som skulle ha blivit A-raden, dvs. som runa 59-60 i Olsens ordning, runorna l˛a i
ordet l˛at, dvs. land, i uttrycket land gotna. Man kan ha uttalat ˛a ungefär som
”oi” i det engelska ordet loin. Om man lägger till ett ”t” till detta ord och prövar
på att säga loint, så hör man inte mycket av n’et, men har förmodligen uttalat
ordet l˛at. Också de följande strecken i E-raden kan, som redan Olsen såg, passa
ungefär med vad som skulle ha blivit runorna 64-66 i den färdiga A-raden. Man
har emellertid funnit att stenen inte var lämplig, uppgivit sin föresats att skära
texten under bilden och i stället valt att rista den högre upp på stenen i övre
kanten av dess mjukare partier, varför man tvingats börja längre åt höger än rad
D. Det har lett till att runorna i den långa övre A-raden blivit smala och tätskrivna. Rad C, som är kortare, har man skrivit i det mjuka bandets underkant.
Både rad A och C väjer för hästen.
Efter Niels Aage Nielsens diskussion och Grønviks kraftigt förbättrade läsning
framstår rad C som en ”værneformel”, ett sätt att skydda grav och sten som har
sin grund i de förhållanden som beskrivs i rad A. Därför skall stenen läsas uppifrån och ned.
Textproven, rad D och E, indikerar att man prövat sig fram – först med det första ordet och senare med uttrycket land gotna där man gett upp. Tillvägagångssättet antyder med andra ord att man varit väl medveten om textradernas innehåll och längd. Främst Ottar Grønvik har argumenterat för att det som till slut
blev inskriftens rad A inte börjar med runföljden hin10. Hans argument, möjligt
bortfall av runor på grund av avflagning, är ett argument som stödjer sig på vad
runologen Aslak Liestöl tycker sig ha sett. Möjligheten av att på grund av vittring läsa m istället för h, är dock inte mer än en hypotetisk möjlighet. Det förhållande att ordet hin uppträder på den lämpligaste platsen för textens tänkta
början är å andra sidan ett starkt argument för att man velat börja texten just där
och just med ordet hin. Lägger man till detta att resten av vad Jacobsen och senare Grønvik något missvisande kallar ”penneprøver” passar med ett ursprungligt upplägg för rad A, så är det svårt att låta osäkerhet bortförklara vad man
faktiskt kan se och tolka. Det gäller särskilt när osäkerheten är skapad av vittring som är legio överallt på stenen och av en möjlig avflagning, som inte behöver vara yngre än runorna eftersom den mycket väl kan vara samtidig med
själva brytningen av stenen.
Det främsta argumentet för att rad A var tänkt att stå i det nedre fältet har man
emellertid i radens sammanpressade utformning som blivit följden av att den
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kommit att ristas i stenens övre och kortare del. Med den tänkta ursprungliga
placeringen hade rad A och B fått plats på en linje och man hade ändå kunnat
glesa ut runorna med ca 10%. Texten består med andra ord av två delar Del I =
rad A och B samt Del II = rad C (fig. 8).

Fig. 8. Förslag till hur inskrift och häst var tänkta att förhålla sig till varandra.

Som dokument har sidan rimligtvis tillkommit på följande sätt: (1) hästteckning
med lite felskärningar; (2) Fröken Abels rad D och E; (3) avbrott då det ändå visat sig för svårt att skära i den hårda delen; (4) beslut om att skära runorna i
samma fält som hästen, den första raden över den sista.
Trots att inskriften sitter på en problematisk sten har man valt att rista med den
traditionella tekniken för mjuka material, dvs. runor skurna på fri hand à la
Lamo. Det skulle inte senare stenristare i normalfallet ha gjort och inte heller
hade de valt en så erbarmlig sten eller nybruten yta om inte omständigheterna
tvingat dem. Om man bara velat lämna ett meddelande i graven till den som
eventuellt öppnade den, så hade det varit enklare att bara skriva det på ett stycke
trä ungefär som man senare gjorde i Grönland då man anlade grav 30 på kyrkogården på Herjolfsnes. Ursprunglig var kistan i denna grav tom och på dess
botten låg en knappt 20 centimeter lång 1,5 cm bred och 1 cm hög pinne med en
liten skuren text på ena bredsidan och hälften av en smalsida: ”Denna kvinna,
som hette Gudveig blev lagt över bord (dvs. sänkt) i Grönlands hav”. Ursprungligen fanns inget lik i graven och man förstår att meddelandet var placerat i kistan för att förklara det saknade liket, för det väcker ju frågor när graven man
öppnar visar sig vara tom. Så småningom, när man ändå begravde två människor i kistan, valde man att lägga en mycket stor sten över graven, vilket kan
tyda på att den döda kvinnan som sänktes i havet ändå skulle kunna tänkas uppsöka sin grav eller på något sätt bli närvarande bland de levande. Eller kanske
kunde gravens nyinflyttade känna en viss oro. Som typ av skriftlig information
behöver man därför inte betrakta Eggjagravens inskrift som unik.
Det sätt varpå B-raden skrivits visar att den raden är tänkt att läsas samman med
A-raden och inte som en ny självständig rad. Av utrymmesskäl tvingades man
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då man skrev att ändra sig och utforma rad B som en svans till rad A. Tekniskt
sett har man gjort följande: om man tänker sig att runorna stod broderade på ett
långt band, så har man klippt av slutet på bandet och lagt det nedanför dess första rättvända långa del med baksidan upp och toppen av runstavarna ned.
Därvid tecknar runorna sig som stygnens baksida, upp och ned men fortfarande
från vänster till höger. Det kan tänkas att man gjort en lite mystifierande dygd
av nödvändigheten, men man kan också tänka sig att man med sitt sätt att vända
på runorna har velat visa på sammanhanget med rad A. Man ser på runornas
tendens att luta åt höger att runristaren skurit runorna från stenens överkant, från
vänster till höger, en vänstervänd runa i taget. Ett ”s” har föga förvånande blivit
lite osäkert. Inte desto mindre har runtäljaren sannolikt haft en förlaga eftersom
få människor, som i huvudet vet vad de vill skriva rättvänt, utan vidare kan göra
det bakifrån med vänstervända runor, (fig. 9).
Fig. 9.Principen för övergången från rad A
till rad B: ett sammanhängande rättvänt
textband klipps av, den avklippta biten
vänds upp och ned och läggs under den
rättvända biten.

När allt tyder på att rad A, som behöver mer plats, var tänkt att stå där den
skulle fått plats, då är det sannolikt att det var just där man tänkt sig skiva den.
Därför visar ristningarna att vi har att göra med en planerad inskrift på ett föremål vars yta man visat sig inte helt behärska. Den ursprungliga tanken: en teckning av en häst i det mjuka övre partiet av stenen ovanför två rader text, A-B
och C, i det nedre hårdare partiet, har man inte kunnat förverkliga. Hade man
kunnat det, skulle intrycket av en häst som springer över en text varit mycket
tydligt. Den skillnad och gräns mellan bilduttryck och textuttryck, mellan mjukt
och hårt, som verkar ha varit den avsedda, har vi delvis gått miste om. Kvar
finns hursomhelst ett eko och de två huvudmotiven – den springande hästen och
texten – bilden med en undertext. Texten innehåller uttrycket land gotna som
betyder hästarnas land och det är naturligt att den springande hästen och stenen
själv refererar till detta.

Det vetenskapshistoriska problemet
Eggjagravens arkeologiska forskningshistoria är en historia om undertolkning.
Tidigt har man bestämt sig för att till språkforskningen endast överlämna ungefär tre kvadratmeter grav med en datering som skulle kunna överensstämma
med den språkliga dateringen av inskriften. Det är naturligtvis intressant att
fyndplatsen är en grav, men eftersom man tidigt undertrycker en eventuell vidare innebörd i det arkeologiska sammanhanget blir konsekvensen en neutral
och konstant intetsägande arkeologisk kontext skild från den språkliga. Denna
neutralitet är bedräglig så till vida att den på ett olyckligt sätt relativiserat eller
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friställt den språkliga tolkningen, trots att det inte finns vara sig empiriska eller
teoretiska skäl att klyva kontexten i en arkeologisk och en filologisk.
Därför har tolkningen av texten länge, ungefär från slutet av 1920-talet, bottnat i
en ofta förnyad paleografisk och filologisk analys med skiftande resultat. Från
början var tolkningen genom Magnus Olsens försorg vittfamnande och bred eller som Lis Jacobsen beskriver den ”ekstern”. Själv ville hon, i motsats till
Magnus Olsen, förorda en ”intern” och, förstår man, nykter tolkning. Lis Jacobsen anslår sin vetenskapliga ton med ett Feurbachcitat – ett motto:
Ich bin himmelweit unterschieden von den Philosophen, welche sich die
Augen aus dem Kopfe reissen, um desto besser denken zu können; ich
brauche zum Denken die Sinne, vor allem die Augen, gründe meine Gedanken auf Materialien, die wir uns stets nur vermittelst der Sinnentätigkeit aneigenen können, erzeuge nicht dem Gegenstand aus dem Gedanken, sondern umgekehrt dem Gedanken aus dem Gegenstande, aber
Gegenstand ist nur, was ausser dem Kopfe existiert. (Feuerbach, Gesammelte Werke (1984:5:14). Obs! Jacobsens emfaser och min referens).
(Jag skiljer mig himmelsvitt från de filosofer, vilka slita ögonen ur huvudet, för att desto bättre kunna tänka; jag använder sinnena för tänkandet,
framförallt ögonen, grundar mina tankar på materialer, som vi medelst
vår sinnesförmåga ständigt kan tillägna oss, frambringar inte tingen ur
tanken, utan tvärtom tanken ur tingen, men ting är endast det som finns
utanför huvudet.

Citatet är inte bara naivt, roligt och tidstypiskt. Det beskriver väl Lis Jacobsens
hållning och har än i dag många anhängare som i hållningen ser ett uttryck för,
och ett hopp om, sund vetenskap. Alla, även den som skall bygga ett plank
mellan två radhustomter, kan finna skäl att begrunda Feuerbachs åsikt om
tänkande och materialitet. Det viktigaste är att citatet öppnar läsarens ögon för
hur långt Lis Jacobsen lyckats komma på den enkla iakttagelsens väg mot den
rätta tolkningen. Hon ser kanske bakom motsatsparet, antingen ”ekstern” eller
”intern” tolkning ett alternativt val, men för läsaren är det uppenbart att hon
själv är ganska påverkat av tanker om ritual, formler och magi, dvs. uppenbara
externa faktorer, sin interna och puristiska filologiska vilja till trots. När
Sverdrup och Sommerfelt och senare Grønvik anser att det är nödvändigt att
kombinera båda metoderna så kan man säga att de är helt inne på Feuerbachs,
plankbyggarens och alla runologers linje och dilemma, så till vida att ristningen
– de små spåren i stenen – både är grunden för deras överväganden och orsaken
till den omfångsrika och motsägelsefulla litteraturen kring Eggjastenen11.
Berövat en mer sammansatt arkeologisk kontext och förståelse förväxlar de
flesta denna sin kunskapsbrist med frihet. Därför växer också hos Jacobsen,
trots att hon står för den mer nyktra runologiska hållningen, tingen något ur
tanken. Och vid närmare påseende skall man finna att den hegelian som
Feurbach hänger ut, inte personifieras ens av Magnus Olsen, inte ens då han
hänger sig åt den talmagi som Jacobsen sannolikt finner vara hans mest
svårartade tankefoster12. Därtill måste man citera Jacobsen själv för följande
uttryck för en Feuerbach-främmande, men ack så tysk, förlösande känsla som
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hennes strävan i mikrokosmos tar sig, sedan hon tyckt sig kunna fylla en
uppenbar lakun med tre runor, som faktiskt inte kan ses:
Dermed turde Kenningen flAinA uim (”spjutens ström” min anm.) være
reddet over fra Hypotesernes svævende Verden til Virkelighedens faste
Grund. (Jacobsen 1931a:55)

Kanske det kanske, men i så fall är skälet inte att Lis Jacobsen omsatt ögonens
enkla vittnesbörd i tanke, utan tvärtom att tanken lärt ögonen se. Till och med
den nyktra Ottar Grønvik låter till slut ett kraftigt mått av förförståelse vägleda
sin tolkning av vad rad A-B handlar om och det låter sig sägas att den ofrånkomliga dialektiken i de flesta språkforskares hållning ligger i linje med Michel
Notelids beskrivning av den kulturhistoriska vetenskapsanalysen som sliten
mellan längtan efter konstfylld insikt och en strävan att resonera i serier av rationella och problemavgränsande slutsatser byggda på enkla empiriska iakttagelser13.
Språkforskarna upprätthåller skarpa disciplinära skillnader, bl.a. den mellan
filologi och arkeologi, trots att Feurbach kanske inte skulle ha tillåtit sina ögon
att se skillnad på Eggjastenen som filologi och Eggjastenen som arkeologi.
Med säker blick för polariteten i sin disciplin och dess metodiska och forskningshistoriska problem stakar Lis Jacobsen med dikotymin ”ekstern” versus
”intern”, ut sin egen och ett stort antal efterföljande tolkares problem. Trots att
alla tolkningar måste luta sig mot båda begreppen, är det ingen tvekan om att
Lis Jacobsens dröm om den interna språkliga tolkningen kommit att bli de
flesta runologers höga ideal. Den övergripande idén om dikotymin som vägledande princip och dess avläggare, antingen rätt eller fel text och tolkning, har
ur 1920-talets konfrontation mellan Olsen och Jacobsen kommit att behärska
behandlingen av fyndet. Tolkningen har blivit ett meningslöst jagande efter en
obefintlig entydighet, som inte ens en fullständigt bevarad text skulle ha haft.
För hur man än prövar att tolka den internt så är den dock endast en talad dikt
ur en poetisk tradition som var tänkt att subtilt referera till en mängd externa
förhållanden precis som en strof i en eddadikt. Under de 90 år vi känt texten
har den därför utsatts för ett antal omtolkande läsningar som så småningom
gjort den ohjälpligt mångtydig och motsägelsefull.
Ottar Grønviks tolkning från 1980-talet är ett gott exempel på en avsiktligt
kontextlös (dvs. icke-extern) tolkning. Hans bok heter inte Runene på Eggjasteinen av en slump utan på grund av övertygelsen om att om man bara vet om
vilka runor det rör sig, då kan också textens tolkas. Samtidigt är Grønviks studie
den bäst underbyggda läsningen och den förmår att tillgodogöra sig en mycket
bred språkvetenskaplig tradition. Ur en förståelse av en enskild runföljd i en
värld av tillsynes oöverskådliga språkliga möjlighter, bygger Grønvik ett antal
sådana och ger dem mening, tillsynes oberoende av mer övergripande empiriska
kontexter. Slutligen kopplar han meningen till en kulturhistorisk förståelse som
bejakar det handfasta etnologiska (läs: rediga västnorska båttermer) så väl som
det ideologiskt dunkla (se ”Realkommentar” om C-linjen). Metoden fungerar
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eftersom det alltid går bra att hävda att det är så mycket man inte kan veta att
man kan finna en ganska rak väg genom det möjliga. Därför kan det lite dunkla
också mycket väl vara det kulturhistoriskt lite sanna.
Idealt sett hänger dunkla vetenskapliga sammanhang ihop med bristande kunskapsutveckling och man bör helst nå fram till det dunkla från det normala och
fattbara. Den revolutionerande detaljen hämtad ur en analys av den avskalade
kontexten, t.ex. en enskild runföljd, är beroende av att allt i dess omgivning är
fattbart och rikt på innehåll. Skillnaden i de resultat som kommer ur Grønviks
metod visar sig om man jämför hans behandling av Eggjainskriften, som leder
till ett antal dunkla formuleringar, och hans behandling av den enda dunkla
kenningen i Kormak ˛O˛gmundarsons strof från 900-talet om Sigurds blot i Håkan den godes saga. Trots att framställningen i det senare fallet ser ut att utgå
från det enskilda ordet och dess tolkning, hämtar tolkningen ändå sin styrka ur
det förhållandet att den lägger ett minimalt element av ny och smal kunskap till
gammal och bred, varvid den gamla så väl som det nya expanderas ytterligare14.
I fallet Eggjainskriften har filologer och runologer i 80 års tid i praktiken visat
att den interna texttolkningen och med den det ofrånkomliga beroende av det
externa (eller som vi i dag skulle säga av vår ”förförståelse”) är en övertolkning
som inte förmår göra texten allmänt begriplig på ett sådant sätt att förståelsen av
den bryter den moderna tidshorisont inom vilken dess uttolkare befinner sig.
Det är naturligtvis viktigt att förstå mot bakgrund av dagens tidshorisont, men
textens tillkomsttid är också viktig. Förståelsen av den yngre järnålderns fiktion
och texter måste med andra ord delvis bygga på vår förståelse av periodens allmänna kulturhistoria och då hellre en medveten än en omedveten förståelse.
Först ur en sådan synvinkel kan man skapa sig ramar att bedöma rimligheten i
en speciell tolkning.
Tolkningar ur ett övergripande perspektiv fanns redan hos Olsen, men introducerades igen av Niels Aage Nielsen som såg på texten ur strukturell synvinkel –
inte minst den metrisk-stilistiska15. Forskningshistoriskt innebär Nielsens arbete
att man börjar se på texten ur en litteraturvetenskaplig synvinkel. Det måste betraktas som ett stort framsteg och så uppfattas det också i dag t.ex. i Hoops Reallexikon. När jag nu söker att bringa den arkeologiska kontexten ut ur neutralitetens bedrägliga åsiktsbrist, i sig en av våra viktiga former av förförståelse, så
kan man säga att det går att återvända till Eggjafyndet som materiell, litterär och
lingvistisk kontext. Likaså är Grønviks filologiska förförståelse och hans vilja
att stå på giganternas axlar och något tynga ned dem, en mycket stor tillgång för
dem som skall stå på hans. Man får hoppas att ens egen förförståelse, som kan
dra fördel av andras arbeten, i det stora och hela är mindre naiv än deras.
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Inskriften som struktur
Inskriftens poetiska karaktär har man alltid uppmärksammat. I Niels Aage Nielsens efterföljd vill jag därtill se texten som strofisk. Det är helt enkelt lättare att
förstå texten som struktur och därför se var det som ännu i dag är meningsfullt
hör hemma i strukturen. I annat sammanhang har jag argumenterat för att man
skall uppfatta det strofiska draget, som karakteriserar texten, som en ursprunglig
form av den halvstrof som kommer att formaliseras i strofformen ljóðaháttr,
den tvådelade lyrisk strof där varje halvstrof håller ihop ett uttalande. I den tidiga ganska vanliga formen är halvstrofen uppbyggd av två allittererande
halvrader (dvs. en långrad) följd av en fullrad som med ett stavrim är förbunden
med den halvrad som föregår fullraden.
Wurte runoR an walha kurne
HeldaR Kunimundiu
Helder skrev runorna på det välska kornet för Kunimund
och han gjorde det i följande höjnings- och allitterationsmönster:
Långraden
1. halvrad
w… …r |

2. halvrad
w… …k

| Fullraden
|
| h… ...k... ...m

En senare regelrätt halvstrof i ljóðaháttr består av en inom sig allittererande
långrad följd av en inom sig allittererande fullrad. Den variant som är aktuell
här betonar i stället att man binder ihop raderna över radsluten utan att den
enskilde halv- eller fullraden behöver allitterera inom sig. Man kan säga att den
tidiga formen bygger på halvraden och fullraden och på att metriken kräver att
raderna genom allitteration bildar en kedja. Därvid uppfattas halvrader och
fullrader som förbundna led och inte som separata byggklossar. Senare
uppfattar man fullraden som ett element för sig och då utvecklas de två inom sig
allittererande raderna: långraden och fullraden. Eftersom man inte längre
förbinder dem med varandra blir de versmåttets byggklossar. Liksom ett
regelrätt ljóðaháttr är den tidiga varianten ett metrum för uttalanden och det
säger sig själv att strofformen inte lämpar sig för väl sammanhållna linjära
berättelser.
Det här sättet att formulera sitt uttryck ser man redan på 400-talet EVT och det
förhållande att strofformen eller uttrycksättet i enstaka fall inarbetats i
berättelser som består av löpande långrader t.ex. i diktfragmentet om striden i
Finnsburg, en relativt tidig variant av en berättelse som senare finns i Beowulf,
tyder på att ljóðaháttr är ett tidigt och medvetet deklamatoriskt val som betonar
den strofiska och lyriska kompositionen mer än den löpande och episka.
Om man går igenom Den poetiska Eddan finner man drygt 1000 halvstrofer där
man kan förvänta sig antingen vanligt ljóðaháttr eller en variant. Ändå finns det
endast 10 halvstrofer som inte är regelrätta, därav nio som följer den tidiga for-
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men med allittererande överbindning mellan långrad och fullrad och en strof där
fullraden inte ser ut att allitterara med ett ord i en föregående rad. Ser man på
var dessa varianter förekommer så finns det fyra i Hávamál, fyra i Harbarzlióð
och en i Lokasenna. I Hávamál finns varianterna i stroferna 75 och 80 samt 139
och 159. Att ställena ligger så nära varandra tyder på att de egentligen tillhör
några av de delar varav Hávamál är sammansatt. Därpå tyder också det förhållandet att tre av fyre strofer, 80, 139 och 159 rör runor och deras ursprung. Strof
75 ställer den som vet att inte allt kan vetas, mot den narraktige allvetaren. I
Lokasenna (trätan med Loke) är det trälen Elde som använder varianten, i vers
2. I Harbarzlióð är det färjkarlen Harbard som, oberoende av om han är en förklädd Oden eller ej, i vers 4, 6, 22, 32 och 46 skaldar avvikande. I övrigt skaldar
han som brukligt är, för Oden kan ju bådadera.
I vers 44 finner vi den fullrad som egentligen endast är rytmisk prosa. Här saknas det allitteration. Redan i handskriften A748, 4° har man rättat denna fullrad,
men det är en överloppsgärning eftersom bristen på allitteration inom raden just
är en poäng som Tor gör narr av i vers 45. Hade färjkarlen i strof 44 sagt i heimis haugom ’i hemmahögarna’ i stället för i heimis skógom ’i hemmastackarna’,
så hade metrum blivit rätt och meningen helt konventionell. Den skulle ha betytt
att färjkarlen rådfrågat sina förfäder, dem som bor i gravhögarna på gården, t.ex.
högarna på Eggja, och det är ju helt normalt. Men nu tycks han säga fel och då
kan man tro att han, som redan visat sin bristande bildning med några avvikande
fullrader, i misstag antyder att det är från dem som bor i gårdens gödselhögar,
t.ex från sina förfäder komockorna, som han fått sin visdom. Det är denna tillsynes freudianska felsägning som den enfaldige Tor gör narr av i vers 45 när
han lycklig över att ha upptäckt vad han tror är ett formellt fel säger: ”Då ger du
rösena deras rätta namn när du kallar dem hemmastackar”. Det svarar inte färjkarlen på, i stället fyller han i med en fullrad (vers 46) som binder till långraden
och fullraden i vers 44, nu med stavrim på e och s. Då tycks Tors påpekande av
den poetiska bristen falla platt till marken och med den nya fullraden insinuerar
Harbard dessutom att i ett bråk på den nivå där vi befinner oss nu är det ur gödselhögar han måste hämta råd när han skall argumentera. Tor upptäcker med
andra ord för sent att han lurats av sitt eget förakt för underklassen och dess
bildningsnivå när han gör sig lustig över det misstänkt uppenbara felet i verskonstruktionen.
Att underklassens representanter, trälar och häcklande färjekarlar, står för den
största delen av den uppenbart avvikande varianten av ljóðaháttr vittnar tydligt
om att man ansett denna del av befolkningen lida av en bristande poetisk förmåga. Det gör ingen skillnad om Harbard är Oden eller ej, i den situation vi
möter honom i dikten är han under alla omständigheter underklass. I betraktande av hur sällan underklassen kommer till tals i Eddan är dess träffprocent i
grenen ”korrekta ljóðaháttr”, med andra ord anmärkningsvärd låg och meningen
är enkel nog: människor ur underklassen hänger inte med i den poetiska utveck-
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lingen. De skaldar fortfarande på 400-talsvis, om de alls kan dikta. Kopplingen
mellan underklass och ålderdomlighet är än tydligare i dikten Rígsþula där trälarnas släkte härstammar från Edda, den äldsta av diktens urmödrar. Som vi sedan skall se på tal om Eggebystenen, Upplands runinskrifter nr 69, är det i den
mälardalska verkligheten inte bara den bristfälligt utbildade underklassen som
diktar lite ålderdomligt.
Fig. 10. Tabell över Eggjatextens frågetecken, struktur, radlängd, höjnings- och allitterationsmönster.
RAD

DEL

RAD

TEXT

STAVELSER

A
-

I.
-

VERS

1
-

1
2

hin warp náseo m??? máðe þæim kæipa
í bormóþa húni

5+5
6

B

-

2
-

3
4
5
6

hverr ob kom harie á hít land gotna
fiskR óR f??-?au im suwim˛ade
foki af ?ą?-??-galąnde
sa ?? ?isurki

5+5
9
8?
5

C
-

II.
-

3
-

7
8
9

Ni’s sōlu sott uk ni sakse stain skorinn
ne w??? manR nækð˛a is na wrinR
ne wiltiR m˛ænnR lægi?

4+7
3?+5
7

Strofvarianten i Eddan tyder på flera saker. För det första är den ett eko i
Hávamáls dunkla strofer av en äldre poesi, t.ex. om runornas ursprung. För det
andra är den ett stilistiskt grepp som förenar primitivitet hos underklassen med
det föråldrade. För det tredje använder man strofen för att karakterisera Oden
som naturligtvis äger förmåga att skalda precis som han vill och solidarisera sig
med envar. I nio av de tolv dikter i Eddan som innehåller ljóðaháttr finner vi
endast regelrätt allitteration.
*
TROTS ATT Eggjatexten innehåller lakuner och svårtolkade ställen är det tydligt
att den kan delas upp i tre strofer, se fig. 10.
Den första strofen börjar med A-radens första ord, som sannolikt är hinn, och
slutar med húni. Det eventuella hinn inleder den första halvraden, máðe inleder
den andra och í inleder fullraden. Om ordföljden i fullraden tvekar ingen. Den
låter:
í bormóþa húni.
Den skall skanderas med tre höjningar í bormóþa húni och den bringer de föregående satserna till ett definitivt slut. Raden allittererar inte inom sig och därför
bör vi söka dess allitteration i den föregående halvraden. Om dess ordföljd råder
det också enighet. Där står máðe þæim kæipa och det kan bara skanderas máðe
þæim kæipa varvid allitterationen med fullraden blir på ‘m’. Om ordföljden i inskriftens början går meningarna isär, men eftersom ingen föreslagit att bokstaverna þ eller k skulle finnas i raden får man tänka sig att där kan finnas ett
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lämpligt m någonstans. Det är endast Ottar Grønvik som inte finner den lämpliga kandidaten i ordet maR och han förnekar inte möjligheten av att den aktuella runan skulle kunna vara ett m. Alla Grønviks tolkningar, som uppfattar hin
som hīn dvs. hine i ntr pl, lider dessutom av att de metriskt sett antingen kräver
att man återskapar en del betonade och obetonade stavelser som fallit bort före
hin eller också en annan, egentligen helt naturlig ordföljd, än den som står på
stenen nämligen: maR warp nāseu hīn. Nu är det uppenbarligen inte vad författaren vill ha sagt. Han vill istället betona náseo och maR. Och börjar därför med
en tvåstavig upptakt vilket visar att hin är lika med hinn, dvs. nom/akk sing.
Metriskt sett är det därför naturligt att läsa:
máðe þæim kæipa 5+5
hin warp náseo maR
í bormóþa húni
6
Här är pausen mellan halvraderna tydlig och strofen är en tydlig kedja mellan
tre poetiska element. Det är endast läsningen av det första m’et som inte alla är
överens om och så länge raderna låter helt rätt skall man som språkforskare inte
bry sig om vad de betyder och därför inte argumentera för ett möjligt w när man
kan se att m är det enda rimliga.
Den andra strofen består av en långrad och tre fullrader. I Jacobsens läsning kan
man visserligen tvinga den första och den andra fullraden att bilda en långrad,
men jämför man med den tendens som finns i Eddan att ge en strof ett särskilt
eftertryck genom att avsluta den med flera fullrader, verkar det naturligt att läsa
strofen så. Det är nämligen tal om ett viktigt avsnitt av texten trots att det inte
går att förstå eller helt klarlägga. Endast Grønvik har velat läsa ordföljden och
satsföljden så att den inledande långraden försvinner. Hans tolkning av vilka ord
som står på raden och deras kasus är hursomhelst övertygande. Ordföljden är
lite förbryllande, men det kan man förklara med metriska behov. På prosa kan
satsen t.ex. låta: hverr kom harie ob á hít land gotna – vem kom med hären över
till hint hästarnas land? Dvs. vad är det för krigare som ligger ihjälslagen här?
Skall det blir en långrad med rimlig rytm så framstår lösningen:
hverr ob kom harie á hít land gotna 5+5
som regelrätt och en mycket tydlig frågeformulering och satsmelodi.
Därpå följer två fullrader om vars mening det inte råder någon enighet. Likväl
finns det så många runor bevarade att allitterationsmönstret framgår:
fiskR óR f??-?au im suwim˛ade 9
foki af ?ą?-??-galąnde 8?
Fullraderna binds ihop av allitteration. Den sista höjningen binder ihop den sista
halvraden i långraden med fullraden – galąnde → gotna.
Styrkan i den metriska strukturen framgår också av det förhållande det inte
spelar någon roll om man läser orden som Olsen och Jacobsen eller Høst och
Grønvik: fiskR óR flaina wim swim˛ade eller fiskR óR firnæy im suwimąde. Det
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sista raden ovan kan man knappast läsa med någon form av säkerhet, men det är
anmärkningsvärt att Grønvik som så ofta betonar det naturliga och okonstlade i
dikten inte tycker att foki – fåken, dvs. snödrevet med därtill hörande blåst, kan
låta som fågelskri i den rigg fåken håller på att slita sönder, och därför läsa ”i
fåken, skrikande af ?a????”.
Man skulle kunna våga sig på att se de två fullraderna som en mening: ”Fisken
som simmade vid Firnö krusning i fåken som skrek av ?????”. ”Firnö krusning”
är då inget behagligt ställe i skärgården utan vågorna som krusar sig över ett bedrägligt grund vid en ö som kallas Firnö, där firn betyder något oerhört, brottsligt eller syndigt16. Grund med ödesdigra namn är inget nytt och det kan finnas
flera kandidater, både öar och skär längs Sogndalfjordens kuster eller vid Nornes och Fimreite där Norafjorden övergår i Sogndalsfjorden.
På tal om metrik så hör man att det finns en parallell här till Hárbarzlióð vers 44
och 46 som vi kan se som en strof mitt i vilken Tor avbryter färjekarln efter att
han först i vers 43 har frågat vad färjekarln hämtar sina sårande ord (i dag fattar
vi inte varför de är sårande).
Nam ek at m˛onnom þeim inom aldrœnom
Er búa i heimis skógum
Vers 46:
Svá dœmi ek um slíkt far
Jag lärde av män, av dem bland de åldriga som bor i hemmastackarna.
Så dömer jag i slik sak. (dvs. så finner jag det lämpligt i den här saken)
Det är klart att det är tal om metriskt finlir om man jämför med Hárbarzlióð,
men det passar bra till diktens invecklade humor att låta den obildade Tor avbryta färjekarln mitt i en udda versform med ett oändligt ålderdomligt allitterationsmönster som ser ut så här:
Vers 44:

Strof

1. halvrad

2. halvrad

1. fullrad

2. fullrad

Eggjastenen:

h

h

h

g

f

x

s

f

x

g

Hábarzlíoð:

e

m

þ

a

b

h

s

e

s

f

Tors inpass

Den sista raden i Eggjastenens inskrift utgörs dels av en runa i dess A-rad dels
av hela B-raden. Metriskt sett är den närmast en halvrad, förmodligen med fem
stavelser, vilket är typiskt för en halvrad. Här är det inte många som tycker sig
läsa samma runor. Att raden bryter mot de två föregående är dock klart. Ingen
har kunnat finna en lösning som kan allitterera med f eller g i den föregående
raden eller, som man skulle kunna vänta sig, inom halvraden. Metriskt hänger
den inte heller ihop med den första raden i den följande strofen, som börjar med
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inskriftens rad C. Man kan därför tänka sig att raden är en fristående halvrad
med två höjningar, eller kanske en fullrad. Én betoning har dock alla listat ut:
sa ?? ?isurki 5
urki är samma ord som yrke, med en betydelse som vi skulle kalla ”dåd”, och
det leder till att satsen kan säga att mannens död var ett missdåd eller att mannen själv utförde missdåd.
*
DEN SISTA strofen består av två långrader och en fullrad. Den börjar på ett sätt
som alla är överens om:
Ni’s sōlu sott uk ni sakse stain skorinn 4+7
Föutom fyra skadade runor, som innehållit ett tvåstavigt ord som börjat på n eller w, är den följande långraden relativt lätt att läsa som runor, men man måste
tro på att det saknas ett korrekturtecken som skall läsas som ett a i ordet na:
ne ???? manR nækð˛an is na wrinR 4+5
När det gäller den avslutande fullraden så är endast den sista förstörda runan
otydlig. Allitterationen på w som binder ihop den sista halvraden med fullraden
är dock tydlig och det är en styrka i tolkningen att alla tre raderna börjar med
ne:
ne wiltiR m˛ænnR lægi? 7
Metriskt sett känns mönstret i den sista strofen igen från Hárbarzlióð, vers 6.
Alla tre stroferna på Eggjastenen finns med andra ord representerade i Hárbarzlióð. Det är egentligen inte så märkligt för en av de många subtila meningarna
med den dikten är just att anspela på det ålderdomliga och snobba för en bildning som inte glömt bort det föråldrade. Det är helt enkelt roligt som en sorts
omvänd buskis, att Oden låtsas vara ett underklassigt eko av det förflutna och
att Tor inte fattar, eftersom intellektuella skämt mm. inte ligger för honom. Han
är ju inte heller sen att igen och igen påpeka hur mycket stryk Harbard skulle få
om bara Tor kunde få tag på honom. Hárbarzlióð är med andra ord en provkarta
på hur man diktade förr. Därför är det också naturligt att man känner igen den
gamla tekniken när man läser denna låtsasgamla dikt.
Läst på detta sätt kan Eggjastenens text jämföras med en dikt, tre strofer och 9
rader lång, i tidiga former av ljóðaháttr. De två första stroferna är diktens första
del, den sista dess andra.
Strikt är den inte, men dikten använder långraden för att berätta och fullraden
för att skapa emfas på samma sätt som eddadikter, men utan deras vanliga allitterationsmönster. Stroferna bär liksom Eddans tydlig prägel av att vara talad
dikt. Det är uppenbart att det deklamatoriska och fragmenterade är en viktig del
av dess poetiska värde. Det ser man inte minst i strof 2, rad 6, där behovet av
emfas efter två fullrader har fått författaren att använda sig av en fristående
halvrad.
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Inskriftens komposition
Eftersom hinn (dvs. ”hin” som i uttrycket ”denna och hin”) och hverr (vem) inleder var sin strof är det svårt att förneka att de två första stroferna vänder sig
till en publik och att orden hänvisar till den döde som tillhör hinsidan. Den första strofen säger något om ”hin” som ligger i graven, dvs. den första satsens
objekt, som alltså är en annan än den som är den första satsens subjekt. Den ena
var den som handlade, och den andra, hin, är den som är död. Hin kan också referera till den typ av död kropp vi står inför. Om den t.ex. skiljer sig från det vi
betraktar som en vanlig avdöd, så kan vi tala om den döde som hin. Den första
strofen pekar ut mannen i graven, den andra frågar vem det är som ligger där.
Rad 4 och 5 kan vara ett gåtfullt svar på den frågan eller en beskrivning av en
situation som ger svaret, eller också kan raderna sätta en retorisk fråga i relief.
Rad 6 kan ses som en fristående konklusion eller ett uttalande. Lis Jacobsens
läsning av det första ordet i den raden som sa, dvs. han, är mycket plausibel eftersom hin, hverr och sa – hin, vem och han, anspelar på den döde. Beskrivningen av honom är relaterad till en fyndsituation som väcker en fråga. Den kan
besvaras och leder till en konklusion. Lis Jacobsens läsning sa do misurki kan
tolkas som så att mannens död var ett missdåd; andra har velat se mannen som
en missdådare; åter andra vill tolka raden helt annorlunda. På grund av inskriftens sista del kan man hursomhelst hävda att konklusion pekar ut mannen eller
liket som någon eller något man inte skall befatta sig med.
Inskriftens andra del dvs. C-raden, den sista strofen, rör själva den ristade stenen och graven den ingår i. Här är runföljden och ordföljden helt klar och
Grønviks analys av raden ”ikke i sol og ikke med sverd søkes det til skåren
stein” är tillräckligt för att visa detta, även om fortsättningen på strofen är svår
att tolka lika entydigt17. Det är intressant att uttrycket egentligen inte fördömer
vad t.ex. Nils Eggum och hans son gjorde med plogen i dagsljuset den 5 juni
1917, den förbjuder uppsåtet att med avsikt ge sig på graven och dess sten. Fortsättningen gör det sannolikt att inte heller vissa typer av otrevliga människor får
öppna graven, och det betyder att man förstått att det skulle kunna ske. Det finns
med andra ord någon som tycker sig ha något att vinna på att öppna graven,
men också folk som vill stävja detta. De senare ligger bakom inskriften och därför också graven. Det kan vara rimligt att förstå de parallella uttrycken ”med
sol” och ”med svärd” som metaforiska för t.ex. ”i dagsljus” och ”beväpnad”,
varför det rent formellt verkar möjligt att gå till graven obeväpnad på natten och
titta på ristningen i fackelljus. Eftersom förbudet i så fall skulle vara helt ineffektivt får vi föreställa oss att detta att öppna gravar på natten i fackelljus är
sådant som just de människor som pekas ut ägnar sig åt. Skulle man alltså hemfalla åt detta beteende definierar man automatiskt sig själv som en av dem som
inte får öppna graven. På så sätt blir skyddet fullständigt. Inte desto mindre
finns det med andra ord mörkermän, och man undrar vad de ser i liket.
Inskriftens tre strofer är en komposition i tre delar: (1) Den döde och
fyndomständigheterna, (2) Frågan om vem den döde var. (3) Förbudet att söka
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bryta den förseglade graven. Poängen är den att den döde är sin kontext, den
vari man hittade honom. Det är anledningen till att han måste tas ur den och förseglas i en grav.

Den döde och fyndomständigheterna
Den döde är upphittat och delar av fyndomständigheterna antydda i de fem rader som föregår konklusionen angående den dödes identitet. Till en början står
fyndsituationen i centrum och till slut, i konklusionen, står den döde i centrum.
Skriver vi om de första tre raderna till prosa så blir det t.ex. så här: ManR warp
náseo hin (t.ex. nár eller maðr) uk máðe þæim kæipa í bormóþa húni. Hverr harie kom ob á hít land gotna? – ”Någon kastade hin över ända med en likvåg och
slet med den klykorna i den borrtrötta masttoppen. Vem ur hären (var det som)
kom över till hint hästarnas land?” Den som skrev texten anser att det är någon
– en människa, ett övernaturligt väsen, en gudom dvs. ”man” i största allmänhet
som ligger bakom de händelser som ledde till den situation vi står inför.
I texten är det tal om någon, som handlar och någon som är död. Dessutom är
det tal om ett land som kallas det andra hästarnas land, och därför är det också
indirekt tal om det hästarnas land vi känner. Stenens häst springer rimligtvis i
det hästarnas land som texten direkt refererar till, dvs. i en värld som är ett
komplement till vår.
I de här raderna finns ett antal uttryck som inte är självklara, men sannolikt ändå
metaforiska, och det kan finnas tvivel om vad enstaka ord betyder, men det
finns också några faktiska omständigheter att ta fasta på. I en havererad båt har
det hittats en död man med relation till hären. De som finner båten och mannen
förstår att det är någon som åstadkommit detta. Eftersom han är död dvs. överförd till ett hästarnas land, som inte är just det hästarnas land där vi befinner oss,
utan det andra landet, de dödas värld, så undrar vi vem det var. Vad de hittat på
fjorden i Sogndal är resultatet av detta händelseförlopp.
Även om likvåg eller liksjö, den borrtrötta masttoppen, och hästarnas land är
faktiska benämningar på en viss typ av våg, en skadad masttopp och ett land
som är rikt på hästar, så har uttrycken också en viss metaforisk karaktär eftersom begreppet ”lik” lägger något till vågen, ”trötthet” något till borrhålet i
masten och ”häst” något till landet. Alla vågor är inte likvågor, hålen i alla
masttoppar är inte trötta och alla länder är inte hästländer.
Det är alltså svårt att veta hur metaforiskt man skall betrakta orden och vilken
verklighet som ligger som ett dold komplement till det man omedelbart lägger
märke till.
Det viktiga är i stället att förstå att det finns något annat än det man ser bakom
det man ser. Grønvik har argumenterat för att agenten i detta sammanhang i
stället för att vara ”man” skulle kunna vara ett väsen som kunde kallas en wilR,
en sorts vilding, men det verkar långsökt att förstöra en versrad för att introdu-
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cera ett övernaturligt subjekt till en situation, som väl skulle ha kunnat åstadkommas av människor, och där mångtydighet är själva poängen. Det går bra att
segla fel i sjögång, och haveri kan också åstadkommas genom att sätta segel och
låta båten med den döde segla sin egen sjö.
I det såkallade Finnsborgfragmentet, en dikt med anor som är samtidiga med
Eggjastenen möter vi samma bildspråk som i Eggjainskriften när en prins beskriver vad som i verkligheten är ett anfall på den hall där han befinner sig med
sine män. I fragmentet ligger beskrivningen tidigt men egentligen befinner vi
oss ganska långt in i den ursprungliga dikten:
3 Nē ðis ne dagað ēastan,
nē hēr ðisse healle
4
5
ac hēr forþ berað.
6
gylleð græghama,
scyld scefte oncwyð
7

nē hēr draca ne flēogeð,
hornas ne byrnað
Fugelas singað
guðwudu hlynneð,

7+7
6+5
5+5
5+5

3a-b ”Inte dagas det i öster, inte flyger draken här
4a-b
inte brinner här dessa hallgavelhorn:
5a
i ställer bär de här fram (vapen).
5b
Fåglarna sjunger,
6a-b
de gråklädda ylar, stridsvirket vrålar
7askölden svarar med skaftet.”
Det är Prins Hnæf som beskriver situationen två gånger på olika sätt. Han börjar
med att korrigera de felaktiga (och förvirrade) intryck man kan få av vad det är
som håller på att hända (rad 3a-5a). Tekniken är enkel uteslutning: när man tillräckligt ofta talat om vad det inte är fråga om blir det till slut klart vad det är
fråga om. Även om vi ännu inte har helt klart för oss vad det står i slutet av
Eggjainskriften, så avslöjer alla ”ne” i raderna 7-9 att det också där är tal om att
stapla ett antal inte-satser på varandra. Dessutom känner vi igen versmåttet, för
trots att allt stoppats in i långrader i Finnsborgfragmentet, kan det inte ske utan
att öva ett visst betoningsvåld på rad 5a som egentligen har tre och inte två
höjningar. Ursprungligen är raden inte en halvrad utan en fullrad och hela beskrivningen 3a-5a är en strof i den form av ljóðaháttr där man bundit ihop den
sista halvraden och fullraden med allitteration:
Ne ðis ne dagað eastan ne her draca ne fleogeð
ne her ðisse healle hornas ne byrnað
ac her forþ berað
Som struktur är det hela en parallell till den sista strofen på Eggjastenen:
Ni’s solu sot uk ni sakse stain skorinn
Ne w???? manR nækðą is na wrinR
Ne wiltiR mænnR lægi
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Efter denna uppvisning i argumentationsteknik talar Prins Hnæf om hur det man
först tror är fågelsång utvecklas till stridslarm (rad 5b-7a). Pilregnet låter som
fåglar, anfallarnas stridsrop kan förväxlas med vargflockens, de gråkläddas,
ylande, ljudet av stormloppet kan egentligen inte missförstås och spjutstakarna
som slås mot sköldarna är en bekräftelse på vad vi egentligen hört hela tiden.
Det börjar med soluppgång i rad 3a och fågelsång i rad 5b, men det slutar med
att striden står för dörren i rad 5a och 7a.
Det vi läser i Hávamál vers 13, på Eggjastenen eller i Finnsborgfragmentet är
beskrivningar av våra sinnesintryck som omen – det vi tycker oss se och höra är
egentligen en helt annan verklighet. Kanske ger den sig på oss som i Finnsborg
och Hávamál, där fågeln stjäl vår vilja, eller också möter vi den som en öppning
mot en annan värld som på Eggjastenen och dess ”hint hästarnas land”. Enkelt
betyder det att verkligheten omkring oss är dubbel eller att den värld vi lever i
består av det vi omedelbart uppfattar samt av olika mer eller mindre dolda komplement till det omedelbara. Därför är kontexterna alltid metaforiska och av och
till så pregnanta bilder att de fångas i fasta uttryck som slår an innan de så småningom blir konventionella.

Vem var den döde?
Svaret kan ligga i de två skadade raderna som börjar med den simmande fisken,
men man skall snarare tänka sig att dessa rader beskriver den scen vari båten ingår och att den scenen är en kontext och ett tecken i naturen som leder till konklusionen, eftersom situationen är sådan att den kan tolkas av den som förstår
att tyda den sortens tecknen. Svaret på frågan vem den döde var kan alltså bestå
av raderna 4-6 eller kanske endast av rad 6.
Det hjälper oss föga att svaret på frågan är konklusionen, för det är många bud
på vad som sägs i den. Det skulle kunna vara ett omdöme om den döde t.ex. sa
is misurki – han är en missdådare. Hela situationen kan ju tyda på att det är tal
om en man som lagts i ett skepp och satts på en kurs som av någon anledning
skulle leda honom bort. Presens i satsen kan dessutom tyckas rimligt när man
dra en konklusion av de föregående satserna som präglas av presens particip. Vi
får trösta oss med att när det gäller konklusionen så har åsikterna i Sogndal liksom i dag med all sannolikhet gått isär, eftersom det annars inte skulle ha funnits anledning att skydda graven mot diverse besökare.

Förbudet att vända på hällen
Det måste vara något med den döde krigaren som är problematiskt och möjligtvis betydelsefullt. Det kan inte bara vara det faktum att man hittar en främmande människa död i en båt för det kan ha lättförklarliga rationella orsaker,
varför man inte behövde tänka sig annat än att det just är en olycka och ett
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skeppsbrott man ser framför sig. Poängen måste vara den att man kan ha olika
uppfattning om vad det är man egentligen ser i just detta fall.
Den som haft makt att göra graven och den som diktat texten anser att man skall
begrava den döde i ett gränsläge och där kan det t.ex. vara en poäng att begrava
halshuggna eller liminala figurer18. Dessutom skall man se till att ingen öppnar
graven. Skulle det ske, t.ex. av oförstånd, som det slutligen skedde den 5 juni
1917, så förklarar texten situationen, precis som runpinnen från Herjolfsnes, för
den som nu råkat stöta på den, och dessutom förklarar Eggjastenen varför man
inte skall försöka att öppna graven.
Textens bevaringsgrad och dunkelhet låter oss inte säkert veta vilken naturlig
förklaring man haft i Sogndal och vilken naturlig konklusion man dragit, men
den runologiska forskningen är å andra sidan en talande provkarta på vilka
övernaturliga förklaringar man i sammanhanget kan tänka sig. Och egentligen
är det rimligt att man tänker i sådana konspiratoriska banor och undrar hur långt
metaforerna är tänkta att leda oss i förståelsen.
Precis som lagstiftning som bemödar sig om att uttryckligen förbjuda olika brott
säger själva förbudstexten en del om vad man skulle kunna ta sig för om man
öppnade graven. Omsatt till prosa låter förbudet någorlunda så här: Ni is sot
sōlu stain skorinn. Ni is sot sakse stain skorinn. ne ???? [lægi?] manR, nækð˛a is
na wrinR. Ne ???? [lægi?] wiltiR m˛ænnR. ”Inte må den skurna stenen uppsökas
med sol. Inte må den skurna stenen uppsökas med svärd. Inte må män, som ylar
över ett naket lik uppsöka gravläget. Inte må förvillade män uppsöka gravläget.”
Om just verbet ”uppsöka” är det som inte kan läsas kan man undra över.
De förvillade männen anser att det ligger en annan typ av man i graven än vad
de som gjorde den och inskriften anser. De som dansar över den nakna kroppen
kan antas göra det för att komma i kontakt med den dödes ande vilket i så fall
skulle avgöra frågan och kanske göra det klart att Sogndalingarna har att göra
med en betydelsefull gestalt som är värd en annan och mer ideologiskt central
plats än den han nu har.
Inte heller krigare gör sig besvär vid graven och det är kanske det mest talande.
För det och lite till antyder att den döde var just krigare och att det är i detta
förhållande som det anmärkningsvärda ligger. Det skulle med andra ord kunna
finnas en affinitet mellan den döde och vissa krigare. Det beror i så fall på något
som endast är antytt i texten, där våldsamheten i skeppsbrottet ses som naturlig.
Samtidigt är det klart att den döde tillhörde en här eller en flock krigare för vilken en våldsam död i strid kan tyckas passande.

Vad är meningen i yngre järnålder
Situationen på Eggja är följande: vi har ett gränsläge; vi har en död; vi har brutit
upp en del av berget och lagt det över den döde; vi har en text som (1) beskriver
hur den döde hittades i en båt och som (2) berör konsekvensen av fyndet. Vi har
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(3) en skyddsformel som antyder installationens karaktär och vi har (4) en teckning som illustrerar textens mest metaforiska uttryck – hästarnas land – bilden
av hästen som springer. Det är inte orimligt att tänka sig att man haft sina hästar
gående i flock t.ex. i markerna kring Eggja och att uttrycket betecknar en utmark som motsvarar fjorden. Fisken i fjorden kan motsvaras av hästen på land.
Vi förstår att stenens brutna yta aldrig varit utsatt för dagsljus sedan den skurits
och kanske inte ens då man skar den. Det är rimligt att den skurits med en eneggad vapenkniv, en såkallad sax, eftersom man inte längre får närma sig den med
ett sådant vapen – man får alltså inte rista vidare på texten eller vara krigare.
Texten skyddar mot förkastliga uppsåt och under den ligger nu den döde som en
sorts hamburgare mellan berget och locket. Helt naturlig är situationen inte
eftersom endast ett försvinnande fåtal av alla som hittats förolyckade på havet
gått att spåra arkeologiskt trots att de säkert tagits hand om.
När den halvsjunkna båten med den döde i slagvattnet blir upptäckt på fjorden i
Sogndal, är den självklara frågan den om den döde skall begravas i sin båt eller
ej. Vi glömmer lätt den laddning som finns i båten själv. Det innebär hursomhelst att om den döde är hövding, kung, halvgud eller bara i någon mån KungDan-liknande, så skall han begravas i sin båt, dvs. med den status som tillkommer honom och inte sopas under hällen. I så fall kan det också vara mycken
kraft i själva liket och i mannens ägodelar. Är han å andra sidan inte en framstående figur, så kan han mycket väl vara en vanlig drunknad och sakna en del
social status. Segelfartyget är kanske inte ens hans. Då finns det ingen anledning
att begrava på något speciellt sätt. Om han å andra sidan är tveksam figur som
satts ut på sjön i båt för vidare transport, så kan han rent av vara farlig också
som lik.
Vi vet, i kraft av graven och stenens text, att de som hade makt att genomdriva
sin åsikt lade honom i en fattigmansgrav, samtidigt som de kostade på honom
en ganska anmärkningsvärd förklaring till hela begravningssituationen. Elda
upp honom gick tydligen inte för sig. Idén att förse den döde med en text som
verkar mycket krånglig att läsa fast den just förklarar vad graven handlar om, är
i sig ett exempel på den ambivalens som rått inför begravningen av mannen.
Texten, kontexten, ytan som det skurits i och stenen – bergets topp och kroppens motvikt – avslöjar med andra ord, indirekt, att man också kunde hysa
andra åsikter om den dödes status. Man kan säga att det för alla var möjligt att
uppfatta honom som en liminal figur. En figur på de trösklar som begränsar vår
värld. Även om han inte av alla därtill ansågs ha haft transcendentala kvalitéer
och således inte varit i stånd att fritt färdas fram och åter över tröskeln till vår
och andra världar, så verkar det ändå ha varit tänkbart att han just kunde ha haft
sådana kvalitéer. Därför avslöjar sten, text och grav en konflikt i ett samhälle
där vissa grupper skulle kunna se honom som mer än en hanterbar liminal figur.
På annat sätt kan man inte tolka den anmärkningsvärt stora möda man lagt ned
på att neutralisera den döde som just liminal, och hejda avvikarnas möjliga seanser med liket. Formellt är inskriften en text mot ideologiskt inspirerad gravöppning, men den råkar av bara farten blottlägga tron på liminala och transcen-
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dentala människor så väl som motsättningar i samhället. De senare har uppenbarligen inte varit försumbara, varför den okomplicerade marginalisering av en
möjlig antagonist, som kommer till uttryck i sista strofen, sannolikt till viss del
är ett önsketänkande. Problemen kring detta att överskrida gränsen mellan liv
och död och själva gränsen i form av graven kommer ju också till uttryck på
Herjolfsnes.
Av gammaltysk, gammalengelsk och norrön diktning samt av arkeologiska
kontexter, förstår vi att det hallstyrda samhället under yngre järnålder 550-750,
uppskattade människor med transcendental förmåga, men också att samhället
varit utsatt för två typer av konflikter. Dels intern och interregional maktkamp
inom den hallägande överklassen, bl.a. med hallen som skådeplats, dels lokala,
underifrån kommande sociala protester, som kanske också tog sig uttryck i
våldshandlingar. Båtbegravningen är utan tvekan aristokratens transcendentala
dödsresa och vi måste vara öppna för att myter som den om kung Dan, hans
karaktär och seglatser kan ha varit en realitet som kunnat utnyttjas i sociala konflikter och missnöje med, eller kris i ett ledande samhällsskikt. Dödsresan i båt
är under alla förhållande en realitet som visar aristokratins samhörighet med
hinsidan och dess invånare, varför det inte är långsökt att tänka sig att somliga
sett en halvgudomlig status hos den döde i båten.
När man upptäcker båten och den döde, uppstår med andra ord ett intrikat
problem med möjliga negativa konsekvenser. Det beror på att fyndet kan
anspela på brister i det lokala hallstyrda samhällets legitimitet. Den döde i båten
kan tolkas som en indirekt kritik av traktens hallbaserade makthavare, oberoende av hur de förhåller sig till fyndet. Fyndet kan alltid utnyttjas av deras motståndare inom samhället, men naturligtvis också av rivaliserande grannar. Händelsen är helt enkelt så avvikande att den öppnar för alla möjliga tolkningar och
syften.
*
DET ANMÄRKNINGSVÄRDA i fallet Eggja är att man tagit sig för att producera
texten och tolka den döde som just en liminal figur som vid sin ankomst till landets ena gränszon, dvs. när han hittades på fjorden skulle föras till den andra på
Eggja och neutraliseras. Det visar de tongivandes kulturella styrka och sannolikt
också deras Kvåleperspektiv. Det förhållande att texten ser ut att ha varit
nedskriven innan den skars i stenen, vittnar dessutom om omsorg och poetisk
beredskap. Texten vittnar också om en ganska fast poetisk uppfattning och om
att man inte fallit för att uttrycka sig i löpande episka långrader i en pratig stil à
la Beowulf. Istället är sambandet med de äldsta dragen i eddadiktningen påtagligt.
Insikten om att Eggjatexten var gammal och uppfattningen att de mest obskyra
eddadikter var äldst har förlett oss att pressa magi och dunkelhet ned över texten. I själva verket försöker den skapa konkretion och enkelhet (om än symbolisk) över ett förlopp som lätt kan ge upphov till ohejdade metafysiska spekulationer. I stället för att tycka att texten tillhör en känd genre, som t.ex. galdrar,
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bör man uppfatta dess metrum och metaforbruk som uttryck för den poesi som
hörde de tongivande och hallen till på 600-talet EVT. Der är en poesi vars tendens föregår den vi känner från Den poetiska Eddan. Eggjadikten stretar emot
inför social, ideologisk och poetisk förändring. Den köper inte den gränsöverskridande attityd som senare under yngre järnålder och tidig vikingatid blir
normerande kulturellt uttryck t.ex. i den clairvoyanta prinsen Hnæf eller i transpersonen Oden eller i den kringresande konsulthjälten Tor19. Eggjadikten håller
emot de ideal om krigare och gränsöverskridare som t.ex. Lotte Hedeager förbundit med ett ursprungligt hunniskt inflytande på skandinaviska samhällen
vilka bl.a. genom sin solidusimport i senare delen av 400-talet visar sig stå i direktkontakt med motsättningen mellan romersk och icke-romersk kultur. Det är
den situation vari t.ex. Charlotte Fabech velat se ett mer allmänt ideologiskt
icke-romerskt inflytande och Svante Fischer en grogrund för hemvändande legosoldater med konfliktskapande kleptokratiska ambitioner20. I backspegeln kan
vi se att 400-talet sätter i gång ett mentalitetshistoriskt skred, som utvecklas till
den yngre järnålderns och vikingatidens syn på världen. I den samling av texter
som vi kalla Den poetiska Eddan och i Beowulf, verk som båda ser tillbaka på
denna tid, framstår dess världsbild som konfliktfylld och traumatisk21.
De metriska anknytningspunkterna särskilt till Habarzlióð är uppenbara, men i
eddadikterna hör man bara enstaka ekon av en versform vars äldre rötter syns på
Tjurköbrakteaten, i Finnsborgfragmentet och på Eggjastenen. Det är typiskt att
Eggjastenens text uppmärksammar världens komplementära karaktär. Och det
är typiskt att den ägnar sig åt att analysera de omen som finns, utan att uppmuntra till gränsöverskridande eller förflyttningar mellan olika världar. Eggjadikten hanterar problem. Tanken att världen vi ser är ett omen som skall tolkas
korrekt för att det varslar om något eller avslöjar en bakomliggande verklighet
är en länk till romersk kultur.
Om Eggjastenens metaforbruk kan man säga att det är förankrat i en beskrivning av ett sammanhang som förmedlar ett dolt budskap i något verklighetsförankrat – en form av stämningsrealism.
Det är ironiskt, men på sitt sätt också följdriktigt att Eggjatexten, som varnar för
att ylande eller förvillade män skall blottlägga den döde i tveksamma magiska
syften, tycks ha mött just människor med siktet instält på magi och mystik hos
sina sentida uttolkare bland förra århundradets vetenskapsmän. Deras fäbless för
mystiska, magiska och ritualistiska blottläggningar av texten verkar hursomhelst
vara precis vad ledande bönder i Sognsdal syftade till att undvika då det begav
sig. Förklaringen är enkel nog: forskningen har utan vidare varit förd bakom
ljuset av sin uppfattning om Eddan som ursprunglig. I stället för att se den ursprungliga poesin i den mytiska eddadiktningen skall man i Eddan se något av
den poesi som är en utveckling av Eggjastenens. Eggjapoesin i sin tur är en utveckling av den deklamatoriska strof som vad vi vet först uppträder på föremål
från och med tidigt 400-tal, t.ex. den lilla halvraden med redundant information
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på fotpallen från Fallward, skamella ’lguskaði – älgsskadarens fotpall – som
mest låter som en devis till åminnelse av Coopers hjälte.
Det är symptomatiskt att det inte finns några kenningar på Eggjastenen.
Slutligen kan det vara värt att pröva på att ge den lilla dikten en fri översättning:
Man slog med brottsjö hint lik slet med den av klykorna
från sargad masttopp.
Vem av härman fördes till hinsidans kust?
fisk simmande bland grynnor
i fåken skrikande kastvind –
en ogärningsman!
gå ej i sol med svärd till skuren sten
inga ylande må uppsöka naket lik
ej vildsinta nära graven gå.
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Emellan
Omkring år 600 EVT, ungefär då man fann det rimligt att skära in text på Eggjagravens liktyngande täcksten, framhöll påven Gregorius den store att ”talet förgår, men texten består”. Jo men visst, titta bara på inskriften på Eggjastenen,
den finns där än, men vad den egentligen betyder vet ingen riktigt säkert och
vad är då poängen med att ”bestå” som text. Gregorius’ poäng bygger i ställer
på följande: har man för avsikt att i allt väsentligt upprepa samma sak, följa ett
språkligt mönster, och endast sällan säga något nytt, så är det bra att göra det i
skrift för då kan man, genom att av och till under en ganska lång tid återgå till
texten och läsa den (i stället för att ständigt få den upprepad för sig), genomdriva en konservativ tolkning av den samma. Eftersom Gregorius var en
helgjuten ideolog såg han inget behov av revision och än mindre det befriande
kulturkritiska i att behöva motsäga sig själv i skrift. Om han hade haft tillgång
till det till synes bestående, men i praktiken ändå kortvariga värdet av Sovjet
Encyklopedins skiftande editioner i stenstil, och om han haft tillfälle att tänka
en stund över Eggjainskriften, så hade han kanske undrat vad han egentligen
menade. Då borde han så småningom ha stannat för följande: ”Den som talar
sitt och andras språk blir alltid förstådd, men utan stöd av talspråk drabbas det
skrivna för eller senare av bestående missförstånd.” Så kunde han ha sagt om
han varit lagd åt det hållet, men det var han inte, tvärtom, han var i stället kärv
och bestämd i sina åsikter. Därför avslutade han t.ex. ett brev till sin förvaltare,
underdiakonen Peter, vars fusk i samband med skatteindrivningen Gregorius
just skurit ut i papp, så här: ”Nu vet du vad jag vill – se till att du gör det!” Liksom Gud när han befallde fram ljus, befarade inte heller Gregorius olydnad av
sina element när han talar klarspråk till dem. Det säger sig självt att all tolkning
av Gregorius bygger på att han själv (liksom Gud) inte längre kan uttrycka sin
åsikt.
Att vi förstår Gregorius så väl är just ett exempel på det självklara i hans devis
och vårt tysta instämmande i dess andemening. Därför kan man fråga sig hur
man får talspråk och skriftspråk att gå ihop i en stabil struktur. Gregorius recept
stavas kanon, codex, elitism och repetition. Det kan gå om man har att göra med
skriftspråk som grekiska eller latin, som tidigt blir centrala språk och som relativt sett endast ett fåtal behöver behärska, men det går inte om man vill främja
ett skriftspråk bland det stora flertalet människor inom ett litet språkområde som
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inte kan hoppas på politisk draghjälp. Då hjälper bara ett stort antal brukare och
det svär mot Gregorius’ ideal, där eliten behärskar skriftspråket och utnyttjar det
selektivt, eftersom det är enda sättet att bevara kanon och codex som undervisningens grund inom ett system vars praktik mycket ofta är ett upprepande av
standardformuleringar och fasta uttryck. I Skandinavien är det i stället just förenklingen, mångfalden och variationen som leder till en markant ökning av
skriftkulturen.
Den äldre runraden med 24 tecken anses allmänt ha varit i stånd att representera
ljuden i de tidiggermanska språken ganska väl. Runorna har namn vars första
ljud motsvarar runans varför den som behärskar talspråket också kan lära sig
ljuden och läsa högt vad som står skrivet och på motsvarande sätt stava genom
att höra de ljud som finns i det aktuella ordet sådant det sägs. Därvid händer det
att vissa ljud med tiden eller inom vissa dialekter aldrig eller endast ytterst sällan blir aktuella. Likaså finns det tecken som konsekvent uttalas på ett sätt inom
ett språkområde och på ett annat inom ett annat. Det arabiska skrivtecknet  ﻖqāf
uttalas t.ex. inte på egyptisk arabiska utom i ett fåtal ord t.ex. Qurān – koran;
och tecknet  جdj, som j i engelskans ”John” uttalas i stället konsekvent som g i
Kairo. Dessutom har man i det sedan länge globaliserade samhället varit
tvungen att uppfinna ett flertal tecken för att kunna uttala främmande ord som
blivit vanliga t.ex v’et, ڨ, i firmanamnet Vodaphone. Frågan om huruvida
förenkling eller utvecklad precision är vägen fram inom ett skrivsystem har
inget generellt svar, men i små språk med flera dialekter kan en förenklad stavning vara tillräckligt för att man skall känna igen bilden av ett ord om än inte
dess precisa fonologi. Man behöver t.ex. inte skilja på p och b eller k och g.
Det som karakteriserar förenklingen av runraden är en bortrationalisering och
sammansmältning av tonande och icke-tonande konsonanter: b betecknar således både b och p; k betecknar k och g; t betecknar t och d och þ betecknar både
þ och ð (dvs. både icke-tonande och tonande th). Kvar blir fyra vokaler som kan
skrivas a, i, o, u och 12 konsonanter. Poängen med denna förenkling är uppenbart den att överlåta till den som ljudar sig igenom en text att översätta det förenklade alfabetet till sitt eget talspråk och vice versa genom att erkänna de enskilda runornas förmåga att härbärgera olika ljud. Om folk hade hållit skriftspråket vid liv som ett stelnat språk och om inte talspråken i Skandinavien fjärmat sig avsevärd från varandra rent ljudmässigt, så skulle det inte ha varit någon
poäng med denna förenkling som tillåter folk att läsa en text, förstå den entydigt
och uttala den olika.
*
OM VI tar urnordiskan och dess övergång till danska som exempel, se fig. 11,
och det räcker för att se de stora dragen, visar det sig att behovet av vokaler är
stort i urnordiskan där orden har många stavelser. Behovet ser hursomhelst
större ut är det är, för i inskrifter där runorna inte bildar stavelser eller ord dominerar vokalerna ofta. Tendensen vid övergången till medeltid förstärks dess-
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utom lite grann av att man då så smått börjar dubbelteckna konsonanter. Det är
ett inflytande från latin, och flera inskrifter är just latin skrivet med runor, det
börjar man tidigt med, närmare bestämt med ordet skamella i 400-talsinskriften
från Fallward.
Fig. 11. Tabell över vokalfrekvenser i danska runinskrifter ca 500-1200 EVT. Källa
Samnordisk rundatabas.
Vokaler
till
ca 900ca100011-1200500
% tal
% tal
% tal
æ
0
0
0
0
0
0
258
ø
0
0
0
0
0
0
45
j
23
1.5
0
0
0
0
0
e
69
4.4
0
0
29
0.6
176
A+a*
330 21.2
292 13.5
573 12.4
313
u
9.3
144
298 13.7
497 10.8
261
i
9.7
151
274 12.6
749 16.3
452
o
3.1
2.1
1.5
48
45
69
171
S:a vok
765 49.2
902 41.9
1917 41.6
1676
S:a run
1552
100
2170
100
4609
100
4535
* Dvs. alla a- och å-ljud tillsammans.

%
5.7
1.0
0
3.9
6.9
5.8
10.0
3.7
37.0
100

Den allmänna tendensen över 1000 år från ca 300-1300 EVT är dock klar: vokalerna blir färre också når de återigen differentieras och blir sju till antalet.
Det är särskilt a-ljuden som tappar under hela perioden. U-ljuden vinner först
lite när de urnordiska e-ljuden fördelas på a- och i-ljud, men förlorar sedan på
samma sätt som a-ljuden. I-ljuden är den korta runradens vinnare för de passar
både förenklingen och talspråkets förändring. De kan t.ex. suga upp e-ljud och
diftonger som ai och ställda efter u färgar de u till v. De blir allt vanligare under
förhistorisk tid, men förlorar naturligtvis till slut mot det medeltida systemet,
t.ex. till e när det kommer åter. O-ljuden, som fört en tynande tillvaro sedan urnordiskans dagar, hittar åter sin nisch när det blir möjligt att välja bland flera
vokalljud och därför lättare att höra o:na, som förr kunde gömma sig i u och a
eller diftongen au.
Överlag kan man säga att språkets ton blir ljusare med tiden och de stavelser
man behöver för att få det sagt blir färre. Och på den vägen är det för i den här
texten utgör vokalerna endast 36% och e, i, o och ö dominerar.
Den första förändringen, övergången från 24 till 16 runor, var en attack mot tidens rättskrivning – en ortografisk katastrof jämförbar med borttagandet av h
framför v, eller d framför t, eller särskrivning, dvs. hastiga och långsamma förändringar som man inte kommer i håg om hundra år trots att det för stunden eller medan det pågår upprör en och annan. Den sortens förändringar skapar visserligen en större vilja hos kreti och pleti att skriva och således mer skrift, men
vän av ordning och språkets rötter måste ändå hjälplöst undra: till vilket pris?
Den andra tillsynes hastiga övergången till medeltid gör tvärtom. Den tar vara
på ett faktum: det finns fler ljud än 16 att korrekt plocka fram ur talspråket.
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Håller man fast vid den uppfattningen att det skall krävas mer än 16 runor för
att stava rätt, så får man mycket större möjligheter att fostra genom inlärning av
skriftspråket. Under medeltiden tar man så väl vara på dessa möjligheter att den
skriftkunniga eliten övergår till latin, ungefär som om dagens elit och makthavare skulle övergå till klassisk arabiska inte minst för att visa alla bloggare, epostare och alla nyss (Dagens Nyheter 17.9 2009) av smak-, kultur- och
partiledare Hägglund som ”vanligt folk” stigmatiserade människor, vad makt
över skriftkultur kan röra sig om.

NOTER TILL GRAVEN FRÅN EGGJA … OCH EMELLAN
1

Jfr Olsen 1919:78f.; Nielsen 1968:53ff. Det var myndigheternas krav på ökad
självförsörjningsgrad under kriget som ledde till att man tog upp en åker just här där
ingen i mannaminne kommit på tanken att det lönade sig. Nils Johannesson Eggum som
driver gården Eggja nr 3, är utsocknes och gården ägs av hans fru som övertagit den
efter sin bror som först övertog den från deras far. Hemmandet nr 3 är det yttersta på
Eggja och det sämst placerade, med undantag av det senare avstyckade hemmandet
nummer 9, (jfr Timberlid & Selsing 2007:411ff.).
2
Bergljot Solberg skriver bl.a. om detta i sin fylliga översikt över förhistorien i Sogndal.
(1986). Fyndåren i hennes fyndlista daterar den tid då gravhögar jämnades med marken.
3
Se Timberlid & Selsing (2007:bd 2) under gården Eggja.
4
Jfr Olsen (1919:78 f.); Jacobsen (1931:97, fig.14) och Gjessing (1943:103) för
uppfattningen att graven är en kenotaf.
5
Jfr Jacobsen (1931:54ff.).
6
Victor (2009) har pekat ut och belagt sambandet mellan avskitligt öppnade svenska
kammargravar, öppnade i syfte att av symboliska skäl ta tillbaka vapenutrustning från
den döde, och norröna texter som refererar till öppning av högar, s.k. högbrott. Att
kammargravar var avsiktligt öppnade snarare än bara plundrade belades av Niklas
Groop (2000:23). Tanken att öppningen på något sätt var ideologiskt inspirerad av
Herschend (2001:92ff.).
7
Jfr ref i Grønvik (1985:8).
8
Det hade varit roligt att publicera särskilt en av Bente Magnus’ bilder, men Bergens
Museum har inte funnit det möjligt att besvara en e-post i frågan.
9
Som sedan få andra brytt sig om. Se Olsen (1919:77 & 89 not 1); jfr Olsen (1919:82).
10
Grønvik (1985 & 1988); Liestøl (1970).
11
Jfr Sverdrup (1932) och Sommerfelt (1932) och Grønvik (1985:16f.).
12
Jfr Jacobsen (1931:79).
13
Jfr Grønvik (1985:165): Michel Notelid (2000:63 ff.).
14
Grønvik (1985); Heimskringla kap 14; Herschend (1997:69 f.).
15
Nielsen (1968:64 ff.).
16
Se Fritzner eller Grønvik (1985:80).
17
Grønvik (1985:119-138).
18
Jfr Jørgensen (2003).
19
Om Odenfiguren kan man t.ex. läsa hos Price (2002:91ff.).
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20

Se Hedeager (2007); Fabech (1991); Fischer (2006:97ff.). Kleptokrati betyder
tjyvstyre och syftar på länder som leds av ett litet gäng makthavare som bestjäl landets
invånare och landet på dess tillgånger.
21
Just manuskriptet Codex Regius finns inte översatt. I stället utgör dikterna i Codex
Regius stommen i den samling av äldre dikter som kallas den Äldre Eddan. Collinder
(1993) har gjort en läsbar översättning. Vill man läsa en utgåva av dikterna kan man
utgå från Neckel (1927). Framförallt bör man dock bevaka web-platsen
www.menota.org där snart hela Codex Regius kommer att finnas i tre elektroniska
utgåvor (faximil, diplomatisk och normaliserad). Hursomhelst är det manuskript som
kallas Codex Regius en tendentiös samling av texter snarare än ett rättvisande utval av
vikingatidens isländska poesi., se Herschend (2002).
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Ringen i Forsa är ringen från Hög
Platsen
Forsaringen är en järnring nästan fullskriven med runor, och runorna, som
mejslats in i järnet, är en vikingatida juridisk text. Ringens inre och yttre diameter är ca 42 och 44 cm och den är så tung att man håller i den med båda händerna när man läser den. Texten hänvisar till byarna Tåsta och Hjortsta som ligger i Högs socken i Hälsingland ca 5 kilometer norr om kyrkan i Forsa. Det var
där i Forsa som ringen befann sig då Johannes Bureus i slutet av 1590-talet
uppmärksammade den som en av rikets antikviteter (fig. 12). Forsa var inte
ringens ursprungliga hemort. I själva verket var ringen museiföremål eller just
antikvitet där den hängde i sin medeltida märla på en dörr i kyrkan. Hundratals
år innan Bureus uppmärksammade den för vad den redan var, hade man i grannsocknen Delsbo låtit göra en sorts replik av ringen i Forsa med en from snarare
än juridisk text. Den ringen hängde man upp på en dörr i den egna kyrkan. Ursprungligen har Forsaringen inte hört till någon kyrka utan till en tingsplats och
då passar tinget i Hög och
dess kungsgård, runstenar
och monumentala gravhögar bäst. Det var från Hög
som tinget och med all
sannolikhet också ringen
under medeltiden flyttade
till Forsa1.
Fig.12. Starkt förenklad
ekonomisk karta över
trakten kring Hög.
Havsnivå 15 möh.
Hudiksvall ligger under
vatten det mesta av
järnåldern. Hög är
centrum och Forsa,
Trogsta, Rogsta och
Malsta är satelliter.

Forsaringen har med andra ord gjort karriär: i ett samhälle som värdesatte sitt
förflutna var den först bruksföremål, men så betydelsefull då den gick ur bruk
att den passade att hänga upp som kulturarv i kyrkan. Där fick den en sådan
status som kulturarvsföremål att det blev mode med runristade ringar på traktens kyrkdörrar. I dag är ringen så enastående att den som finns i kyrkan är en
kopia – en replik gjord av en lokal smed som kände sitt ansvar för det autentiska
kulturarvet och dess förmedling. Historien om den nya ringens tillkomst är i sig
själv kulturarv.
Hög i Högs socken mellan Hudiksvall och Tåsta är centrum i den centrala delen
av den förhistoriska bygden Suned. Bygdens södra utkanter där bl.a. Forsa ligger, kännetecknas av fossil järnåldersbebyggelse – gårdar med tillhörande gravar. Och dessa gårdar, t.ex. den delvis utgrävda Trogsta, kan dateras till romersk
järnålder och folkvandringstid, ungefär 0 till 600 EVT. I äldre järnålder, då gårdarna anlades, var de bebyggelseexpansion, sedan, då de lämnades att förfalla i
början av yngre järnålder, blev de monument över den tidens bebyggelsekontraktion. I dag, i bygdens centrala delar, som varit centrala åtminstone sedan
äldre järnålder, ser man få husgrunder och inga egentliga ruiner av förhistoriska
gårdar2. Det beror på att centrala bygder som en gång den kring Hög, alltid är
starka nog att jämna sig själva med marken och bygga upp sig på nytt.
Skillnaden i läge mellan Hög (inland) och dagens centrum Hudiksvall (kust) är
den mellan ett gammalt lokalt och ett nytt som ingår i ett överregionalt nätverk.
Det är samma skillnad som den mellan Kvåle och Stedje/Sogndal i Sogndal.
Båda bygderna, Suned och Sogndal, har sitt ursprung i relativt sett goda jordbruksområden där det redan under äldre järnålder uppstår dominerande gårdar
centralt i jordbruksbygden. Så småningom förlorar dessa gårdar sitt inflytande
när samhället under medeltiden blir överregionalt. Men på Eggjastenens tid och
ännu på Forsaringens, liksom under medeltid är Kvåle och Hög fortfarande viktiga platser. Därför låter det sig sägas att Eggjastenen är en dold text som de
tongivande behöver på landets gräns, medan Forsaringen är en offentlig text
som de tongivande behöver i bygdens centrum. Båda är naturligtvis exceptionella eftersom det varit nödvändigt att skära in den ena i en dold yta nyss bruten
ur berget, och mejsla in den andra i en blank numera tummad järnring.

Ramverk, ring och text
Med hjälp av tre knoppar, som egentligen är små breda ringar som sluter tätt
kring den stora ringen, har man delat in den senare i tre partier. Texten står i de
två nedersta. Den del av ringen som välver sig över de två med text är ringens
utsmyckade del. Texten står på ringens platthamrade fram- och baksida, medan
de välvda smalsidor, som man inte kan se när man håller ringen med en textsida
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Figur 13. Manipulerad bild av
Forsaringen med återställda spiraler
men utan den medeltida märlan som
sattes dit då ringen hängdes upp i
kyrkan.

Figur 14. Detalj av ringen som visar
principen för hur spiralerna och de
små ringarna anbringats på
densamma.
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framför sig, är blanka. Runorna är knappt en centimeter höga och de har stått
som kontrast mot den så småningom nötta metallgrå ytan (jfr fig. 13 & 14).
Också ringens text är indelat i tre delar, A-C, som var för sig omges av inledande och avslutande tecken, tre kraftiga märken i en lodrät linje, här skrivna
som ÷. Tredelningen markeras dessutom av tre heldragna lodräta streck mellan
två avsnittstecken som står som en ingress alldeles i början av inskriften, ÷III÷.
Dessa interfolierade streck har en särställning och det verkar sannolikt att man
med dem vill visa att den text som följer består av tre delar, var för sig inramade
av ett inledande och ett avslutande tecken. Varje lodrätt streck betecknar med
andra ord en av inskriftens delar mellan två avsnittstecken: I = ÷….….…÷, och ingressen, ÷III÷, därför hela texten.
Också sambandet mellan inskriftens och ringens struktur ger vid handen att
texten skall uppfattas som tredelad. Om man nämligen vill läsa ringen, så behöver man lägga eller hålla den framför sig och vrida den förbi sina läsande ögon,
fig. 153. När man läst från ingressen, genom att vrida ringen medsols samtidigt
som man håller i knopparna, och kommit till slutet på textens A-del, dvs. runföljden och avsnittstecknet aþrulaki÷, så måste ringen vridas tre åttondedels varv
innan fortsättningen på ristningen, ÷inatþriþia, dvs. början på textens B-del,
kommer fram till betraktarens öga. Mellan del A och B uppstår det således en
paus i högläsningen när läsaren vrider den långa textlösa delen förbi sin blick.
Samma vridning och paus uppstår också mellan del B och C (tarstaþum÷ →→→
÷auk).

Figur 15. En illustration som dels visar
hur man vänder och vrider på
Forsaringen när man läser den, dels hur
ringens utformning bygger på en cirkel
indelad i 16 delar.
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När ringen ligger framför den som skall börja läsa dess ena eller andra sida, består den med andra ord av tre partier mellan tre knoppar, en höger- respektive
vänstersida med text och där emellan, över dess knoppar och upprullade spiraler, välver sig dess utsmyckade del med den lilla hängande figuren som kan påminna om så mycket: treklöver, torshammare, lilja, kors mm.

Tät

gles

Fig. 16. En analys av runtätheten på
Forsaringens sidor som visar hur man
tränger ihop långa rader. Det lodräta
gröna strecket ligger mitt emellan
ringens knoppar. De lodräta röda
strecken representerar textens mitt och
de lodräta blåa strecken de punkter där
textens mitt skulle ha befunnit sig om
avståndet mellan radens runor varit
jämt.

Ser man i stället till det antal rader som texten består av så är de fyra och varje
rad är ristad mellan två av ringens knoppar: två på den första sidan och två på
den andra. Den sista raden är ungefär hälften så lång som de tre första. Varje rad
är dessutom delad i två med hjälp av avsnittstecken.
På denna nivå, mellan raderna så att säga, kan flera av avsnittstecknen också
uppfattas som språkliga skiljetecken. Men den funktionen är oavsiktlig, vilket
framgår om man ser på det sätt runristaren planerat sin ristning, fig. 16. Det är
tydligt att han strävar efter att avsnittstecknen i de långa raderna skall falla i
mitten av en rad, dvs. mitt mellan två knoppar. När således den första halvraden
innehåller fler runor än den andra, så tränger han ihop runorna i den första och
sprider ut dem i den andra. När halvraderna har lika många tecken är han anmärkningsvärd precis i sin tudelning av raden. Ristarens uppläggning syftar till
att fylla utrymmet och markera mitten och han tänker sig att texten består av 8
halvrader vars början han framhäver textuellt med ett avsnittstecken i brist på
versaler eller anfanger. Endast om en halvrad är den sista i en textdel avslutar

63

han med ett avsnittstecken som stoppar högläsningen medan ringen vrids. Inskriftens struktur präglas med andra ord av tudelning så väl som tredelning.
Tredelningen hänger ihop med hur man håller, fraserar och reciterar ringen. Tudelningen hjälper en att analysera texten som en enhet bestående av två sidor,
fyra rader eller åtta halvrader. Grunden i ringens design är en cirkel delat i 16
delar och tudelningen av raderna, mitt i 1/16, visar att ringen kan förstås som
delat i 32. Innan man börjar läsa ringen talar de tre lodräta strecken och avsnittstecknen alltså om att det som sedan skall läsas är en text i tre delar. Den
första, del A, består av en rad som delats i två halvrader. Del B består av två rader med tillsammans fyra halvrader och den sista, del C, av en rad som delats i
två halvrader.
Om man vill läsa ringen, så börjar man med att hålla den i en lagom vinkel
framför sig med första sidan upp. Därefter vrider man den medsols tills man
kommer till den första knoppen och slutet på del A, som också är slutet på rad 1.
Där tystnar man, vrider ringens runlösa del förbi sina ögon fram till den andra
knoppen och början på rad 2. När man återupptagit läsningen och vridit sig fram
radens till slut, så vänder man ringen längs dess mittaxel och då befinner sig
början på rad 3 just framför läsarens ögon. Så börjar man åter vrida ringen medsols och läsa sig fram till slutet av rad 3, som också är slutet på del B. Därefter
vidtar för andra gången den långa vridningen genom ringens textlösa del innan
del C efter en stund blir synlig varefter man ganska snabbt läser och vrider sig
fram till textens slut, fig. 15.
Läser man ringen högt, så märker man att de pauser som hanteringen skapar
rimmar illa med avsnittstecknens oavsiktliga funktion som skiljetecken. Det
tecknet som står just efter den punkt i högläsningen då man mer eller mindre
behändigt vänder ringen är t.ex. anmärkningsvärt. Man kan jämföra situationen
med en paus som uppstår längst ned på en högersida. Behövs det ett skiljetecken
där, t.ex. ett komma eller en punkt, så sätter man in det längst ned till höger på
sidan, så läsaren skall förstå, och inte högst upp till vänster på nästa, som en
sorts överraskning. I motsats till skiljetecknet som markerar en avslutande paus,
markerar ristarens tecken alltså en början som syns utan att höras som paus. Pausen ligger i stället i den tid det tar att vända ringen4. Forsaringen är med andra
ord inget neutralt manuskript utan ett medium som handhas på ett meningsfullt
sätt, så att sättet att handtera ringen blir en del av budskapet.

Hur Vibjörn skriver
Alla runor och tecken på Forsaringen kan läsas och därför kan de också skrivas
av så att strukturen i delar och rader blir tydlig. Ändå är bilden förvirrande:
÷|||÷uksatuiskilanaukauratuostafatfurstalaki÷uksatuoaukaurafiurataþrulaki÷

64

÷inatþriþialakiuksafiuraukauratastaf÷aukaltaikuiuarRifanhafskakiritfuriR÷sua
þliuþiRakuatliuþritisuauasintfuraukhalkat÷inþaRkirþusikþitanunrotarstaþum÷
÷aukufakRohiurtstaþum÷inuibiurnfaþi÷
Precis som på Eggjastenen har ristaren funnit för gott att inte skilja orden åt. Det
får man som läsare göra själv och kan man inte det, så är det inte utan att man
betygssatt sin läsförmåga och stämplat sig själv som ett barn av en flumskoletid
där läsning skall gå så fort och lätt att man alldeles glömt bort hur viktigt det är
att inpränta orden. När en halvrad är lång kan den alltså förefalla ett oskolat öga
besvärlig, men är den kort blir det strax lättare för den fåkunniga. Den sista
halvraden, ÷inuibiurnfaþi÷, kan således de flesta dela upp i de tre orden in uibiurn
faþi – En Vébjôrn fáði, som betyder ”Men Vibjörn skrev”. Även den näst sista
halvraden går bra. Där står det ok Ófeigr á Hjôrtstôðum, som betyder ”Och
Ofeg i Hjortsta”. Angående Vibjörns sätt att skriva kan vi nu säga att han skiljer
orden åt om de står i var sin halvrad, men inte inom en halvrad. Han skriver
alltså 8 obrutna halvrader som han bryter med avsnittstecken. Jämförd med den
som ristade Eggjastenen är han i själva verket en hjälpsam pedagog.
Genom att arbeta oss baklänges har vi läst hela inskriftens C-del: ”Och Ofeg i
Hjortsta. Men Vibjörn skrev”. Därför förstår vi att pausen framför ”och”, dvs.
gränsen mitt i en mening mellan textens B- och C-del …tarstaþum÷ →→→
÷auk…, är en ganska lång konstpaus som uppstår på när man som läsare vrider
sig förbi ringens skriftlösa del.
Om vi förtsätter denna framgångsrika bakifrånläsning och tar oss an den sista
halvraden i del B, ÷inþaRkirþusikþitanunrotarstaþum÷, så kan vi läsa ut de tre
sista orden som anunr o tarstaþum, dvs. Ônundr á Társtôðum, som betyder
”Anund i Tåsta” på modern svenska. Början på raden, in þaR kirþu – En þeir
gerðu – ”Men/Och de gjorde” går också bra, Det som blir kvar, sikþit, är strax
knepigare. Vi har helt enkelt kört fast i ett antal runor som inte ger någon omedelbar mening. Så går det när man inte tillräckligt vårdat en historiskt rotad kanon utan i stället vid någon tidpunkt under tidernas lopp funnit Forsaringen vara
obsolet och avfört den till kulturhistorien, upphängd på en passande plats i kulturminnesvårdens märla, för att bestå som skrift och tankeställare för Gregorius.
Redan Sophus Bugge insåg emellertid var en del av lösningen på detta problem
låg då han förstod att Vibjörn inte skrev två runor om två ord i följd slutade och
började med samma runa. Det är så gott som sant, för Vibjörn skriver faktiskt
laki÷ →→→ ÷in i mötet mellan del A och B. Vibjörn avstår med andra ord från
den regel man tillskrivit honom när ringens struktur, den långa vridningen, tar
över textens. Därför skall regeln justeras: Vibjörn skriver inte samma runa två
gånger i följd om läsaren i läsriktningen kan se om det skall läsas en eller två
runor. När t.ex. ett a i slutet av ett ord möter ett a i början av nästa, så skrivs endast en a-runa. Är det är meningsfullt att läsa två runor (dvs. …a | a…) i stället
för en (dvs. antingen …a| eller |a…), så skall man med andra ord göra det. Regeln låter enkel och bra, ånda upptäcker man snart att det idag inte alltid är lätt
att avgöra vad som är meningsfullt att läsa och hur runföljden skall delas upp i
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ord. Om man nu prövar på att följa Vibjörns regel och textens struktur så kan ett
första förslag till läsning med den nödvändiga upprepningen av vissa runor
emellertid ser ut så här:
1. sidan Del A, rad 1:a+b ÷uksa at uis kilan auk aura tuo stafa at fursta laki
÷uksa tuo auk aura fiura at aþru laki÷
LÅNG VRIDNING
1. sidan Del B, rad 2:c+d

÷in at þriþia laki uksa fiura auk aura ata stafa
÷auk alt aiku i uarR if an hafsk aki rit furiR
KORT VÄNDNING

2. sidan Del B, rad 3:e+f

÷suaþ liuþiR aku at liuþriti sua uas int fur auk
halkat ÷in þaR kirþu sik(þ) þita anunr o
tarstaþum÷
LÅNG VRIDNING

2. sidan Del C, rad 4:g+h

÷auk ufakR o hiurtstaþum ÷in uibiurn faþi÷5

Vibjörns regel är inte bara en hjälp, den är också bindande. Av principiella skäl
kan man t.ex. inte läsa staf i stället för stafa om man kan se att det ger mening
att läsa stafa. Särskilt kan man inte frångå Vibjörns regel pga. avsnittstecknen
som endast är textens visuella och formella ramverk. Man kan således inte utnämna dem till språkliga skiljetecken i ett fall och avsnittstecken i ett annat, och
därför åsidosätta Vibjörns regel och övergripande princip. I fallet stafa|÷|auk,
dvs. övergången inom del B och rad 2 från en halvrad till en annan, måste tecknet ÷ med andra ord stå före auk eftersom man skall kunna söka upp början på
just den halvraden som börjar med ordet auk (dvs. och), t.ex. i jakt på argument.
Därför hade det varit bisarrt att sätta avsnittstecknet före runföljden uk (som för
Vibjörn inte är något ord) och rista stafa÷uk. Om man i stället avslutar läsningen
av del B:c, så är det naturligt att lägga ett a till staf, eftersom man ser, och redan
vet, att det behövs. Står det stafa första gången, så står det också så andra gången, då det är underförstått, och tredje gången då man supplerar ett a.
På sidan 12 i sitt banbrytande arbete om Forsaringen resonerade Bugge i 1877
mot stafa, eftersom han såg avsnittstecknen som skiljetecken, men 8 sidor senare uppfattar han ändå inte prickarna efter furiR, dvs. slutet av rad 2:d, som avslutande, utan som inledande och således stående framför suaþ i början av rad
3:e. Där hade han rätt, ändå frågade han sig inte om prickarna efter staf var avsnittsinledande prickar före auk och således inget skiljetecken. Vibjörn sätter
helt enkelt inte ut skiljetecken i texten. I betraktande av hans runkarga och mellanslagsfattiga ortografi är det inte förvånande. Man får i stället vara tacksam
för att han strukturerat texten med avsnittstecken. Just denna tacksamhet som
man bör hysa mot de döda språkens författare, för att de inte gjort det ännu svårare att tillägna sig döda texter, dvs all bildnings grund, är slutpunkten i varje
klassisk förnedring av illa förberedda elever, som inte förstått att latinsk grammatik, särskilt Madvigs, är konst i dess renaste form.
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När vi ser på de rader som texten består av, så upptäcker vi att den delvis är
skriven på den sortens formelvers som man kan behöva för att minnas en text. I
de första raderna är det t.ex. uksa och aura som bär alliterationerna. Än så länge
är det ingen mening att gå närmare in på den metriska strukturen. Det räcker
med att vara uppmärksam på den eftersom den betyder att man inte kan formulera sig hur prosaiskt som helst bara för att få fram meningen i texten. Form och
innehåll kräver båda sitt och prosa är inte viktigt.

Svårigheter att förstå texten
När vi nu har grepp om inskriftens struktur och Vibjörns sätt att skriva, så gäller
det bara att få det hela att bli en språklig korrekt och meningsfull text. Det är
besvärligt på tre ställen, dels det där vi körde fast: skall man läsa sik þita eller
kanske sikþ þita och vad betyder i så fall det, dels frågan om vad ordet staf/stafa
betyder, och dels hur själva början, uksatuiskilan, skall bli meningsfull. För att
peka ut och lösa dessa problem måste vi veta ganska mycket om vad som står i
inskriften och det gör vi också eftersom en serie runologer intresserat sig för
Forsaringen. Därför kan man börja med att säga att det på fornsvenska står följande på ringen:
Oxa at vis gillan ok aura tvá stafa at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ôðru
lagi.
En at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta stafa, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk
ekki rétt fyrir. Svát ljóðir eigu at ljóðrétti, svá vas innt fyrr ok helgat. En þeir
gerðu sægh þetta, Ônundr á Társtôðum
ok Ófeigr á Hjôrtstôðum. En Vébjôrn fáði.
Det kan man översätta ungefär så här om man bortser från textens struktur och
markerar de ord och uttryck som är problematiska:
En oxe för viets upprätthållande och två öre stav den första gången;
två oxar och fyra öre den andra gången. Men efter den tredje gången
fyra oxar och åtta öre stav, och all egendom förverkad om han inte
gjort rätt för sig. Såsom folk har rätt till efter folkets rätt så var det
stadgat förr och helgat. Och Anund i Tåsta och Ofeg i Hjortsta de
gjorde denna utsaga. Men Vibjörn skrev.
Det slumpar sig alltså så att den första raden innehåller två av textens sedan
länge uppmärksammade problem. Alla är överens om att läsa följande omarkerade ord: ÷uksa atuiskilan auk aura tuo stafat fursta laki, ”en oxe … … och två
öre … … första gången”, men uppdelningen av runorna i de skuggade fälten är
inte självklar: Skall man läsa staf at eller stafa at och hur skall man dela upp inledningen? At uis kilan, at vis gillan – till viets upprätthållande framfördes som
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en möjlig läsning av Björn Ruthström 1995, och det var ett framsteg eftersom
den visade hur man kunde förhålla sig till Vibjörns regel. Förr hade man t.ex.
läst uksa tuiskilan – en tvegill oxe, dvs. en oxe som var dubbelt så dyr som normaloxen. Men det var svårt att förklara varför det då stod ”tvesgill” och inte just
”tvegill” som hade varit det rimliga. Å andra sidan var denna superoxe rent
grammatiskt ett mycket lämpligt ackussativobjekt eftersom den sats det hela rör
sig om betytt ungefär: första gången (betalar man) en dubbeldyr eller nånting
oxe och två öre … . Även om Björn Ruthströms läsning är möjlig, så är det inte
självklart att på 900-talets skriva kilan snarare än kiltan. Ordet kilan ser dessutom
ut att vara styrd av prepositionen at eftersom det står i ackusativ och just därför
skulle man ha trott att ordet at var den preposition som betyder efter och inte det
at = åt, som betyder till eller för och som styr dativ eller i visse fall genitiv, t.ex.
åt honom eller åt fanders. Om vi återvänder till Vibjörns regel, som trots att den
kan formuleras enkelt och klart tydligen lätt leder till problem, så kan vi också
tänka över andra sätt att tillämpa den och t.ex. läsa uksa at tuiskilan – en oxe
efter tveskilje. Ordet skilje är en rimlig juridisk term, den samma som finns bevarat i ordet skiljedom. Fritzners ordbok över det norröna språket känner till ordet i dess juridiska betydelse och dess äldsta belägg dateras till sen vikingatid.
Det finns även en avledning som t.ex. betyder sådant bevis man lägger fram i en
domstol i syfte att åstadkomma just ett skilje6. Ordet ”tveskilje” är däremot inte
belagt, men i analogi med ord som ”tvekamp”, ”tvedräkt” eller ”tvist” skulle det
kunna betyda ett skilje, som åstadkommits, mellan två parter. För att denna lösning skall vara möjlig måste man låta metriken få bestämma ordföljden så att
uksa står där det markerar en höjning som allitererar med aura. Eftersom metrikens krav redan har undertryckt satsens subjekt och predikat som onödiga stavelser, så kanske man kan godta ordföljden” en oxe efter tveskilje” trots att
”efter tveskilje betalar man en oxe och två öre …” kanske är en formulering
som var lättare att ta till sig. Innan vi trängt närmare in i vad denna juridiska
text egentligen betyder kan vi låta båda tolkningarna av dess början vara kvar:
1) ”en oxe för viets upprätthållande” och 2) ”en oxe efter tveskilje”. I dag kan vi
tvivla på vilket alternativ vi skall välja trots att skillnaden är så stor att det ena
rimligtvis var otänkbart då det begav sig.
Problemen kring staf beror som sagt på att man inte vet vad ordet skall betyda i
uttrycket aura tvá/fjóra/átta stafa. Liksom uksa är uttrycket emellertid ackusativobjekt i en sats som underförstår samma subjekt och predikat som undertrycktes i relation till ackusativobjektet uksa, t.ex. ”man betalar”. Med uttrycket
som skrivs aura tuo stafa, som allitererar oxa … aura, i stället för tuo aura
stafa, som inte allittererar, uppstår det ett ackusativobjekt som motsvarar ett begrepp, vilket i så fall skulle kunna betecknas øyrir stafs i ental och øyrir stafa i
flertal. Ett öre är på denna tid 27,95 gram silver eller 26,85 gram guld, i alla fall
på Gotland. Men guld är så sällsynt att Vibjörn sannolikt haft silver i tankarna.
De vanliga uttrycken i medeltida sammanhang är därför naturligt nog eyrir silfrs
eller eyrir silfrmetinn7. Kanske är det därför rimligare att anta att stafr, som senare peningr, är en typ av föremål som ett öre kan uppträda i och varmed man
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skall betala – viktenheten öre materialiserad som stavar. I analogi med senare
bötesbelopp som mörk peninga (gen pl) läser man i så fall om flera eyrir stafa
(gen pl) på Forsaringen.
Silverstavar är mycket vanliga. Små stavar, oftast delar av större, är näst mynt
vikingatidens vanligaste silverföremål. I sin genomgång av gotländska silverskatter noterar Mårten Stenberger 1075 silverstavar och 28 fragment av
enkla ringar, vilka motsvarar 30% av alla silverföremål. Som hela (177 st. hos
Stenberger) känner vi dem som spirallagda eller hopvikta och i två fall som
enkla ringar. Hela föremål väger mellan 12 och 205 gr, men de flesta mellan 90
och 105 gr8. Det är karakteristiskt för dessa betalningsmedel att de inte väger
precis en halv mark, dvs. fyra öre, utan något mindre än närmsta jämna vikt som
är 111,8 gr. Det beror på att de används i en ekonomi där priser definieras i öre
eller mark. Har man ringar som väger för lite blir det lättare att pruta och kanske
mötas på halva vägen genom att lägga en eller flera små lätta stavar till den
tunga. Och man slipper problem med växel som säljaren, likt en taxichaufför i
Kairo, kanske inte anser sig ha.
Om vi nu tar för oss några typiska hopböjda hela silverstavar som väger det
vanliga, dvs. ungefär 32 tredjedelsörtugar i stället för 36, som är det samma som
en halv mark eller fyra öre, så kan vi mäta deras längd med hjälp av en tunn
koppartråd9. I utvecklad skick är de ca 56 centimeter långa. Det visar sig snart
att längd och vikt korresponderar och det betyder att om de hade vägt jämt en
halv mark eller 12 örtugar, dvs. 111,8 gr, så skulle de ha varit 62,7 cm eller två
gotländska fot långa (fig. 17.). Stav innebär alltså följande standardisering: Om
man drar silver i ett dragjärn10 vars successivt mindre och mindre hål till sist gör
det möjligt att dra ut metallstavar med ett kvadratiskt tvärsnitt på lite drygt 4x4
mm, så kan man göra sig en stav där en halv fot stav väger just ett öre. Beroende på det uniforma tvärsnittet blir stavens längd t.ex. i fot proportionell med
dess vikt, t.ex. i öre. Genom att välja rätt tvärsnitt på dragjärnet har man alltså
jämkat ihop metallvikt, viktsystem och måttsystem och därmed förenklat uppvägningen av rent silver. Det är först när man behöver lägga en lång stav i en
viktskål eller i en skattgömma som man rullar eller knölar ihop den. Det förre är
vanligt och vackert det senare ovanligt (fult). Skulle man sedan behöva skära av
en bit av en hoprullad stav så vecklar man ut den och mäter, t.ex. från mitten,
upp hur mycket som skall skäras bort. Det är naturligtvis ett ingrepp man gärna
undviker eftersom det ligger ett precisionsarbete bakom en lång stav som väger
precis vad den skall. Det är handelns behov av småstavar och växelstav som
skapar de mer än 1000 föremål vars jämntjocka längd är ungefär proportionell
med deras vikt. Systemet är inte perfekt, sämre än mynt, dvs. penningr, men
ändå ett steg mot standardisering av silver som betalningsmedel.
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C

A

B

Stav

Vikt i gram

Faktisk längd

Förväntad längd

Differns: abs

Differens: %

A

98,9

55,3 cm

55,46 cm

-0,16 cm

-0,29

B

99,8

57,0 cm

55,97 cm

+1,03 cm

+1,84

C

101,6

57,4 cm

56.98 cm

+0,42 cm

+0,74

Fig. 17. Tre hopvikta gotländska silverstänger dragna i tråddragare, tillika med en tabell
som visar hur förhållandet mellan längd och vikt karakteriserar dem.

I samband med silver kan ordet stav därför utan vidare beteckna en produkt som
präglas av ett visst tvärsnitt, t.ex. lite drygt 4x4 mm, och således av ett linjärt
samband mellan längd och vikt. Senare, i slutet av 900- och början av 1000-talet, är det just detta samband som ligger bakom myntvikten i den första myntningen i Sigtuna. Myntets vikt följer av att man stansar ut eller hugger av en bestämd utmätt del av ett ganska brett och tunt måttbestämt silverband, en yta eller
bandlängd som i sin tur väger en bestämd del av en mark. Myntet är med andra
ord en mycket sofistikerad stav11.
Liksom andra kombinationer med øyrir, är begreppet øyrir stafa bundet till en
viss ekonomisk situation. Stavar är semi-monetära (standardiserad men inte
präglad silverlängd) och tillhör en tid då man ännu föredrog långsamma kontrollerbara transaktioner i realvärden samtidigt som man såg en poäng i att pro-
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ducera väljusterade homogena och standardiserade betalningsmedel som var
lätta att kontrollera och hugga upp i precisa bitar. Merparten av de 1075 gotländska fragmenten är sannolikt just stavar i ekonomisk mening. Øyrir stafa är
med andra ord ett starkt tids- och rumsbundet uttryck som står för betalningsmedel av en bestämd och hög standard. På samma gång som begreppet stav tyder på att texten skall dateras till den mellersta delen av vikingatiden, så leder
begreppet också till en svaghet i tolkningen: stav relaterar sig till en ekonomisk
situation som är så gammal och udda, men ändå så snart på fallrepet, att man
inte kan förvänta sig att finna uttrycket i tidiga skriftliga källor. Där blir stavarna penningar som räknas eller silver som vägs.
Med hänvisning till ringen och det sammanhang högläsningen skapar mellan
ring, rörelse och inskrift, är det rimligt att sik(þ) þita är vad Anund och Ofeg
gjorde och vi har för tredje gången att göra med ett svårförståeligt ackusativobjekt. Magnus Källström12 har föreslagit att man skall läsa ”fast utsaga” (egentligen ”tät utsaga”), sægð þēta, och förstå sikþ som substantivet sægð (f) bildat till
verbet sægja, att säga. Det är en i grunden plausibel förklaring på en terminus
technicus som mycket väl kan ha funnits, men i nästan alla runinskrifter skulle
man säga att runföljden þita betecknade det demonstrativa pronominet detta (n)
och inte adjektivet tät (f). Därför bör man pröva om det kan finnas en variant av
denna tolkning som kan lösa problemet utan att skapa ett nytt och större. Det är
inte säkert, men jag vill ändå föreslå att det till verbet sæghia kan ha bildats ett
sægh (n) med betydelsen ”kort utsaga”, i analogi med vad som kan ske vid
andra intransitiva e-verb som gapa, gap (gapa/gap) eller lifa, líf (leva/liv). På
danska är detta en möjlig ordbildning eftersom ordet (en eller et) sige/sej/
seje/sæge/sæje betyder ”ordsprog, talemåde, udsagn, saga, ytring, beretning”,
särskilt om ”gængs stående talemåde”13. Det spelar naturligtvis ingen större roll
för innehållet vilken tolkning man väljer, om det räcker för oss att veta att uttrycket refererar till den utsaga vi har framför oss.
För att fånga textens grundläggande mening kan vi nu återge den så här:
En oxe för viets upprätthållande alt. efter tveskilje och två öre stav
den första gången; två oxar och fyra öre den andra gången. Men efter
den tredje gånge fyra oxar och åtta öre stav, och all egendom förverkad om han inte gjort rätt för sig. Såsom folk har rätt till efter folkets
rätt så var det stadgat förr och helgat. Och Anund i Tåsta och Ofeg i
Hjortsta de gjorde utsagan. Men Vibjörn skrev.

Vad betyder ting och text
Trots att texten är en uppenbar lagtext saknar den brottsrubricering, en brist som
indirekt avhjälps först när man kommer till utsagans centrala del, passagen om
folkets rätt. Det går till så här: när första sidan blivit sagd, vänder man ringen,
och möter passagen, svát ljóðir eigu at ljóðrétti, svá vas innt fyrr ok helgat, som
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orsak till vad man nyss läst. Följer man som nästan alla Aslak Liestøls tolkning,
så betyder meningen: ”såsom män äger rätt att kräva efter allmän rätt, så var det
fordom utsagt och helgat”. På en viktig punkt är Liestøls läsning den samma
som Olof Celsius’ 1724: han läste också ljóðir, fig. 18. Hundrafemtio år senare
citerar Sophus Bugge erkännande Celsius, rättar lite skolmästaraktigt i hans latin, och anmärker sist på fyra væsentlige Mangler – väsentliga brister – främst
Celsius’ läsning ljóðir, nom. pl. av ljóðr, dvs. flera enskilda män av folket, dvs.
just den läsning som nu åter är gott latin. Bugges egen läsning från 1877, lærðir,
de lärde, vilseledde honom själv, hans text andra i hundra år och Nationalencyklopedin ännu 1991.14

Figur 18. Celsius’
fältanteckningar
från 1724 om
Forsaringen. A)
Teckningen av
ringen; B)
avritningen av
runorna; C)
transkriberingen –
suaðliudiR aku at
liuðriti sua uasint.

Poängen med meningen om folk och folkrätt är att konstaterar följande: det envar bland folket har rätt att kräva, det lades fast i folkets rätt och stadgades för
länge sedan som något okränkbart eller: Samhället har rötter, folkets rätt är historisk och den enskildes rätt står i samklang med denna historia. Läst så blir
silvret i böterna det krav den enskilde folkmedlemmen har på kompensation,
medan oxarna som annars är en del av samma kompensation, med Ruthströms
läsning, vidmakthåller viet som representerar folket som församling. Meningen,
svát ljóðir eigu at ljóðrétti, svá vas innt fyrr ok helgat, är med andra ord ett
pregnant ställe i högläsningen och just vad hela ringen rör sig om. Därför bär eigu och innt, ”äga rätt till” och ”stadgat”, dvs. juridikens kärna, de allittererande
höjningarna i versradens första och andra halvrad – enkel brukspoesi, men ändå
inte utan stil.
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Vi vet redan vad som sker om man inte respekterar lagen, för angående folkets
rätt sades det just innan ringen vändes: ”all egendom förverkad, om han inte
gjort rätt för sig”, dvs. om han trilskas och inte erkänner folkets rätt genom att i
det enskilda fallet göra rätt för sig. Eller om han helt enkelt inte har råd. Oberoende av botens storlek förlorar man nämligen allt vad man äger om man vägrar
att leva upp till de krav som folkets rätt ställer. När man kränkt den enskilde och
indirekt folket, måste man med andra ord göra rätt för sig genom att betala böter. Det finns en tabell upp till tredje gången, men texten säger inte vad som
händer om brottet blir en dålig vana med fyra, fem, sex, sju lagbrott i följd. Vi
får hursomhelst en tydlig fingervisning om att man i så fall skall böta 8, 16, 32
och 64 oxar, samt 16, 32, 64 och 128 öre. Skillnaden mellan första och andra
gången kan man förstå som en ökning med 1 oxe, respektive 2 öre och därför
kan man, med den brottsliges hopp om milda principer, tro att man tredje
gången skall böta 3 oxar och 6 öre. Så förhåller det sig inte! Den tredje gången
slår i stället fast fördubblingsprincipen som klargör att progressionen syftar till
att knäcka brottslingen ekonomiskt.
I tystnaden och vridningen mellan del A och B, händer det med andra ord något
avgörande och i del B, när det börjar bli dyrt, är det också lämpligt att framhålla
att den som trilskas förlorar all sin egendom. Begreppet verkar stå i samklang
med folkets rätt eftersom just egendom och ägande, oxar som förutsätter jord
och försöjrningsekonomi och silver som t.ex. förutsätter handel, verkar vara en
inträdesbiljett till medlemskap i föreningen Folket. Kanske hör man ett eko från
dikten Beowulf (vers 2884-90) där de av hans män som inte vill bistå hjälten i
hans sista kamp mot draken hotas med förlust av sin londrihte, dvs. sin landrätt.
I Beowulf leder den förlusten till ett ömkligt kringflackande liv utan rättigheter,
likt det som diktens monster Grendel för15. Man kan också dra sig till minnes
vad som hände Sabas, en visigotisk martyr in spe, då han på slutet av 370-talet
av överheten ställdes inför församlingen i sin icke-kristna by. Han, som var fri
och kristen, hade vägrat delta i den gemensamma offermåltiden och kungamakten skickade dit en hejduk för att undersöka saken och straffa de skyldiga,
eftersom det var överheten som påbjudit offermåltid och solidariskt ätande med
anledning av hunnernas antågande. Men då det visade sig att Sabas trots att han
var en fri man inget ägde bedömde den utsände att Sabas trots sin vägran inte
var värd att straffas och inkvisitorn tröttnade på hela saken, på byn som försökte
skydda Sabas och på Sabas som försökte provocera fram sitt martyrskap. Världen skulle ha varit en martyr fattigare om inte kungamakten så småningom
skickat en mer nitisk representant som lät sig provoceras av Sabas och som slutligen dränkte honom16.
*
NÄR MAN ställer sig framför församlingen och läser upp ringen, börjar man
lugnt med några modesta bötesbelopp, men sen vrider man ringen över dess
symbolladdade övre del, ökar straffsatsen enligt en dramatisk princip, vänder
ringen som en effektfull cesur vid recitationens höjdpunkt och ger oss de tungt
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vägande skälen till progressionen och straffet för de två brotten: det mot den enskilde och kanske viet och det mot själva rätten. Därefter bekräftar man lugnt
det hela i relation till två jordägare, Anund och Ofeg, och deras specialist Vibjörn, först till Anund och sedan, efter att än en gång ha vridit sig förbi ringens
övre del, till Ofeg. Dessa män, vars namn genom högläsningen får särskild
tyngd, har funnit för gott att formulera lagens grund, som vore de var sin part i
målet eller ”tveskiljet”, och i förlängningen vad det innebär att förbryta sig mot
en medlem av folket eller obstruera mot folkets rätt.
Allt är ordnat så att straffen står på ringens ena sida, lagen samt de skrift-, lagoch straffkloka på den andra. När man läst färdigt, kan man räcka fram ringen,

Fig. 19. En rekonstruktion av
hur besättningen suttit i och
järnspiralerna på båten
Valsgärde 7.

hålla den mellan sig och bekräfta dess innehåll på lämpligt sätt. Tänker vi oss
att den högläsande är den skriftkunnige Vibjörn, (och det är väl lika bra för han
är väl den enda som verkligen vet vad som står på ringen) så kan han, när han
sträckt ut ringen mot Anund och Ofeg hålla sin hand över den nedre knoppen
och orden rätt för sig och folkrätt, medan Anund och Ofeg håller handen över
sitt och sin gårds namn och var sin knopp. Knoppar och händer är med andra
ord ett. Man bör också notera hur de två övre knopparna håller fast två, i platta
spiraler, upprullade trådar17. Denna dekorativa förkristna symbol kan man jämföra med en liknande spiralutsmyckning på båten Valsgärde 7 där två grupper
om 5 spiraler var, för och akter, kan symbolisera besättningen som hålls ihop av
båten och färden. På samma sätt kan spiralerna symbolisera Anund och Ofeg,
bundna av ringen och eden (fig. 19). På båtarna Valsgärde 5 & 6 satt också
ringar på relingen, men här är fyndomständigheterna mindre upplysande. Ormar
upprullade i platta spiraler är även en form av dräktspännen och amuletter, som
i betraktande av mansnamnet Orm, skulle kunna symbolisera människor18.
Om man tar bort den sentida märlan och ordnar till spiralerna, så gör man
Forsaringen till en amulettring. Dubbelspiralerna, om de symboliserar något, är
ringens amuletter uppträdda på små ringar som sluter tätt kring den stora.
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Med denna insikt i bagaget är det värt att se lite mera på ringens övre del. Här
har man hamrat ut järntenen till en liten hängande figur. Kanske skall man se
den som själva tinget, eller viet, dvs. den plats där de tre knopparna finns just
nu, när texten läses högt, förenade av ring, text och ed: Vibjörn (som heter just
så) i mitten, Anund och Ofeg på var sin sida vid Hög i Sunded. Hur det nu än är
med den saken, så verkar det sannolikt att Forsaringen representerar en symbios
mellan ring, text och ritual eller, om man vill, mellan ed, lag och ting eller kanske vi.

Ta sig rätten att skapa lagar
Anatole France anmärkte en gång, fromt, på tal om lagen att den är lika för alla.
Den förbjuder rik så väl som fattig att sova under broarna t.ex. i Paris19. Begav
man sig dit fick man inte oväntat se att överklassen var långt mera laglydig än
underklassen. I dag kan man uppsöka bättre folks trapphus i centrala Paris, där
det också är förbjudet att sova, och komma till en liknande insikt. När man läser
Forsaringens centrala sats, så slås man av samma tillsynes oegennyttiga rättrådighet. Till vem riktar sig detta raka försvar av rättssystemet och envars rättigheter? Behöver man ens misstänka att någon vill kränka dessa samhällets
grundprinciper? Tydligen. Ändå undrar man: hur överdådig var viets oxfest och
hur stor var omsättningen av böter och förverkad egendom?
Om vi föreställer oss ett brott mot landets folkrätt, så är det sannolikt ett brott
som berövar någon något som han eller hon uppenbart äger, varför brottsoffret
har rätt till kompensation. Ett intrång på annans mark eller odaljord verkar i
sammanhanget vara rätt typ av brott, men i den situationen finns det hursomhelst större och mindre att välja på. Att annektera någons odaljord är givetvis ett
allvarligt brott, men låt säga att någon äger rätten att producera tjära i en skog
som också är en del av allas fria jaktmark. Om någon annan bränner tjära där,
eller vittjar skogen på törved, så skulle det kanske med hänvisning till folkets
rätt kunna betraktas som ett brott mot den enskildes rättigheter, men knappast
som ett allvarligt brott för vilket man måste mobilisera oxar och silver som
gottgörelse.
Tänker vi oss tillbaka till tiden kring år 600 EVT i denna del av Hälsingland, så
faller övergivandet av ganska välmående bygder, t.ex. gårdarna i Trogsta söder
om Hjortsta, i ögonen20. Skulle vi där och då ha tänkt oss att tillämpa Forsaringens rättsregel om någon t.ex. tog upp en av de övergivna gårdarna, så verkar
handlingen inte alltid strida mot den enskildes rättigheter, trots att gårdarna säkert är gamla och deras marker därför odlade så länge att egendomen blivit så
kallad odaljord. Skälet är naturligtvis att det i en avfolkningsbygd kan saknas
enskilda att kränka eftersom det saknas folk som vill eller kan hävda sin rätt.
Därför hör Forsaringens berättigande ihop med ett samhälle där så mycket nytt
är på gång att också enskilda kan komma i kläm. Så förhåller det sig knappast
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till alla tider, men väl under senare delen av vikingatiden. Om ringens text skall
vara relevant, behöver vi med andra ord en social situation, där det är en poäng
att hävda och samtidigt konservera vissa sociala mönster. Därför är det rimligt
att tänka sig att Anund och Ofeg och Vibjörn insett behovet av att skapa formella rättsregler för att skydda en struktur som kan sägas vara utsatt för press.
De började med principerna: den rätt man sedan länge är överens om att alla har
oberoende av om det är aktuellt att hävda den.
Om någon går en annans rätt för när, då drabbas självklart de hårdast som inte
har makt att kräva in eller råd att betala sina böter, ens den första. Det är sannolikt just de senare – de fattiga under broarna – som mest tycker sig behöver
säkra eller öka sitt livsrum. Progressionen i straffskalan är också den mera avskräckande för fattiga än för rika, eftersom den bygger på absoluta belopp. Forsaringens text hör därför med stor sannolikhet till ett samhälle vars bygder hotas
av förändring. Därför har vi också anledning att tro att Gregorius’ devis om talet
som förgår och texten som består ekat i huvudet på både Anund och Ofeg.
Om stöld av odaljord och olovlig bränning på skogen liksom mycket däremellan
kan vara brott som regleras i folkets gamla rätt, så är det uppenbart att Forsaringen saknar en massa lagstiftning, närmare bestämt all den lagstiftning som
behövs för att tillfredsställande lösa problemen. Och man behöver bara fråga sig
om straffsatserna gäller upprepade brott mot samma man eller mot vilken man
som helst inom gemenskapen för att förstå att ringens enkla rättsregel är lika
knepig som Vibjörns stavningsregel.
Osäkerheten är en konsekvens av ringens idé. Dess text rör ingen specifik
brottslig handling och inte heller diskuterar den vad det vill säga att äga en viss
rätt eller vilken den rätten konkret är. Den uttalar sig, som en trosbekännelse,
om principer som de berörda redan känner till och är överens om. Det är därför
man kan bekräfta ringen och texten med en ed.
I detta överordnade perspektiv kan man tänka sig att uppdelningen av böterna
mellan kollektivet och den enskilde kommer i en meningsfull dager. Ändå är det
anmärkningsvärt att viet skall få del av böterna. Det finns en bismak här, en
feodal anstrykning, som vi tycker att vikingatidens rättrådiga och, som vi brukar
tro, demokratiskt sinnade hälsingebonde borde studsa inför.
Viet är en samhällelig institution som är förbunden med kostnader21. Dessa bärs
dels och förmodligen ursprungligen av alla genom deltagande i gemenskapen.
Alla tar t.ex. med sig mat till den gemensamma måltiden. Dels bärs de, åtminstone sedan 500-talet EVT och till priset av en viss patronisering, av dem som
har det bättre ställt och därför råd att delvis bekosta viets drift. Inslaget av häst i
de offrade måltidsresterna utanför Eketorps borg på Öland är t.ex. så stort att det
inte huvudsakligen kan vara gemenemans hästar som hamnat i grytan. Så gott
om hästar hade inte folkvandringstidens vanliga borghushåll. Här är det i stället
tal om sponsring av gemensamma måltider22. Låt oss därför anta att Anund
och/eller Ofeg förestår ett vi där Vibjörn gör tjänst som specialist. Om någon nu
begår ett brott mot folkets rätt är det då rimligt att viet, i praktiken dess före-
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ståndare, skall kompenseras med en matnyttig oxe för utgifter de annars själva
skulle ha haft t.ex. för gemensamma måltider?
Som bötesregel påminner det hela om Östgötalagens långt senare regel i Vådamålsbalken, som säger att den som håller stekare, stallare och sessare (dvs.
kökspersonal, stallmästare och roddare, dvs. en beredskapsstyrka) per automatik
skall kompenseras med en hedersbot på 96 penningar av den som begår ett brott
riktat mot en i styrkan och i förlängningen mot landets beredskap23. Skillnaden
mellan Forsaringen och Östgötalagen är stor, inte minst för att kompensationen i
den senare är personlig till just truppägaren. Men trots skillnaden hör man i Forsaringens kompensation till viet ett eko av ett rättssystem där de som tilldelas
eller tar på sig ett samhällsuppdrag, med ty åtföljande makt och prestige, per
automatik kompenseras genom lagstiftningen, oberoende av om de själva eller
den samhällsinstitution de förestår blivit utsatta för brott. I dag skulle det t.ex.
vara stötande om försvarets kassa, för inte att tala om aktieägarna i en i framtiden bolagiserad försvarsmakt personligen fick en viss kompensation om en soldat blivit misshandlat på krogen.
Den syn på hela gemenskapens vi som kanske skymtar fram i texten trycks
alltså något strida mot meningen med en institution som till sin idé är genuint
kollektiv, så till vida att alla deltar på lika fot. Och även om den i Eketorp redan
kring år 500 EVT skulle ha varit sponsrad, och därför också sponsrad i Hög på
900-talet, så har vi ingen anledning att tro att detta åtagande ger sponsorerna
annat än social prestige. Det är med andra ord problematiskt att argumentera för
en tolkning av texten som i förlängningen innebär att man under vikingatid
måste ha infört böter till en delvis patroniserad institution som endast mycket
indirekt eller inte alls påverkats av det aktuella brottet. Därför tycker jag, för här
är det en fråga om tycke och smak trots att skillnaden är betydelsefull, att tolkningen ”efter tveskiljet” måste föredras framför ”för viets upprätthållande”.

Två sidor av samma sak
Återvänder vi till ringen som två korresponderande sidor, ser vi nu bättre de
budskap som skall förmedlas. När vi går fram till ringen där den ligger med
sista sidan upp, så kan vi läsa om principen för folkets och folks rätt, och vi får
veta vem som tänkt ut och styrt om just detta. Det står inte som i den senare
Hälsingelagen ”Med lag skall man land bygga”24. Det står i stället: ”Såsom envar har rätt att kräva efter folkets rätt, så vart det sen gammalt stadgat och bekräftat”. Det är stor skillnad på den klatschiga historielösa sentensen och den
eftertänksamma utsagan. Forsaringen framhåller att lagen växer ur samhället
och dess historia, Hälsingelagen att samhället (och dess historia) växer ur lagen.
Hur det förhåller sig kan just nu vara likgiltigt, det viktiga är att båda meningarna är typiska portaler. Den äldre betonar kultur, den yngre civilisation.
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Om man lite naivt tar för sig den grundläggande 5. halvraden så läser man: Svát
ljóðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat! – och sedan blir det också
klart att just den sortens mening är ett/en sik(þ), eftersom det åtminstone är den
meningen som uttrycket ”denna utsaga” alt. ”tät utsaga” i nästa sats hänvisar
till. Men det är mera sannolikt att ristaren tänker på den helhet som textens Aoch B-del tillsammans utgör. Då består utsagan av portalparagrafen, som är så
gammal att Anund och Ofeg inte kan ha varit först med den, samt av raderna
som beskriver böternas storlek och konstruktion och det är sannolikt utsagans
mer tidstypiska bidrag. När det gäller konstruktionen är det förmodligen typiskt
att de valt att definiera böterna i reala värden: mängd oxe och mängd silver
(dvs. all materiell egendom) som är mer ”eviga” än nominella värden definierade i penningbelopp, t.ex. 100 SEK.
Även om en oxe alltid är en oxe och ett pund alltid ett pund så kan yttre
omständigheter något ändra värdet av böterna. Men det grundläggande axiomet
om folkets och den enskildes rätt, liksom principen för böternas konstruktion,
de ändras inte av yttre omständigheter utan endast av inre övertygelse. Det är
det oföränderliga som gör utsagan till en utsaga. Vare sig man valt att hävisa till
den som ”denna” eller tyckt sig behöva beskriva den med adjektivet ”tät” så är
huvudsaken ändå att vi står inför ett seriöst uttalande, dvs. något som skall
sägas! Man skulle till och med kunna tänka sig att man gör en utsaga ”tät”
genom att mejsla in den på en ring som är det perfekta instrumentet för precis
upprepningen av det en gång sagda.
Rätt och straff är två sidor av samma sak och de fungerar i ett system som ansvarsfulla människor håller i gång genom att upprepa och bekräfta deras principer. När lagens tre beskyddare bär ringen till tingsplatsen, vars invigda karaktär
man inte behöver betvivla, och genomför uppläsningsritualen, så bekräftar man
rättsväsendets och straffets karaktär genom att läsa ringen högt. Därefter börjar
förhandlingarna för att döma eller fria. I detta skede ligger ringen läst och sagt,
med sista sidan upp lagom tills man tar upp det första målet och sätter i gång att
diskutera, t.ex. om det föreligger brott mot folkets rätt. Under förhandlingarna
kan ringens portalparagraf naturligtvis alltid bli aktuell att svära på. Då är det en
poäng om det hela rör ”tveskilje” för då kommer Anund- och Ofegknoppen väl
tillpass för de (två) tvistande. Det är överhuvudtaget en poäng att två parter som
båda kan antas ha god status och vars byar gränsar till varandra, ligger bakom
principerna angående tvistefrågor. Man kan till och med, trots att det är lite
melodramatiskt, tänka sig att Anund och Ofeg representerar den urtvist som är
orsaken till att ringen gjordes25. Skulle det sedan bli nödvändigt att diskutera ett
straff kan man vända ringen och låta första sidan ligga upp medan man
behandlar frågan. När man avkunnat dom är det läge att åter vända på ringen
inför nästa mål, osv. När målen tryter kan man läsa högt och bekräfta ringen
igen, om man tycker, innan man bär hem den. I ett stabilt samhälle kommer
ringen nästan alltid att ligga med andra sida upp på tinget eftersom det
förhoppningsvis blir mer och mer ovanligt att ett brott faller under den
grundläggande folkrätten. Kanske!

78

En knapp mil norr om Hög, i Malsta, står det av en händelse en runsten som indirekt refererar till Forsaringens rättsprincip. I början av 1000-talet reser Frömund två runstenar, Hälsinglands runinskrifter – Hs14 & 15, till minne av sin
far Gylfe. Den ena, Hs14, rör egentligen mest det jordinnehav som Frömund rår
om i kraft av hans faders jordförvärv i Malsta, som man förstår låg norr om familjens gamla domäner och t.ex. Hög. Nu sedan Gylfe dött nämner Frömund sig
själv som sista ledet i sex generationer far son och visar därmed att han uppfyller de formella kriterier som gör en man till odalbonde. Hans ättelängd är sannolikt mycket längre, men här vill han endast hänvisa till den form av juridisk
status som bygger på just den princip om social status som grundar sig på sex
generationers obrutet jordinnehav inom en familj. Han frågar sig därför inte
heller om faderns expansiva förvärvspolicy, sju egendomar lyckades Gylfe göra
till sina, kanske kränkt en och annan. Gylfes jordförvärv är hur som helst en
omstrukturering av Suned och en vikingatida expansion som man i Forsaringens
anda skulle vilja inordna i ett rättssystem. Å andra sidan vill man ogärna tro att
Gylfe var en hänsynslös Baggböling, för i Frömunds förfaderslista kallas den
nästäldste förfadern Ofeg och tar man hänsyn till generationernas längd, bör han
ha levt i början av 900-talet. Därför är det inte osannolikt att han är identisk med
Forsaringens Rättrådige Ofeg, och det skulle ju vara rent nesligt om just denne
Ofegs barnbarns barnbarn hade kränkt den grundläggande folkrätten.
När man i sin analys vänt och vridit på text och ring och namn och tid, vaknar
behovet av att befria texten från dess medium och göra den rättfram. Då måste
den stuvas om så att halvraderna, i stället för att komma i ringens ordningen, 18, ordnas 5; 1-4; 6-8, som stommen i en tredelad text med en rimlig början och
ett rimligt slut:
│Såsom envar av folket har rätt att kräva efter folkets rätt, så vart det sen
gammalt stadgat och bekräftat.
│Efter första tveskiljet betalar man en oxe och två öre i stavar; andra
gången två oxar och fyra öre stav; tredje gången fyra oxar och åtta öre
stav; och all egendom skall vara förverkad, om man inte gjort rätt för sig.
│Anund i Tåsta och Ofeg i Hjortsta gjorde utsagan fast och Vibjörn skrev.
Innan ringen kommer in i bilden är allting med andra ord enklare:
(1) Det finns en gammal rättstradition om brott mot folkrätten när någon
förbryter sig mot den enskildes rätt.
(2) När man har skiljt parterna i ett mål åt och dömt den ena till böter har
den andra, brottsoffret, rätt att kräva kompensation i realvärden, dvs. in
natura – oxar efter antal och stavsilver efter vikt.
(3) Det anser Anund och Ofeg, som lät Vibjörn skriva ned hur det är.
Med denna ordningsföljd blir texten ett yttrande av två rättsvårdande makthavare, symbolen för två av folket mellan vilka tvist kan regleras, uppsatt av deras
skrivare, angående brott mot folkets rätt. När sen texten skall gå ihop med
ringen – och kanske är det först då Vibjörn kommer in i bilden – så redigeras

79

den om och får nya dimensioner. I dag finner vi ett sådant tilltag juridiskt oklokt
trots att rättstraditionens patos blir tydlig i den retoriska och performativa symbiosen mellan text och ring. Om den renodlade texten bättre motsvarar den ursprungliga, så framstår ringtexten därför än en gång som ett värdekonservativt
vikingatida tilltag. Och kanske är det värdekonservativa omistligt, för i ett samhälle där lagen bärs av sagomän så bryter just detta förfarande mot normen: man
skriver inte ned en välkänd utsaga som är lika lätt att lära sig utan till som den
är paradexempel på talad juridik. När därtill kärnan i utsagan med all sannolikhet är just utsagans centrala sats, som måste sägas högt, så blir det än svårare att
försvara den skrivna texten. Först när man värdesätter textens omstuvning,
ristningen i sig, ringens och amuletternas magisk dimension eller dubbla verklighet, blir det möjligt att försvara texten eftersom tilltaget att mejsla in den
skapar en handgriplig kontakt med runtecknen som ökar textens djup. Till slut
blir kärnan i den moderna idén, den nedskriva orubbliga lagen, Gregoriustexten
om man vill, helt infärgad med det traditionella samhällets normer. Än i dag är
förhandlingar i rätten muntliga.

Uppsummering
Som Stefan Brink argumenterat för är Forsaringens en edsring som kommit till
användning på tinget i Hög i Suned. Ringens runor slår fast folkets historiskt
grundade rätt. Därtill framhåller texten den enskildes rätt som den framstår utifrån allas. Texten stadgar två former av böter:
(1) Den som vägrar uppfylla folkrättens krav till skydd för den enskilde
förlorar all egendom.
(2) Den som kränker den enskilde skall böta efter en skala där böterna fördubblas för varje gång ett brott begås.
Liksom den första är den andra en hård regel, då man vid varje brottstillfälle
måste böta mer än summan av alla tidigare böter. Att straffen till en början
beskrivs utan relation till något brott, betonar deras preventiva syfte. Om det är
sant att viet skall kompenseras måste det ses i ljuset av folkets rätt som nära
förbunden med det sedan länge (bland folket) helgade och okränkbara. Denna
anda av helig stadga kan vara i samklang med ringen själv och den ritual som
högläsningen, och den eventuella bekräftande eden, innebär. Hänvisningen till
viet förefaller hursomhelst anakronistisk och är inte nödvändig för att göra
ringens text meningsfull.
Ringen och texten är ett vikingatida fenomen. Den språkliga formen, betalningsmedlet, bötessystemet, den lagstiftande attityden och framförandet är alla
rimliga att tänka sig ca år 900 EVT, men inte 800 eller 1000 EVT Om Ofeg på
Forsaringen är den samma som Frömunds anfader, så stärker det en datering till
ca 900 EVT.
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Rättshistoriskt sett är det intressant och mycket o-medeltida att det lagstiftande
initiativet till att befästa just folkets och den enskildes rätt kommer från två eller
tre av traktens män. Kanske skall bristen på allmänhet och tingsförsamling ses i
ljuset av att texten endast lägger fast straffets anatomi, lagens karaktär och den
enskildes ställning. Men tilltaget att å allas vägnar, i kraft av en historisk analys,
bestämma böternas storlek och progression, är iögonenfallande. Det verkar därför sannolikt att Anund och Ofeg representerar en lång tradition av jordägare,
som just av den anledningen äger den status som initiativet måste grunda sig på.
Samspelet mellan texten, ringen som instrument, runorna och recitationen är
också det anmärkningsvärt, eftersom det lägger till dimensioner som undergräver det språkliga innehållets primära ställning till förmån för ritual, magi och
artefakt. Ur en modernistisk eller civilisationskritisk synvinkel är ringen värdekonservativ och texten måste ses som en portalparagraf till lagstiftningen i ett
samhälle som bygger på rätten som historiskt grundad och straffet som preventivt och vedergällande. Paragrafen framhåller att folket och samhället bygger
rätten, och textens tendens står därför i motsats till portalparagrafen i den senare
Hälsingelagen, vilken i stället betonar att det är med lagen man bygger landet
och samhället.
Forsaringen är varken dokument eller ren text, och vi befinner oss långt från
landskapslagarnas hurtfriska formler och systematik som sätter lagen före historien. I stället är ringen förankrad i tradition och helt i linje med järnålderns
oförmåga att använda sig av neutrala media, då man ville skriva ned vad man
redan sagt.
Och vad var det man egentligen ville ha sagt innan man skrev ned vad man
sade? Jo, några metriskt enkla verser – en brukspoesi i stil med hexameter eller
blankvers – en versifierad lagtext där de betonade höjningarna faller rätt i förhållande till textens mening. Allt följd av en avslutande not med smickrande
faktaupplysningar på prosa:
Svát ljóðir eigu at ljóðrétti, svá vas innt fyrr ok helgat:
Oxa at tviskilan ok aura tvá stafa, at fyrsta lagi,
oxa tvá ok aura fjóra at ôðru lagi.
En at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta stafa,
ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir.
En þeir gerðu sægd þeta, Ônundr á Társtôðum ok Ófeigr á Hjôrtstôðum. En
Vébjôrn fáði.
Läser man texten ett par gånger märker man att den har sina poänger också som
recitation, t.ex. stegringen från det första, till det andra, till det tredje följd av
den lugna, men hemska konklusionen: allt. Sättet att betona orden är välgjort
och det är också deras förflyttning i en serie från en parentetisk ställning sist i
bötesbeloppens första rad till en framhävd position först i sista raden. Så här: (1)
fyrsta står sist och obetonat: (2) ôðru står sist men med allittererande höjning:
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(3) þriðja står först men har endast höjning; (4) allt står först med allittererande
höjning.
Jämfört med Eggjastenen är det många stavelser i långraderna till och med i den
första som inte av systematiska skäl behöver dras med upprepningar och fasta
vändningar. Den raden liksom den sista är dessutom en så kallad hängbro med
särskilt betoning på första och nästsista höjningen (fig. 20). Den första raden
sträcker sig över inte mindre är 16 stavelser. Det är betydligt fler än i Eggjastenens långrader och i en eddadikt skulle stavelserna ledigt ha räckt till tre halvrader. Egentligen får man gå till Kontinenten eller England, för att hitta liknande
långrader. Där finns det redan på 800-talet t.ex. i Hêliand, dikten om Jesu liv
som skrevs på Saxiska, rader i samma lite friare episka stil. Jämför man Eggjainskriftens stil med Forsaringens, så kan man säga att Eggjastenens kärva rader,
helt utan hängbroar, fortsätter att utvecklas i Edda- och skaldedikter under yngre
järnålder och vikingatid, medan den berättande poesin, som man läser på guldhornet Ek HlewagastiR HoltijaR horna tawido – ”jag Lägäst från Hult gjorde
hornet” (13 stavelser), utvecklas mot den still vi möter i Forsaringens simpla
brukspoesi. Den fjärde raden på Forsaringen oxa tvá ok aura fjóra at ôðru lagi
– ”två oxar och fyra öre andra gången”, är t.ex. metriskt likvärdig med guldhornsinskriften. På Forsaringen ser vi dessutom hur beskrivningen av böterna
bildar meningar som består av två rader. Att två rader bildar ett sammanhang är
typiskt för den yngre järnålderns berättande kontinentala poesi.
hängbro och

/

/
svá vas innt fyrr ok /helgat

/
/
Svát lióðir eigu at lióðrétti
stavelseorgie

Fig. 20 Forsaringens portalparagraf som hängbro mellan de centrala orden eigu och innt
– äger rätt till och stadgat. Jämfört med en långrad i en strof är antalet stavelser mycket
stort (16 st).

När man prövar på att föreställa sig hur det kan ha låtit när Vibjörn reciterade
sin text måste man än en gång ta up Vibjörns regel. Den kan i vissa fall ses som
en stavningskonvention som man följer eftersom man känner till ordföljdens
grammatiska struktur. När Vibjörn i inskriftens prosadel skriver En þeir gerðu
sikþitanunr á Társtôðum, så är det rimligt att tänka sig att det just är en konvention som skall lösas t.ex. upp i orden En þeir gerðu sægd þeta, Ônundr á
Társtôðum så att man tydligt hör varje ordform, särskilt då ordet Ônundr som
efter en liten paus bör sägas lika tydlig som Ófeigr. I andra fall verkar det
emellertid sannolikt att vi står inför ett skrivsätt som också antyder den ljudbild
eller den recitationsstil man vill åstadkomma. På senare år har således Michael
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Schulte26 genomfört några analyser som visar att det sätt Vibjörn skriver på redan kring år 600 varit uttryck för en recitationsstil där man drog ihop orden man
sade som det antyds av skrivsättet – ett stilmedel man välja att använda eller
inte använda. Tekniskt sett hänger Vibjörns regel ihop med det som
språkvetenskapligt kallas sandhi (sanskrit för ”sammanfogning”) eller yttre
sandhi, dvs. de ljudförändringar som sker i början och slutet av ord när de i tal
fogas samman till en sats. Om man vill kan man därför i stället för om sandhi
tala om satsfonetik. Den äldsta text som citerats här, inskriften från Fallward är
med all sannolikhet ett exempel yttre sandhi som stilmedel. Grammatiskt sett
står det ’scamella’ (på latin är stavelsen mel lång) alguskaði – ”älgskadarens
scamella” på pallen, satsfonetiskt eller recitativt står det emellertid en allittererande halvrad om 6 stavelser och två höjningar: skamellalguskaði som inte
finns i det grammatiskt korrekta uttrycket.
Just som en del av den recitativa ordsammanfogande stilen kan man också se
den yttre sandhi som Vibjörn åstadkommit i den strofiska delen av Forsaringens
inskrift. Man kan t.ex. tänka sig att Vibjörn i motsats till den som skanderade
Fallwardinskriften sjunger på sina ordsammanfogande a-ljud. Som så ofta när
man söker formalisera talet sker det inte med hjälp av ett entydligt noteringssystem, man öppnar i stället för ett recitativt val som kan vara konstnärligt,
mnemotekniskt eller kanske personligt. Det viktiga är att Vibjörn ser ut att vara
en del av en tradition med djupa rötter.
Forsaringen ger en glimt av en simpel traditionell episk poesi som aldrig annars
kom på pränt och det är inte utan att man med Saxo Grammaticus i förordet till
Gesta Danorum (Danernas historia) kan sucka över förlusten av de rika källor vi
skulle ha haft att tillgå om bara manuskriptkulturen fått fotfäste också i Skandinavien. Som det nu är läser vi blott ett fragment av en av alla otaliga juridiska
resonemang som uttalats i enkla långrader med ungefär lika många stavelser
som latinska hexameter. Hade de skrivits ned skulle de dock aldrig ha blivit så
många.
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Emellan
För ett par år sedan skrev runologen Helmer Gustavson en pedagogisk och insiktsfull artikel om en trätrissa som man hittade för knappt 10 år sedan i Sigtuna. Trissan kan dateras för den låg i ett lager ovanför resterna av ett uthus från
1010-talet, men under fundamentet till ett hus som byggdes ca 1030. Den här
trissan som hade ett runt hål i mitten var lite drygt 10 centimeter i diameter och
två centimeter tjock. Den var full med runor ungefär 110 stycken och de står
både på trissans två sidor och på dess kant. Den ena sidan har en meningsfull inskrift, men den andra och kanten består nästan helt av en serie systematiskt konstruerade stavelser. På den meningsfulla sidan står det vad som kanske var tänkt
som en halvrad följd av en fullrad där tecknet : skall hjälpa till at visa radens
struktur och höjningar: nus ftr mik : þurþir : mana : mist och det betyder ungefär:
Lär (eg. få nys om) efter mig! Du må våga mest av män. I denna klumpiga devis
talar trissan, med lite hjälp av en lärare, på en gång käckt och högtravande till
en pojke i syfte att ge skriftkunnighet och därmed pojken lite status. Då kan
man ju alltid påstå att det är en stor utmaning att lär sig läsa och skriva och
antyda vad som än i dag är politisk sanning, om än inte sant, nämligen att några
är teoretiskt andra praktiskt begåvade.

Fig. 21. Principteckning av syllabariet från Sigtuna som visar hur man kan vrida fram
stavelserna om man sätter ett handtag i trissan hål

Vad är det då man lär efter trissan? Jo, det som står på dess andra sida (fig. 21).
I princip är det lätt att beskriva; det är nämligen alla de stavelser som kan bildas
av en konsonant i runalfabetet följd av en vokal. Det finns 12 konsonanter och
fyra vokaler i runraden och således i teorin 48 kombinationer. I trissans praktik
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visar det sig att det palatala r’et som skrivs R (det som utalades ungefär som j’et
i namnet Jean) inte är med. Men det kan förklaras med att det ljudet i runsvenska aldrig kan inleda en stavelse. Mer anmärkningsvärd är det att s inte är
med. Det är helt enkelt en brist i läromedlets kvalité som Högskoleverkets genomsnittliga bedömargrupp skulle påtala lite fint mellan raderna. Annars är det
intressant att det palatala r’et inte är med, för det antyder att det är meningen att
man skall ljuda/läsa stavelserna högt och inte bara rabbla namnen på de runor
som ingår i kombinationerna. Man skall alltså läse fu! och inte runornas namn fé
úr eller något i den vägen. Vokalerna kommer inte i futharkens ordning utan i
ordningen u, o, a, i, dvs. från mörkare till ljusare vokaler och därför kan det visa
sig praktiskt att sjunga kombinationerna i en liten uppåtgående skala, t.ex. från
tonen d till tonen g – det blir enformigt, sorgset och malande systematiskt inte
minst för att stavelserna på grund av det halva glidande tonsteget mellan fo och
fa kommer att bilda par i melodin – fu-fo, fa-fi; þu-þo, þa-þi; ru-ro osv osv .
Om man känner till Forsaringen är skrivordningen på runkombinationerna inte
så förvånande: det handlar helt enkelt om att hitta det tomma fältet i den yttre
raden där man börjar och sedan vrida fram de stavelser man skall läsa högt en i
taget genom att vrida trissan lite grann motsols, en stavelse i taget, tills man har
läst hela vägen runt. Om man håller i skaftat i mitten, vrider trissan med andra
handen och titta på runorna, så kommer stavelserna, sången och det rytmiska
vridandet av trissan att bilda en härlig didaktisk enhet. När man kommit runt
första varvet, hoppar man en rad ned och vrider fram nästa serie av kombinationer. Det är just här, där man byter rad, som s’et förargligt nog har fallit bort.
Egentligen skulle man enligt konsonanternas ordning i runalfabetet ha börjat
den andra raden med su so sa si, men det har blitt fel, s’et har glömts bort och
raden börjar tu to ta ti i stället. Trots att man kanske kan leva med den klumpiga
devisen är det faktiskt lika bra att kasta trissan när man upptäcker det felande
s’et och inse hur mycket man vågar även när man ger sig i kast med läromedelsproduktion. Men skam den som ger sig. När man först lärt sig att hursomhelst säga su, so, sa, si på rätt ställe och gått andra varvet runt, så kan man fortsätta på kanten. Där står det fru, fro, fra, fri … nribu. Just när systematiken skriker efter þru, þro, þra, þri, bryter texten av och sen, efter en liten skada, verkar
allt fel. Men kanske finns det en räddning i det latinska verbet in-/ir-repere – att
snika eller krypa in, in i eller över. Inrepo, ”jag kryper in”, skulle då kunna hänvisa till trissan och dess didaktiska idé: systemet och stavelserna som smyger
sig in i elevens medvetande. Kanske det kanske. Det man inte kan veta säkert
måste man ändå tänka på. Melodiskt sett passar ordet hursomhelst, för om man
igen och igen sjungit den lilla uppåtgående skalan d e f g, så passar det att
avsluta med att sjunga inrepo på tonerna f e d:
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Annars uppskattade man länge den pedagogiska idén med ett såkallat syllabarium, dvs. säga en samling av alla tänkbara stavelser av en eller flera typer som
kan förkomma i ett alfabet. Uppskattningen beror på att man i syllabariet har en
enkel och så småningom meningslös systematik som man upptäcker om inte
förr så när trissan kommer till rnu, rno, rna och rni och andra outtalbara kombinationer som endast finns i systemet. Innan man kommer så långt i sin bildning
har man å andra sidan lärt sig att några av de stavelser som motsvarar trissans
kombinationer är vanliga i språket. Dessutom har man lärt sig att skilja på konsonanter och vokaler och kommit till insikt om att orden består av stavelser (en
av förutsättningarna för att göra vers) och att skriftspråklighet har något med
abstrakta system att göra och inte bara med återge ljud, fig. 22a & b.
Fig. 22a. Tabell över frekvensen i senvikingatida uppländska runinskrifter av de kombinationer som Sigtunatrissan listar, samt de bortglömda s-kombinationernas frekvens. Det
finns ca 60.000 runtecken och därför i teorin 30.000 runpar i databasen. Trots att tabellen innehåller vanliga kombinationer, särskilt några av dem med –i, ser man att systematiken tvingar eleven att huvudsakligen uppmärksamma vad som i praktiken är mycket
ovanliga runkombinationer. Endast 9 kombinationer (därav två med trissans förlorade s)
fångar mer är 2 procent av de möjliga runparen. Det är inte tal om att lära sig läsa så lätt
som möjligt utan tal om att lära sig systematik och struktur och principer.
fu
fo
fa
fi
þu
þo
þa
þi
ru
ro
ra
ri

112
41
724
106
744
123
335
589
410
128
589
783

ku
ko
ka
ki
hu
ho
ha
hi
nu
no
na
ni

716
38
393
597
220
49
278
256
162
99
456
212

tu
to
ta
ti
bu
bo
ba
bi
mu
mo
ma
mi

517
56
919
1261
121
87
88
526
141
40
116
95

lu
lo
la
li
su
so
sa
si

127
16
207
765
404
8
631
1104

Fig. 22b. En tabell som i fem klassar sammanfattar hur vanligt förekommande
kombinationerna i Fig. 22a är. 300 fall motsvarar ca en procent av den serie runpar man
teoretiskt sett kan läsa i uppländska runinskrifter.
0-300 fall
301-600 fall
601-900 fall
901-1200 fall
1201-1500 fall
25
10
6
2
1

Det sätt att lära sig som antyds av trissan i Sigtuna återgår på det grekiskt-romerska sättet att undervisa. När vi hittar tecken på denna pedagogik i Sigtuna är
det lätt sätta dem i samband med kristnandeprocessen och det kan både vara rätt
och fel eftersom inflytandet kan vara både indirekt och direkt, men står det inrepo är frågan kanske löst. Ändå behöver det inte förhålla sig så att den förnyade kontakten med Kontinenten inför något radikalt nytt. Snarare kan förändringen av runraden ses som en förenkling som öppnar för mer av det samma –
mer av samma pedagogiska system i en enklare tappning. Särskilt de formellt
riktiga, men innehållsfattiga äldsta runinskrifterna och det faktum att de repre-
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senterar verformer som blir bestående, tyder på att romersk pedagogik med fasta
system, respekt för gamla förebilder och mönstervers, låg bakom inlärningen av
formaliserat språk redan på 4-500-talet. Hur det sedan gick med undervisningen
under den långa perioden fram till vikingatids skrivklåda vet vi inte mycket om,
men spridningen av den reformerade skrivkonsten med tillhörande utbildning
kan ha försvarats som en renässans för gamla normer som återuppstår i det nya
mötet med kontinental kultur. Vibjörn i Hög skriver ju en bildad hälsingländska
och sätter inte ihop sin text på må få – på något sätt har han med andra ord lärt
sig. I början av 1000-talet i Sigtuna är det mötet med gamla normer, kanske i
form av en romersk-katolsk undervisningstradition som kommer till uttryck i
produktionen av trissor.
Ändå vill Verket framhålla följande:
”I ex-åruppföljningen av Igtunautbildningen bör ärkild vikt lägga vid kvalitetäkring av läromedlen utformning”.

NOTER TILL RINGEN I FORSA … OCH EMELLAN
1

Om ringen se Brink (1996:42ff.); Karlsson (1988:nr 447); Gustavsson (1998:6). Om
Bureus se Bugge (1877:27). Om fyndplatsen se t.ex. Brink (1996).
2
Om bygden se Lidgren (1987) eller Brink (1994; 1996). Om järnålderns bebyggelse, se
Liedgren (1987:20ff. & Tab 14; särsk. kol. U-Z) och om Trogsta Liedgren (1987:47ff.).
3
jfr Gustavsson (1998:7f) som var en av de första att fundera mer ingående över
läsordning.
4
Om bruket av versaler, dvs. inledande tecken som syns men inte hörs, kan man t.ex.
läsa i Andersson (2008:18f.).
5
De forskare som gjort det möjligt att läsa inskriften på detta sätt är först och främst
Sophus Bugge (1877), men dessutom Liestøl, som korrigerade Bugge på en västenlig
punkt, och Ruthström och Källström som trängde längre in i vad Vibjörns skrivregel
betyder för läsningen.
6
Se Fritzner: skil, n. pl. 3) ”hvad der i en Retsstrid udkræves, fremføres til Udredelse
eller Afgjørelse af Sagen, til Oplysning om dens Beskaffenhed eller hvem der har
Retten paa sin Side (jvf lögskil); nú skilr menn á of lands-merki - ok verr hvergi lýritti,
þá skal sá þeirra, er heldr vil, stefna honum til skila ok til raunar of land þat -, kveðja til
landbúa 5 á þingi, nema önnur gögn skili Grág. 42724jmf 6618. 697”.
7
Jfr Herschend (1987:188ff.; Sperber 199x:xx); se (Fritzner, eyrir).
8
Stenberger (1947:II, tabellverket blad 16). Jfr Herschend (1987:176).
9
Stavarna togs fram av 1:e Antikvarie Gunnar Andersson på Historiska Museet, där de
undersöktes och mättes den 8. December 2008. Som grund för uppmätningen av
stavarnas längd lades fem uppmätningar av varje stav. Mätningarnas genomsnitt är den
längd som det refereras till i fig. 17.
10
Tråddragning beskrivs av Duczko (1985:17). I sin avhandling klarlägger Duczko
teknikens centrala ställning i vikingatidens silversmide.
11
Jfr Malmer (1989:41ff; Tab. 36); Herschend (1992).
12
Se Källström (2007:200f.).
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13

Se Ordbog over det danske sprog Bd 18, sp1273:I. Sige
Se i tur och ordning Liestöl (1979:18); Celsius (1724) och Bugge (1877:28f.).
15
Jfr Beowulf vers 1352 och noten till ordet wræcalásta.
16
Se Flemberg (1992:167).
17
Ser man närmare på denna detalj avslöjas det hur ringen är gjort. Man har utgått från
en ca 138 cm lång ten som varit knappt en cm i diameter. Därnäst har man gjort tre små
ringar med en inre diameter lite större än tenens yttre. Därnäst har man gjort sig två ca
25 cm långa tenar som varit ungefär 4 mm i diameter. Dem har man hamrat platta precis
på mitten så att de där blivit knappt ca 2 mm tjocka och 8 mm breda. Därefter har man
trätt upp dem på var sin av de små ringarna. De små ringarna med de instuckna
spiralerna har man sedan trätt upp på den stora runda tenen, där de precis passat så att de
kan glida. Sist har man trätt på den tredje lilla ringen. Se också fig 13 & 14.
18
Jfr Karlsson (1988:I:45; 1988:II:510:nr 447); Blomberg (1977:97f; Taf. 40 & 43);
Arwidsson (1942:105; Taf44, 8N & 9S). Jfr Gräslund (2007:91f); Ambrosiani (1955),
om spirallagda ormar.
19
Egentligen: La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux
pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain—
”Lagen förbjuder, i sin stora omsorg om allas likhet, de rika så väl som de fattiga att
sova under broarna, tigga på gatorna och stjäla bröd”. Anatole France Le Lys Rouge,
1894:Kap 7.
20
Jfr fig. 12, och Liedgren (1987).
21
Jfr Sundquist (2008:21ff. &44f. med ref); jfr Herschend (1997:80ff).
22
Jfr Backe et al. (1993). Se Vikstrand (2001:396).
23
Se Holmbäck&Wessén (1933:79).
24
Jfr Holmbäck & Wessén (1940:261, obs! not 1).
25
På runrådet om den preliminära texten framförde Agneta Ney just den tanken att
Anund och Ofeg var de som ursprungligen var inveckalde i en tvist och att de då kom
överens om principerna för dess lösning.
26
Detta sätt att skriva är inte specifikt för Vibjörn. Se t.ex. Schulte (2008a & 2008b
särsk s.100f.).
14
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Brostenar t.ex. den vid Eggeby
Stenen
På runsten från Eggeby gård (U69), fig. 23, står det så här:
RagnælfR let gærva bro þessi æftiR Anund, sun sinn goðan.
Guð [hial]pi hans and ok salu bætr þan hann gærði til.
Munu æigi mærki mæiRi verða,
moðiR gærði æftiR sun sinn æiniga.
Ragnälv lät göra denna bro efter Anund sin gode son. Gud hjälpe
hans ande och själ bättre än han själv kunde göra.
Må ej ett märke större finnas.
Moder gjorde (det) efter sin son den ende.
Mycket bättre kan det inte sägas för 1000 år sedan i Uppland och inte heller mer

Fig. 23. Brostenen vid Eggeby
på Järvafältet.
Ovanför stenens vänstra hörn
syns en liten ljus fläck bland
dagens grönska. Det är bottnen
i den lilla dalgång som sträcker
sig i ONO/VSV-lig riktning
mittemellan Tensta, Eggeby och
Granby och Husby. Stenens
överkant ligger precis i den linje
i landskapet just norr om
Eggeby där det böjar slutta ned
mot dalgången. Tall och gran
bakom stenen står i sluttningen.
Eggebystenen står i ett vägkors,
som en vägskylt i östra kanten
av den större nord-sydgående
vägen. Precis till vänster, mot
väster, ligger Eggeby, till höger
går man mot Rinkebyhage.
Bakom oss i söder ligger Tensta
och framför oss mot norr vägen
och bron mot Husby.

typiskt ny- eller övergångskristet. En initiativrik kristen kvinna prisar sin son
(som liksom Jesus var den ende) med det senhedniska begreppet ”god”, som
också är gångbart i den nya religionen. Stenen speglar helt okomplicerat ett nära
mor-son förhållande som får mening av det faktum att Maria på de senvikingatida och tidigkristna runstenarna alltid kallas Guds moder och inte Maria eller
Jungfru Maria. Sen har vi bönen som är typisk för väckelseperioden då den som
hade vägarna förbi en runsten gärna kunde be en bön för den som inte haft så
gott om tid på sig att leva ett sant kristligt liv och således hjälpa sig själv in i
himmelen. Det är en bön med ett ben i varje läger: samtidigt som den är lite
misantropisk (var vore vi utan Guds hjälp?) antyder den att man faktisk kan
hjälpa sig själv och vara lite oberoende av Gud.
Sist står vi inför stenen och det monument vari den ingår, bron med tillhörande
vägbank över sankmark och vattendrag, bron som till himmelen bär, så väl som
till andra kristna på de gårdar där de första predikanterna i en våg av kristnande
predikade. Precis som vi kan förvänta oss är brons verklighet mer än det vi kan
se med blotta ögat när Anund går till Paradis och vi till Eggeby. Brons verklighet är både uppenbar och inneboende, på samma sätt som båtens i texten från
Eggum, vars verkliga trasighet avslöjar dess sammanhang med en annan värld.
På ett liknande sätt bär Forsaringen både på en uppenbar språklig mening och
en dold eller esoterisk i själva ringen och det sätt man handhar den. Under yngre
järnålder och vikingatid finns det ett tillsynes oändligt behov av att aktualiserar
det komplementära förhållandet mellan det vi ser och den verklighet som osynligt eller endast knappt märkbart alltid följer med det uppenbara. Det komplementära uttrycker helt enkelt den tidens förförståelse av hur verkligheten är.
Poesin har vi också läst förut: 10 stavelser i en långrad med m-allitterationer,
plus 11 i en fullrad med tre höjningar som binds ihop med långradens sista halvrad genom allitterationen på m:
Munu æigi mærki
mæiRi verða, 6+4
moðiR gærði æftiR sun sinn æiniga.
11
Enkelt och traditionellt.
Stenens text är tredelad: en del rör de inblandade, en annan övernaturliga ting
och den tredje beskriver monumentet. Trots att Eggeby är helt olik Eggja (bortsett då från den 500-år gamla metriken) är båda texternas disposition en fråga
om att peka ut sambandet mellan den döde, hinsidan och monumentet som därigenom blir mer än bara stenar. Efter vår första utflykt bland Eddans avvikelser
i versmåttet ljóðaháttr, så är det nog möjligt att de som vet att man på Island för
länge sedan slutat binda över från fullraden till långraden kan klanka på allitterationsmönstret. Men något fel på sakens kärna, Ragnälvs självmedvetenhet, är
det inte och riktigt ödmjuk i sin tro verkar hon inte heller ha varit – mer då som
en Guds självsäkra moder. På Eggebystenen läser vi en informationstext som
blandar gamla och nya traditioner liksom självkänsla och fromhet, därför kan
det vara värt att se närmare på vad det var för sorts människor som kostade på
sig broar och undra hur de såg på sin ställning i samhället och på sig själva.
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En Gudi m.fl. välbehaglig gärning
I Samnordisk runtextdatabas finns det ca 140 kristna s.k. brostenar. Det är runstenar vars text omtalar ett brobygge så att man direkt eller indirekt begriper att
ett sådant företag är en Gudi behaglig gärning, om nu den form av Gud som
känner behag fortfarande är gångbar. Ändå gäller följande:
TILL EN början frågan om huruvida man behöver en bro i ett landskap. Svaret
beror på landskapet och dess topografi.
DÄRNÄST FRÅGAN om huruvida man behöver en bro under tiden ca 950-1125
EVT, dvs. under runstensresandets mest populära tid. Den frågan beror i sin tur
på hur väl väg- och brosystemet är utbyggt. Inom brostenarnas skandinaviska
spridningsområde börjar man bygga broar redan i förromersk järnålder och åtminstone på 1000-talet EVT finns det ortnamn som sätter ”bro” på kartan, t.ex.
Sleðabro i Södermanland. Att döma av vissa brostenars placering kan vikingatida broar vara enkla företag, men andra exempel är prestigeladdade byggen
som t.ex. bron över Ravningenge på Jylland. Som arbetsinsats kan den jämföras
med de samtida befästningarna som kallas trelleborgar. Det är med andra ord
lätt att se broar och däri ingående vägbankar och hålvägar som en många välbehaglig investering i infrastruktur1.
TILL SIST måste man fråga sig om man behöver framhålla sin byggnadsaktivitet.
Det beror i sin tur på ett ställningstagande som hänger ihop med en viss fas av
kristnandet och detta ställningstagandet är dessutom ett modefenomen, liksom
hela den senvikingatida idéen att sätta upp runstenar som minnesstenar, är ett
mode.
NÄR ALLT kommer omkring är det med andra ord så att landskap, samhällsutveckling, kristnande och personlig böjelse måste samvariera för att skapa en
brostensboom och ett passande skriftspråkligt uttryck. Poängen med modet är
att ladda bron och inte bara runstenen med en annan verklighet.

Utgångspunkt
Även om fokus här ligger på den grupp av människor som reser brostenar och
de som nämns på de samma, bör man först se på stenarnas utsmyckning och deras fördelning på de kronologiskt bundna stilgrupper som den sena vikingatidens runstenar kan indelas i2. Då blir det uppenbart att brostenar, liksom mycket
annat i runstensrestande, faller i två speciellt populära perioder.
Vad gäller brostenar ligger topparna i stilgrupperna RAK (kring år 1000 EVT)
och PR4 (1000-talets sista decennier), fig. 24. Stilgruppernas utsträckning i tid
och en stils växlande popularitet är svåra att bedöma exakt, men även den mest
utjämnande förståelsen av periodlängd och frekvens resulterar i frekvensdiagram som visar en första och en andra våg av runstenar3.
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Om det finns ett kronologiskt mönster bakom runstensbroar, så antyder andra
studier av runstenar att spridningen över tid också hänger ihop med stenarnas
geografiska spridning och detta tidsgeografiska mönster framgår redan av följande grova uppdelningen: (1) stenar söder om Östergötland, (2) stenar i Östergötland och Södermanland samt (3) stenar i Uppland och resten av Sverige norr
om Mälardalen, fig. 254.
Diagrammet visar en geografisk fördelning som hänger ihop med runstensmodets två vågrörelser. Brostenarnas popularitet toppar första gången kring år
1000 då inhuggningen på runstenarna huvudsakligen består av runor i band
(dvs. stilperioden RAK). Andra gången toppar brostenarna i slutet av 1000-talet,
då runbanden kommit att ingå i kroppen på djur som ritas med karakteristiska
profilsedda huvuden (dvs. stilperiodena PR3 och PR4). Men diagrammet visar
också att Sydskandinavien drabbas kraftigast av den första vågen under stilperioden RAK, men nästan inte alls av den senare toppen i stilperiod PR3. Den drabbar å andra sidan Östergötland och Södermanland nästan lika kraftigt som den
första toppen.
Uppland med flera landskap drabbas relativt svagt av den första vågen och den
andra vågens topp ligger här i PR4. Slutligen visar diagrammet att när stilgruppen PR5 kommer i ropet, så har all kraft gått ur brostensmodet.
Samtidigt som detta visar att behovet av att skriva ”bro” på en runsten kommer i
två vågor, som man bäst kan förstår som var sin väckelseperiod5, visar det också
att modet slår an mycket tidigt varefter det för en tynande tillvaro innan nästa
våg väcker det till liv igen. Brostenarnas tidsgeografi antyder med andra ord att
de avviker något från det allmänna kronologiska mönstret i Mälardalen, inte i
grunden, för det är alltid tal om två vågor av händelser, men i en detalj.
Runstenar i Mälardalen som helhet, så väl som de uttalat religiösa, väckelsebetonade, stenarna som är försedda med bön, präglas av två vågor som toppar i
stilperioderna FP (då runbanden tecknas som en orm sett i fågelperspektiv) och i
PR3. Brostenarna å sin sida toppar i perioderna RAK och PR4 alltså före och efter den allmänna trenden. Initialt är det med andra ord viktigt att göra broar,
men när den stora andra vågen kommer så är bönerna viktigast och först därefter kommer broarna tillbaka. Det kan tyda på att det lokala modet som etableras
tidigt i den första vågen inte är helt lika självklart i den andra, där det sannolikt
finns en bredare väckelse och mer kristen organisation än i den första.
Detta leder till följande minimalistiska hypotes och utgångspunkt: den allmänna
sociala och religiösa attityden till broar och bland brobyggare ändrar sig mellan den första och andra vågen.
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Fig. 24a. Teckningen av de djurhuvuden mm
som karakteriserar de sex, egentligen sju
senvikingatida stilgrupperna som följer på den
vari runorna ristats i band.

Fig. 24b.
Stildatering av
brostenar i
Uppland. I det
nedre fältet är
periodernas
absoluta datering antydd,
liksom de två
brostenstopparna.

Fig. 25. Diagram över
brostenarnas kronologiska fördelning i områden
från söder mot norr.
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Fig. 26. Tabell över Bruket av ordet ”bro”. Det finns 15 sätt att uttrycka sig i
sammanhanget. De faller i tre grupper, 1) endast göra bro, 2) göra bro och därtill
något annat och 3) göra något annat och därtill bro. Relativt sett är detta att endast
göra bro vanligast på de äldsta stenarna.
FORMULERING
STILPERIOD

/

RAK

Göra bro

7

Göra bro och resa
sten

1

FP
1

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

2

1

4

6

1

2

2

SUMMA:
22
05

Göra bro och rätta
sten

4

04

Göra bro och hugga
sten

2

02

Göra bro och …

1

2

2

Göra stenmärke och
bro
1

Göra … och bro

1

Resa sten och bro
Resa… och bro

11

1

Göra kuml och bro
Resa sten och göra
bro

6

9

3

1

1

2

1

10

5

01
01

1
7

8

2

7

2

9

37

2

5

11

10

14

Rätta sten och göra
bro

2

1

2

4

5

Rätta … och bro

2

1

2

4

5

Hugga häll och göra
bro

1

1

48
14
14

3

05

Hugga sten och göra
bro

3

03

Hugga och göra bro

1

01

Hugga … och bro

1

1

7

10

Sätta sten och göra
bro

1

01

Sätta sten och
brolägga

1

01

Sätta … och bro

2

02

Röja väg och göra bro

1

Röja … och bro

1

01
76

… och bro
SUMMA:

15

6

4

9

14

28

23

7

6

12

20

40

96

01

1

109

Bruket av ordet bro
Ordbruket i samband med brostenar kan sammanfattas som i fig. 26, men vill
man fördjupa analysen bör man framhålla följande:
(A) När man gör en bro, så skriver man ofta som t.ex. på Eggebystenen att
man gör den efter någon varvid man inordnar bron i runstenens allmänna
minnesformel: NN EFTER NN.
Men man kan också uttrycka sig annorlunda.
(B) Man kan t.ex. göra en bro lika mycket i relation till en avdöd som till
sig själv genom att lägga bron utanför minnesformeln, t.ex: UlfR ræisti
stæin þennsi æftiR Ofag, faður sinn, ok bro þessi gærði. – Ulf reste denna
sten efter sin fader Ofeg och gjorde denna bro.
(C) Man kan helt bortse från minnesformler och t.ex. meddela att den bro
man gjort skall heta Gunnars bro: Hakon gærði bro þessi, en su skal hæita
Gunnars bro, en saR vaR sunn HakonaR. – Håkan gjorde denna bro och
den skall heta Gunnars bro och han var Håkans son. Det hade ju också gått
att säga: Hakon ræisti stæin ok gærði bro þessi æftiR sunn sinn Gunnar –
Håkan reste sten och gjorde denna bro efter Gunnar sin son. MEN, då hade
vi gått miste om en sentens i klassisk versform med en vackert modernt utdragen långrad och en pregnant fullrad. Håkan har dessutom fredat sig från
isländsk spefulhet genom intern så väl som och överbindande allitteration i
fullraden.
Hakon gærði bro þessi,
en su skal hæita Gunnars bro 7+8
En saR vaR sunn HakonaR.
7
(D) Man kan uttrycka sig helt annorlunda och t.ex. brista ut i en lyrisk vägvers i korta långrader:
Ei mun liggja,
brú harðslegin,
Sveinar gerðu
Má eigi brautarkuml

með aldr lifir
breið ept góðan.
at sinn fôður.
betra verða.

4+5
4+4
4+4
7+4

Ej må under tidernas lopp en bro ligga mer fast och bred efter en god.
Söner gjorde den till minne av sin fader. Må det aldrig finnas bättre
vägminnesmärke.
Med isländska edda-mått mätt är det få stavelser i halvraderna utom då i den
nästsista. Där är det lite för många för att sista långraden skall fungera som en
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riktig slutkläm. Formellt sett hade má eigi bru
betra verða varit lite bättre
korthugget, men förlusten av det betydelsemättade brautarkuml var väl inte att
tänka på. Och det kan man förstå, för i denna vers verkar bro, väg, och evighet
vara viktigare är den avdödes framfart och eftermäle, fast god var han förstås.
Uttryck som (C) och (D) är avvikande och få jämförda med dem som faller under (A) och (B) varför vi har tre kategorier att räkna med: (1) ”bro” inom och (2)
”bro” utom minnesformeln samt (3) avvikande uttryck. I den första betonas
”bro” minst, i den sista mest, fig. 27.
Fig. 27.Tabell i tre delar över ordet ”bro” i relation till minnesformeln (F) på tidiga och
sena brostenar.
A) Alla svenska fastlandsrunstenar. Brostenar ser ut att vara ungefär lika vanliga i tidiga
som sena stilar. Eftersom sena stenar är många fler än tidiga, så är brostenar relativt
sett mera ovanliga i sena stilar.
Alla
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PR2
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PR3

PR4

PR5

%

Summa
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14

4

2

4
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1
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8

4

4
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45

5

9

0
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4

0

0

0

8

1

0

2

5

4,5
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26

8

6
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22

39

1

=62

%

23,0

7.1

5,3

9,7

45

19,5

34,5

0,9

55

100

B) När man skiljer ut Sverige söder om Mälaren ser man att de tidiga stenarna är
vanligare än de sena. Det beror på att det finns få sena runstenar söder om Mälaren.
Man ser att ”bro” också här oftast återfinns inom minnesformeln
Söder
1 inom F

RAK
9

FP
2

PR1

PR2

1

4

PR3

PR4

PR5

62

6

3

0

75

25

65,8

1

0

17

10

26,3

0

8

3

7,9

38

2 utom F

3

2

2

1

31

1

3 avvik

2

0

0

0

7

1

Summa:

14

4

3

5

=26

8

4

0

=12

%

36,8

10,5

7,9

13,2

68

21,1

10,5

0

32

100

C) När man skiljer ut Uppland, blir det tydligt att tidiga brostenar karakteriseras av att
”bro” oftast förekommer utanför minnesformeln. Det är ett uttryck för att det finns ett
egetvärde i bron som delvis är oberoende av den döde och att just detta måste betraktas
som avvikande.
Uppl

RAK

FP

PR1

PR2

%

PR3

PR4

PR5

%

1 inom F

5

2

1

0

32

10

27

1

76

46

61,3

2 utom F

5

2

2

6

60

4

8

0

24

27

36,0

3 avvik

2

0

0

0

8

0

0

0

0

2

2,7

Summa:

12

4

3

6

=25

14

35

1

=50

75

%

16,0

5,3

4,0

8,0

33

18,7

46,7

1,3

67

98
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Skillnaden mellan tidiga och sena brostenar är den att kategorierna (2) och (3)
är de vanligaste bland de tidiga stenarna medan kategori (1) är vanligast bland
de sena. I Uppland, där man kan säga att brostensresande och runstensresande
som generellt religiöst och socialt uttryck befinner sig i en vågdal någonstans
under stilperioderna FP–PR2, på 1030- och 1040-talet, då är det rent av ovanligt
att man omtalar bro inom minnesformeln, och under stilperiod RAK är det
mindre vanligt (jfr fig. 27). Likaså är det bland tidiga stenar vanligare att man
endast säger sig göra bro och således inte alltid bro efter någon. Man kan misstänka att svackorna i runstensresandet vittnar om bristande kristen påverkan utifrån, ett återfall i gamla tankebanor, och därför också misstänka att detta att
framhäva bron på bekostnad av minnes- eller gravstenen, är lite främmande för
de präster som kommer hit för att väcka och vägleda folk. Därför verkar det
sannolikt att brobyggandet har sin grund i lokal övergångskristen ideologi6.
I den stora runstensvågen under stilperioderna PR3 och PR4 dominerar det
inomformulära och det låter sig sägas att det bredvid stilförändringarna är två
behov som styr utvecklingen. Dels behovet att göra runstenstexten till en konventionell minnesformel, dels behovet att förenkla det språkliga uttrycket (jfr
fig. 27). Den här utvecklingen tar sig också uttryck i texternas längd och
grundkomposition. De sena texterna är kortare än de tidiga och samtidigt innehåller de fler namn i minnesformeln. En sen text är i genomsnitt 80 tecken lång
och 25 av dessa tillhör namn. En tidig text är 92 tecken lång, men av dessa tillhör endast 20 tecken namn. Läst som en berättelse utanför formeln NN EFTER
NN, är en tidig text alltså ca 30% längre än en sen (72 mot 55 tecken). Jämför
man Eggebystenen med en typisk Pr4 sten blir skillnaden tydlig:
U 69 RAK: RagnælfR let gærva bro þessi æftiR Anund, sun sinn goðan
Guð [hial]pi hans and ok salu bætr þan hann gærði til.
Munu æigi mærki mæiRi verða,
moðiR gærði æftiR sun sinn æiniga
U 142 PR4: Ingifastr let ræisa stæin ok bro gæra æftiR Iarlabanka, faður sinn
ok sun IorunaR, ok Kætiløy let at bonda sinn. ØpiR risti.
Den yngre stenens fokus ligger på kärnfamiljen i form av namn och släktrelationer i flera led som ”låter” ting och saker bli gjorda. Det är till och med så att
verbet att låta blir mer utan objekt än vanligt när Kætiløy bara ”låter” efter sin
husbonde. Någon ofivillig komik är det dock inte tal om!
Ursprungligen finns det med andra ord ett bredare sammanhang bakom bron
och det verkar sannolikt att tidiga kristna brobyggare gör det allmänna värdet av
att sörja för samhällets infrastruktur till sitt. Uttryck som ”bro för själen” skvallrar dock om att den, i samband med död och begravning vanliga förkristna resemetaforen inte är långt borta. Och när man kan säga om en bro att den skall
heta Gunnars bro är det naturligt att tänka sig att ett landskap innehåller ett antal
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namngivna broar som blivit byggda eller reparerade i samband med någons
frånfälle. Ett sammanhang där just detta kunde vara rimlig är t.ex. båtgravarna i
Valsgärde norr om Gamla Uppsala. Där kan det vara rimligt att bygga lite på det
närbelägna vadstället över Fyris i samband med att man skall dra upp en båt på
gravfältet. Men som alltid när man börjar fundera över metaforik och ritual i
samband med yngre järnålders högstatusdöd, så faller det tillsynes hedniska tillbaka på möjliga tidigkristna, romersk-bysantinska influenser som nått Skandinavien redan kring år 500 EVT varefter de under yngre järnålder förvaltats till
viss oigenkännlighet7.
Mycket av denna ideologiska gråzon faller bort under den andra runstensvågen
när allt skall in i den konventionella minnesformeln. Det är naturligt att anta att
det ligger en mer strikt kristen begravningshållning bakom denna förändring.
Med tiden går det till och med bra att för enkelhetens skull uttrycka sig lite
oprecist: Ingimoð let ræisa stæina ok bro æftiR Karl, boanda sinn. ØpiR risti –
Ingamod lät resa sten och bro efter sin man Karl. Öpir ristade – och låta verbet
”resa” betyda ungefär ”ombesörja”, men så kan ju ”resa” än i dag betyda så
mycket.
Jämfört med att investera i en sten är det mycket kostnadskrävande att bygga
bro och därför är det en statusmarkering som visar att välbärgade ny- eller övergångskristna, liksom tidigare välbärgade mer okristna, är villiga att investerar i
samhällets infrastruktur trots att broar gagnar envar. Just därför inser man att
förändringen i brostenarna är uttryck för runstensresandets allmänna dilemma:
Med en runsten som med en mer eller mindre påkostad grav tar man tillfället
iakt att i samband med ett dödsfall markera sin egen och den avdödes sociala
ställning som han eller hon förväntas kunna ta med sig till de dödas värld. Detta
typiskt förkristna sätt att handla rimmar illa med den utvecklade kristna ideologin vari döden endast syftar till att ställe envar, överbevisad om sin synd, ärvd
och kanske förvärvad, inför en domare som i princip inte fäster avsikt vid social
ställning eller ansvar, och vars nåd, som man syftar till med uttrycket "Gud
hjälpe", är det enda man kan hoppas på. Därför kan man tänka sig att de som är
rika nog att bygga en bro med tiden, åtminstone i offentliga begravningssammanhang, kommer att skryta allt mindre med sina infrastruktursatsningar. Dessutom kan broar mycket väl förlora lite av sin provokativa religiösa poäng – den
att bygga ett nätverk mellan kristna noder – när samhället till sin struktur blivit
kristet. Då är det inte längre en kristlig utan snarare en allmän samhällelig god
gärning att bygga broar. Byggandet har inget med döden i religiös bemärkelse
att göra och kyrkan ligger redan mitt i byn. Vill man då som kristen göra en insats i samband med sin död så kan man på sitt världsliga sätt hjälpa kyrkan.
Att brostensmodet till en början är ett signifikant religiöst uttryck i samhällets
övre skikt indikeras hursomhelst av att så mycket som en fjärdedel av alla någorlunda bevarade RAK-stenar i Uppland är brostenar.
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Kön, familj och socialt nätverk
Tidiga och sena brostenar är de två delmängder som ligger till grund för de följande jämförelserna. Skillnaden mellan dem bör man i sin tur jämföra med motsvarande drag i den allmänna utvecklingen inom runstensmodet. Här representeras denna utveckling av PR4-stenarna, som är samtid med de sista brostenarna,
och av PR5-stenarna, som ligger efter dem (endast en brosten är en PR5-sten).
PR5-stenar representerar hela runstensmodets slut och allmänt sett är modets
textuella och ornamentala förändringar synkrona med dess påtagligt abrupta
slut. Att runstensmodet tar slut beror på att varje sten som reses tär på det inte
helt ortodoxa symboliska värdet av att resa en runsten. Och eftersom den övergripande normen är förenkling, blir det till slut inget kvar att skriva på stenen.
Att runstenar kan förlora sin inskrift är inte så förvånande, för runstenen härleder sitt ursprung till bautastenen vars poäng var den att vara en rest sten och
inget annat. Därför finner det påkostade medeltida gravmonumentet andra former, t.ex. de såkallade liljestenarna eller Eskilstunakistor utan runor, men också
dessa monument är övergångsfenomen.
FÖRST SKALL resarnas kön jämföras, fig. 28. Det är anmärkningsvärt, och en
grundläggande förändring över tid, att kvinnor blir allt viktigare som runstensresare8. Bland brostenarna är de hursomhelst viktigare än man skulle ha trott,
eftersom referensgruppen av PR4-stenar endast visar en liten förändring gentemot de tidiga brostenarna. PR5-stenarna fullföljer den allmänna tendensen,
men bland icke-brostenar är trenden: med tiden flera kvinnliga resare! inte på
långa vägar så tydlig som den förändring som äger rum mellan tidiga och sena
brostenar. Självklart finns det som alltid en geografisk dimension i detta mönster och den säger oss att utvecklingen i sydöstra Uppland ligger före resten av
landskapet.
Fig. 28. Tabell över runstensresarnas kön
Sten/kön
Kvinnor
Män
Tidiga brostenar
10.5
89.5
Sena brostenar
32.3
67.7
15,3
84,7
Uppl södra PR 4
Uppl PR 5
22,9
77,1

PÅ RUNSTENAR är det särskilt viktigt att komma ihåg fäder och söner, fig. 29,
och med tiden blir det allt viktigare. Särskilt sönernas närvaro på stenarna ökar,
men samtidigt är det uppenbart att söner redan på tidiga brostenar är speciellt
viktiga. Därför lämnar deras ökande betydelse på sena brostenar den allmänna
tendensen långt bakom sig. På sena brostenar är söner, man minns dem på 28%
av stenarna, den största gruppen bland de hågkomna. Skillnaden mellan allmänna stenar och brostenar ligger i att fädernas betydelse bland runstenar i allmänhet ökar påtagligt hela tiden fram till modets slut. Det är en trend som inte
på samma sätt präglar brostenarna och därför blir det rimligt att påpeka att det
finns en skillnad i patriarkal struktur mellan brostenar och övriga stenar. Bland
brobyggarna väger succession tyngre än bland vanliga runstensresare, där fa-
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derns eller husbondens gestalt är den dominerande. Allmänt sett kan man anta
att de familjer vars inflytande sedan gammalt bygger på stort inflytande över
jorden är mera intresserade av succession än andra. Vi behöver bara dra oss
Frömund och hans sten Hs14 tillminnes för att förstå något av den stora jordägarens bekymmer. Därför antyder sönernas betydelse på brostenarna liksom
investeringen i bro att brobyggare var välsituerade.
Fig. 29. Tabell över den procentuella närvaron av fäder och söner
bland de hågkomna på runstenar.
Sten↓ / familj→
Tidiga brostenar
Sena brostenar
Uppl södra PR 4
Uppl PR5

Fäder
21.4
24.5
27.4
33.3

Söner
17.9
28.3
13.2
20.6

Fäder&Söner
39,3
52,8
40.6
54.9

OM MAN ser på vilka grupper som ökar i betydelse och vilka som minskar mellan de tidiga och sena brostenarna så ökar dotter, man, fru, moder, son och fader, medan jag själv, syster, broder, 3. person och vidare familj minskar. Det är
alltså föräldraparet och deras barn, den snäva familjekretsen som ökar på den
bredare omgivningens bekostnad, fig. 30. Än en gång är det de sena brostenarna som står för den mest långtgående begränsningen av de sociala aktörerna.
Men i motsats till vad vi såg angående balansen mellan far och son, så leder
brostenarna den allmänna trenden.
Även om det är osannolikt att runstenar överlag är arvsdokument, är det uppenbart att brostenar vittnar om att breda samhällsbevarande familjestrukturer avlösas av socialt ansvarstagande familjer med en kärna som betonar generationsskifte från far till son.
Fig. 30. Tabell över den procentuella förekomsten av snäva och breda
relationer bland dem som nämns på runstenar.
Sten↓ / familj→
Snävt
Brett
Snävt + Brett
Tidiga brostenar
53.57
46.43
100
Sena brostenar
84.91
15.09
100
64.47
35.53
100
PR 4 södra Uppl
PRofil 5 Uppl
77.70
22.30
100

SKILLNADEN MELLAN det breda och det snäva familjesociala nätverket i brostenarna kommer också till uttryck i det antal stenar varpå man nämner personer
som inte betecknar resare eller hågkomna, fig. 31. Dessa faller i två grupper, (1)
runristarna och (2) de som är allt annat är just ristare.
De förra kan sägas höra ihop med vårt begrepp om snäva relationer: familjen
pekar ut hantverks- och skrivkunnighet som en kvalité, men de gör endast en
bland många möjliga uppdragstagare till sin förtrogne, och deras val visar sig
ofta falla på den som andra likasinnade väljer att låta sitt uppdrag falla på. I
kraft av ristarnas insats blir det obehövligt att involvera någon ur det bredare
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familjenätverket i själva stenhuggandet och det stärker kärnfamiljen som en
primär och autonom social enhet från vilket det utgår en viljeyttring som låter
andra utföra ett arbete som förr var familjens åtagande. I kretsar med breda nätverk är yrkesristaren med andra ord både ett nätverkssubstitut och ett tecken på
solvens. Det på sena stenar vanliga uppdragsuttrycket ”låta” göra, resa, hugga
mm, är med andra ord ett uttryck för kärnfamiljens förmåga att klara sig själv
utan att blanda in de gamla nätverken. Om sena eller frekventa ristare är kyrkans män, så kan man tänka sig att ristandet är det första betalda begravningsuppdraget vi känner till.
Som jämförelsen mellan tidiga brostenar och PR4 stenar i Uppland antyder, så
är bortfallet av nätverk en allmän trend i utvecklingen av familjestrukturen. Den
kan därför också spåras geografiskt t.ex. i en jämförelse mellan stenarna i Rönö,
i Södermanland (dvs. ett urval av huvudsakligen tidiga runstenar) och stenarna i
Fresta, i Uppland (dvs. ett urval av huvudsakligen sena runstenar). Med sitt
markanta bortfall av nätverk leder de sena brostenarna utvecklingen, som fortsätter i PR5-stenarna vars texter ytterligare betoner kärnfamiljen varför både
nätverk och ristare (som pga. sitt kunnande får ett socialt värde under en övergångsperiod) faller bort, fig. 31.
Går man in på hela namnfloran så tillhör 20% av namnen det breda nätverket på
de tidiga brostenarna, där det i genomsnitt är tre namn på en sten. På de sena
brostenarna är de endast 5%. På dessa finns det i genomsnitt fyra namn per sten.
Att nämna vid namn blir med andra ord viktigare, men att på detta sätt peka ut
nätverk blir oviktigt.
Fig. 31. Tabell över det antal stenar varpå det förekommer
utomstående personer som inte är runstensresare eller
hågkomna. Bland dessa räknas ristare för sig.
Sten↓ / pers →
Nätverk
Ristar
% Tidiga bro
36.4
04.6
% Sena bro
13.9
41.7
23.3
17.8
% Uppl södra PR 4
% Uppl PR 5
03.2
12.7

DEN KONKLUSION man kan dra är följande: brostenar som Eggebystenen representerar sin tids moderna kristna familjer som, om man får tro deras texter, något skiljer sig från tidigare tiders bredare sociala nätverk. Brostenarna representerar människor som har råd att bygga bro, men också råd att be någon rista
och göra i ordning deras monument och rista deras runor. Det senare är en jämförelsevis liten, men ideologiskt signifikant utgift. Vanligt folk har inte råd i
samma grad. Brobyggare är dessutom ett folk som tidigare än andra aktivt håller
tillbaka just sitt sociala nätverk. Den slutsats kan man dra när man ser att detta
nätverk till en början hade gott om utrymme i texterna. Folk i allmänhet, som
verkar sakna liknande nätverk, saknar således också anledning att hålla sina (i
och för sig obefintliga) sociala nätverk i schack. Även om vissa asketiska eller
strikta normer således råkar spela den allmänna runstensresaren i händerna, så
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är det ändå brostenarnas folk som leder den sociala förändringen samtidigt som
deras rötter i det gamla samhällets normer är efterhängsna.
De snäva sociala ideal som kännetecknar de sena brostenstexterna, ligger steget
före i den sociala utvecklingen, och texterna hänger ihop med en typ av familj
som i tillägg till en stark patriarkalisk struktur framhäver mor och son. Tusentalets vanliga omskrivning av Jungfru Maria, Guds Moder, passar med andra
ord utmärkt in i bilden av den kristna brobyggarfamljen där mor och son jämfört
med tidigare ideal stärkt sina positioner.
Det är naturligtvis lite ironiskt att de avgränsade familjestrukturerna konkret
skall bygga på just nätverksskapande broar, men antagligen fyller brobyggandet
dessutom det högre organiserande syfte vari den moderna kristna kärnfamiljen
ingår som del av en informell församling eller om man vill en punkt i ett vägnät
som förbinder kristna familjer. Sannolikt är det just så den ideologiskt, men inte
nödvändigtvis socialt sammanhållna församlingen ersätter det tidigare hierarkiskt ordnade sociala nätverket som samlades i gemenskapen kring det lokala
sponsrade viet. Med broar blir det praktiskt möjligt att skapa en ny ideologisk
geografi.
I sin avhandling har Alexandra Sanmark visat hur den tidigmedeltida kyrkan
genom helgdagar och olika krav på närvaro lägger beslag på en mycket stor del
av människans sociala tid och liv9. Denna kyrkans klåfingrighet utgör ett intrång
i privatlivet för den som likt en modern individualist inte är van att känna sitt
jag bekräftat i gemenskapens religiösa liv. Men den utveckling av den kristna
familjen som vi ser i runstenstexter och speciellt i de medvetet ledande kristna
kretsarna som reser brostenar, tyder hursomhelst på att den medeltida kyrkans
krav på närvaro och deltagande också fyller ett vakuum som skapas när förkristen familje- och samhällsstruktur löses upp samtidigt med att det snäva familjebegreppet växer fram.
Det vi ser i runstenstexterna är hursomhelst inte primärt en reflex av den medeltida kristendomen. Det är i stället en av de förändringar i den sociala strukturen som gör det medeltida, kristna och kyrkligt organiserade samhället möjligt.
Man skulle kunna beskriva utvecklingen inom familjen som ett uttryck för att
några medlemmar får en stark individuell ställning på ett sätt som verkar växa
ur det förhistoriska samhällets idéer om en socialt förankrad individualitet. Men
denna individualitet är inte vad som eftersträvas i den utvecklade, rumsligt och
administrativt organiserade kristendomen och därför verkar det sannolikt att den
sociala idén bakom förändringen är individualitet endast i ett snävt familjeperspektiv och en individuering av den enskilde som församlingsmedlem och undersåte. Om vi följer Ulrich Beck’s diskussion om individualitet och individuering, upptäcker vi att termerna täcker över ett viktigt skred i förhållandet mellan
individ och samhälle10.
Frågar man sig först vad man kan mena med dessa två begrepp, så kan man göra
följande distinktion: individualisering är individens sätt att genom egna handlingar skapa en personlig identitet i samhället. Individuering är ett sätt att ut-
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ifrån, dvs. utan individens aktiva deltagande, bestämma dess identitet som samhällsmedlem. I filosofi kan man t.ex. uppställa regler för hur man individuerar
ett objekt varvid man använder sig av just det utifrån-perspektiv som är centralt
i individuering. På motsvarande sätt är individens inifrån-perspektiv på sig själv
och samhället väsentligt för begreppet individualitet. I många sammanhang är
denna initiala antingen/eller-bestämning hursomhelst för grov och just brostenarna visar på ett skeende som faller mellan de ideala bestämningarna individualitet och individuering, dvs. ett skeende på vägen mot individens individuering
eller, om man vill, på broarna mellan individualitet och individuering. Därför är
både den självständiga Ragnälv och hennes som Anund på väg till ett nytt och
annorlunda liv bortom bron vid Eggeby.

Uppsummering
Den inledande minimalistiska hypotesen: den allmänna sociala och religiösa
attityden till broar och bland brobyggare ändrar sig mellan den första och
andra vågen, kan sägas vara bekräftat. I Uppland, och då främst i sydöstra
Uppland, finns det en mycket tidig tradition att göra broar och resa brostenar.
En fjärdedel av alla någorlunda bevarade Rak-stenar i Uppland är som nämnt
brostenar. Traditionen speglar en grupp av människor som låter sin kristendom
växa ur sin välbärgade, socialt tongivande och tillika ansvarstagande situation.
Den situationen är en konsekvens av att de som reser brostenar och bygger
broar gör det inom det normsystem med breda sociala nätverk som kännetecknar det förkristna samhället på den nivå som ligger just över den primära familjesfären. Mycket av detta återfinns naturligt nog generellt på Rak-stenar, fig. 32.
Figur 32. Tabell över Karakteristiska värden för RAK-stenar i allmänhet i
Uppland.
RAK-stenar i Uppland
Kvinnor
Män
18,6
81,4
Fäder
Söner
28,8
15,1
Snäva
Breda
59,0
41,0
Nätverk
Ristare
22,0
01,0

%Resare
%Hågkomna
%Familjeroller
%Sociala relationer till:

RAK-st vs Tidiga bro
RAK i Uppl
Tidig bro
32,6
04,5

%Ortnamn.

Det finns emellertid två tillsynes betydelsefulla skillnader, dels den att RAK-stenar i Uppland i allmänhet inte lika ofta som brostenar bär på ett nätverksnamn
(22% mot 36,4%, fig. 32 jämfört med fig. 31), dels den att RAK-stenar i allmänhet innehåller många fler kulturgeografiska referenser, (% ortnamn i fig.
32). Det finns således endast 3 olika geografiska referenser på de 22 tidiga
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brostenarna (Jarlabankes Täby räknas bara en gång), men 14 på de 43
uppländska RAK-stenarna. Dessa två drag tyder på att människorna bakom
RAK-stenar i allmänhet uppfattar sina nätverk både socialt och geografiskt.
Nätverksnamnen är dessutom ofta av typen Björn i Granby som kombinerar
nätverk (personen Björn) och geografi (orten Granby). Häri ser man ett klarare
uttryck för det förhistoriska samhället än i brostenarnas texter. Brobyggarna å
sin sida satsar mer på ideologiska nätverk, och kommunikationen inom
desamma, utan att direkt påpeka nätverkets kulturgeografiska dimensioner. Det
är helt naturligt för en mer uttalat religiös grupp som är på väg mot en tydligt
snäv familjestruktur och en ideologisk gemenskap som delvis fronderar mot en
äldre social struktur.
Som markör i runstenstexter hänvisar ”bro” med andra ord till en välbärgad
och/eller offervillig grupp människor som mot bakgrund av en god förankring i
det senhedniska samhället strävar mot att skapa en social och ideologisk gemenskap som frigör sig från den existerande symbiosen mellan socialt nätverk och
kulturlandskap. Med tiden blir denna gemenskap allt mer en gemenskap mellan
kärnfamiljer, varför det verkar sannolikt att brobyggarna eftersträvar en form av
församlings- eller menighetsgemenskap. Trots sin strävan är dessa människor
ett typiskt perestrojkafenomen – de är uttryck för nydaning i en övergångsperiod, där människor trots sin förmåga att skapa förändring, saknar förmåga att
bilda en stabil grund för det framtida samhället. Kärnan i den traditionella runstensidén – runstenstexten som referens till individuell social ställning i
samband med någons död – kan inte överleva i den ideologiska förändring som
brostenarnas text är uttryck för och som brobyggarna själva söker åstadkomma.
Skillnaden i brostenarna mellan den första och den andra vågen är den mellan
individualisering och individuering och varje runsten är ett uttryck för en ständig omstöpning av symbolvärden där varje ny ”gjutning” eller huggen sten leder
till en liten förlust av ”gjutmetall” eller substans. Symbolvärdet skrivs med
andra ord ned genom förenkling och konvention, och förlusten kompenseras
inte av nya symbolvärden. Därför utarmar runstenstraditionen obönhörligt sig
själv. Brobyggarna bygger just de broar varpå de själva och alla andra runstensresare försvinner ur historien. Först främjar de en ideologisk församlingsgemenskap utifrån den existerande sociala nätverksstrukturen (de bejakar den breda
familjegruppen som basis för församlingen, men undertrycker dess kulturgeografiska spridning). Senare överger de den breda familjegruppen till fördel för
församlingar byggda av kärnfamiljer. Till sist tvingas de inse att runstenens
egen läsbarhet och ofrånkomliga geografiska koppling till sin uppställningsplats
i kulturlandskapet är lika anakronistisk som dess textuella idé. Då finns det i
teorin bara en uppställningsplats kvar för en sten och det är kyrkogården. Men
väl där visar det sig att det endast finns en text kvar att skriva och det är: ”här
ligger NN”. I den kristna döden hjälper det inte att hänvisa till den dödes sociala
nätverk – det hörde i stället den hedniska döden till.
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Reception och förförståelse
Med runstenstraditionen försvinner gravskrifter på modersmålet ur offentligheten. De fortsätter naturligtvis på latin. När de åter blir populära, under upplysningstiden i senare delen av 1700-talet, är det latinet som förlorat sin ställning
och därför ger gravskrifter t.ex. på danska, föga förvånande, upphov till travestier just för att de inte längre kan vara parafraser på klassiska sammanhang, när
deras folkspråk uppenbarar deras patetiska individualism och anspråksfullhet.
Johan Herman Wessel (1742-85) skrev ett tiotal travestier och visade sig bl.a.
medveten om den fornnordiska personteckningens korthugga, tillsynes staplade,
rader:
Her ligger Lieut’nant Stabel,
O vee, heel miserabel
I Veiret med sin Snabel,
Og er ei nu capabel
At bruge meer sin Sabel,
Som var ham mest aimabel
Næst Brændeviin og Fabel.
Men med Germansk renässans, Sturm und Drang och romantik blir gravskriften
och (den talande) bautastenen åter allvar, t.ex. en generation senare hos Grundtvig (1810) genom minnesstenen över hjältarna som dog i sjöslaget vid Sjællands Odde, rest på densamma där den står än i dag:
De snekker mødtes i kvæld på hav,
og luften begyndte at gløde.
De leged alt over den åbne grav,
og bølgerne gjordes så røde.
Her er jeg sat til en bavtasten
at vidne for slægter i Norden:
Danske de vare, hvis møre ben
under mig smuldre i jorden,
danske af tunge, af æt og af id,
thi skal de nævnes i løbende tid
fædrenes værdige sønner.
Man kan notera att Grundtvig, trots att han är daktylfrälst, liksom Wessel håller
hårt i stavelserna och att han slutar med en föredömligt kort rad som kontrasterar mot den längre nästsista. Den sista strofens kontrast mot den första strofen,
som påminner om en strof i en folkvisa, är ingen tillfällighet. Tanken är just den
romantiska att över den medeltida folkvisan söka sig tillbaka till den danska poesins sanna rötter i pregnanta skaldevers och runstenseko av fäder och söner.
Grundtvigs växling mellan fyra och tre betonade stavelser är ingen tillfällighet
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den heller. Det är inte så märkvärdigt att han kan få mening i ett konstaterande
som:
Danske de vare, hvis møre ben
under mig smuldre i jorden,
när grunden lades i guld nästan 1500 år tidigare på Tjurkö med brakteaten där
det står
Wurte runor an walha kurne
Heldar Kunimundiu
Eggjastenens autentiska dunkel kände varken Wessel eller Grundtvig till, i stället visar det sig i dag att andan i Grundtvigs dikt betytt mer för vårt sätt att
förstå folk, runstenar och historiska sammanhang än vi tror. Wessel dikter blev
aldrig annat än roliga bagateller, men fregatten Absalon jagar pirater vid
Somalias kust och det gör den i alla danska vikingars och ”søheltes” kölvatten,

Fig. 33. Tidskriften
Monocle finner man
t.ex. i Akademens i
Helsingfors
välsorterade
tidskriftsställ.
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så som en gång biskop Absalon själv höll efter vendiska sjörövare (dvs. främmande slavisktalande hedningar)11. Vill man veta hur jakten går till i dag kan
man läsa i livsstilsmagasinet Monocle, issue 23, vol 03, May 09, pp 155 ff. – en
föredömlig kort propagandatext med föredömligt många föredömligt välbelysta
bilder, som vittnar för släkten i Norden. Fast egentligen räcker det med att kasta
en blick på omslaget, på bautastenen fig. 33, för att förstå att dagens och gårdagens vikingar är en sorts sjöpoliser som håller sjörövare i schack och försvarar
allas våra danska värden. Eller som det står i ingressen: Like latter-day vikings,
the Danish navy tours the treacherous Gulf of Aden hunting for Somali pirates… Men varför inte konstatera och betona på det vanliga sättet:
Like latter-day vikings,
the Danish navy 6+5
Gulf of Aden
5+4
tours the treacherous
9
hunting for Somali pirates
– For sådan er det jo bare.
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Efteråt
Två av de tre inskrifter som den här boken kretsar kring är hämtade från ett nedskrivet talspråk som efter en förnyelse av sig själv långsamt utvecklas till att bli
det nästan rena skriftspråk som vi möter i den tredje mälardalska texten där
själva det medium som bär texten, den resta stenen eller klippan, kommer nära
ett neutralt medium. Formellt sett just nära, eftersom den resta stenen har en
viss betydelse i sig som ett uttryck för minnet av en död, något dolt som härbärgeras i själva stenen. Det ursprungliga intrycket av den resta naturstenen med
det dolda budskapet – en gång rest av frände over frände som Hávamál anser
om stenar vid vägkanten – förstärks lätt av den moderna diskreta ifyllningen av
runor och ornamentens konturer med en röd nyans som kommer nära engelskt
rött. Men denna ifyllning speglar bara den antikvariska förförståelsen av runstenen som Grundtvigs bautasten. I verkligheten var färgläggningen av ytor, ornamentik och runor så gräll att den tunga granitens närvara förminskades av utsmyckningens blaffighet.
Strävan mot det neutrala mediet ger sig också till känna i valet av sten. I början
av det mälardalska runstensresandet föredrar man en natursten till vilken man
anpassar ristningen, men på slutet vinner den flata av och till kluvna homogena
sandstenen terräng12.
Just när utvecklingsprocessen mot neutralt medium och skriftspråklighet ser ut
att närma sig sin fullbordan uppslukas runskriftspråket av den stora utvecklingen i världen utanför. Genom att växa in i skriftspråkets roll förlorar runorna
och runinskrifterna sin egenart och blir en relikt – något definitivt förflutet i
centrum av det medeltida landet – historia som ett kapitel om det för alltid avslutade.
Mycket tyder på att de som bäst förvaltar runinskriften som skriftspråk, här representerade av de uppländska brobyggarna, också är den grupp som mest förhoppningsfullt utvecklar den kristendom som inte behöver just deras blandkultur. Det kan ju tänkas att det kändes surt för brobyggarna, men den som i dag läser alla runtexterna ser lätt att vi i dag förstår mentalitet bakom de senvikingatida texterna mycket bättre än vi förstår den dunkla järnåldersstämning som
präglar Eggjastenens inskrift.
Forsaringen står oss närmare än Eggjastenen, men också här är det mycket av
det hokus pokus med i spelet som vi är så befriade från i brostenarna. Lite grann
är det utan tvivel romantiken och dess sätt att peka ut förhistorien som en serie
hänförande händelser – en Prehistory Light, som lärt oss att uppskatta den yngre
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vikingatidens runstenar. Och i dag då envar tenderar att i god individualistisk
anda väljer sin egen kristna tro att trivas med och/eller kränkas i, är det naturligtvis en liten poäng att se en glimt av en egen kristendomsvariant i 1000-talets
Mälardal.
Om vi inte förlorat så mycket i mentalitetshistoriskt samförstånd med avståndet
till de yngsta texterna, har vi å andra sidan förlorat en poetisk tradition som
måste ha varit mycket bred och därtill en fast och medveten ordning. Trots att
det poetiska uttrycket ligger nära vad som faller sig naturligt i norröna språk och
deras språkmelodier, är det ändå imponerande att man kunnat hålla två versmått
fornyrðislag och den ursprungliga varianten av ljóðaháttr vid liv i mer än 500
år. Och man förstår vilka oändliga mängder vers som gått förlorade med den
muntliga traditionen. När man suckar så, skall man emellertid inte glömma att
om dessa verser hade varit nedskrivna så skulle de inte ha varit så många, för
skriftspråk tenderar att begränsa den språkliga variationen och skapa en enhetlighet som inte speglar talspråket eller den lokala förmågan att skapa lagar. Om
det å ena sidan kan vara så, så måste vi å andra sidan också förstå att när vi lättare förstår Forsaringen än Eggjastenen, så beror det sannolikt på att det parallellt med de skrivhandlingar på Eggum och i Hög där sammanhang, artefakt och
handling i sig själva är meningsbärande också har funnits en för oss idag helt
okänt tradition att skriva ned ett och annat på mer neutrala media. Man kan t.ex.
tänka sig att det som stod på guldhornet eller på brakteaten från Tjurkö – dvs.
korrekta verser eller metriska förebilder så småningom letat sig fram till släta
pinnar, där det levt ett didaktiskt liv.
Sannolikt är det också typiskt att syllabariet från Sigtuna måste dateras tidigare
än så gott som alla Mälardalens runstenar – och därför frågar man sig varför de
lärde sig läsa och skriva i tusentalets första år i Sigtuna. Vad fanns det att skriva
och läsa mer än syllabariet? I stället för att säga att de lärde sig läsa och skriva
för att kunna rista framtidens runstenar, bör man överväga tanken att de lärde
sig läsa och skriva och kristendom varvid de förstod att också göra sig runstenar. Det råkade sen bli ett mode som bidrog till att ta död på modersmålet som
skriftspråk skrivet med runor. Det må vara hänt, men att den poetiska traditionen gick förlorad kan man fortfarande i dag tycka var en onödig förlust som
bara kan skrivas på den kristna kulturrevolutionens konto.
På Eggum och i Hög behövde man inte hysa några farhågor angående det
skrivna språket. Det var då fortfarande ett udda men också ohotat fenomen –
nedskrivet tal och inget annat – applicerat på föremål som i sig var meningsbärande liksom det sätt varpå de skulle hanteras.
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NOTER TILL BROSTENAR … OCH EFTERÅT
1

Om broar i tidiga vägsystem kan man käsa kort i Jensen (2003:441f.).
Jfr Gräslund (1998); Herschend (194); Lager(2002).
3
Se Gräslund (1998) och Lager (2002:84ff.).
4
Jfr Herschend (1994).
5
Se Herschend (1994:29ff.)
6
På ett symposium om vikingatida och tidigmedeltida broar anordnat av Stockholms
läns museum våren 2009 presenterade Andreas Nordberg det religiösa bromodet som
också finns i England och Frankrike och framförde tanken att modet har skandinaviskt
ursprung, eftersom det börjar tidigare här än på kontinenten och i England.
7
Se Arwidsson (1948); Herschend (2008); Fabech & Näsman (2009).
8
Detta förhållande har t.ex. påpekats av Anne-Sofie Gräslund (1989).
9
Alexandra Sanmark (2004).
10
Se Ulrich Beck (1993) om individuering.
11
Om Absalon och hans sjöstrider kan man läsa helt kort i Barfod (1990:11) och mer
om man följer upp Barfods referenser.
12
Se Herschend (1999) och Palm & Hagenfelt (1996) om sandsten.
2

113

Referenslista
Ambrosiani, Björn. 1955. Ett 500-talsfynd från Simtuna. Fornvännen 1955:260266.
Andersson, Bo. 2008. Några iakttagelser rörande bruket av stora bokstäver i tysk
och svensk vers från 1600-talet: Andreas Gryphius – Georg Stiernhielm.
Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala Årsbok 2007:17-39.
Arwidsson, Greta. 1942. Valsgärde 6. Uppsala.
Arwidsson, Greta. 1948. Valsgärde och Fullerö. Tor 1:34-48 Uppsala.
Backe, Margareta & al. 1993. Margareta Backe, Bengt Edgren & Frands
Herschend. Bones thrown into a water hole. In: Greta Arwidsson (ed)
Sources and resources. Studies in honor of Birgit Arrhenius. Pact 38:327342.
Barfod, Jørgen H. 1990. Flådens fødsel. Marinehistorisk selskabs skrifter 22.
København.
Beck, Ulrich. 1993. Die Empfindung des politischen. Frankfurt am Main.
Beowulf (vv. 2884-90) = Klaeber, Fr. 1950
Blomberg, Carl Gustaf. 1977. Boot. I: Greta Arwidsson Valsgärde 7. Uppsala.
Brink, Stefan. 1994. Hälsinglands äldre bebyggelsehistoria. Ett försök till syntes.
Byggelsehistorisk tidskrift 27:153-172.
Brink, Stefan. 1996. Forsarinegn – Nordens äldsta lagbud. Femtende tværfaglige
Vikingesymposium. Aarhus Universitet.
Bugge, Sophus. 1877. Rune-indskriften på Ringen i Forsa Kirke i nordre
Helsingland. Festskrift til Det Kgl. Universitet i Upsala ved dets Jubilæum i
September 1877 fra Det Kgl. Fredriks Universitet Christania. Christiania.
Celsius, Olof. 1724. Handskriften F555 i Uppsala universitetsbiblioteks
handskriftssamling.
Collinder Björn 1993. Den poetiska Eddan. Översättning av Björn Collinder.
Stockholm.
Duczko, Wladislaw. 1985. The filigree and granulation work of the Viking
period : an analysis of the material from Björkö. Stockholm.
Fabech, C., 1991. Neue Perspektiven zu den Funden. von Sösdala und Fulltofta.
Studien zur Sachsenforschung. 7:121-135. Hildesheim.

115

Fabech, Charlotte & Näsman. 2009. Kristnandet – en brytpunkt? I: Mats
Larsspon (red.) Uppbrott, brytpunkter och övergånger i tid och rum.
Kalmar stucies in humanities and social sciences vol 2:112-27. Kalmar.
Feuerbach, Ludvig. 1984. [1841]. W. Schuffenhauer (utg.) Gesammelte Werke.
Bd 5. Das Wesen des Christentums. 2. uppl. Berlin.
Fischer, Svante. 2006. Roman imperialism and Runic literacy. The westernization
of Northern Europe (150-800). Aun33. Uppsala.
Flemberg, Johan. 1992. The martyrdom of Saint Sabas the Goth translated into
Swedish and English. Tor 24.165-176.
France, Anatole 1894. Le Lys Rouge – (den röda liljan övers Hjalmar Söderberg).
Fridell, Staffan 2008. Hå, Håtuna och anahahai. Namn och bygd 96 (2008). S.
47-59.
Friis-Jensen, Karsten. 1987. Saxo Grammaticus as Lartin poet. Studies in the
verse passages of the Gesta Danorum. Rome.
Fritzners ordbok
http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=86&tabid=1275
oppslagsord: eyrir och mörk/Søk
Gjessing, Guttorm. 1943. Hesten i førhistorisk kunst og kultus. Viking 7:1-143
Graduale Romanum. Graduale sacrosanctae romanae ecclesiae : de tempore & de
sanctis : Primum Sancti Pii X jussu restitutum & editum, Pauli VI Pontificis
maximi cura nunc recognitum, ad exemplar "Ordinis Cantus Missae"
dipositum, & rythmicis signis a solesmensibus monachis diligenter ornatum.
Sablé sur Sarthe. 1979
Groop, Niklas. 2000. Öppnad eller plundrad. CD uppsats i Arkeologi Nr 168.
Gräslund, Anne-Sofie. 1989. ”Gud hjälpe nu väl hennes själ”. Om
runstenskvinnorna deras roll vid kristnandet och deras plats i familj och
samhälle. Tor vol. 22.
Gräslund, Anne-Sofie. 1998. Ornamentiken som dateringsgrund för Upplands
runstenar. I: A. Dybdahl & J. R. Hagland (red.) Inskrifter og datering.
Senter for middelalderstudier. Skrifter 8:73.91. Trondhjem.
Gräslund, Anne-Sofie. 2007. Some Viking-Age amulets – the Birka evidence. In:
U. Frandsson, M. Svedin, S. Bergerbrant and F. Androshchuk (eds) Cultural
interection between East and West. Stockholm. s.90-96.
Grønvik, Ottar. 1985. Runene på Eggjasteinen. En hedensk gravinnskrift fra
slutten av 600-talet. Oslo.
Grønvik, Ottar. 1988. Om Eggjainnskriften. Arkiv for nordisk filologi bd 103:3647.
Gustavson, Helmer. 2007. Runor på skolschemat! Ett nyfunnet syllabarium från
1000-talets Sigtuna. Situne dei 2007. S. 69-78.
Gustavsson, Gereon. 1998. Om tolkningen och läsningen av Forsaringen.
Julhälsning till Forsa och Högs församlingar 1998:6-9.
Hedeager, Lotte. 2007. Scandinavia and the Huns An interdisciplinary approach
to the Migration Era. Norwegian Archaeological Review, vol 40. Pp.42-58.
Heimskringla = Johansson (1991).

116

Herschend, Frands. 1987. Metrological problems. Tor 21:173-204.
Herschend, Frands. 1992. What Olof had in mind. Fornvännen.
Herschend, Frands. 1994. The recasting of a symbolic value. Three case studies
on rune-stones. Opia 3. Uppsala.
Herschend, Frands. 1997. Livet I hallen. [Occasional Papers in Archaeology 14].
Uppsala.
Herschend, Frands. 1999. Runestones as a social manifestation. I: Eija Lietoff
(red.). Runestones: a colourful memory. S.15-20. Uppsala.
Herschend, Frands. 2001, Journey of civilisation (Opia 24). Uppsala.
Herschend, Frands. 2002, Codex Regius. Purposeful collection and conscious
composition. Arkiv för nordisk filologi 117:121-143. Lund.
Herschend, Frands. 2008, Introduction. I: Svante Norr (ed.) Valsgärde studies:
the place and the people past and present. Opia 42:5-11. Uppsala.
Holmbäck, Åke och Wessén, Elias. 1933. Svenska landskapslagar tolkade och
förklarade för nutidens svenskar. Forsta serien: Östgötalagen och
Upplandslagen. Stockholm.
Holmbäck, Åke och Wessén, Elias. 1940. Svenska landskapslagar tolkade och
förklarade för nutidens svenskar. Tredje serien: Södermannalagen och
Hälsingelagen. Stockholm.
Jacobsen, Lis. 1931. Eggjumstenen. København.
Jansson, Sven B. F.1978. Vr 1 Järsberg, Varnums sn. Värmlands runinskrifter.
S:20-55. Stockholm.
Jensen, Jörgen. 2003. Danmarks oldtid. Ældre jernalder 500. f. Kr.–400 e.Kr.
København.
Johansson, Karl G. 1991. Karl G. Johansson (övers) Snorre Sturluson. Nordiska
kungasagor bd. 1. Från Ynglingasagan till Olav Tryggvasons saga.
Stockholm.
Jónsson, Finnur. 1924. Interpretations of the runic inscriptions from Herjolfsnes.
Meddelelser om Grønland Bd. 67:2. S. 271-290. København.
Jørgensen, Lars. 2003. Market and mannor at Lake Tissø, 6th to 11th century: A
survey of Danish productive sites. In: Tim Pestell and Katharina
Ulmscheider (eds) Markets in Early Medieval Europe: trading and
productive sites, 650-850. Oxford.
Karlsson, Lennart. 1988. Medieval Ironworks in Sweden. Bd. I & II. Stockholm.
Klaeber, Frederick. 1950. Beowulf and The fight at Finnsburg. Edited with
introd., bibliography, notes, glossary, and app. by Fr. Klaeber. Boston.
Källström, Magnus. 2007. Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida
runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm.
Lager, Linn. 2002. Den synliga tron. Runstenskors som en spegling av
kristnandet i Sverige. Opia 31. Uppsala.
Liedgren, Lars. 1987. Hus och gård i Hälsingland. Umeå.
Liestöl, Aslak. 1970. Recension av Niels Åge Nielsen ”Runestudier”. Maal og
Minne 1970:199-207.

117

Liestøl, Aslak. 1979. Runeringen i Forsa. Kva er han, og når vart han smidd?.
Saga och sed.
Malmer, Brita. 1989. The Sigtuna coinage. Stockholm.
Marstrander, Carl, J. S. 1952. De nordiske runeinskrifter i eldre alfabet. Oslo.
Moltke, Erik. 1981. Järsbergstenen, en mærkelig värmländsk runesten.
Fornvännen 1981. S. 81-90.
Neckel, Gustav. 1927. G. Neckel (red) Edda. Die Lieder des Codex Regius.
Heidelberg.
Nielsen. Niels Åge. 1968. Runestudier. Odense.
Notelid, Michel. 2000. Det andra påseendet: en studie av övergångar i den
arkeologiska disciplinens historia. Opia 22. Uppsala.
Näsman, Ulf. 2006. Danerne og deras danske kongerigers opkomst. Om
forskningsprogrammet fra sattamme til stat. Kuml 2006. Pp.205-241.
Olsen, Magnus. 1919. Eggjum. I: Norges indskrifter med de ældre runner Bd
3:77-197.
Ordbog. 1939. Ordbog over det danske sprog. Bd 18:1273:I. Sige. København.
1939.
Palm, Rune & Hagenfeldt, Stefan E. 1996. Sandstone runestones : the use of
sandstone for erected runestones. Stockholm : Sällsk. Runica et
mediævalia.
Price, Neil. 2002. The Wiking way. Aun 31. Uppsala.
Ruthström, Bo. 1990. Forsa-ristningen – vikingatida virätt? Arkiv för nordisk
filologi 105:47-56.
Samnordisk runtextdatabas http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm
Sanmark, Alexandra. 2004. Power and conversion – a comparative study of
christianization in Svandinavia. Opia 34. Uppsala.
Saxo Grammaticus = Saxos Danmarkshistorie. Dansk oversættelse ved Peter
Zeeberg. Bind 1-2. København 2000.
Schia, Erik. 1991. Oslo innerst i viken. Liv og virke i middelaldersbyen.Erik
Schia (utg.). Oslo. Aschehoug.
Schulte, Michael. 2008a. Stylistic variation in runic inscriptions? A test-case and
preliminary assessment. Arkiv för nordisk filologi 123 (2008): 5–22.
Schulte, Michael. 2008b. Anmeldelse av Lennart Elmevik (utg.): Nya perspektiv
inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala
20–22 januari 2006. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk
folkkultur, 2007 (= Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 97). NOWELE
53 2008: 95–106.
Solberg, Bergljot. 1986. Førhistorisk tid i Sogndal I: Per Sandal (red.) Sogndal
bygdebok bd 1. Allmenn bygdesoge. Tida før 1800:119-238. Sogndal. ISBN
82-7101-125-1
Sommerfelt, Alf. 1932. Recension av Jacobsen 1931. Bulletin de la Société de
Linguistique de Paris. Vol. 33:3:139-143.
Sperber, Erik. 1996. Balances, weights and weighing in ancient and early
medieval Sweden. Stockholm.

118

Stenberger, Mårten. 1947. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. Bd I & II.
Stockholm.
Sundquist, Olov. 2008. Kultledare i fornskandinavisk religion. [Occasional
papers in archaeology 41]. Uppsala.
Sundqvist, Olof. 2007. Kultledare i fornskandinavisk religion.Opia 41. Uppsala.
Sverdrup, Jacob. 1932. Vem løser runenes gåter? Aftenposten, 25. juni.
Þorgunnur Snædal. 2008. Rúnalist og letrabœkur Árbók hins íslenzka
fornleifafélags 2006-07:5-46.
Timberlid, Jan, A. & Selsing, Berit. 2007. Sogndal bygdebok. Gardar og folk i
Stedje sokn. Bd. 2. Sogndalfjøra – Notsete. Sogndal.
Wessén, Elias & Jansson, Svan B. F. 1949-51. U877 Möjbro, Hageby sn.
Upplands runinskrifter Bd 3:555-575. Stockholm.
Victor, Helena. 2009. The archaeological material culture behind the sagas. I: A.
Ney, H Williams, & F. Charpentier Lundqvist (red.) Á austrvega. Saga and
East Scandinavia. Preprint papers of the 14th International Saga Conference
Uppsala 9th – 15th August 2009:991-997.
Vikstrand, Pär. 2001. Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i
Mälarlandskapen.Stockholm.
Wimmer, Ludvig. 1887. Die Runenschrift. Berlin.

119

Occasional Papers in Archaeology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

The Bjurselet settlement III. Vol.1–2. Hans Christiansson and Kjel Knutsson (eds.).
Uppsala 1989. 274 pp. 155 pp.
U. Alström. Hus och gård i Olavs vård: Trondheim ca 990–1300 (Houses and
farmsteads in Olav’s care. Trondheim c. 990–1300). Uppsala 1991. 72 pp., 43 figs.
F. Herschend. The recasting of a symbolic value: three case studies on rune-stones.
Uppsala 1994. 123 pp., 48 figs.
A. Kaliff. Brandgravskick och föreställningsvärld: en religionsarkeologisk
diskussion (Cremation burial practice and religious beliefs). Uppsala 1992. 148 pp.,
12 figs. (Out of print).
S. Welinder. Människor och artefaktmönster. (Humans and artifact patterns).
Uppsala 1992. 76 pp., 56 figs.
K. Andersson. Romartida guldsmide i Norden II: fingerringar (Roman Period gold
jewellery in the Nordic countries. II: finger rings). Uppsala 1993. 158 pp., 103 figs.
(out of print)
Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: studier och rapporter I (Archaeology
and environmental geology in Gamla Uppsala: studies and reports I). W. Duczko
(ed.). Uppsala 1993. 127 pp., 37 figs.
L. Wilson. Runstenar och kyrkor: en studie med utgångspunkt från runstenar som
påträffats i kyrkomiljö i Uppland och Södermanland (Rune-stones and churches).
Uppsala 1994. 143 pp., 42 figs.
J. Coles. Rock carvings of Uppland: a guide. Uppsala 1994. 98 pp., 82 figs., 11
maps.
B. Johnsen & S. Welinder. Arkeologi om barn. Uppsala 1995. 83 pp.
Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: studier och rapporter II
(Archaeology and environmental geology in Gamla Uppsala: studies and reports
II). W. Duczko (ed.). Uppsala 1996. 230 pp., 50 figs.
J. Hegardt. Relativ betydelse: individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori
(Relative meaning: individuality and totality in archaeological cultural theory).
Uppsala 1997. 277 pp., 2 figs.
K. Andersson & F. Herschend. Germanerna och Rom, (The Germans and Rome).
Uppsala 1997. 140 pp., 36 figs.
F. Herschend. Livet i hallen: tre fallstudier i den yngre järnålderns aristokrati (Life
in the hall: three case-studies, on aristocracy). Uppsala 1997. 94 pp., 12 figs.
F. Herschend. The idea of the good in Late Iron Age society. Uppsala 1998. 210
pp., 41 figs.
Proceedings from the Third Flint Alternatives Conference at Uppsala, Sweden,
October 18- 20, 1996. Holm, L. & Knutsson, K. (eds.). Uppsala 1998. 206 pp.
S. Norr. To rede and to rown: expressions of early Scandinavian kingship in written
sources. Uppsala 1998. 253 pp., 4 figs.
F. Herschend. I förhållande till arkeologi (In relation to archaeology). Uppsala
1998. 176 pp., 16 figs.
“Suionum hinc civitates”: nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre
järnålder (“Suionum hinc civitates”: new investigations concerning the Early Iron
Age in the northernpart of the Lake Mälaren Valley). K. Andersson (red.). Uppsala
1998. 275 pp., 93 figs.

120

20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
34
35

A. Kaliff. Arkeologi i Östergötland: scener ur ett landskaps förhistoria
(Östergötland: scenes from the Prehistory of a Swedish province). Uppsala 1999.
163 pp., 59 figs.
R. Meurman. Silverberg i Järnbärarland: bergshanteringens begynnelse i ljuset av
Schmidt Testhammar-datering (Silver mountains in iron ore country: the beginning
of mining as reflected in Schmidt’s Test-hammer datings. Uppsala 2000. 184 pp.,
74 figs.
M. Notelid. Det andra påseendet: en studie av övergångar i den arkeologiska
disciplinens historia (The second glance: a study of transitions in the history of the
archaeological discipline). Uppsala 2000. 217 pp., 2 figs.
M. Notelid. Det andra påseendet, del II. Den omvända diskursen (The Second
Glance, part II: The reversed discourse). Uppsala 2001. 43 pp.
F. Herschend. Journey of civilisation: the late Iron Age view of the human world.
Uppsala 2000. 200 pp. 19 figs.
H. Göthberg. Bebyggelse i förändring: Uppland från slutet av yngre bronsålder till
tidig medeltid (Changing settlements: Uppland from the end of the Late Bronze
Age to the Early Middle Ages). Uppsala 2001. 262 pp., 87 figs.
A. Kaliff. Gothic connections: contacts between eastern Scandinavia and the
southern Baltic coast 1000 BC–500 AD. Uppsala 2001.
(= SAR 39) Mellan sten och brons: uppdragsarkeologi och forskning kring
senneolitikum och bronsålder (Between stone and bronze: rescue archaeology and
research concerning the Late Neolithic Period and the Bronze Age). H. Bolin, A.
Kaliff, T. Zachrisson (red.). Uppsala & Stockholm 2001. 152 pp., 31 figs., 4 tables.
A. Sundkvist. Hästarnas land: aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands
yngre järnålder (The land of the horses: aristocratic horsemanship and riding in the
Late Iron Age). Uppsala 2001. 260 pp., 90 figs., 4 tables.
A-S. Gräslund. Ideologi och mentalitet: om religionsskiftet i Skandinavien från en
arkeologisk horisont (Ideology and mentality: the conversion of Scandinavia from
an archaeological perspective). Uppsala 2001. Revised 2002. 172 pp. 40 figs.
J. Ros. Sigtuna. Staden, kyrkorna och den kyrkliga organisationen (Sigtuna: the
town, churches and the ecclesiastical organisation). Uppsala 2001. 310 pp. 48 figs.
L. Lager. Den synliga tron: runstenskors som spegling av kristnandet i Sverige (The
visible faith: runestone crosses as reflections of the christianisation of Sweden).
Uppsala 2002. 274 pp. 83 figs.
(= Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar skrifter no 44) L. Karlenby.
Bronsyxan som ting och tanke i skandinavisk senneolitikum och äldre bronsålder
(Object and symbol: the bronze axe in Late Neolitithic and Early Bronze Age in
Scandinavia). Uppsala 2002. 128 pp., 21 figs.
C. Samuelsson & N. Ytterberg (red.). Uniting Sea: Stone Age Societies in the Baltic
Region. Proceedings from the First Uniting Sea Workshop at Uppsala University,
Sweden, January 26-27, 2002. Uppsala 2003. 256 pp., 95 figs.
A. Sanmark. Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in
Scandinavia. Uppsala 2004. 322 pp., 5 maps, 13 figs, 4 diagrams, 1 table.
A Kaliff & O. Sundqvist. Oden och Mithraskulten. Religiös ackulturation under
romersk järnålder och folkvandringstid (Óðinn and the Cult of Mithras. Religious
Ackulturation in the Roman and Migration Periods). Uppsala 2004. 126 pp., 28
figs.

121

36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48

F. Markus. Living on Another Shore: Early Scandinavian Settlement on the NorthWestern Estonian Coast. Uppsala 2004. 226 pp., 53 figs, 6 tables.
F. Andersson. Med historien i ryggen: om den arkeologiska uppgiften. (With
History at our Backs. On the Archaeological Mission. Uppsala 2005. 186 pp., 3
figs.
F. Herschend. Ackulturation och kulturkonflikt. Fyra essäer om
järnåldersmentalitet (Acculturation and cultural conflict. Four essays on iron-age
mentality). Uppsala 2005. 116 pp., 22 figs and tables.
A. Larsson. Klädd Krigare: Skandinaviskt dräktskifte omkring år 1000. Uppsala
2007. 370 pp., 54 figs and 7 tables.
J. Hegardt. Fyrtio minuter. En essä om arkeologins berättelser. Uppsala 2007. 213
pp., 29 figs.
Olof Sundqvist. Kultledare i fornskandinavisk religion.(Cult Leaders in Ancient
Scandinavian Religion – A Collection of Articles). Uppsala 2007. 272 pp., 39 figs.
Valsgärde Studies: The Place and its People, Past and Present. Svante Norr (ed.).
Uppsala 2008. 210 pp., 94 figs, 20 tables, 6 apps.
Roger Edenmo. Prestigeekonomi under yngre stenåldern. Gåvoutbyten och
regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen. (Prestige Economy in the
Younger Stone Age. Gift Exchange and Regional Identities in the Swedish Boat
Axe Culture.) Uppsala 2008. 298 pp., 78 figs and 11 tables.
Lotta Mejsholm. Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual
vid tiden för kristnandet i Skandinavien. (Borderland. Constructions of Early
Childhood and Burial Rituals during the Christianisation in Scandinavia). Uppsala
2009. 298 pp., 21 figs and 18 tables.
Jonas Ros. Stad och gård. Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid. (Town
and house. Sigtuna during late Viking Age and Early Medieval pariod). Uppsala
2009. 288 pp., 85 figs.
Frands Herschend. The Early Iron Age in South Scandinavia. Social order in
settlement and landscape. Uppsala 2009. 410 pp., 124 figs.
Carl-Gösta Ojala. Sámi Prehistories. The Politics of Archaeology and Identity in
Northernmost Europe. Uppsala 2009. 353 pp., 33 figs, 2 tables.
Frands Herschend. Mellan tal och skrift. Essäer om runinskrifter. (Between speech
and writing. Essays on runic inscriptions). Uppsala 2009. 119 pp, 33 figs.

122

