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Kvinnorepresentationen på de 
senvikingatida runstenarna med 

utgångspunkt i Sigurdsristningarna 

ANNE-SOFIE GRÄSLUND

Inledning

Den muntliga traditionen bakom diktningen om Sigurd drakdödaren1 har 
troligen uppstått på kontinenten under 400–500-talen. Den historiska bak-
grunden är folkvandringstidens konflikter mellan hunner och burgunder. 
Hjältens nordiska namn är Sigurd, i Nibelungenlied heter han Siegfried. 
Begreppet Sigurdsdiktningen avser hela det samlade litterära materialet 
kring Sigurd/Siegfried medan Völsungasagan utgör en sammanhängande, 
krono logiskt ordnad framställning från 1200-talet. Min utgångspunkt här 
är de fem nordliga runstenarna med Sigurdsmotiv. Två av dem finns i 
norra Uppland, U 1163, Drävle, Altuna socken (fig. 1) och U 1175, Stora 
Ramsjö, Vittinge socken (fig. 2), och tre i Gästrikland, Gs 2, Österfärnebo 
kyrka (fig. 3), Gs 9 Årsunda kyrka (fig. 4) och Gs 19, Ockelbo kyrka (fig. 
5).2 

Jag är medveten om att motiven på de nordliga stenarna har behandlats 
mycket ingående med i mina ögon goda tolkningsförslag i tidigare forsk

1 Bakgrunden till denna artikel utgörs delvis av ett föredrag som jag tillsammans med 
Agneta Ney och Lise Bertelsen höll vid Isländska sällskapets årsmöte 2014. Vi hade blivit 
ombedda att ge olika aspekter på de så kallade Sigurdsristningarna med motiv från sagan om 
Sigurd Fafnesbane. Lise Bertelsen talade vid årsmötet om ristningen på Ramsundsberget 
i Jäder socken, Sö 101, Agneta Ney om Gökstenen, Näsbyholm, Härad socken, Sö 327, 
och jag om de fem nordliga runstenarna där bildframställningar gör att de med all säkerhet 
tillhör gruppen Sigurdsristningar. Agneta Ney publicerade en omarbetad version av sitt 
föredrag i föregående årgång av Scripta Islandica, Lise Bertelsen och jag själv publicerar 
likaledes omarbetade versioner av våra respektive föredrag i denna volym.
2 För samtliga runstensnummer hänvisas till Samnordisk runtextdatabas. Här finns rikligt 
med information om de olika inskrifterna, bl.a. översättning av texterna till engelska.

Gräslund, AnneSofie. 2015. Kvinnorepresentationen på de senvikingatida 
runstenarna med utgångspunkt i Sigurdsristningarna. 

Scripta Islandica 66: 33–54.
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ning (se särskilt Blindheim 1973 och Hohler 1973 samt Ney 2015) men 
tolk ningarna görs mera sällan ur ett kvinnoperspektiv. Jag har därför valt 
att granska Sigurdsristningarna ur ett sådant, ett forskningsområde som 
jag tidigare intresserat mig för (Gräslund 1989, 1995). Syftet med före
liggande artikel är således att granska kvinnorepresentationen på Sigurds-
ristningarna både i inskrifterna och i bildframställningarna för att se hur 
den förhåller sig jämfört med Mälarområdets runstenar i stort. 

Utbredningen av de ca 2800 senvikingatida runstenarna i Sverige visar 
slående på den starka dominansen för landskapen runt Mälaren – Uppland 
har ca 1400 ristningar och Södermanland drygt 400. Inget annat landskap 
kommer tillnärmelsevis upp i de siffrorna.

Fig. 1. Runstenen U 1163 från Drävle i Altuna sn, nu vid Göksbo. Foto Anne-
Sofie Gräslund.
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Kvinnorepresentation på runstenar i Mälarområdet
Inskriften på Sö 101 lyder: Sigrid, Alriks mor, Orms dotter, gjorde denna 
bro för Holmgers själ, hennes make, fader till Sigröd (för denna över
sättning, se diskussionen i Jesch 1991). Här har vi alltså en kvinna som är 
den som ombesörjer runristningen och det stora monument som fribron 
över ett djupt vatten säkert innebar (Lindqvist 1914: 205 ff.; se också 
Bertel sen i denna volym). Visserligen omnämns hon som mor till sin son, 
dotter till sin far och hustru till sin make, men trots allt är det hon som är 
subjektet.

För att förstå det anmärkningsvärda i detta bör man känna till att de 

Fig. 2. Runstenen U 1175 från Stora Ramsjö, Vittinge sn. Foto AnneSofie 
Gräslund.
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sen vikingatida runstenarna gärna uppfattas som något exklusivt manligt, 
resta av män till minne av män. Den allra vanligaste typen av inskrift är 
också i själva verket att en son rest stenen till minne av sin far. Det visar 
sig att i alla inskrifter med minst ett namn och/eller ett könsbestämmande 
ord som t.ex. fader, moder, son, dotter osv. så förekommer även kvinnor 
emellanåt i texterna. Proportionen är så pass stor att kvinnor är nämnda, 
antingen som resare (ensamma eller tillsammans med män) eller håg
komna, i 39 procent av alla inskrifter i Uppland och i 30 procent i Sörm
land (Gräslund 1989: 230). Detta kan jämföras med Sydsverige, där 
andelen kvinnor nämnda i inskrifter är betydligt lägre, t.ex. 8 procent i 
Små land. Medeltidshistorikern Birgit Sawyer har hävdat att bakgrunden 
till denna skillnad kan sökas i olika arvslagar. Liksom olika lagar fanns 
hos olika germanstammar på kontinenten menar hon att skilda arvsregler 
bör ha rått i olika delar av Norden (Sawyer 1988: 46; 2000: 48 ff.).

Rent allmänt omnämns kvinnorna i runstenstexterna som mödrar, 
hus trur, döttrar och systrar, även styvdöttrar och svärmödrar finns med, 
liksom metro nymica, där en person omtalas som son eller dotter till sin 
mor. Metro nymica, det vill säga att barnens tillnamn bildas på moderns 
namn, före kommer i Skandinavien under vikingatiden. Det mest kända 
exemplet torde vara den danske kungen Sven Estridsen, vars far var Ulf 
Jarl och vars mor var Estrid, dotter till Sven Tveskägg. Eftersom hon var 

Fig. 3. Runstenen Gs 2, Österfärnebo kyrka med fragment återfunna på 
1970talet. Observera det tydliga Pr 2huvudet. Efter Gästriklands runinskrifter.
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av kunglig börd fick sonen hennes namn. I isländska sagor förekommer 
flera exempel på metronymica, t.ex. i Egil Skallagrimssons saga och i 
Lax dalingarnas saga, ibland beroende på att fadern dött tidigt men ibland 
trots att fadern levde och var väl känd (Kvaran 1996: 38). Magnus Käll
ström har nyligen behandlat fenomenet parentonymicon, vilket innebär att 
barnets tillnamn bildas antingen på moderns eller på faderns namn. Han 
upp fattar det inte som något vanligt utan tvärtom sällsynt och att det bör 
finnas en särskild anledning när ett tillnamn som innehåller fadersnamnet 
eller moders namnet förekommer (Källström 2010: 118). Hans slutsats är 
att alla sådana tillnamn är tydliga statusmarkörer samtidigt som det vid 
omgiften kunde vara befogat att identifiera olika barnkullar, kanske av 
arvs rättsliga skäl (2010: 130 ff.). 

Uppenbarligen var släktskap på mödernet viktigt. Runstenen U 472, 

Fig. 4. Runstenen Gs 9, Årsunda kyrka. Foto: Berig (CC BY 3.0 via Wikimedia 
Commons).
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Skott sela, Knivsta sn, är till exempel rest till minne av en morfar av hans 
dotter dotter. Enligt antropologer var släktskapsprinciperna under äldsta 
medel tid i Norge och Island kognatiska, men med manlig dominans i 
varje led (Hastrup 1985: 83; Vestergaard 1988: 187). Här kan man jäm föra 
med runinskrifterna, där söner nästan alltid nämns före döttrar. Inskrif-
ternas innehåll motsäger inte möjligheten att en liknande syn på släkt-
skap existerade i Svealand under den sena vikingatiden. Att ett sådant 
bila teralt släkt skaps system, där banden till moderns släkt är lika nära 
och betydelsefulla som de till faderns släkt, förekom framgår emellanåt 
tydligt av runinskrifterna.

För att förstå bakgrunden till förhållandena under medeltiden refererar 
his torikern Christer Winberg, som har studerat släktskap och jordägande i 
Sverige från medeltiden till 1700talet, till vikingatida runinskrifter. Run
stenar restes normalt av någon inom kärnfamiljen, men i vissa fall är det 
frågan om släktskapsrelationer som inte passar in i ett patrilineärt system, 
t.ex. stenar resta av män till minne av sina svågrar eller där män har rest 
stenar till minne av sina systerdöttrar eller någon som rest sten till minne 

Fig. 5. Runstenen Gs 19, Ockelbo kyrka. Efter Gästriklands runinskrifter.
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av sin svärfar. Winbergs slutsats blir att det bilaterala släktsystemet kan 
följas åtminstone tillbaka till vikingatid (Winberg 1985: 26).

Den kanadensiske historikern Alexander Murray har studerat ger-
manernas släkt skapsstruktur utifrån Tacitus Germania, sen romerska 
källor samt den frankiska lagsamlingen Lex Salica. Han anser att den 
äldre historie skrivningens syn på ett patrilineärt släkt skaps system före 
medel tiden inte kan upprätt hållas. Han skriver: 

Any comprehensic view of the development of kindred structure, nevertheless, 
should be based upon the notion of the bilateral kindred as the basic group of 
society and upon the recognition of the antiquity and vitality of cognation. 
[…] It has permitted the reinterpretation of important texts which illustrate the 
ancient world’s view of barbarian society, and aspects of association, property
holding, inheritance and the legal rights of women […] (Murray 1976: 223). 

Det bilaterala släktskapssystemet innebar således att det var nära band 
mellan en individ och hans/hennes mors familj/släkt (1976: 60), liksom 
med hans/hennes fars familj/släkt. Senare har Wolfgang Haubrichs på 
språk historiska grunder hävdat att ett bilateralt släktskapssystem varit all-
mänt på germanskt område (Haubrichs 2007).

Inskrifterna på övriga Sigurdsstenar

Ramsundsristningen är således tillkommen på uppdrag av en kvinna. Gök-
stenen, ett mycket stort granitblock, har en bara delvis begriplig inskrift 
och där finns ingen kvinna nämnd, så vitt man kan förstå. Om man där
emot vänder sig till de fem nordliga runstenarna med Sigurdsmotiv finner 
man några kvinnor. U 1163, Drävle i Altuna socken, en runsten av granit, 
sägs i Upplands runinskrifter vara rest av fyra söner till minne av deras 
far. Namnet på den tredje sonen har emellertid av Patrik Larsson (2002: 
71 f.) föreslagits, om än med reservationer, på språkliga grunder snarare 
kunna vara ett kvinnonamn, Æringærðr. Om så skulle vara fallet har vi 
här en kvinna, som dessutom nämns som nummer tre av fyra barn till den 
hågkomne, vilket är ovanligt – sönerna brukar nämnas först, men det finns 
dock exempel på annan ordning, t.ex. U 231, U 623, U 875, U 1176 (jfr 
här Jesch 1994: 150). Den andra uppländska Sigurdstenen U 1175, Stora 
Ramsjö, Vittinge socken, även den av granit, har dessvärre inga läsliga 
runor utan tecknen som fyller rundjuret består av några runliknande 
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tecken men mestadels av streck och kryss. Marco Bianchi kallar sådana 
inskrifter för krumelurinskrifter (2010: 167). Både Drävlestenen och 
Stora Ramsjöstenen klassas normalt som Sigurdsristningar beroende på 
bildframställningarna, den senare dock med tvekan av vissa forskare. Jag 
återkommer till dessa efter en genomgång av inskriftstexterna på de tre 
Sigurdsstenarna från Gästrikland. 

Av Gs 2, Österfärnebo kyrka, till stor del känd från en teckning gjord 
1690 av Ulf Christofersson, är idag endast nedre delen bestående av åtta 
frag ment bevarad. Materialet är röd gävlesandsten. Med hjälp av den 
äldre teckningen har man kunnat läsa ’Illuge och Fulluge och Torger (lät 
resa stenen efter) … sin duglige … Gud hjälpe anden’. Således är ingen 
kvinna omnämnd i texten, även om det inte kan uteslutas eftersom texten 
till stor del är försvunnen.

Gs 9, Årsunda kyrka, en i stort sett fullständigt bevarad sten av röd 
gävle sandsten, har följande inskrift: ’Anund (?), Rodas(?) son … (lät resa 
stenen) efter Torger, sin broder och Gudälv, sin moder och efter Åsbjörn 
och oifuþ’. Jansson diskuterar i Gästriklands runinskrifter namnet Roda, 
som har tolkats som ett kvinnonamn (jfr U 429). Han menar dock att 
eftersom Anund senare i inskriften anger Gudälv som sin moder bör han 
inte ha kallat sig själv Rodas son (GsR: 85). Helt otänkbart är det väl 
emellertid inte, om Roda dog när han var liten och han sedan fick en 
styvmor, även om det finns ett runsvenskt ord för styvmor, stiúpa (Magnus 
Käll ström, ebrev 20150223). Eftersom det sista ordet bör vara ett namn 
men inte har någon tolkning kan man inte helt utesluta att det rör sig 
om ett kvinnonamn. Minst en, möjligen två eller kanske till och med tre 
kvinnor finns således omnämnda på Årsundastenen.

Gs 19, Ockelbo kyrka, förstördes helt vid en våldsam brand i december 
1904. Den hade påträffats i kyrkogrunden 1795 och därefter vid flera till
fällen undersökts och dokumenterats, båda vad gäller runorna och bild fram
ställ ningen. Materialet var även här röd gävlesandsten. Inskriften lyder: 
’Bläsa lät resa dessa vackra stenkummel efter sin son Svarthövde. Fridälv 
var hans moder …’. Därefter följer tio ord av vilka några är fullt be grip
liga men övriga inte. Flera forskare har föreslagit tolkningar av dessa ord, 
dock ingen övertygande enligt Jansson. Den andra hälften av inskriften 
betraktar han som dunkel, huvudsakligen beroende på att ristningen här 
har varit så svårt skadad att någon säker läsning inte har kunnat framläggas 
(GsR: 204). I den första delen av inskriften omtalas Svarthövdes moder 
Fridälv, så även här har vi en kvinna nämnd. Genomgången av de fem 
nordliga Sigurds inskrifterna visar alltså att kvinnor är nämnda i inskriften 
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i minst tre fall. Tre av fem är en överraskande stor andel (kanske skulle 
man till och med kunna säga tre av fyra eftersom den femte är oläslig), 
att jämföra med de två sörmländska ristningarnas en av två. Eftersom 
Gök stenens inskrift till största delen är oläslig kanske den inte heller bör 
räknas fullt ut, dock är det ju ganska klart att ordet fader finns med. Det 
är en mycket stor andel jämfört med det totalt i SRI upptagna antalet 
inskrifter med namn eller könsbestämda ord. Som redan nämnts finns för 
Upplands del kvinnor nämnda i 39 procent och för Södermanlands del i 
30 procent. 

Bildframställningarna

Liksom de två sörmländska Sigurdsristningarna har alla de fem nordliga 
Sigurds stenarna bildframställningar, som just gör att de identifieras som 
Sigurds ristningar. Gemensamt för fyra av dem (liksom för de två sörm
ländska ristningarna) är att Sigurd sticker sitt svärd genom draken i form av 
run slingan (det bör dock observeras att svärdet inte tränger in i rundjuret/
draken på U 1175) – den femte, Österfärnebostenen Gs 2, är inte bevarad 
upp till där drakdödarscenen finns på de övriga fyra. Detta är enligt Sue 
Marge son (1980: 184) ett huvudkriterium för att räkna en fram ställ ning 
som ett Sigurdsmotiv: att Sigurd sticker sitt svärd i draken under ifrån. 
Det samma anser Klaus Düwel, som har gjort en grundlig genom gång av 
Sigurdsmotivets ikonografi (1986). Han betonar att drakdödarens position 
måste vara sittande, hukande, knäande, kanske till och med liggande, men 
aldrig stående (1986: 229). Liksom Margeson kommer Düwel fram till 
sex olika motiv. Drakdödandet ser han som kärnmotivet; därpå följer 
stekandet av hjärtat och fingerprovet, de varnande fåglarna, Regins död, 
och skatten lastad på hästen Grane. På de nordliga fem stenarna är det 
förutom själva drakdödandet emellertid andra delar av Sigurdslegenden 
som avbildas.

Alla fem stenarna har ett träd som central vertikalaxel eller åtminstone 
vegetativa slingor, och på fyra av dem har trädet samband med ett kors. 
Undan taget denna gång utgör Ockelbostenen Gs 19, som saknar kors, 
även om man som Sven B.F. Jansson (GsR: 217) gärna uppfattar trädet 
som ett starkt stiliserat kors. I den tidigkristna konsten är ofta Livets träd/
Arbor vitae och korset ett och detsamma (Gotfredsen & Frederiksen 
2003: 43, 93 ff.), vilket skulle passa väl in här. I den kristna konsten visar 
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den centrala placeringen på ristningsytan motivets höga status (Bertelsen 
2002: 17). På Kjulastenen Sö 106, möjligen utförd av samme ristare som 
Sö 101, kan korset faktiskt uppfattas vara utfört som ett träd med rötter 
(jag tackar en av mina anonyma granskare för detta påpekande).

Nedanför Sigurd på Ockelbostenen och i anslutning till trädet finns 
lik som på Drävlestenen och Österfärnebostenen och också i viss mån 
på Årsunda stenen och Stora Ramsjöstenen ytterligare figurer, en på var 
sida om trädet och motställda, nämligen en i de flesta fallen springande 
mans figur som håller en stor ring i ena handen och en kvinnofigur som 
oftast håller i ett dryckeshorn. Den norska konsthistorikern Erla Hohler 
har detaljgranskat dessa bildframställningar och jämfört dem med den 
forn nordiska litteraturen om Sigurdslegenden (Hohler 1973). Detta motiv 
åter finns också på flera av de gotländska bildstenarna, som är äldre än de 
här behandlade runstenarna. Möjligheten finns för en påverkan därifrån. 
Hohlers slutsats är att dessa figurer bör föreställa scenen med Sigurd och 
Sigdriva, när Sigurd rider mot ett sken som om det brann en stor eld 
(prosa inledningen till Sången om Sigdriva), när han finner valkyrian Sig
driva som ger honom ett horn med en minnesdryck och när de sedan svär 
varandra trohet. Detta är beskrivet i eddadikten Sången om Sigdriva. I 
den senare Völsungasagan finns scenen med Sigurd, Gunnar och Brynhild 
på Hindar fjäll. Här rider Sigurd, denna gång på Gunnars vägnar, genom 
elds lågor och friar till Brynhild, som enligt Hohler otvivelaktigt är samma 
kvinna som den sovande Sigdriva i eddadikten. Han ger henne en ring. 
Hohler menar att dessa två scener ikonografiskt bör uppfattas som en 
enda scen med en man med ring och en kvinna med dryckeshorn. Hon ser 
denna scen som Sigurdsdiktningens kärnpunkt och finner det helt klart 
att den tjänat som inspiration till de fem nordliga Sigurds rist ningarna 
från Uppland och Gästrikland (1973: 33). Dessa två figurer, mannen med 
ringen och kvinnan med hornet, förekommer i flera fall på got ländska 
bild stenar och tillhör det så kallade välkomstmotivet, där också en ryttare 
ingår (Ney 2012). Ringen associerar Ney till de ”ärans ringar” som 
krigarna förvärvar och för med sig hem efter lyckade strider (2012: 81).

Intressant är att välkomstmotivet och även scener med Gunnar i orm
gropen finns med på relativt tidiga gotländska bildstenar från 700talet 
och framåt. Även om den av Sune Lindqvist upprättade kronologin för 
bild stenarna numera är något omdiskuterad (se Imer 2012), utgör de 
otvetydiga belägg för Sigurdstraditionens tidiga datering, åtminstone till 
800talet. Agneta Ney ser dessa motiv som en del av den muntliga Sigurds
tradition som legat till grund både för berättande bildkonst och litte ratur 
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på nordiskt område (Ney 2012: 80). Den förste som identifierade hästen 
med börda på de två figurrika bildstenarna från Lärbro, Stora Hammars I 
och Tängel gårda I som Sigurd Fafnesbanes häst Grane med guldskatten 
på ryggen var Guttorm Gjessing i en artikel om hästar (1943: 87). Anders 
Andrén har föreslagit en tolkning av Lärbro, Tängelgårda I, scen för scen 
som ”800talets gotländska version av den berömda Völsungasagan, eller 
Sigurds agan” (Andrén 1989: 299–302).

Drävlestenens (U 1163) rundjur har ett fint Pr 2 huvud och en därtill 
passande svansupprullning, vilket tyder på att stenen bör dateras till 
första hälften av 1000talet (Gräslund 2006: 126). Figurerna är mycket 
väl tecknade och tydliga. Sigurd har den rätta knäande hållningen när 
han underifrån stöter svärdet genom drakkroppen, svärdet som tydligt 
syns mellan runorna i och s. Också Sigurd med ringen och Sigdriva med 
dryckes hornet är väl tecknade. Det konstfärdiga korset har vegetativa 
utskott/akantusblad typiska för Ringerikestilen; de kan uppfattas som 
pars pro toto för Livets träd. 

Stora Ramsjöstenen U 1175 påminner en hel del om Drävlestenen och 
har ansetts vara en dålig efterbildning av denna, kanske av någon som 
inte förstått bildsymboliken. Rundjurets huvud med en konvex överlinje 
och ett mandelformigt öga är här mer i enlighet med Pr 3, vilket skulle 
innebära en något senare datering. Frågan är om det istället bara är en 
dålig efter bildning? Korset med sin ring och de vegetativa utskotten kan 
ses som en enklare variant av Drävlestenens, de är faktiskt relativt lika. 
Kryssen, strecken och de runliknande tecknens utseende gör att Marco 
Bianchi räknar stenen till ”krumelurinskrifterna” (Bianchi 2010: 167, 
216). De mänskliga figurerna skiljer sig en del från Drävlestenens, Sigurd 
håller visserligen ett svärd upp mot rundjurets kropp/runslingan, men 
han saknar den typiska knäande hållningen och ses mer framifrån än i 
profil. Dessutom tycks svärdet inte tränga in i rundjurets/drakens kropp. 
I Sigurd och Sig driva scenen har Sigurd visserligen det rätta springande 
steget, men han saknar ring. Sigdriva verkar närmast ligga ner – det skulle 
ju kunna alludera på att hon sover när Sigurd kommer. Något dryckeshorn 
syns inte till.

Figurscenerna på Årsundastenen Gs 9 består dels av en knäande Sigurd 
som sticker svärdet i rundjuret – här syns svärdet tydligt i runslingan 
mellan runorna u och þ – och en springande figur med en stor ring i ena 
handen. Däremot finns ingen ”valkyria” med dryckeshorn. Run djurets 
huvud har Pr 2utformining och de vegetativa utskotten från korset är 
utförda i typisk Ringerikestil, säkert alluderande på Livets träd. 
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De två återstående gästrikestenarna, Gs 2 Österfärnebo kyrka och Gs 
19 Ockelbo kyrka, har båda rikare figurscener. Det är i hög grad beklag
ligt att ingen av dem är bevarad till våra dagar, samtidigt som man får 
vara tacksam mot gångna seklers antikvarier och tecknare för deras doku
men tation. I båda fallen tycks rundjurets huvud höra hemma i stilgruppen 
Pr 2, även om den konkava överlinjen är mindre tydlig på teckningen 
av Gs 2. Det intressanta är emellertid att de på 1970talet återfunna små 
frag menten av Gs 2 klart visar att det faktiskt är frågan om ett typiskt Pr 
2huvud (GsR, Pl. 1, nertill till höger). Den i teckning bevarade delen av 
Gs 2 visar på var sida om de vegetativa utskotten från korset (= Livets 
träd), en man med ring i ena handen och en kvinna utan något attribut, 
även om hon sträcker fram en arm; en möjlighet är att det har funnits ett 
horn som tecknaren inte har uppfattat. Bakom mannen står en stor tupp 
och bakom kvinnan en skuttande hund (?) av Schück tolkad som uttern, 
Fafners och Regins broder Otr i sagan (1932: 262 ). Nedanför denna finns 
en delvis förstörd figur med ben, som av Schück (1932: 261) tolkats som 
hästen Grane. ”Uttern” finns inte med på Ockelbostenen, det gör däremot 
hästen. Precis i den avbrutna överkanten på Gs 2 ser man nedre delen av 
tre män i knäkorta kläder, en i mitten något högre upp och en på var sida, 
vänd in mot mannen i mitten. Männen på sidorna håller i långa skaft till 
före mål, men vilka föremål det är frågan om är svårt att bedöma eftersom 
övre delen saknas. Sven B.F. Jansson, som avvisar Schücks förslag att det 
skulle röra sig om svärd, har föreslagit att det skulle vara långskaftade 
yxor och att scenen möjligen föreställer mordet på Sigurd (GsR: 37).

Ockelbostenen Gs 19 har det största antalet figurer och scener. Upptill 
på ristningsytan ser man trots en skada delar av Sigurd hållande i svärdet 
som sticks uppåt mot draken/rundjuret. Förutom SigurdSigdrivascenen 
med ring respektive dryckeshorn och de redan nämnda tuppen och hästen 
finns i trädets topp ytterligare en fågel. Till vänster om trädet finns en 
ofta återgiven scen där två män sitter vid ett spelbord med dryckeshorn 
i händerna. De har av olika forskare uppfattats som Sigurd och Regin 
eller Sigurd och Gunnar. Agneta Ney anser det troligast att det rör sig om 
Sigurd och Gunnar (2015: 257), en åsikt som jag delar. Ovanför dem finns 
en framåtböjd människofigur, troligen en kvinna med en sax (eller, enligt 
Hohlers förslag (1973: 29), en grenklyka att fånga ormar med). Hon har 
av några forskare tolkats som en av nornorna som klipper av livstråden. 
Ovanför henne finns en fyrhjulig vagn med en sittande människofigur, 
som har tolkats som Brynhild, eller möjligen Tor. Vagnen dras av ett 
fyrfotadjur. En fullständig genomgång av tidigare forskares tolkningar 
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av de olika bilderna fram till 1981 ger Sven B.F. Jansson (GsR: 205–
217, med en utmärkt sammanfattning inklusive referenser på sidan 216). 
Han betonar att de flesta av de framlagda tolkningarna har presenterats 
med ”tilltalande försiktighet och klart uttalade reservationer”. Hans eget 
bidrag till diskussionen är en fråga om inte den ”bildglade ristaren” kan 
ha känt en frihet att förutom att illustrera Sigurdslegenden också blanda 
in scener ur andra sagor eller myter (GsR: 217).

Figurristningar eller om man så vill narrativa ristningar tillhör ovan-
lig heterna när det gäller de svenska senvikingatida runstenarna. Den 
utan tvekan populäraste hjälten i sådana sammanhang har uppenbarligen 
varit Sigurd Fafnesbane. Till samma sagokomplex i Völsungasagan hör 
berättelsen om Gunnar i ormgropen, avbildad bland annat på en got ländsk 
bildsten (Hunninge i Klinte sn) och på den sörmländska Väster ljungs
stenen Sö 40. På den norska stavkyrkoportalen i Hylestad i Setesdal, 
daterad till ca 1200, framställs i medaljonger scener ur Sigurdssagan 
som en skildring av hur mörkrets krafter övervinns. Den sista scenen 
visar Gunnar i ormgropen spelande på sin harpa; därmed betvingar han 
de onda krafterna och får nästan kristusliknande drag (Gotfredsen & 
Frederiksen 2003: 218). Marjolein Stern har i sin nyutkomna avhandling 
om runstensbilder och visuell kommunikation noterat att Sigurds motiv 
ofta förekommer på runstenar där kvinnor nämns i inskriften i mycket 
högre grad än vad gäller andra motiv, t.ex. skepp och vapen (Stern 2013: 
161 f. Table 8).

Andra narrativa figurer på runristningar

Men det finns också andra exempel från gudavärld och mytologi, som 
t.ex. Tors kamp med Midgårdsormen på den uppländska Altunastenen, U 
1161. På en av de skånska Hunnestadsstenarna, DR 284, ser man jättinnan 
Hyrrokin, avbildad ridande på en varg och med ormar till tyglar, enligt 
litteraturen sannolikt på väg till Balders dödsskepp som hon ska skjuta ut 
i havet. Mer vardagliga scener finns också någon gång återgivna; förmod
ligen är jaktscenen på Bökstastenen i Balingsta (U 855) en sådan. 

När det gäller Gästrikland kan man kanske tänka sig att de ovan refe-
rerade Sigurdsstenarna kan ha bidragit till att man gärna hade figurer även 
på andra runstenar. Ett exempel är stenen Gs 7, Torsåkers kyrka (fig. 7), 
där en människa är avbildad på nedre delen av ristningsytan. Inskriften 



46 Anne-Sofie Gräslund

lyder ’… uppreste denna sten efter Gudbjörn, sin broder … Gudda/Gutta 
var Gud munds moder. Gudmund drunknade.’ Man har tänkt sig att figuren 
skulle återge en kvinna, kanske den sörjande modern, men även jungfru 
Maria har föreslagits (GsR: 70 f.). Konsthistorikern Pia Bengtsson Melin, 
som har arbetat med medeltida dräktskick, säger emellertid att det enligt 
hennes bestämda uppfattning är frågan om en man, eftersom dräkten är så 
kort. En vadlång klädnad var vid denna tid otänkbar för en kvinna, kvinnor 
upp träder alltid i fotsida kläder. Personens utsträckta armar kunde tyda 
på att det avser en enkel Kristusframställning (ebrev 20150220). Den 
centrala placeringen och närheten till korset kan stödja en sådan tolkning.

Figuren uppvisar stor likhet, även vad gäller den randiga nederdelen, 
med Kristusfiguren på Jellingestenen liksom med Kristus på skandinaviska 
häng krucifix av silver, bl.a. ett nyfunnet krucifix från Alva sn på Gotland,3 
och även med ett krucifix från Trondheim (Fuglesang 1981: fig. 3). Mag
nus Källström har i samband med publiceringen av en nyfunnen teckning 

3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4228691, http://www.
dn.se/nyheter/sverige/trasigtkrucifixsattestoppfortjuvarnapasodragotland/

Fig. 6. Runstenen Gs 7, Torsåkers kyrka. Foto AnneSofie Gräslund.
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från 1769–70 av U 1003 Frötuna, Rasbo sn, kommenterat en liknande 
människo figur centralt i ristningsytans nederkant med att ”[…] spekulera 
om mannen med utsträckta armar nedtill på stenen avbildar den korsfäste 
Kristus (jfr den kända Kristusframställningen på Jellinge stenen DR 42), 
men detta kan givetvis bara bli en lös förmodan” (Käll ström 2008: 238). 
Även på ett av stenkorsen på Isle of Man (Kermode 1907/1994: 191 f., 
Kirk Michael nr 101) finns en korsfäst Kristusfigur, också den med 
randigt klädesplagg nertill. Upptill till höger på stenkorset står en ängel 
med vingar, och till vänster står en tupp, en välkänd symbol för upp
ståndelse. Det är intressant med tanke på gästrikestenarna: både på Gs 
2 Öster färnebo och på Gs 19 Ockelbo finns väl utformade tuppar. Sten
korsen på Isle of Man kan dateras till 900talet (Wilson 2008: 62); här 
finns anledning att fundera över en möjlig påverkan på de senvikingatida 
narrativa bilderna i Skandinavien. Tuppar förekommer också på minst tre 
run stenar i Haninge på Södertörn (de fragmentariska Sö 240 och 245 och 
den fullständiga Sö 270) men då som enda figur förutom rundjuret och 
korset. I samtliga fall sitter tuppen ovanpå korset, vilket antyder en nära 
koppling mellan tupparna och det kristna innehållet.

Ytterligare två runstensfragment från Gästrikland uppvisar bilder: Gs 
18c från Björke, Hille sn, där en skäggprydd man med ett processionskors 
i handen sitter i en fyrhjulig vagn, samt Gs 20 Ockelbo prästgård, ett 
litet fragment som visar en mänsklig hand som griper om något som kan 
vara ett underben, strax ovanför en fot. Kanske är det möjligt, som redan 
nämnts, att Sigurdsristningarna så att säga smittat av sig, så att beställaren 
av runmonumentet fann det tilltalande med en bildframställning förutom 
den sedvanliga ornamentiken.

Sigurds roll i den tidigkristna konsten

En fråga som många forskare varit inne på är hur Sigurd, en från början 
helt förkristen hjälte, kunde inordnas i den skandinaviska tidigkristna bild-
världen. Intressanta bildframställningar ur Sigurdssagan förekommer på 
fyra stenkors, daterade till 900talet på Isle of Man (Wilson 2008: 57 ff., 
2014: 122 ff.). Dessa anses vara de äldsta avbildningarna i Nordeuropa. 
Dock bör anmärkas, som ovan nämnts, att motiv från Sigurdslegenden/
Völ sunga sagan förekommer på gotländska bildstenar av en typ som 
dateras till 800 och 900talet.
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Den norske konsthistorikern Martin Blindheim har gjort en inven tering 
av alla vikingatida-medeltida bildframställningar i Nordeuropa med an-
knyt ning till Sigurdssagan och funnit 41 monument av olika slag som 
visar diktningen uttryckt i bildkonsten, samtliga tillhörande kristen tid i 
de områden där de finns. 32 monument handlar om Sigurd, tio om Gunnar 
och två om dem båda. 34 monument hör samman med kyrkor/kyrko
gårdar. Inga säkra Sigurdsminnen är bevarade från den förkristna vikinga-
tids konsten, något som enligt Blindheim tyder på att Sigurdsdiktningen 
inte nådde Norden förrän under 900talet (Blindheim 1973: 8–9, 22 f.). 
Det är inte svårt att förstå att hjälten Sigurd som dödar ormen/draken 
kan uppfattas som det godas kamp mot det onda, men Blindheim har ett 
ännu starkare argument. Han visar på bilder på kapitäl i tidiga kyrkor i 
Lunde och Nes, båda i Telemark i sydöstra Norge, där bilder av Simson 
i kamp mot lejonet på ena kapitälet ställs mot Sigurd som drak dödare på 
det andra: ”Samson var nok kjent i Norden, men vi behøver ikke å tvile på 
at Sigurd var adskillig bedre kjent og hade en langt større appell” (Blind
heim 1973: 24). Härigenom menar Blindheim att kyrkan kom att upp fatta 
också övriga scener ur Sigurdssagan som något positivt.

Konsthistorikern Gunnar Danbolt tar i samband med sin analys av Gos
forth korset i Cumberland och dess kristna och hedniska bilder också upp 
Ram sunds ristningen och hävdar att de båda monumenten kan säga något 
om kyrkans missionspolitik. Sigurdhistorien, menar han, kunde fungera 
som en liknelse om Kristi seger över det onda, den seger som byggde en 
bro mellan jord och himmel, en bro som genom Sigrids bro bygge blev 
tillgänglig också för Holmger (Danbolt 1989: 250–256). His torikern 
Thomas Lindkvist ser Sigurd på Ramsundsristningen som en mönster-
hjälte med kontinuitet från den förkristna rituella traditionen till den 
kristna traditionen, där han uppfattas som en Kristusliknande besegrare 
av det onda, draken (Lindkvist 1997: 143, 147; jfr Ney 2014: 35). Just 
denna kontinuitet, bilder och symboler som var betydelsefulla i den 
fornnordiska religionen/tankevärlden och deras övertagande av kristen
domen med en delvis ny innebörd, den så kallade Interpretatio Christiana 
eller Interpretatio Scandinavica, har jag behandlat i ett annat samman-
hang med utgångspunkt i bilder av bland annat fåglar, hästar med ryttare, 
skepp och ormar på föremål och på runstenar (Gräslund ms).

Att Sigurdsmotivet används på grav och minnesstenar menar Richard 
Bailey (1980: 122–123) kan antingen bero på att man åberopar att man 
är en ättling till Sigurd eller bara ett lovprisande av den döde genom att 
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jämföra honom med en forntida storslagen hjälte. Sigurd som en för-
kristen motsvarighet till Sankt Mikael, ärkeängeln, och för en senare tid, 
Sankt Georg och draken tas upp av Lilla Kopár (2012: 53), som också 
drar paralleller mellan S:t Mikaels kamp mot apokalypsens orm och Tors 
möte med Midgårdsormen. Hon ser Sigurd som en Kristi soldat – miles 
Christi – och hans heroiska dåd att döda draken symboliserar det godas 
seger över det onda. 

Sigurdsmotiven på de norska stavkyrkoportalerna har ingående be-
handlats av Gunnar Nordanskog (2006). Han påpekar skillnaden i kontext 
mellan 1000talets runstenar och stavkyrkoportalerna från 1200talet 
och menar, beträffande de senare att där inte finns anledning att tala om 
Inter pretatio Christiana, en företeelse som endast kan vara aktuell under 
själva missions skedet. Hans slutsats är att Sigurdsmotivet i sin samtid på 
1200-talet kan ha representerat tradition, regional identitet eller aristo-
kratisk hegemoni – men knappast den halvhedniska folklighet som 
sentida forskare velat läsa in (Nordanskog 2006: 363). Denna uppfattning 
delas dock inte av alla; åtskilliga forskare ser Sigurd i den medeltida 
kyrkokonsten som en motsvarighet till Sankt Mikael (jfr Blindheim och 
Kopár).

Slutdiskussion

Vi fann att kvinnorepresentationen i Sigurdstenarnas inskrifter är ovanligt 
stor. Detsamma kan utan överdrift sägas också om stenarnas bild fram
ställningar, kanske helt enkelt därför att de återgår på Sigurds legenden 
så som den framställs i den fornnordiska litteraturen, och där spelar 
kvinnorna en stor roll. Av de 22 runinskrifter som presenteras i Gästrik-
lands runinskrifter har 15 minst ett namn eller ett könsbestämmande 
ord. Av dessa 15 texter finns kvinnor nämnda i sju, vilket utgör närmare 
hälften, således en påtagligt högre andel än i Uppland.

Av de 22 runristningar som presenteras i Gästriklands runinskrifter till-
hör en stor del, sju, eventuellt åtta, stilgruppen Pr 2. Dessutom finns en 
trolig Pr 1-ristning. Härtill kommer en, eventuellt två, så kallade portal-
rist ningar som ofta tycks vara tidiga. En ristning har enbart ornamentik 
av Ringe rike karaktär. Det innebär en kraftig övervikt för ristningar som, 
för ut satt att stilgrupps kronologin accepteras, tillhör tiden före 1050. Inte 
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något exempel på Pr 3 föreligger och inte fler än tre är typiska Pr 4rist
ningar, vilket är anmärkningsvärt, med tanke på att Pr 3 och Pr 4 före
kommer i stor mängd i centrala och norra Uppland.

Antalet korsdekorerade stenar är stort i Gästrikland, med tio eller 
snarare elva ristningar, förutsatt att man accepterar tanken att de vege
tativa slingorna på Ockelbostenen ska uppfattas som Livets träd som i 
sin tur utgör ett stiliserat kors: livsträdet och korset hörde intimt samman 
i den kristna konsten vid denna tid (Bertelsen 2002: 17 f.). Sex eller sju 
Pr 2stenar, således med all sannolikhet producerade före 1050, pryds 
av kors. I de tidiga inskrifterna förekommer också böner, och två texter 
avslutas med bönen ’Gud hjälpe hans ande’ och två texter har den för Ås
mund så karakteristiska bönen ’Gud och Guds moder hjälpe hans själ’. 
Härtill kommer den troliga Kristusfiguren på Tors åkers stenen, vars design 
och kurvatur pekar på första halvan av 1000talet. En slutsats man kan dra 
av detta är att det finns en mycket god anledning att tro att kristendomen 
hade fått ett starkt fotfäste i Gästrikland redan före mitten av 1000-talet.

Sammanfattning

Jag har i artikeln presenterat de fem nordliga Sigurdsristningarna, på 
run stenar belägna i norra Uppland och i Gästrikland. Därvid har jag 
under sökt kvinno represen tationen, både i inskrifterna och i bild fram ställ
ningarna på alla de kända runristningarna med detta motiv. Det visar sig 
att den är betydligt högre på Sigurdsristningarna jämfört med övriga rist-
ningar. En förklaring, åtminstone vad gäller bilderna, kan helt enkelt vara 
att kvinnor spelar en betydelsefull roll i Sigurdsdiktningen. Detta kan 
ha medfört att kvinnor fann det tilltalande med sådana narrativa figurer 
på runstenar. Sigurds roll i den tidigkristna konsten har behandlats av 
många forskare och en Interpretatio Christiana-effekt är tydlig under 
missions tiden, medan det i den medeltida kyrkokonsten ibland tycks ligga 
andra orsaker bakom motivvalet såsom tradition och regional identitet. 
De vikinga tida Gästrike stenarna, varav många på stilistiska grunder kan 
dateras till 1000-talets första hälft, visar allmänt påtagliga kristna drag i 
form av kors och böner. Härtill kommer den möjliga Kristusfiguren på 
Tors åkers stenen och mannen med processionskorset på Hillefragmentet. 
Samman taget talar allt detta för ett tidigt etablerande av kristendomen i 
Gäst rik land, redan i första hälften av 1000-talet.
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Summary
The wellknown carvings of Sigurd the Dragonslayer from Ramsunds berget 
and Gök in Södermanland (Sö 101 and Sö 327) are treated by Lise Bertlesen in 
this volume and Agneta Ney in Scripta Islandica 64/2013. In this article the five 
Sigurd carvings from the north of Uppland (U 1163 and U 1175) and Gästrikland 
(Gs 2, Gs 9 and Gs 19) are discussed with special attention to the representation 
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of women, in the inscriptions as well as in the narrative images. In addition to 
the motif where Sigurd kills the dragon Fafnir (= the runic band) with his sword, 
these runic carvings show other motifs from the legend of Sigurd, especially the 
episode of the encounter of Sigurd and the Valkyrie Sigdriva or Brynhild, known 
from the Eddic poem The Song of Sigdriva and from the Völsungasaga. On the 
rune stones they are placed in a Christian context with a cross and the Tree of 
Life. Interestingly enough, the preChristian hero Sigurd is taken up in the early 
Christian art in northern Europe as a picture of the victory of Good against Evil. 
There are narrative pictures on some other rune stones of Gästrikland, perhaps 
as a matter of influence from the Sigurd carvings. On Gs 7 from Torsåker a 
person with stretchedout arms is depicted close to the cross. This figure has 
been interpreted as an unsophisticated picture of the crucifixion, and there are 
striking similarities to Christ of the Jellinge stone as well as to Christ on some 
pendant crucifix of silver from Gotland and from Trondheim in Norway. The 
ornamentation on many of the rune stones of Gästrikland (Pr 2) indicates a dating 
to the first half of the eleventh century. As several of them are crossdecorated 
and some also have prayers in the inscription there is every reason to suppose that 
Christianity had gained a firm foothold in the province of Gästrikland already 
before AD 1050.
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