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Herschend, F. 2001. Pegas på tusentalet - attityder till runstensdiktning. 
(Pegasus in lhe 1 ith century—attitudea 10 runestone poetry.) Fornvännen 96. 

On lhe basis of Frank Hulilers critical evaluation of allitcralive verse on ru
nestones the author discusses lhe poetics of these texts. He broadens ihe con
cept and shows that two poelic styles can be found. Firsl lhe traditional Style wilh 
hall-lines characterised bv iwo stressed and aei cnled or rising syllables (Swedish 
höjningar i.e. 'risings') and complenieniarity between juxtaposed hall-lines. 
Second a bai-counting verse in which a half-line consists of three measures. 
These trimeters are newcomcrs in the late 1 ilh cenlury and now and then thev 
1 livme. The main point in the analyses is thal lhe need for poetry in connection 
with death was coniing lo an end due to the introduction of a more dogmalic view 
of the meaning of dealh in lhe lale 1 ith cenlury. Therefore we see cultural 
(hänge in two ways in lhe runestone poetry. A change from a traditional diction 
to a modern one as well as the disappearing need for cpic poetry in connection 
wilh dealh. 
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In ledning 
Den retorik och poesi vi läser på runstenar är 
fragment av looo-talets högstämdhet inför dö
den. Det är inte underligt. Behov av att hands
kas med döden finns alltid och sällan är det fritt 
fram för slumpartade eller helt individuella be
teenden i samband med andras död. Tvärtom, 
gemensamma ritualer, bundna uttryck och bun
den form ligger nära till hands. Oberoende av 
bur den enskilde upplever dessa uttryck måste 
nian konstatera att de främst speglar ett sam
hälles tro och förhållningssätt till döden. I en 
lid av trosskifte är sättet au förhålla sig till dö
den därför ett av de fenomen som förändrar 
sig. Studerar man runstenar måste man hålla 
della i minnet och vara öppen för att texterna 
fyller en funktion i en berättelse om döden. 
Döden hänger ihop med det mesta ocb därför 

blir runstenar källa till mycket Sambandet 
mellan död och succession har t.ex. fått Birgit 
Sawyer (1988) att betona texten som arvsdo
kument. Andra forskare har betonat genus
aspekter i samband med kristnandet (jfr. 
Gräslund 1989) eller sociala nätverk (Her
schend 1994). Genom att låta landskapet delta 
i runstenen som berättelse har social struktur 
( tex . Larsson 1996) eller gränser i vid bemär
kelse liksom platstillhörighet och maktrelatio
ner lyfts fram (Zachrisson 1998: Johansen 
1997). Döden stär inte desto mindre i centrum. 

Samtidigt som döden nästan alltid är en på
taglig realitet för de överlevande är den, i kraft 
av sin samband med begreppet »försvinnan
de", bevarat t ex . i uttrycket »all gä bort*, ock
så ett fördolt fenomen bortom vår omedelbara 
praxis. När vi utövar denna vår omedelbara 
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praxis vill vi ogärna ställas inför det som inte är 
omedelbart eller vardagligt. Inför det hand
gripligt mystiska är det därför naturligt om 
man söker balansera dödens påtagliga realitet 
genom att ställa den mot en rituals formella 
verklighet eller en konstfull berättelse om den 
dolda verklighet som kan rymmas just i sådant 
som dekoration, ritual eller dikt - rymmas i en 
konstform som bär och innebär ett uttryck. 
Man kan säga att vi i samband med döden fram
ställer olika skuggverkligheter till den vi upp
levt som påtaglig, mystisk eller traumatisk. Bun
den form, ritual eller berättelse håller ihop de 
olika verkligheterna. Det är inte självklart hur 
konstform och död balanserar varandra i olika 
kulturer, men det är självklart att de gör det och 
därför också uppenbart att man kan använda 
sig av sådant som ord, text och bild för att kom
ma till rätta med döden. Det är skälet till att det 
finns runstenar. 

Om man drar sig till minnes stroferna ur 
Hävamäl om hur svårt det är att bli av med min
net av varje död (jfr. Neckel 1927, s. 28 ff. 
76—77) och därnäst betänker den katolska 
dödsmässans minneslösa och avindividualise
rande ord: »giv dem evig vila«, lika för alla, är 
det lätt att se att hedniska och kristna förhåll
ningssätt till döden skiljer sig å t Den förkristna 
döden betonar det sociala och individuella, på 
ett sätt som senare bara kommer i fråga för ett 
fåtal, även sedan vi övergått till en mer individ-
centrerad tro eller otro. Medeltidens monu
ment över den individuella döden är få, jämfört 
med den sena vikingatidens runstenar, och det 
är rätt att säga att minnet av varje död fick helt 
nya möjligheter att blekna under de första krist
na århundradena. I själva verket finns det inom 
kristendomen bara en berättelse om döden, 
den om Jesu liv, den målsökande projektilba
nan till offerdöd och uppståndelse. Den berät
telsen känner alla till och den skall balansera al
la andras påtagliga liv, död och dödlighet. 

Runstenar speglar hur döden som offent
ligt individcentrerat minne förenklas, stelnar 
och falnar. De stora dragen är särskilt tydliga i 
Mälardalen med dess många senvikingatida ex
empel. Runstenen tar fasta på en kanske ur
sprungligen romersk inskriftstradition, den 
textfyllda offentliga tavlan, som inte är omöjlig 

inom den tidigaste germanska kristendomen, 
men som senare blir det. Sina stenar förser 
man emellertid med en text som skiljer sig från 
sina eventuella förebilder främst därigenom 
att den först är nedskriven muntlighet. Det vi så 
småningom ser på de senvikingatida runste
narna är paradoxalt nog hur behovet av såda
na texter försvinner. Vi ser hur ett fenomen 
med djupa rötter i tid och berättelse blommar 
upp som ett modefenomen i sin egen förtäran
de förenkling för att likt ett mode hastigt utar
mas och försvinna. Det sker som Thräinsson 
(t.ex. 1999, s. 38) framhållit genom att tyngd
punkten i monumentet förskjuts från text till 
ornamentik. Följer man en serie runstenar 
från slutet av 1000- och början av 11 oo-talet, 
(t.ex. Herschend 1998a, fig. 2—4) framgår det 
därför också hur snabbt ornamentiken drivs 
mot balans, enkelhet och enhetlighet. 

Trots att det numera är en ofta hörd åsikt 
att runstenar speglar förändring, och de senvi
kingatida stenarna i Mälardalen ett mode, tas 
förhållandet likväl inte alltid ad notam. 
Tvärtom möter man ofta studier som inte tar 
hänsyn till att denna allmänna sanning är av be
tydelse för nästan alla runstensstudier. I stället 
behandlar man materialet som om denna kul
turyttring var uttryck för något enhetligt. 
Initialt lär man sig mycket av en sådan vinkling, 
men snart visar sig dess perspektiv saknar djup. 
Det är synd, ty ofta är det tal om studier vars sys
tematiska och metodiska kvalitéer och oms
orgsfulla diskussioner är påtagliga och stimule
rande. 

Diktning på runstenar 
Frank Hiiblers mycket nyttiga bok om 
rundiktning, Schwedische Runendichtung der 
Wikingerzeit (1996), är ett exempel dels på de 
stora kvalitéer som kan rymmas i ett kritiskt ar
bete, dels på de begränsningar som den statis
ka synen ger upphov till. 

Boken är väl strukturerad: först en allmän 
inledning som framförallt är en forsknings
historik, men som också redogör för vad som 
komma skall. Därnäst ett kapitel som lägger 
fram de kriterier varpå den kritiska diskussio
nen grundar sig. Diskussionen avser att grans
ka alla uttryck som möjligen kan vara diktade 
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och därför blir det naturligtvis viktigt att veta 
vad som kan menas med »diktade». Det blir i 
allt sju kriterier som skall beaktas och de bygger 
delvis på varandra så att en liten serie kan börja 
med ett allmänt krav och övergå i skärpta. Man 
kan säga att kriterierna skall hjälpa oss att avgö
ra om texterna är uttryck för en medveten öns
kan att dikta. Avsiktlighet och planering i för
hållande till brukliga formler visar sig vara vikti
ga endast om de är avvikelser från det gängse. 

Till slut blir det klart att Frank Hiibler tän
ker sig att texter kan vara uttryck för två stilar: 
det som vanligtvis är att betrakta som prosa och 
det som, i kraft av att det avviker från det vanli
ga, kan vara poesi. Författaren är naturligtvis 
mycket medveten om att gränserna däremel
lan är flytande och att en diskussion utifrån kri
terier, kriterierna till trots, måste bli subjektiv. 

Väl framme vid kapitel 3, som är en ge
nomgång av texturvalet, vet vi att författaren 
anser att en runstenstext i normalfallet skall va
ra en prosatext, men att poetiska eller diktade 
texter kan förekomma. Det är dessa det gäller 
att skilja ut och härvid visar sig den första ur
valsprincipen kraftfull. Den gäller kravet på al
litteration, men även till en del på allitteraiio-
nernas antal och ställning i långraden. Nittio 
procent av texterna faller till en början bort i 
kraft av detta kriterium så att knappt 200 texter 
och lite drygt 200 exempel återstår att diskute
ra. Till slut blir det bara mellan 30 ocb 50 
egentliga diktade rader kvar. Denna gallring är 
visserligen till en del resultatet av en artificiell 
gruppering av materialet, men den grundläg
gande slutsatsen, att runverserna mot bak
grund av traditionella kriterier är få, låter sig 
inte rubbas. Det är dock förvånande att grän
sen mellan prosa och den enkla poesi det mes
tadels är fråga om är så skarp att den kan skilja 
ut så lite som 2% av materialet 

Som man kan tänka sig är det gott om en
skildheter att diskutera och kapitel 3 heter just 
riinzdbetrachtung. Textexemplen presenteras 
i förhållande till en systematisk uppfattning om 
vad som kan betraktas som runstenstextens 
normala delar: resarformler, individuella 
tillägg samt önskeformler, ristarfönnler odi 
förböner. Under »övriga» tas dessutom fyra 
originella exempel upp. Med den systematiska 

förståelsen av texternas uppläggning i bagaget 
blir det möjligt att också relatera texterna till 
traditionella grupperingskriterier som t.ex. ul
landsfarare. Till slut visar det sig att man kan 
behandla alla texter under 21 rubriker, varav 
de flesta är underrubriker och underrubrikers 
underrubriker till kapitlets sju huvudavsnitt. 
Att systematiken är långt driven och att sådant 
som på en runsten kan sägas i ett tillägg också 
kan sägas inom en resarformel ställer inte till 
problem eftersom alla textexempel har num
mer, behandlas i nummerordning och går att 
slå upp i register. Skulle man emellertid vilja 
bedöma en text som Frank Hiibler inte tar upp, 
t.ex. en nyfunnen text, måste man lära sig kri
terierna och systematiken lör att reda ut hur 
han skulle ha kunnat behandla texten. Hur
somhelst, när man kommit igenom kapitel 3, 
bifallit hundratals kritiska bedömningar och 
invänt mot en del, när alltså enskildheter och 
snäva kategorier med gränser som egentligen 
är flytande behärskar en, då kommer man lyck
ligtvis till kapitel 4, som är den samlade värder
ingen, Gesamtbetracbtung. 

I detta kapitel delas materialet in i fem 
grupper: A) Omedvetna allitterationer eller in
ga alls (84 st). AB) Sannolikt omedvetna allit
terationer som dock med god vilja kan uppfat
tas som medvetna (8 st). B) Medvetna allittera-
liouer i texter som dock måste uppfattas som 
prosa (59 st). BC) Några gränsfall där det är 
svårt att säga om vi läser högstämd prosa eller 
»planerad vers« (18 st). C) Inskrifter som man 
helt säkert delvis kan uppfatta som verser (30 
st). Till slut visar det sig alltså att det är en gräns 
mellan poesi och prosa det gäller och egentli
gen är huvudkriteriet att den som skriver vers 
medvetet och tydligt skall avvika från det för en 
runstenstext normala. Den normala texten kan 
struktureras i olika delar, vilka i sin tur präglas 
av normali tet Det finns alltså en normalitet för 
resarformeln, men också en normalitet för det 
individuella tillägget och därför också en nor
malitet för den typ av individuellt tillägg som 
rör fenomenet utiandsfararc. 

Allt detta är gott och väl och det hade kun
nat vara grunden för en diskussion, tex . om 
hur normalitet förändrar sig över tid. Det har 
dock inle varil förfallarens önskan och del be-
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ror på att det finns en tydlig värdering bakom 
Hiiblers uppfattning om språklig medvetenhet 
Poesi är uttryck för en högre grad av medveten
h e t Skulle en omedveten människa råka ut
trycka sig på ett sätt som formellt sett svarar mot 
en allittererande långrad, så är det inte poesi 
ulan en tillfällighet Det kan t.ex. vara ett argu
ment mot att en rad skall betraktas som vers att 
ristningen i allmänhet ger intryck av att ristaren 
varit oskicklig eller (»koncentrerad (5.530m tex
texempel 22). Man kan säga att Hiiblers kri
terier lättare fångar en styltig eller otymplig av-
v i kände språklighet som vers än en ledigt formu
lerad lingrad. En Hjalmar (lullberg hade inte 
gjort sig besvär. Hiibler ser dock inte detta som 
en brist hos kriterierna, ty när han på tal om U 
166: 

Gyi let raeisa Guölaug adtir sun 
iniok nytan drasng maerki jiessa. 
Hann het Sigvastr. 
(U 166) 

(Gyi lät resa, Guölaug efter en son, en mycket 
nyter ung man, detta minnesmärke. Han bette 
Sigvast.) 

citerar Wesséns åsiki alt versen är »otympligt 
formulerad", betyder det inte att han själv av 
den anledningen ställer sig negativ lill versen 
som sådan. Det är istället så att just otymplig-
het, omkasining och uppstyckning, avvikelser 
från del normala, blir argument för att rader
na kan ses som vers (s. 52). Det normala hade 
varit att skriva: Gyi ok Guölaug letu raeisa mar
ki bessa sefdr Sigvastr sim sinn, miok nytan 
drarng och det ligger den existerande formu
leringen långt ifrån. Som läsare undrar man in
te desto mindre om Hiibler skulle ha betraktat 
den mer versnära varianten: Gyi Guölaug letu 
gserva at Sigvastr maerki bessa at miok godan 
sun, som lika med: 

Gyi ok Guölaug 
asftir Sigvastr 

letu gasra maerki bessa 
sun sinn miok goöan. 

(iyi Guölaug 
maerki bessa 

lem gaerva at Sigvastr 
al miok goöan sun. 

Skulle del ba betytt något om man valt den lite 
mindre högtidliga formen gsera i stället för 
gaerva? Skulle varianten 

med sin lösare rytm duga som vers? Betyder det 
faktum all man väljer en ledigare stil i stället för 
en krampaktig att inan inte skriver vers? Är den 
enklare stilen inte koncentrerad? 

Runstenstexter mellan prosa och poesi 
Man kan ta utgångspunkt i några formulering
ar av T. S. Eliot (1933), instämma i alt poesins 
funktion bör ihop ined samhällets förvandling 
och anse att det är kritikens uppgift att ta lasta 
på dess funktion. I vårt fall skall dagens kritik 
skildra poesin i dåtidens förvandling. Skall 
man bedöma om en text har diktform, måste 
man med andra ord ta hänsyn till dess kontext 
och förstå vad denna kan länkas behöva eller 
lala i fråga om poetisk stil. Man kan ta hjälp av 
tydlig poetisk form, men också av texternas 
struktur, t.ex. kontrasten indian formlernas 
stereotypi och tilläggens individuella karaktär. 
Del är kanske etl av skälen till att det är i de in
dividuella tilläggen som de flesta av de uttryck 
Frank Hiibler undersöker finns. Ett ytterligare 
skäl för poesi ligger i att det man minns i dessa 
tillägg har ett vidare syfte än redogörelsen för 
generationsväxlingen. 

Stilideal kan växla med ideologi och social 
nivå i tid och rum. När det gäller Mälardalen, 
runstenar och vikingatid kan åtminstone tex
ternas koppling till tid undersökas. Då blir 
det uppenbart att de tydligaste langraderna, 
Hiiblers C-och BC-tcxter, ha ren äldre profil än 
nnis ienstexternaigemen (fig. 1 a). Del grund
läggande i denna fördelning ändrar sig emel
lertid inte om man tar hänsyn till alla Hiiblers 
texter (fig. ib) . De är valda för att det kan fin
nas en allitteration i dem och därför är de un
der alla omständigheter poetiskt präglade. Det 
karakteristiska i fördelningen är att bebovel av 
alla poesilramkallande element: höjning, allit
teration, rytm, minskar med tiden od i det sker 
oberoende av hur medvetet man använder sig 
av dem. Del är ined andra ord elementens för
svinnande som är intressant, inte det förhål
lande ait man kan länka sig mer eller mindre 
strikta former av längrader i texterna. Som in
slag i en stilblandning är Hiiblers A-, AB-, B-, 
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RAK FP PM 

I BC- & C-vers 

Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 

DAlla Runstenar 

RAK FP Pri 

• Alla Hiiblers typer 

Pi-2 Pr3 Pr4 Pr5 

DAlla Runstenar 

Fig ia och ib. 
A. Den kronologiska för
delningen (efter (.rås-
lund 1919—1992) i pro
cent mellan Hiiblers BC-
och Gverser jämförda 
med alla runstenar i Mä
lardalen. 
B. Den kronologiska för
delningen i procent mel
lan alla Hyblers allittere-
rande rader (A, AB, B, 
BC och C) jämförda med 
alla runstenar i Mälar
dalen. 

A. Elie chronological distri
bution (following Gräslund 
191)1—1992) of Hubler's 
BC- and C-verses compared 
percenlually lo all runesto
nes in the Mälar Valley. 
H. Eke chonological distri
bution of all Hiibli'i's pos
sible verses compared percen-
iiinlly to all runestones in 
yhe Mälar Valley. 

BC- od i C-texter konstanta ingredienser odi 
hade denna cocktail varil lika vanlig i alla run-
stenspopulationcr hade allt kanske varit gon 
och väl. Nu är det emellertid en blandning på 
väg ut och då lägger man märke till att de en
ligl Hiibler omedvetna eller 1101 malspiakliga ut
trycken försvinner i samma takt som de medve
tet poetiska, trots att de förra såsom normala 
och icke-awikande, dvs icke-poeliska, borde 
hängt med ytterligare en tid av gammal vana. I 
förlängningen tyder detta pä att man faktiskt 
inte har nägon anledning all dra en gräns mel

lan A-, AB-, B-, BC-Och C-texter. Uppdelningen 
speglar knappast 1000-talets skiljelinjer i Mä
lardalen utan våra dagars eller en Snorres syn 
på saken (jfr. Chinies Ross 1987, s. .yiff.). Tu
sentalets stil passar sina egna syften. 

Därför måste inan fråga sig vilket syfte de 
poesiutmärkande elementen kan ha haft. Jag 
tror deras funktioner hängde ihop med berät
telsen om den dödes död ocb framförallt med 
en berättelse med långt framtidsperspektiv. 
Framliden motiverar att man kodifierar början 
pä en muntlig berällartradition i slenskrili och 
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gör den offentlig som traditionen - sätter den 
till världen och förankrar den i samma hand
ling. Under de första seklerna av etablerad kris
ten kultur tenderar sådana berättelser om den 
döde att bli privata och det offentliga begrän
sas till gravmonumentets upplysning. Denna 
form lämpar sig inte omedelbart för att hålla 
en berättartradition vid liv eftersom tidigme
deltida gravmonument och deras eventuella 
inskriptioner syftar till att vara icke-historiska. 
En berättelse är helt enkelt inte nödvändig ef
tersom Gud håller ordning på allt av betydelse. 
Skulle någon gång döden vara sedelärande, 
hänger det inte primärt ihop med den dödes 
utmärkta sociala status och kompetens i världs
lig mening. 

Djupast sett beror det på att berättelsen om 
döden i kristen kultur är en berättelse i en tre
dimensionell hierarkisk kosmologi. Modellen 
börjar med att likställa alla människor och ge 
dem samma död, olika liv och dödsfall lill trots, 
och sedan peka på möjligheten till uppböjdse 
eller förkastdse i ett system där hierarkiens 
topp, Treenigheten, i en från vär skild värld, har 
all makt i sin band. Den förkristna kosmologin 
kan sägas sakna en sådan tredje dimension. Vi 
kan visserligen peka pä Yggdrasil-metaforen, 
trädet som härbärgerar tre världar och sam
tidigt ger kosmologin vertikalitet, men det är 
tydligt att det i benämningen av dessa världar: 
Asgård, Midgård och Utgård bara finns två di
mensioner. Midgård, som skulle kunna bringas 
all jiassa en vertikal modell, skall förstås i för
hållande till Utgård, som relaterar sig till ett 
landskap. Därför antyder modellen ett tvådi
mensionellt perspektiv vari Asgård, Utgård och 
Midgård finns någonstans i det vidsträckta fält 
där alla andra gårdar också ligger. Det är plat
ser dit man kan ta sig. Inte heller dödsriket kan 
sägas befinna sig någonstans på en vertikal 
axel och därför kan man om döda säga att de 
är närvarande så väl som borta. De befinner sig 
inom samma landskapsdiniensioner, men inte 
just här. Detta att »bli borta med Ingvar», som 
resulterat i många av de formuleringar Hiibler 
diskuterar, för all avvisa eller godtaga, antyder 
au del bl.a. är detta dubbla, vad gäller Ing
varstäget oavklarade, tillstånd som framkallar 
poesibehovet. Därför kan den konstfulla munt

liga berättelsen, eller graven, den omedelbara 
och berättande materiella installation vars res
ter vi gräver ut, slå an det förhållande att den 
döde är både närvarande och bortavarande. I 
fallet Ingvarståget eller, »döden i utlandet», 
finns inga förutsättningar för någon egentlig 
begravning och därför är det naturligt att den 
poetiska berättelsen framstår som viktig. 
Historiskt sett håller förutsättningarna för vi
kingatåg på att ta slut När de misslyckas, försö
ker man med poesins hjälp att hälla kvar deras 
storslagenhet. 

Det är med andra ord i den tvådimensio
nella kosmologin som behovet av berättelsen 
som diktning om den döde uppstår. Det är en 
berättelse om den döde som levande, som på 
samma gång borta och närvarande, som på 
samma gång dikt och verklighet, som på sam
ma gång enskild och offentlig. Denna kosmo
logi och dess berättelser bygger på den för-
kristna uppfattningen av verkligheten som kom
plementär; hophållen av spänningar mellan 
komplementära förhållanden (jfr. Herschend 
1998b, s. 159 f). Därav den poetiska stilen. I-
dealt sett borde denna form av verklighetsför
ståelse och berättelse inte finnas kvar i det krist
na samhället Väl där har man övergått till en 
annan ontologi inom vilken man ser vät Iden 
som kategoriserad och hierarkisk. Just i över-
gängen mellan de två kosmologierna står 
runstenarna med sin övergångstextualitet, sin 
nedskrivna munllighet Stenarna deltar i för
ändringen på samma sätt som den materiella be
rättelsen i gravarna. Man kan rent av se hela fe
nomenet runstenar, den ornerade och verbali
serade bautastenen, som en parallell till det åter
upptagna skelettgravskicket—ett nygammal! sä 11 
att berätta, som bereder vägen för den kristna 
verklighetsuppfattningen och dess berättelse 
om döden. Det färdiga resultatet kommer till ut
tryck i de senaste runstenarnas »här ligger». 

Förändringarna i gravskick och runstenar 
speglar samma sak. De är uttryck för att man 
långsamt kominer att betrakta döden som ett 
neutralt tillstånd, på en låg punkt i en tredi
mensionell kosmologi, en människas neutrali
serade viloplats inför uppståndelsen till det 
egentliga livet. 
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Förändringens karaktär i Mälardalen 
Med hjälp av .stildateringen av Mälardalens 
runstenar (Gräslund 1991-1992) är det möj
ligt att se närmare på hur ett poetiskt språk som 
har ett visst samband versmåttet foi nyrdislag, 
försvinner. Man ser också vad som händer med 
de ställen i texterna som kan bära en mer poe
tisk stil. Man kan med andra ord undersöka ett 
representativt urval av Pr4-stenarna (jag har 
valt alla runstenar med jämna runstensnum-
mer), som fortfarande enligt Hiiblers sätt att se 
innehåller en och annan långrad, och jämföra 
med alla Pr5-stenarna varav inga enligt 
Hiiblers kriterier innehåller någon vers. Man 
kan se texternas som uppbyggda av ire delar: 
1) Resarnamn, (N), 2) handlingsformel med 
hågkomna, (F), och 3) tilläggsupplysningar, 
(T). Det är en enklare indelning än Hiiblers, 
men eftersom det rör sig om de yngsta och 
ganska stereotypa texterna är den tillräcklig. 
Texternas struktur framgår av tabell 1. 

Att uppdelningen av namnen och upprep
ningarna av handlingsformeln med tiden blir 
vanligare hänger sannolikt ihop med att anta-

NF 
NFT 
NFNF 
NFNFT 
Summa: 

NFNFNF 

l'4abs 
55 
26 
12 
5 

98 

2 

P.Xlbs 

16* 
9* 
8 
3 

36 

P4% 
56,1 
26,5 
12,2 
5,1 

99,9 

P5% 
44,4 
25,0 
22,2 

8,3 
99,9 

* en N(T)F och en N( 1 )FT dvs ett kort parentetiskt 
tillägg mellan namn och formeln 

Tabell 1. 
Tcxtstrukturer på sena runstenar i Mälardalen. 
- Text structures on late runestones in lhe Målar Valley. 

Tabell 2. 
De metriska typerna i runstenstexternas tillägg. 
— Metroc types in additions lo rominemoralive fin mula. 

let personer som skall minnas en familjemed
lem blir större: i Pr4-texter är det i genomsnitt 
2,25 personer, i Pr5-texter 2,5. Det är inte an
talet som är den direkta orsaken, utan det för
hållande att det blir vanligare att människor 
med skilda familjeband till den avlidna vill min
nas henne eller honom på samma sten. Det in
tressanta förhållandet är emellertid att behovet 
av att göra ett tillägg till standardstrukturen är 
konstant Det flödar inte av poetiska uttryck, 
men ändå kan man tala om att tilläggen av och 
till relaterar sig till två olika former av poetisk 
stil. Dels den som kan bestå av höjningar, halv
rad, långrad och allitterationer. Dels den som 
utgår från takträkning, tre versfötter per halv
rad, och som kan innehålla ändrim. 

För att närma sig de två formerna måste 
man först bortse från alla illa bevarade texter 
och texter där betoning och takt inte verkar 
spela någon roll. Då blir det tre typer kvar (ta
bell 2). Det är typ 1 med två höjningar eller be
tonade stavelser. Texter av denna typ innehål
ler ristarsignaturer bestående av namn och 
verb, t.ex. Öpir risti eller Lifstadn hiogg. Det är 
lakoniska monumentbundna konstateranden 
som är vanliga jämt Det är slutord för alla de 
processer som sätts igång lör att avsluta eller 
förklara ett jordeliv avslutat Skillnaden mellan 
Pr4- och Pr5-texterna ligger istället i att tillägg 
som kan betonas som långrader med fyra höj
ningar (typ 2) blir sällsynta i Pr5-texter medan 
sådana med tre versfötter eller takter (typ 3) 
blir vanligare (tabell 2). Talen är små och de ut
gör enbart en antydan till tendens. Tilläggen i 
Pr4-lexterna är ofta långa medan de i Pr5-tex-
ter är korta och formella. Texter av typ 2 kan 
delas i de som saknar, de som har svårhörda 
och de som har lätthörda allitterationer (tabell 
3). Det finns 12 texter med typ2-diktion bland 
Pr4-stenarna, men endast en, en allittererande 
text, bland Pr^-stenarna. Längre texter faller 
ofta i flera kategorier och somliga kan betonas 
på flera sätt. 

Stildatering 
Profil 4 
Profil 5 
Summa: 

Typ 1 
10 
04 
14 

",. 
30,3 
40,0 
32,6 

Typ2 
12 
01 
13 

% 
36,4 
10,0 
30.2 

Typ3 
11 
05 
16 

% 
33,3 
50,0 
37,2 

S:a 
33 
10 
43 

% 
100 
100 
100 
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text 

U898 
U308 
U828 
U1036 
U1122 
U130 

U758 

U759 
U1008 
UI 14 

UI 12 

U102 

SÖ308 

Dal 

P4 
P4 
P4 
P4 
P4 
P4 

P4 

P4 
IM 
P4 

P4 

P4 

P5 

Utan allitteration 
hann vaR gYepinn gystr §un larls 

roorgautr risti rynaR pessaR Fots 

lifikumi hiogg staein penna 

Kristr hjajpi siaj AndvettaR 

Krist hialpi sial Haemkels 

hann varö syikvinn a FJnnaeiöi 

Kristr hjajpi salu baeiRa 

arfi 

Svårhörd allitteration och cesur 

(hann varö syikvinn a Finnggiöl) 
Gud hialpi and hans 
eR bessi byR baeiRa Qöal ok aetlaerfi 
FinnviOaR syna a /Elgiastadumt 

Tiökumi u§ti rynaR bessi 

liökumi njti rynaR bessi 

Gud hialpi and hennaR 

Gud hialpi and haennaR - . 

Allitteration 

baeiR bvqqu i Runby ok b£ attu 
(Kristr hialpi salu baeiRa) 
Daet skal at minnum manna medan ma 

Onaems dottiR rjo. i £jdi 
(Gud hialpi and haennaR) 
runaR rista Igt Ragnvaldr' 
vaR a Grikklandi vas lids forungi t 

ok feajj jngibora bro aiina giaerdu 
rnykit maerki lyriR marqum? rnanni 

baeiRvaRu austr.. en OpiR risti 

enn lila t 

Höjningar är understrykna och cesur uttrycks med tre mellanslag. * Dåligt placerad etter svårhörd allitteration samt ingen eller svag 
cesur. t Det poetiska uttrycket bygger pä at! bönen är insprängt i berättelsen. I U130 passar bönen textens diktion. 1 UI 12 och UI 14 är 
det däremot lättare att ocksä höra bönerna som insprängningar i texten p.g.a. atl bönerna är cesurlösa. 

Tabel l 3 . 

T e x l e r av lyp 2, dvs. l i l lägg som kan läs.is som l å n g r a d e r m e d Ivra hö jn inga r . - Textes oj typ* 2. 

the nimmemorcitive forntida, whieh can lie read us long lines wilh four Stressed a n d rising syllahks. 

.e. additions lo 

Metriskt visar runstensmaterialet att man 
ägde ett grundläggande betoningssätt med två 
böjningar i en kort rad. Den kan man inveckla 
lill ett par halvrader och förse ined rytm, cesur 
och allitteration. Dessa varianter över en grund
form kan rymmas inom en text som en fri poe
tisk form, men man kan också bygga upp ett 
standardversmått för mer bundna former av 
dikt. Rimstenstexter är därvid att betrakta som 
fria poetiska uttryck i olika grader av formali-
seringdär man sällan har något all vinna pa all 
använda sig av utvecklade versformer eller mi-
niatyrdrapor. Del finns en tillstymmelse lill lo
kal poetisk form i texterna U112, 114 och 130 
som arbetar med att spränga in en bön i en i öv
rigt världslig, platsorienterad, berättelse (jfr. ta
bell 3). Det är elt exempel i miniatyr på poetis
ka uttryck som bär en samhällsförändring. 

När det gäller frågan 0111 var del poetiska 
börjar bar åtminstone en skald. Torbjörn, varil 
villig att nämna sig skald d i e r en uppvisning i 11 i 
vers med medvetna böjningar, ordval och rytm, 
men utan tydliga cesur-, alliterations- eller rim
mönster. Att det är tal om en poetisk text (typ 1 
odi 2) ser man bl.a. av de komplementära balv-

raderna, den strotiska formen, det berättartek-
niska greppet i de tvä första strofernas fjärde 
halvrad som underförstår något för meningen 
väsentlig!, nämligen alt Germund drunknade 
och att alla Gcrlaugs barn med Gudrik, utom 
Inga, dog. Del vi läser är 1 ooo-talets blankvers 
uppbyggda av halvrader med två böjningar. 
Torbjörn berättar i två avdelningar, med två stro
fer i var, 0111 hur del kom sig att Gerlaug ärvde 
sin dotter: 

Rad bu! 
(.a-it mundi fikk (ia-iiiaug inoydomi i 
[ia lingu [lau sun aöan hann drunknad! 
en sunn do siöan 
ba fikk bon (.utVik ha[nn let haggva staein]?* 

bennsa 
ba lingu bau barn en mar a-in liföi 
hon bet Inga 

bana fikk Ragnläsli i Snutaslaöiiin 
|ia varö bann clauör ok sunn siöan 
cn tnoöir kvarn at sunar at Ii. 
ba fikk hon /Kirik, bar varö bon dauör. 
bar kvarn Gacirlaug al atli lugn dottur s innat 
borbiorn skald risti runar. (U 29) 
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Runsten 

U I 18 
U1052 

U1102 
U0181 

U0485 

U 0 5 5 9 

U1004 

Dat 

P4 

P4 

P4 

P5 

P5 

P5 

P5 

Text 
hann vaR sunn RagnhildaR en ÖpiR risti runaR* 

InqulfR hioaa staein t=>ialfi hiogq staein 
Stookell baö Obvaginn haggva. 

en ÖpiR risti runaR. 

en OfaeigR OpiR risti 

Guö hjajpi and 

paeiR yjmu ut til Grikkia 

*Rimmad långrad 

Runsten 

SÖ 197 
U 118 
U73 
U337 
U 1052 

Dat 

Pr3 
Pr4 
Pr3 
Pr4 
Pr4 

Text 

Guö hialpi selu peira baet pan til kunni gaerva 
hann vaR sunn RagnhildaR en OpiR risti runaR 
Pessun maärki aeRu gar aeftiR syni InguR 
t>at vaRu fRaendR paeiRa. Guö hialpi and paeiRa. 
InqulfR hioqq staein bialfi hioqq staein 

Tabell 4. 
Texter av typ 3, dvs. texter med tre 
takter i halvraden. - Texts oflyjie ,. 
i.e. texts wilh three härs in half-liiie 
(trimeter). 

Tabell 5. 
Långrader i trimeter på sena 
runstenar i Mälardalen. — Long-
lines i trimeter on lale runestones in the 
Målar Valley. 

(Tyd du! Germund fick Gerlaug som ungmö, 
då fick de en son, innan han drunknade, men 
sonen dog sedan. Då fick hon Gudrik han [lät 
hugga?] denna jsten?], då fick de barn, men 
en flicka endast levde, hon het Inga. Henne 
fick Ragnfast i Snåttsta, då dog han och sedan 
sonen, men modern kom till arv efter sonen. 
Då fick hon Frik, därpå dog hon, där kom 
Gerlaug till arv efter Inga sin dotter. Torbjörn 
skald ristade runorna) 

Det verkar sannolikt att man bett Torbjörn 
formulera denna berättelse just för alt han var 
skald. I så fall var valet lyckligt för Torbjörn ska
pade med små medel en meningsfull berättel
se med en konstfull struktur vari många för
hållanden kompletterar varandra och mycket 
hänvisar till det osagda. 

Typ3-texter med tre versfötter (tabell 4) kan de
las i de som är långrader och de som är halvra
der. Det finns bara två långrader. Den ena kan lä
sas som rimmad. De tillhör båda Pr4-texterna. 
Överlag är de taku äknande raderna inte synner
ligen taktfasta eller strikta. De långrader av rim-

* Stenen är skadad. Rundjuret och texten är borta 
på elt parti som motsvarar ca iS runor beräkna! ef
ter avståndet indian runorna löre och eller skadan 
eller snarare ca 1;, runor odi etl par biorinskors-
ningar. Runföljden: »n lit hakua stain« eller dylikt 
skulle kunna passa. 

made halvrader i trimeter som vi stött på är inga 
väsentliga bidrag lill den svenska litteraturskat
ten. Set inan pä resten av Pr4-stenarna, de med 
ojämna nummer och pä alla PrS-stcnar linns det 
ytterligare några långrader (tabell 5). Relativt 
sett är de ganska många men i absoluta tal bara 
fem och även om flera trimetrar skulle kunna hit
tas förblir de kuriosa. Den nya diktionen passar 
inte runstenarnas förändrade syfte, men som ex
empel på att runstenar är uttryck för en föränd
ring är verserna intressanta nog. De är en variant 
av den ma lidens versmått och för att vara skriv
na på svenska är de tidiga. Några omedelbara ef
terföljare känner vi inte till, men vi kan hoppas 
alt det funnits för oss helt okända muntliga dikt-
traditioner under tidig medeltid. Hursomhelst 
är det järnålderns mentalitet som förirrar sig i 
dessa texter och medeltidens som slår rot. 

Som meter för långrader i en episk berät
telse lämpar sig det nya sättet att dikta lika väl 
som del gamla. Det finns redan under 800-ta-
let t.ex. i den typiska ideologiska övergångsdik
ten Ludwigslied och när versformen som poe
tiskt uttryck kommer hit pä 1 ooo-talet är det tal 
0111 intellektuell impor t Uttryckssättet har 
mött ell visst motstånd od i därför är del san
nolikt att det såsom nymodighet förknippats 
med en tradition som egentligen inte tyckte att 
grav- eller minnesstenar var rätta platsen att lå
ta pegasen sväva ut i epik. 
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32 Frands Herschend 

Sammanfattning 
Det finns två poetiska tekniker i runstensmate
rialet. För det första den ursprungliga beståen
de av halvrader med två höjningar, ofta sam
mansatta till långrader och av och till försedda 
med allitteration. Den stilen kan ses som en del 
av den metriska friheten kring versmåttet forn-
yrdislag. För det andra halvrader i trimeter. De 
är ganska sällsynta och än mer sällsynta som 
långrader för att inte tala om rimmade sådana. 
Stilen speglar europeiskt kulturinflytande. 
Båda teknikerna är avsedda atl i kraft av sin 
form uttrycka ett komplement till den nyktra 
beskrivningen av vem som minns vem. Man 
kan tycka att stenen och ornamentiken, och 
deras komplement, skriften, i sig själva skulle 
vara tillräckliga för att sätta den historiska situ
ationen i relief. Dock har man av och till velat 
bygga upp en längre kedja av kompletterande 
fenomen: minnet som länkas till stenen, länkas 
till ornamentet, länkas till skrift, länkas till en 
text om en händelse, länkas till ett vidare per
spektiv. Man kan sakligt berätta sig fram till ett 
vidare perspektiv, men man kan också ta hjälp 
av att den poetiska diktionen är ett annat sätt 
att tala, en inre mening i talet självt. Då kan det, 
för att sista ledet skall fungera, räcka med en 
ristarsignatur som »Öpir ristade«, om denna 
signatur hänger i luften med sina två betonade 
stavelser och innebär att något sker utanför 
textens uppenbara mening. Någonstans finns 
det m.a.o. en vidare innebörd och lika väl som 
den kan komma fram i en regelrätt långrad kan 
den antydas av allitterationen mellan två av fa
miljenamnen eller av att man var som helst i 
texten smyger in en till synes obehövlig poetisk 
diktion. I runstensböndernas Mälardal är det 
poetiska i språket djupt rotat i dagligt tal. 

Poesins funktion hör ihop med samhällets 
förvandling. Vad vi ser är viljan att ändra den 
poetiska diktionen, men också hur lite behov 
det finns av en poetisk diktion i texterna och 
överhuvudtaget av runstenar. Det är frestande 
att se stenarnas och poesins försvinnande i bör
jan av i i oo-talet som ett uttryck för en dogma
tisk fostran av den konverterade människan. 
Den mentala omskolningen går fort och det 
verkar inte ha funnits behov av någon Heliand 
eller den religiösa övergångspoesi som prägla

de kristnandet av det anglo-saxiska England. 
Kanske är det symptomatiskt att Beowulf, trots 
sitt uppenbart skandinaviska anslag och över
gångsideologiska innehåll, är ett engelskt ma
nuskript och inte ett skandinaviskt Beowulf 
skulle mycket väl kunna ses som ett manuskript 
producerat för omvändelse av skandinaver och 
i så fall tillhöra den period av anglosaxiskt mis
sionsarbete i början av iooo-talet som fessica 
Andersson och Linn Lager visat på (Andersson 
1994, s. 29, 46; Lager 1999, s. 47 ff). Följer man 
deras resonemang kan poesiförlusten i slutet av 
iooo-talet vara en effekt av Hamburg-stiftets vi
dare och mer dogmatiska religiösa syften. 

Att således peka ut samhällsförvandlingens 
förödande konsekvens för det enkla poetiska 
uttrycket i samband med berättelsen om dö
den, det är kritikens uppgift 
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Summary 

Frank Hiibler (1996) has carried out a tho
rough discussion of all Viking Age runestone 
texts in order to single out the alliterative ver-
ses. Of some 2000 texts only c. 30 meet his de-
mands. They are the only expressions of which 
we can be sure that they were meant to be ver-
ses. Hiibler sees runestone poetry as a stable 
phenomenon. In this art ide, however, the aim 
is to discuss the changes in the poetic diction 
in runestone texts and the poetic character of 
this diction. In the Mälar Valley the change is 
represented by the fact that the need for poe
lic diction or poetry on runestones disappears 
during tlie laler part of the 1 ith century. If we 
check this disappearance in relation to 
Hiibler's sorting of the possible texts from ac-
cidental verse, i.e. non-verse, to intentional 
verse, it seems that all texts, whether acciden-
tal or intentional, disappear in the same way 
and during the same period (cf. Figs. 1 and 2). 
Since we would bave expected the intended 
poetry to disappear in another way than the 
unintentional or in essence normal expres
sions, the disappearance invites a more detai
led discussion of what was felt to be poetry or 
poelic expression in the Late Viking Age ru-
nestone context The condusion reached sta
tes that there are two poetic forms: the old 
form based 011 the balf-lines with two stressed 
and accented or rising syllables and the new 

form in which the half-line consists of three 
measures, a trimeter no doubt imported from 
continental Europé. With these two poetic 
bricks more or less complex poetry can be 
composed. 

In the old meter the first step is to make up 
long-lines from complementary halves, then 
follows alliteration and other elements of style. 
The new meter is also used to build up long-li
nes of the same complementary quality as the 
old ones and there are a few cases of rhymed 
long-lines. The new poetic form is introduced 
already in the stylistic period Pr 3, in the midd
le of the 1 i th century and it becomes domi
nant in the stylistic period Pr 5. By that time, in 
the beginning of the 12th century, the need for 
poetic diction bad, probably for religious rea
sons, almost disappeared (cf. Tables 3—5). 

Rather than talkingof poetry on runestones 
in the Mälar Valley we should talk of a need for 
poetic diction. That this diction was considered 
to be poetry is indicated by the inscription by 
the poet Torbjörn 011 the monument U29. W7ith 
its strophic form, long-lines and hall-lines, de
spite its lack of systematic alliteration, assonan-
ce or rhyme, the text nonethdess meets the ba
sic requirements of the old poetic diction. 
Given the fact that it bas been signed by a man 
who calls himself a poet makes it difficult for US 
to deny that the text is indeed poetry. 
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