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Vangstenen (N 84) i Oppland fylke är en av
Norges mest berömda runstenar. Det beror inte
på själva inskriften, som är placerad på stenens
smalsida och som har ett ganska ordinärt inne-
håll (»Gåses söner reste denna sten efter Gun-
nar, (sin) brorson») utan på den rika ornamen-
tiken på stenens bredsida. Denna domineras av
ett stort vegetativt motiv, vilket kröns av ett fyr-
fotadjur, allt utfört i Ringerikestil (fig. 1).

Fyrfotadjuret på Vangstenen har i regel upp-
fattats som en lejonfigur. I sin översikt av bild-
framställningar och ornamentik på de norska run-
stenarna (NIyR 1, s. 159 ff) har exempelvis Bjørn
Hougen gett följande beskrivning (s. 163):

Over treet er plasert en løvefigur gjengitt i
kraftig bevegelse mot venstre. Dyret er
utstyrt med alle stilens karakteristiske
særmerker, den dobbelte kontur, lårspira-
lene, og manken utformet som små bladflik-
er. Foran løvehodet er anbragt et spiral-

motiv med bladfliker. Hele ornamentsiden
er temmelig forvitret og dekorasjonen til
dels svært utydelig.

Signe Horn Fuglesang (1980, s. 176), som också
uppfattar djuret som ett lejon, skriver rörande
spiralmotivet: »To the left of the lion head is a
spiral with tendril offshoots from the outer con-
tour and terminating in three tendrils», men
förslår ingen tolkning av denna detalj.

Fyrfotadjuren på runstenarna har tolkats på
en mängd olika sätt, men en dominerande upp-
fattning är att det handlar om lejonframställningar
som har brukats som kristna symboler (se utför-
ligt referat av den tidigare forskningen i Oehrl
2011, s. 48 ff). Alla fyrfotadjur på runstenarna är
dock inte att uppfatta som lejon, något som har
aktualiserats genom de studier som har genom-
förts av Sigmund Oehrls (2006; 2011). Ett tyd-
ligt undantag finns exempelvis på en av stenarna
i det i dag splittrade Hunnestadsmonumentet i
Skåne, DR 284 (fig. 2).
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Fig. 1. Runsten från Vang (N 84) i Oppland fylke,
Norge. Foto förf. 2010. —Rune stone at Vang in Opp-
land fylke, Norway.

Fig. 2. En av bildstenarna (DR 284) i Hunnestads-
monumentet i Skåne med en framställning av jättin-
nan Hyrokkin ridande på en varg. Foto ATA (efter
DR). —Picture stone from Hunnestad in Scania
depicting the Eddic ogress Hyrokkin riding a wolf.
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Fig. 3. Runsten vid Tullstorps kyrka (DR 271) i Skåne,
som sannolikt återger Fenrisulven och skeppet Nagel-
far. Foto förf. 2016. —Rune stone at Tullstorp Church
in Scania, probably depicting the wolf Fenrir and the
ship Naglfar.

Fig. 4. Runsten vid Ledbergs kyrka i Östergötland
(Ög 181) med en Ragnaröksframställning där Fen-
risulven slukar Oden. Foto Arne Gustafsson, Östgöta-
Bild/Runverkets bildsamling. —Rune stone at Led-
berg Church in Östergötland, depicting the wolf Fen-
rir as he eats Odinn.

Ristningen föreställer en människofigur som
rider på ett fyrfotadjur och som har ormar i såväl
munnen som händerna. Enligt den vanligaste upp-
fattningen är detta jättekvinnan Hyrrokkin som
dyker upp vid Balders bålfärd ridande på en varg
och med en huggorm till töm (se t.ex. DR sp. 338;
jfr dock Oehrl 2011, s. 66). Fyrfotadjuret måste i
detta fall tolkas som en varg, och det har flera de-
taljer med direkta motsvarigheter hos djurfigu-
ren på Vangstenen: det trekantiga örat, raden av
små flikar som följer nacklinjen (som alltså bör
återge ragg och inte man) samt den yviga svansen.

Samma typ av djurframställningar förekom-
mer även på flera andra skånska runstenar. Det
kanske mest slående exemplet finns på runstenen
vid Tullstorps kyrka (DR 271), där ett fyrfotadjur
avbildas löpande ovanför ett skepp (fig. 3). Även
denna figur har emellanåt kallats lejon, men många
har också hävdat att det handlar om en varg och
inte vilken varg som helst – utan Fenrisulven. Det
skräckinjagande skeppet nedtill på stenen har på
goda grunder uppfattats som en framställning av

skeppet Nagelfar och hela scenen som en Ragna-
röksskildring (se t.ex. DR sp. 326 f., 799; Moltke
1985, s. 250).

En annan scen hämtad från denna strid finns
på Ledbergsstenen i Östergötland (Ög 181, fig.
4), där en man angrips av ett fyrfotat djur av sam-
ma typ som på de ovan nämnda stenarna. Den
rimligaste tolkningen är att bilden föreställer
Oden som slukas av Fenrisulven (se t.ex. Moltke
1985, s. 171, 245 ff; jfr Oehrl 2011, s. 226 ff).

De paralleller som har anförts ovan visar att
fyrfotadjuret på Vangstenen i första hand bör åter-
ge en varg och inte ett lejon (jfr Oehrl 2011, s. 89).
Intresset riktas då mot den inledningsvis nämn-
da spiralfiguren, som är placerad framför djurets
mun och som mig veterligen aldrig har fått nå-
gon förklaring. Det är uppenbarligen ingen utlö-
pare av den trädliknande figuren nedtill på ste-
nen, utan ett självständigt motiv, som dessvärre
är något skadat. De flikar som skjuter ut i alla rikt-
ningar ger associationer till både strålar och rör-
else, och det ligger nära till hands att tolka denna
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Fig. 5. Ole Worms framställning av två av de försvun-
na stenarna i Hunnestadsmonumentet, DR 285 (t.v.)
och DR 286 (t.h.). Foto ATA. —Ole Worm’s illustra-
tion of two now lost stones in the Hunnestad monu-
ment, Scania.

Fig. 6. Magnus Rönnous teckning av bildstenen DR
286 i Hunnestadsmonumentet, Fm 65 i Kungl. 
Biblioteket. Foto ATA. —Magnus Rönnou’s sketch of
a lost picture stone in the Hunnestad monument, 
Scania.

detalj som en framställning av solen. Djuret med
sina öppna käftar är på väg att sluka denna, och
det står då klart att det förmodligen rör sig om
samma varg som på Tulltorps- och Ledbergsste-
narna, nämligen Fenrir.
Att solen vid Ragnarök slukas av en varg finns

omnämnt i ett par eddadikter (Vǫluspá 40; Vafþrúð-
nismál 46, 47) liksom i Snorres Edda (Gylfaginning
kap. 51; Edda s. 70), men det är oklart om det Fen-
rir själv eller hans avkomling Skǫll som svarar för
detta (se vidare Dillmann 1994, s. 369 f; 371 f).
Det kan noteras att djuret på Vangstenen har en
detalj som de övriga nämnda vargfigurerna sak-
nar, nämligen ett slags halsband återgivet med
dubbla linjer. Eventuellt skulle detta kunna vara
en framställning av Gleipnir, den förtrollade fjät-
ter med vilken asarna lyckades binda Fenrisulven
och som brister vid Ragnarök. Också den om-
ständigheten att djuret är vänt åt höger pekar
snarare på Fenrir än Skǫll, eftersom den senare
enligt Snorre (Gylfaginning kap. 12; Edda s. 18)
jagar solen över himlavalvet och alltså rimligtvis
bör ha rört sig medsols.
Motivet på Vangstenen framstår vid första

påseende som unikt, men kan ha haft en mycket
nära parallell på en av de försvunna stenarna i det
ovan nämnda Hunnestadsmonumentet, DR 286.
Bildframställningen beskrivs i DR (sp. 338) som
»ett dyr, der gaber over en ’maske’ ». Av Worms
avbildning (fig. 5) framgår att det har rört sig om
ett fyrfotadjur mycket snarlikt det som är avbil-
dat på stenen med Hyrrokkin. Man kan särskilt
lägga märke till det trekantiga örat, som tyder på
att även denna figur i första hand bör uppfattas
som en varg. Djuret sträcker sin tunga mot något
som påminner om en ansiktsmask, men där de
sammanflätade slingorna mer har formen av en
krans. Detta skiljer denna bild från de övriga
maskmotiven på danska runstenar (se samman-
ställningen i Moltke 1985, s. 258), även om man
måste räkna med att tecknaren kan ha förvanskat
framställningen en del. Samma ristning finns
även avbildad av Magnus Rönnou 1716, och det
verkar på hans teckningar inte helt givet att det
har handlat om en ansiktsmask (fig. 6).
Tolkningen av DR 286 som en framställning

av solen som slukas av en varg har tidigare antytts
av Eric Oxenstierna (1956, s. 74 ff, 152 ff). Han
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menade (s. 76) dock med stöd av runstenen DR
314 från Lund, som på kanten bär en ansiktsmask
omgiven av två motställda vargar, att det måste
ha funnits ytterligare ett djur på stenen som teck-
naren har förbisett. Det senare verkar högst
osannolikt. Sigmund Oehrl (2011, s. 218 f) har i
stället föreslagit att den numera försvunna sten
(DR 285) som låg omkullfallen intill DR 286 och
som också avbildade ett fyrfotadjur, ursprungli-
gen stod intill den förstnämnda och att de två till-
sammans har bildat ett motiv snarlikt det på
Lundstenen. Även han anser att det här handlar
om Fenrir, men att djuret genom att beröra
ansiktsmasken med tungan visar undergivenhet
mot det som masken antas representera, nämli-
gen guden Oden (Oehrl 2011, s. 220 f). De båda
djurfigurerna har en ganska olikartad utform-
ning och även om båda förmodligen ska uppfat-
tas som vargar är det mer tilltalande att tolka
dem var och en för sig. Inte minst den avvikande
orienteringen på djuret på DR 286 talar för detta.
Jag tror alltså att motivet med en varg som

slukar solen även har funnits på Hunnestads-
monumentet, och att vi både här och på Vangste-
nen bör räkna med en framställning som syftar
på Ragnarök. Det finns i så fall – vid sidan av det
bekanta motivet med Oden som slukas av Fenris-
ulven – ytterligare ett bildmotiv med Ragnaröks-
anknytning på runstenarna. Sådana tycks inte ha
varit helt ovanliga i vikingatidens slutskede och
förekommer även i kristna sammanhang, t.ex. på
Ledbergsstenen, som också har ett kors på kan-
ten (fig. 4). En tilltalande tanke som ofta har
framförts är att de kristna missionärerna använ-
de Ragnarök som en metafor för Yttersta domen.
Vangstenen är som nämnts ornerad i Ringe-

rikestil och har daterats till 1000-talets första
tredjedel (NIyR 5, s. 242; Spurkland 1995, s. 7 f).
Ungefär samma datering, men med en tidigare
början (ca 975–1025), har föreslagits för stenarna

i Hunnestadsmonumentet som tillhör samma
stilriktning (Stoklund 2000, s. 266). Att motivet
med den solslukande vargen dyker upp vid just
detta tillfälle, ganska exakt tusen år efter Kristus
är säkert mer än en tillfällighet.
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