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Ett rättsdokument från en fornsvensk offerlund. 

Oklundaristniiigen, en nyupptäckt östgötsk rökrune-inskrift. 

Av 

A R T H U R NORDEN. 

ti vimmel av gestalter ur en bister och mörk tidsålders 
drama drager förbi blicken, när man tänker tillbaka på 
det vördnadsvärda litterära dokument, som utgöres av 
landskapet Östergötlands runstenar från vikingatiden. 

Där är Varin, den sorgbrutno fadern i Rök, som i sin ålders höst 
avlar en ättling för att skaffa en hämnare åt sin av lömska fiender 
slagne son Vamod. 

Där är Gulle, den "gode bonden" i Högby, som fick fem söner, 
vilkas levnadsöden kommit att bli oss en sådan handgriplig lektion 
om vikingatidens utåtriktade svenska världserövrarsläkte. För 
lidens stormar drevo landskapets söner omkring på Europas alla 
hav — vi läsa deras manligt osentimentala epos på runstenarna vid 
våra bondgårdar och kyrkor. 

Hemma eller borta — det kom på ett ut. överallt lurade fara och 
död på mannen. Fåmäld och behärskad finner sorgen över frän-
dernas öde sitt uttryck i de konventionella orden: "N. N. reste ste
nen efter N. N, sin son, en redlig yngling", "en god bonde". Gripande 
talar faderssorgen från stenen vid Ä kyrka, ditburen och rest av 
Frösten åt minnet av sonen Sigmund: 

O-glad ditbar han 
d e n bördan! 

Men tiden rymde även andra ideal än kampglädjens eller den 
fatalistiska undergivenhetens. Det fanns även en strävan efter hu
man kultur, som vackert kommit till uttryck i den provinsiella rätt
skipningen på tinget och som fått ett innehållsmättat uttryck i den 
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knapphändiga men talande karakteristik, som en hustru på Hovgår
den i Tåkerntrakten givit sin man på den minnessten, hon rest efter 
honom: 

Han var av människor 
m i n s t en niding. 

En man, bekännande sig till detta humana ideal och strävande 
efter att "m i n s t av alla" vara en niding, har lämnat efter sig 
ännu ett östgötskt rundokument, som efter tusen års förgätenhet nu 
nyligen kommit i dagen och som med skäl kan göra anspråk på att 
anses vara Östergötlands närmast efter — den i allo enastående — 
Bökslenen märkligaste runinskrift. Dess betydelse beror ej allenast 
därpå, att den i blixtbelysning avslöjar ett helt, dramatiskt kapitel 
ur en av vikingatidens bistra vardagsromaner från en svensk bygd, 
Norrköpingsbygden, utan den har en kulturhistorisk betydenhet 
långt utöver den lokala räckvidden: den utgör ett märkligt bidrag 
till germansk rättshistoria överhuvudtaget. 

Om forntida svensk rättsåskådning och rättspraxis saknar man 
visst icke kännedom, men man har ej haft lyckan att kunna bygga 
denna på direkt dokumentation, d. v. s. på juridiskt urkundsmaterial 
från tiden själv. Runstenarna från förkristen tid låta praktiskt taget 
aldrig ett förefallet rättsförfarande framskymta ur de ordfattiga 
stenstilssatserna. Vad man känner om forntidens svenska rättskip
ning har man fått sluta sig till ur do medeltida landskapslagarna 
med deras ofta kvarstående rester av hednisk världsåskådning samt 
ur de isländska sagornas skildringar ur ett tämligen allmängiltigt 
nordiskt forntidsliv. 

Ett liv, i vilket ju särskilt b 1 o d s h äm n d s k r a v o t ständigt 
formade och omskapade människors och ätters öden: verkande med 
en förödande automatisk kraft stod det utanför och över den en
skilde och drev honom motståndslust in i konflikter med den på 
linget skipade härads- och landskapsrätten. 

Det är en sådan konflikt, som tydligen ligger bakom den nu an
träffade östgötska runristningen. Vi torde vara berättigade att se 
dramats förspel på detta sätt: 

Ett dråp i ätten. En tvist om åker och hägnad, fä eller fiske. 
Gamla tingsträtor, som släpa sig igenom generationers minne, vad 
veta vi? Alltnog: två män hado mötts till ett hetsigt téte-å-tete. Bio-
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det sjuder, och ord föder mord. Ett hugg blänker till. Och där lig
ger den ene. Död. 

Dråparen står kvar med sin trista gärning. Med återvändande be
sinning frågar han sig förfärad, vad som nu skall hända. 

Ty — han är "minst av alla en niding". När uppbrusningens rus 
dunstat bort, är han en bonde bland andra bönder — en helt van
lig människa, en man som längtar hem till hustru och barn, till 
åker och gröda, till fä och fränder. Hela hans inre reser sig i upp
ror mot den tanken, att han nu är dömd att bli en skogsgängarc. 
som skall löpa vill och fågelfri som varg i veum, bo i ris och röse 
och stjäla sig till födan. Han vill tillbaka in i det samhälle, som han 
nyss genom ett ögonblicks bristande självkontroll ställt sig utanför. 

Kort sagt: han vill sona sitt brott och bli densamme igen, som 
han förut varit. 

I ett primitivt samhälle, reglerat av den barbariska lagen om "öga 
för öga och tand för tand", är en dylik återgång omöjlig. Där tages 
liv för liv utan barmhärtighet. 

Det vittnar nu särdeles vackert om den nordiska rasens tidigt ut
vecklade sinne för human rättsmoral och dess höga kultur, att man 
här uppe redan under full vikingatid skapat ett rättsinstitut, som 
möjliggjorde ett fredligt biläggande av tvister på liv och död, så
dana som den här antydda. Ty ett dylikt fredligt biläggande av ett 
dråpsmål under 800-talets senare del eller 900-talets början är just 
innebörden i den nyfunna runinskriften, det första autentiska rätts
dokumentet från den hedna svenska lagstiftningens dagar. Den 
kastar ett plötsligt ljus över en av do märkligaste institutionerna i 
denna hedniska svenska rätt: h e l g e d o m s f r i d e n , asylrätten 
vid bygdens kultställe. 

Ristningen befinner sig å toppytan av ett litet berg vid gården 
O k l u n d a i ö. Husby socken å Vikbolandet, ett par mil öster om 
Norrköping. Den har här legat övermossad i ett årtusende och, trots 
att den befinner sig blott 9,5 m. från stugans ena — nordöstliga — 
hörn, undgått upptäckt; förklaringen är den, att man sällan gär på 
denna sida av berget, där en planterad häck befinner sig. Eljest har 
den nuvarande ägarens släkt bebolt gården i 200 år. 

Det var denne ägare, lantbrukaren Vilhelm Andersson, som först 
(1929) såg ristningen, då han en kväll i solnedgången befann sig 
utanför boningshuset och lade märke till, hurusom de sneda strå-
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larna läto ett antal små fina streck framträda å berghällen. Vid 

en rengöring visade sig dessa tillhöra runor av en liten, finmejslad 

typ. Vid min granskning — dä jag under forskningar just i denna 

trakt kom tillstädes — var det lätt att fastslå, att runorna til lhöra 

det svensk-norska alfabet, de s. k. kor tkvis t runorna, som även kom

mit till användning å Rökstenen och därför ofta bruka kal las rök-

runor. Den nya Oklundainskriften är den sjunde ristningen i Öster

götland, i vilken denna runtyp kommit till användning; redan tidi

gare ha dessa runor haft sin talrikaste förekomst1 i Östergötland, 

som nu klar t framstår såsom runtypens frekvenscentrum.2 

Ristningen gör redan genom arrangemanget av runrade rna ett 

ålderdomligt intryck. Det är samma uppradande av runo rna i un

der varandra ställda linjer, som vi känna från Rökstenen eller från 

andra r istningar, äldre än den med slingor och djurorner ing för

sedda yngre runstensti lens genombrott. Särski l t Östergötland är 

rikt på dylika r is tningar från 800- och 900-talen, bl. a. finnes en 

direkt parallell till Oklundaristningen på en liten bergtopp vid Ingel

stad invid Norrköping. 

Ristningen upptager en obetydlig y ta ; den fyrradlga delen av in

skriften mäter i längd 24 cm., i höjd 18 cm. Den tvärställda radens 

längd är 28 cm., dess bredd c:a 5 cm. Runorna i den fyrradiga in

skriften äro huggna med ett skarpeggat stålinstrument, vadan de 

små, nästan preciösa tecknen visa en spetsigt V-formad snittprofil; 

i den stupställda raden äro do huggna med ett annat, grövre instru

ment, som givit en bred, flack skåra , och även texten angiver ut

tryckligt, att denna rad huggits av en annan person än den, som 

huggit inskriften i övrigt. 

Ristningens lilla format, de distinkt huggna, smala, tättställda ru

norna mellan jämna radlinjer, allt bidrager att framkalla intrycket 

av något prydligt och välberäknat. 

1 Följande östgötska ristningar äro utförda med svensk-norska runor: 
"Kälvesten" ( B r å t e : ög 8), Boberg (ög 38), Ingelstad (ög 43), Slaka 
(ög 117), Rök (ög 136), Skärkind (ög 174), Oklunda. 

2 Vågar man ej också säga: s p r i d n i n g s h ä r d ? v o n F r i e s e n 
har en gång (Sv. turistför:s årsskr. 1906, sid. 45, och Upplands runstenar 
1913, sid. 4) antagit, att den norsk-svenska typen utbildats på Gotland. Vida 
bättre skäl kunna anföras för, att processen försiggått i Östergötland, jfr 
B r å t e , Östergötlands runinskrifter, sid. XII. 
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Vid beskrivningen av ristningens olika detaljer kallas här partiet 
med de fyra över varandra placerade runräckorna för A, den tvär-
ställda raden för B. Den översta runräckan betecknas som I. den 
därunder placerade som II o. s. v. 

PARTIET A. 

R ä c k a n I, r u n a n 1. K är särdeles skarpt huggen och visar 
å stavens mitt on åt höger snett nedåtriktad bistav. Typen är alltså 
den svensk-norska runradens n- r , ina. — 2. är ett R, r, distinkt 
hugget. 

3. h, u, likaledes skarpt hugget. Den svagt krökta bistaven 
utgår från huvudstavens mitt. 

4. och 5. D, p\ dubblerad. Formen är den svensk-norska runra
dens, d. v. s. den böjda linjen utgår från huvudstavens ändar. 

6. -1, 3- Huvudstaven skarpt och tydligt huggen, men partiet kring 
bistaven har — sannolikt vid huggningstillfället — blivit nägot ut-
svackat; den snett uppåtriktade bistaven framträder dock fullt tyd
ligt som en ränna i utsvackningens botten. Bistaven syns något över
skjuta huvudstaven åt vänster (kan ha skett vid stansens instäl
lande i sitt läge. Jfr dock I I : 15, I I I : 10). — 7. Skarpt hugget r, fl. 

8. Ordavdelningstecken, bestående av tre vertikalt ställda lång
smala punkter: \.1 

9. Omedelbart intill dessa punkter går en mindre men skarpt pro
filerad grund sprickbildning fram genom stenhällen. Ristaren har 
tydligen räknat med denna spricka såväl i rad I som i rad II som ett 
I, j (jfr rad I I I : 7—8 | r , in). — 10. K R, fullt distinkt instansat. 

11. ', den svensk-norska runradens s. 
12. p, a. Huvudstaven är svagt krökt och fullt tydligt huggen, 

likaså bistaven. 
13. En runa av unik form: en huvudstav, som ett kort stycke från 

de bägge ändarna avskäres av korta, horisontellt ställda tvärstavar: 
t. Rimligtvis avses den svensk-norska runradens F-, b. 

14. \ eller kanske +, a; den ät vänster överskjutande delen av 
bislaven är dock måhända oavsiktlig och sammanfaller med en vid 
huggningen uppkommen urflagring. 

i Tre a fyra punkter är det för kortkvistrunraden typiska avdelnings
tecknet (Birka/stcnen m. fl.). Förekommer även i samgermansk runskrift 
(Gallehushornet, Charneyspännot, Järsbergsstenen o. s. v.). 
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15. Snarast ett 1, t- Bistaven framträder fullt tydligt, ävenså det 
väsentligaste partiet av huvudstaven. 

Sammanfalla vi så ovan gjorda iakttagelser, blir första runräc-
kans innehåll följande: 

(I) p K h D D • r l l r ' Y t Y 1 (I) 

n r u b J) a n n s a b a t 
spricka 

Fig. 116. lii.-liiiiigeiis läge invid stugan vid Oklunda; pilen anger ristnings-
ytan å bergtoppen vid häckens ände. 

Inalles består raden av 13 verkligt huggna bokstavstecken, var
till kominer ell avdelningstecken; tillsammans utgöra alltså de ristade 
tecknen 14. Medräknas den vänstra begränsningslinjen samt spric
kan, vilka sannolikt båda Im ljudvärdet i, blir antalet 16. 

R ä c k a n II, r u n a n 1. Etl full! distinkt', s. 
2. h, U, tydligt hugget. — 3. 1, t, likaså. — 4. |, j , likaså. — 

5. h, U, likaså. — 6. |, i. 
7. D, P- Linjerna stå fullt skarpa. — 8. I, j . 
9. 1, t- Bistaven är mycket kort. 
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10. (•, a. Bistavens fria ände löper oprecist in mot den övre 
punkten i det följande avdelningstecknet. 

11. Avdelningstecken av samma typ som det i räckan I. Det är 
påfallande, att avdelningstecknet i rad II befinner sig omedelbart 
under det i rad I. 

Fig. 117. Bergytan med ristningen. 

12. Strax t. h. om den från rad I nedlöpande sprickan, som även i 
denna rad kan uppfattas som ett |, j , befinner sig runan 

13. r, (1, i likhet med de närmaste fullt distinkt huggen. 
14. ', S. 

15. +, a. Runan är här — såsom nedan i I I I : 10 — tecknad med 
bistaven helt övertvärande huvudstaven, såsom i den danska run
raden. Den till vänster överskjutande delen av bistaven är dock 
obetydlig. 

16. V, f. 
17. I den följande runan är den raka huvudstaven fullt tydligt 

huggen, medan däremot en böjd bäglinje, som från undre radstrecket 
löper in mot huvudslavens övre del, är så tunn och grund, att den 
med all sannolikhet icke är avsiktlig. Frän huvudstavens övre ände 
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kan en bistav tänkas gä i sned riktning nedåt, så att den löper in i 
nästa runas huvudstav. Runan 17 vore i så fall att uppfatta såsom 
t, |. Bistaven vore emellertid i så fall anmärkningsvärt lång. — 
Sannolikheten synes mig tala för, att runan är alt uppfatta såsom 

I, i. 
18. Mod större sannolikhet torde nämligen den nyssnämnda bi

staven tillhöra här ifrågavarande runa, vilken härigenom vore att 
uppfatta såsom 1 , en i ristningen isolerad typ, som väl snarast bör 
förstas som ett — på grund av en djup spricka till höger om runan 
— bak- och framvänt K, k-

Det därpå följande partiet utgöres, som nämnt, av en naturlig 
spricka. Sannolikt är denna äldre än ristningen, vadan några ris
tade tecken här icke torde ha befunnit sig. Är detta antagande rik
tigt, har raden alltså innehållit följande tecken: 

' n 1 I n I D I 1 r i l r ' \ V I 1 

s u t i ti i p i t a : ii) n s a f i k 

Bokstavsleckneus antal blir med denna läsning 16 (17); avdel
ningstecknet ökar detsamma till 17 (18). 

R ä c k a n III, r u n a n 1. D p, i likhet med radens övriga 
runor fram till nr 17 distinkt huggen. 

2. I, i. - 3. ", S. - 4. H, a. - • 5. ,, R. 
6. Avdelningstecken som de föregående, d. v. s. tre i vertikalled 

placerade punkter. 
7. I. i - 8. K n. - 9. ', S. 
10. -f, a. Bistaven övertvärar huvudstaven som i den danska run

raden. — 11. F, f. 
12. Från övre änden av den raka huvudstaven utgår en fullt dis

tinkt, åt höger nedåtriktad bistav. Runan är alltså att uppfatta såsom 

r, i. 
13. +, a. Bistaven förefaller skjuta något över på vänstra sidan, 

varigenom ett a av samma typ som i I I : 15 och I I I : 10 uppstår. 
14. h, u. " 15. i, s. - 16. t , a. - 17. K, k. 
18. Huvudslaven är rak men nu grund och suddigare i konturen 

än de övriga; runan bör läsas som |, j . 

19. ., r. 
20. Sannolikt ett avdelningstecken av samma lyp som de före

gående. Löper med sin övre del in mot en trasighet i ytan. 

211 — Fornvännen 1931. 
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Med ovan angivna tolkning av de enskilda tecknen blir radens in
nehåll följande: 

l> I ' -I . i I p ' + v r • \\ • + K I i • 

P i s a R : i n s a f I a u s a k i R 

Bokstavstecknens antal är 18; även i denna räcka förekommer elt 

Fig. 118. Ristningen i konturteckning. 

säkert avdclningstockcn jämte ett nägot osäkert, vadan antalet ristade 
tecken är 19, eventuellt 20. 

R ä c k a n IV. Alla tecknen äro här fullt oomtvistliga, med skarpa 
snittproliler. Radens främre begränsningslinjc utplånad av en tra
sighet i berget. 

1. K, k, här g. — 2. h, U. 
3. \, n. Bistavens riktning felaktig. 
4. H", a"runa med bistaven blott på ena (vänstra sidan). 
5. K, r. 
6. Avdelningstecken, likt de föregående •' 
7. f, f. - 8. +, a . - - 9.0, b. - 10. i, i. - i i . R, r . - i-'. K, u. 

- 13. K n. - 14. [, a. - 16. ,, R. 
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Baden läses all tså: 

C h t J i t i f t f t i l t K t r i 
k u n a r : f a p i r u n a R 

Bokstavstecknens antal ä r 14, vartill kommer elt skiljetecken. 

339 

Fig. ll!i. Avgjulning av Okliimlai i.-tiiingeiu 

P A R T I E T B. 

Don tvärställda r ä c k a n V. 

1. f\, U. fullt urskil jbar , oaktat belägenheten nära etl skadat parti . 

2 . I, i. 

3. V, f. grunt huggen men fullt urskil jbar. 

4. I, i. - 5 . P , n. 

6. Avdelningstecken, bestående av tre punkter, i likhet med de 

föregående. 

7. D, b. — 8. I, i. — !). och 10. 1 resp. 1, t. — 11. r, | . 
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^Wu$6i)TÉ&én'. 

Fig. 120. Den äldsta kartan över Oklunda, Johan do Rogiers av år 1650 (?). 
— Läget av runristningen, Kyrkbergct och Lundbacken angivet av A'. N—n. 

12. V, f. Ordskillnaden är här ej markerad. 
13. +, a. Bistaven övcrtvärar här huvudstaven. 
14. D, b. - 15. |, i. 
Radens bortre begränsningslinje fullt tydligt huggen, den motsva

rande främre linjen omöjlig att urskilja till följd av berghällens 
trasighet. 

Raden läses; 

K i r i r - : D 1 1 1 P l ^ + D I 
u i f i n - . h j t t a f a b i 

Bokstavstecknons antal är 14, vartill kommer ett avdelningstecken. 
Baden är — såsom förut nämnts — huggen med ett annat instru
ment än den övriga texten. Huggspåron äro bredare och mera runda 
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i bottnen, bokstäverna göra ett flackare intryck än de i raderna 
I—IV. 

Först när man övergår från den tämligen lätta transkriberingen 
till inskriftsgätans dechiffrering, grumlas förstahandsintrycket av 
behaglig reda och klarhet, och man tror sig i förstone stå inför ett 
nytt Bökstensmysterium. när man sammanställt följande ordflätor: 

n r D b b a n : n s a b a t 

0 
s u t i u i b i t a : n s a f i k 

t r 

b i s a R : i n s a f 1 a u s a k i R «• 
Hl 

k i i n a r : f a Ji i r u n a R V 

Jag bekänner, att jag till en början stod konfunderad inför upp
giften att finna det inre sammanhanget i dessa ordramsor, i vilka 
man ju lätt läser, att Gunnar resp. Vifinn gjorde runorna och att 
Gunnar "sökte detta vi" (d. v. s. offerlund, gården heter ju Ok
lunda!), där han "band" något samt att han var "saker" till ett brott, 
men själva greppet på hela inskriften fick jag från professor Otto 
von Friesen i Uppsala, vars tränade runologblick naturligtvis ge
nast såg, att inskriften skall läsas nedifrån uppåt, då det hela ord
nar sig till ett begripligt sammanhang. 

Den tolkning av inskriften, vilken jag här nedan framlägger, har 
också tillkommit under livligt meningsutbyte med professor Otto 
von Friesen, och även om jag på ett par punkter sökt mig fram på 
egna vägar, är jag dock glad ätt i stort sett kunna få känna bakom 
mig stödet av hans mäktiga auktoritet. 

Jag börjar alltså läsningen med 
M o m e n t 1, rad IV: KhvNK i RDIRhpr. 

rad I U : DN. | 
Såväl här som i rad V avskiljes mansnamnet från texten medels 

ett avdelningstecken, vilket i inskriften i övrigt blott användes som 
logiskt skiljetecken för markerandet av de olika momenten i den i 
inskriften meddelade händelsekedjan. Kunar är naturligtvis fsv. 
Gunnarn, vars bägge assimilerade slutljud å de östgötska runstc-
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n a r n a förete en vacklande stavning1 : mot tre K, r (Oklundaristnin-

gens då inberäknat ) , förekommer blott ett Å, -R. — fapi, en särskil t 

från Rökstenen välkänd, ålderdomlig pretoritiform, sammanhörande 

med det isl. fd, "skriva, teckna, rista". Såsom von Friesen, "Rök

stenen", sid. 33, med anförande av övriga runinskrifter, innehål

lande fapi, uppvisat, saknas alla belägg för, alt ordet — såsom S. 

Bugge och efter honom Bråte hävdat — skulle betyda "lät r ista". I 

samtliga förut kända elva fall anger ordet, att den i subjektställning 

nämnda personen själv utfört r istningen. Allt synes mig tyda på, 

att detsamma är fallet även vid Oklunda, såväl beträffande G u n n a r 

som den i rad V nämnde Vifinn. — pisaR, "dessa. P lu r . nom.-ack. 

fem. visar i runsvenskan jämte det vanliga pisa (d. v. s. Piessa, 

pessa, kanske också p issa) även bisaR (fisl. b e s s a r ) , Malstad, L 

265. 684, 948. 

B e t y d e l s e n : Gunnar ristade dessa runor . 

M o m e n t 2, rad III: iM+rW+Kli I insaflausakiR: 
Raden bör — jag har hä r tillgodogjort mig prof. von Fr iesens 

uppslag — upplösas så: in sa flau sakir. 
jn är den vanliga konjunktionen fvn, en fsv. sen, "och". Om den 

östgötska uttalsformen på Rök-(och Oklunda-) inskrifternas tid se 

von Friesen, Rökstenen, sid. 32—33 (antagligen sen). 

Sa, fsv. sa (R) , "den, han" . — flau, flo, pret. av floeja eller flyia, 

"fly". Formen är sällsynt ("kommt n u r alt und dichtorisch vor, sonst 

hat das Wor t schwaches prat.", A. Noreen, Altisl. grammatik § 942, 

3073a 478, anm. 2). — sakiR, fgv- saker, fisl. sekr, A. Noreen a. a. 

§ 2691: " 1 . skyldig, sagskyldig, slraffskyldig; 2) fredlos; 3) skyldig 

til at betale noget som Mulkt eller Boder" (Fr i tzner ) . 

B e t y d e l s e n ä r : "och han flydde, saker till (ett dråp") ." 

M o m e n t S, rad I I : 'MIMDI1P ; 

Medan ristningens övriga satser — bortsett från de bägge inled-
1 B r å t e , Östergötlands runinskrifter, Inl. sid. XXVII, anser att assimi

lationen av rR i regel givit RR och förklarar det ävenledes förekommande -f 
som en analogibildning efter ack. sing. 

2 Givetvis kunde det tänkas, att Gunnar begått även nägot annat svå
rare brott. Men hela rätlsförfarandct, såsom han skildrar det, visar, om 
det sammanställes med Gutalagens uppgifter (se i det följande!), att det 
blott kan vara fråga om ett dråp, som han begått. 
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ningssatserna i raderna IV och V — börja med ett stereotypt in, 
"och", lägger man märke till, att varje förbindande konjunktion mel
lan satserna i momenten 2 och 3 saknas, vadan sammanhanget här 
kännes oväntat kärvt och oförmedlat. Man erfar liksom en törn, 
när man läser detta . . . "och han flydde saker till ett dråp sökte 
denna helgedom". Utan tvivel har det varit ristarens avsikt att låta 
även denna sats inledas med ett in, men av något skäl har han ur
aktlåtit detta och sedan sökt gottgöra skadan genom att i stället 
placera sitt in främst i ristningens översta rad. (Se nedan!) 

Raden bör påtagligen upplösas i följande ord: silti ui bita. Av 
dessa äro suti fisl. sötti av ssekja, "4. soge hen til et Sted", ui 
är fisl. vé, fsv. vi, (fsv. vä, ve, Söderwall): "2. Helligdom hvor der 
foregaar Of ringer" (Fritzner). 

B e t y d e l s e n är: "sökte detta 'vt " ( = offerlunden vid Oklunda). 

M o m e n t 4, rad II och I : ( | ) r ' + m [(I)P]RM>D + P i 
Jag upplöser detta på följande sätt: 
Det inom klämmer satta j(l)r], ifl, finner jag ingen annan rim

lig förklaring för än den jag nyss angivit: att det representerar ett 
av ristaren vid instansningen av satsen "moment 3" utcglömt in, 
"och", som han på detta hjälplösa sätt placerat ovanför den plats, 
där det egentligen hade bort stå, därvid alldeles bortseende ifrån, 
att han — då han senare förde texten vidare in över rad I — fick 
den fullt språkvidriga ljudsanimanställningen nrtlppan Jag avlägs
nar därför delta in ur moment 4. 

Återstoden upplöser jag så: (j)n S3 fik rtlddan- Jag hur förut 
behandlat in och sa. Ordet fik måste vara pret. av få, "fick", då ju 
ordet måsto utgöra satsens predikat och jag icke ser någon möjlighet 
att här insätta något annat verb än fik. Som satsens objekt måste 
ett substantiv vara underförstått, till vilket participet ruddan bör 
vara fogat såsom objektivt predikativ; på samma sätt underförstår 
ristaren i rad I objektet (här något ord av kategorien snett) till ver
bet band. Det av ristaren åsyftade objektsordet till fik bör ha avsett 
dråparens skuld, ty ruddan kan näppeligen hänföra sig till något 
annat verb än ryöja, impf. ruddi, "5. gjore Ende paa noget, saa at 
deraf ikke er noget tilbage". I isländskt lagspråk förekomma fra
serna rySja döm, ryöja kviS, ryöja lögrettu, vilka — om ock icke 
tillämpliga på vårt sammanhang — dock visa, att förbindelsen ryöja 
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+ subst. tillhörde den samtida jnrisprudensens gängse fraseologi. 
— Dubbelskrivandet av konsonanten i ruddan återkommer även i 
rad V:s (hitta. 

Satsens betydelse blir då följande: "Och han fick (sin straffskyl
dighet) undanröjd", d. v. s. "han sonade sitt brott". 

M o m e n t 5,- rad I : ( | ) r 'W1 
Satsen upplöses i (j)n sa bat, där bat knappast kan vara något 

annat än band, "band". Underförstått är enligt min mening subst. f. 
ssett, "Förlig, Overenskorast". Binda ssett, "skaffa rättslig giltighet 
åt en förlikning", är en kurant fras i likhet med flera andra dylika 
av Fritzner förtecknade: bjöSa, taka ssett, leita um ssetfir, greida 
upp ssett, koma svett å. 

M o m e n t 6, rad V: MCI h • DU 1 tT+DI 
Om bruket av avskiljningstecknet efter personnamnet har jag ovan 

talat, likaså om den dubbelskrivna konsonanten. 
Namnet Uififl vill man naturligtvis gärna uppfatta såsom Vi-Finnr. 

"Finn vid vi'et", d. v. s. tempelgoden. Hans inskrift innebär ju blott 
en attestering av riktigheten av Gunnars uppgift, att denne vunnit 
laga förlikning med sina vederdclomän, och då Gunnar sökt tempel
lundens skydd under sin flykt, är det ju självklart, att tempelföre
ståndaren är närmast till att utfärda en dylik immunitetsförklaring. 
Några oöverstigliga språkliga hinder för en dylik tolkning av nam
net uifin finnas ej, då bortfallet av slut-r redan var i full gång vid 
den tidpunkt, då Oklundaristningen tillkom. Bråte förtecknar, a. a.. 
sid. XXX, ett 65-tal fall av assimilerad eller bortfallen ändelse å de 
— visserligen något yngre — östgötska runristningarna, 

ö v e r s ä t t n i n g : "Vi-Finn ristade detta". 

R i s t n i n g e n s å l d e r . Vid daleringen av Oklundaristningen 
har man att hålla sig dels till runtecknens grad av överensstämmelse 
med dem i denna runtyps klassiska urkund, Rökstenen, dels till 
vissa språkliga drag. 

Medan flertalet runor i Oklundainskriften i detalj ansluta sig till 
motsvarande tecken å Rökstenen, visar runan b en helt avvikande 
form: t mot Rökstenens jf, och runan a, som å Rökstenen har for
men K, uppträder i Oklundainskriften med ett flertal varianter: i 3 
fall med bistav snett uppåtriktad till höger, i 1 fall med svagt över-
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skjutande dylik bistav, i 2 fall med bistav snett nedåtriktad till vän

ster (som å Kälvesfcn), i 2 fall med svagt överskjutande dylik bistav 

och slutligen i 3 fall mod bistavens bägge hälfter jämnt fördelade ä 

ömse sidor om huvudstaven. I Ingelstadsristningons a s träcker sig 

bistaven icke över på vänstra sidan. 

E n l ikar tad ans lu tn ing till den danska runradens t - runa v isar 

icke Oklundar i s tn ingcns r, som dock i s täl let uppv isa r den avvi

kelsen från Rökstenens r , at t bistaven i 1 fall ä r r ik tad snett 

uppåt åt höger. Synbar l igen ä r det dock blott p lacer ingshänsyn, 

som framtvingat denna avvikelse . 

Tendensen att låta b i s tavarna u tgå ett s tycke nedanför huvud-

S tavamas ände, som är typisk för kor tkv i s t runraden , ha r i Oklun

dar is tn ingen p räg la t egent l igen blott r u n a n h. X D är det an

märkn ingsvär t , att ha lvs l ingan s tändigt u t g å r från huvuds tavens 

ändar , detta i olikhet mot å Rökstenen. 

Emeller t id ä r det tv ivelakt ig t , om pä dyl ika smär r e var ia t ioner 

i r un type rnas utseende s lu tsa tser av kronologisk innebörd kunna 

byggas . Rökstenen har själv i sin första rad ej mindre än 3 gånger 

ett T, som å te rge r den danska run radens t, och samma runa 

å terkommer även i Skärk inds inskr i f ten ; + - runan finnes i Boberg 

och i Slaka, r i Slaka, + i Skärk ind och Slaka. 

E n om Oklundar i s tn ingens b'i"una påminnande typ (i) förekom

mer å den östgötska Slakaristningen samt å kitteln från det norska 

Gokstadsskeppet. Det senare b ruka r dateras till omkr. 900 c. Kr. 

I rent språkligt avseende karakter i seras emellertid Oklunda

r i s tn ingen såsom något y n g r e än Rökstenen genom böjningsparal

lellen g a r u n (Rök) — sak in (Oklunda) . 1 

I s tor t sett torde de kronologiska indikat ionerna tala för, att 

inskrif ten tillkommit under 800-talets senare del, möjligen i 900-

talets början. 
* 

J a g å t e rupprepa r r i s tn ingens innehål l : 

G u n n a r r is tade runor 

dessa: och han flydde, saker (till ett d råp ) : 

(och) sökte "v i " det ta: och han fick 

(skulden) avröjd: och han band (överenskommelsen). 

Vi-Finn r is tade detta. 
1 A. N o r e e n , Geschichte der nordischen Sprachen', § 82. 
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Överflyttat från runskriftens stenslil till begriplig nutidssvenska 
blir detta: 

"Jag, Gunnar, utfärdade detla intyg. Jag hade flytt, emedan 
jag hado begått ett dråp. Jag uppsökte denna offerlund. Skyddad 
inom dess fredskrets uppgjorde jag förlikningen och sonade min 
skuld. Förlikningen har jag fått lagligen fastställd. — Detta attes
teras: Finn, offerlundens föreståndare." 

Textens med punkter och radslut markerade uppdelning i satser 
återger rättsprocedurens olika moment: först svarandens identifie
ring, så referatet av hans flykt efter dråpet, hans ibruktagande av 
offerlundens asylrätt, hans rättsliga uppgörelse med målsägaren 
och förlikningens juridiska godtagande (å tinget?) samt tempel-
föreståndarens signering av dokumentet med en tvärställd namn
underskrift, alldeles som en modern accept tecknad tvärs över 
papperet. 

Korthugget, klart och dramatiskt levande står den lilla episoden 
mejslad in i klippan. Man beundrar ristarens förmåga att samman
tränga ett så rikt innehåll i en så knapp form. Men på samma 
gång kan man oj undgå att förnimma något av valhänt tafatthet 
i stiliseringen med dess oupphörligt återkommande "och". På detta 
nakna, torftiga och stillösa sätt uttrycker sig än i dag den enklo 
mannen ur folket. Det hela är rena bondeprosan, en serie huvud
satser förenade med ett "och", försmående allt oväsentligt och allt 
ordprål, nyktert, klart och kallt — till trots för all den återhållna 
oro, den darrning på rösten, man tycker sig förnimma hos denne 
bonde, som, innan han går ut ur den av tempolfriden helgade freds
kretsen, är så angelägen att ha sin straffimmunitet fastslagen och 
inristad i hälleberget. 

Låt oss något närmare lära känna det "vi", d. v. s. den hedniska 
helgedom, lill vilken Gunnar flytt, och arten av den asylrätt, han 
tog i anspråk! 

Ristningen är som nämnt belägen vid gården Oklunda, halvan
nan km. öster om Ö. Husby kyrka. Gårdsnamnet1 måste, såvitt man 

1 F o r n f o r m e r : i wklwnde C 8 (C Handskriftserio i Riksarkivet; jor-
doböckor fr. medeltiden) i i oklundom C 4, f 8; i oklumlom (widh westra 
haffwet ranc); i oklundom C 42, f 2. D i a l o k t f o r m : öklunne, N. Lind
qvist 1927. — Dessa äro de enda former som anträffats i Ortnamnsarkivets 
samlingar. — G r a v f ä l t finnas vid gården tvenne. 



Ett rättsdokument från en fornsvensk offerlund. 347 

kan se, betyda "offerlunden på oket", där ok bör uppfattas såsom 
"något upphöjt: bergshöjd". Detta förutsätter, att strax i närheten 
befunnit sig en offerlund, som legat lägre. Nu heter Oklundas när
maste granngård Lundby, dock framgår det icke av det äldre kart
materialet, att denna lund, vars läge utpekas av det ännu bevarade 
terrängnamnet Landbacken, skulle ha legat nämnvärt lägre än Ok-
lunda-hvnden. Dess bättre äro vi emellertid, tack vare en gammal 
karta från år omkr. 1650,1 i stånd att påvisa, att på ännu ett ställe 
i Oklundas omedelbara närhet, vid Nedre Järstad, funnits ännu en 
offerlund, och att denna befunnit sig på sank lågmark. Kartan 
upptar terrängbeteckningar sådana som Lund-Kiäret och Lund-
lötan. 

Ej mindre än fem Lnnd-namn, koncentrerade inom en begränsad 
rayon av Ö. Husby socken, angiva alltså, att vi här under forn
tiden haft ett särdeles rikt och betydande kultcentrum, med flera 
angränsande offerlundar. Till en av dessa, den på höjden, ställde 
Gunnar alltså sin flykt. 

Ja, ännu ett drag till belysande av detta hedna kultcentrums be
tydenhet står att utläsa ur de bevarade terrängnainnen vid Ok
lunda. I åkermarken strax nedanför ristningen ligger en liten 
oansenlig bergklack, som tiv folket alltid kallats Kyrkberget, utan 
att någon sägen varit förknippad med detta namn eller att namn-
anledningen kunnat angivas. 

Med kännedom därom, att ett stort antal östgötska kyrkor an
lagts invid och direkt efterträtt de hedniska kultplatserna2, vill 
man gärna förstå sammanhanget med terrängnamnet Kyrkberget 
så, att här å den lilla bergytan i åkermarken invid offerlunden 
lidigt byggts en kristen kyrka. Dennas öde torde dock från början 
ha varit beseglat, eftersom kungsfogden å det blott halvannan km. 
avlägsna kungsgårdskomplexet Bossgården—Ö. Husby även byggde 
en kyrka, som med kungsgårdens större attraktionsförmåga snart 
växte till att bli Vikbolandets mest betydande kyrka, varefter 
Oklundakyrkan torde ha sjunkit tillbaka till obetydlighet och ned-
rivits. 

1 Av Johan de Rogicr. Gcncrallantmätcrikontoret, österg. 1:284—285. 
2 Jag hänvisar bl. a. till min uppsats om S:t Olofsyxan i Fornvännen 

1925, sid. 1 f. 
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Vad som styrker en i tanken, att det hedna Okliuidatemplet 
efterträtt* av en kristen kyrka, vars minne lever kvar i Kyrk-
bergsnamnet, är den starka asylrätt, som synbarligen varit knuten 
till offerlunden och som krävt ett slags fortvaro även under kris
ten tid. Oklundaristningen har nämligen givit full klarhet därom, 
att den till de kristna kyrkorna — särskilt till de av lagen uttryck
ligt fastställda frids-kyrkorna — knutna asylrätten vilat på den 
helgd, som tillkom det hedniska templet. Tack vare den medeltida 
gotländska landskapslagens utförliga stadganden om fredskrets-
institutionen känna vi väl till den asylrätt, som vissa för ända
målet anvisade kyrkor lämnade den, som begått ett dråp. Och här 
kunna vi nu hämta kännedom om vad som i verkligheten tilldragit 
sig i det hedniska vi'et vid Oklunda, innan uppgörelsen i Gunnars 
dråpsmål lagfästes på tinget, attesterades av tempelföreståndaren 
och inristades på berget. Gutalagen stadgar (ed. Schlyter, sid. 25, 
§ 13: "Af mandrapi"): 

Om någon dräpt en annan, skulle han jämte sin fader, sin son 
och sin broder eller — om de ej funnos — hans övriga närmaste 
släktingar fly i fyrtio dygn till endera av de tre kyrkor, som för 
detta ändamål voro särskilt fridlysta på Gotland: Fardhem, Ting
städe eller Atlingbo. Där fick han vistas i kyrkan eller i präst
gården och var då skyddad för varje fara. När skyddstiden, d. v. s. 
do 40 (lagarna, var förliden, mäste dråparen uppdraga åt sig en s. k. 
"banda", en frodskrets, dit han nu måste begiva sig. Fredskrctson 
skulle omfatta tre gårdar med vissa delar av tillhörande skogar. 
"Ej må man draga fredskrets kring tingställe och ej kring köp
stad och ej omkring mer än en kyrka, den som han själv besöker." 
I donna fredskrets skulle dråparen nu njuta fred i ett års tid, räk
nat från påsk till påsk, varvid man räknade som en särskild fred 
tiden frän fredskretsens uppdragande och fram till den första 
påsken. 

Man hade rätt att stanna hela året i sin fredskrets eller fara 
till heliga män för att sona sina synder, i vilket senare fall man 
hade åtta dagars frist att fara till skepps och åtta dagar att efter 
fullbordad pilgrimsfärd återvända från skeppet till sin frodskrets. 

Om man begick dråpet i den socken, där man bodde, måste man 
fly ur den och draga sin fredskrets i en annan socken, dock icke 
den i vilken ons moder eller dotter eller syster bodde. Dråparen 
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och nämnaren fingo ej besöka samma kyrka , och l ika litet fingo 

de bo i samma by eller gård. 

Fö rhand l inga rna om för l ikning mellan d r å p a r e n i dennes freds

krets och hämnaren däru tanför måste föras av opar t isk tredje nian. 

Vägrade d råparen at t erbjuda mansbot, skul le han, nä r fredstiden 

var utlupen, av "landet" dömas fredlös. Samma straff drabbade 

den, som ej höll s ig inom sin frodskrets . Ingen förbön om drå

pa rens befrielse från straffet fick i detta fall gäl la . 

* 

Det ä r al l tså detta märk l iga s tadgande från kr i s ten tid, som 

genom Oklundafyndet kunnat återföras på rent hedniska före

bilder. Redan för 800-talets svenska offerlundar gällde, det veta 

vi nu, fakt iskt l iknande rä t t s reg le r . 

Och då Balders lunden i "Fr i t io f s s aga" f ramstår såsom omgiven 

av samma tempelhelgd som en kr i s ten ky rka , ä r det ta al l tså icke 

en falsk anakronism i den romant i ska 1300-talssaga, från vilken 

den Tegné r ska dikten u tgår , u t an ett nu i reell belysning ställt , 

h is tor iskt verk l ighe tsdrag . 1 

Natur l ig tv i s voro det frestande at t söka u t röna den al lmänt kul

tu rh i s to r i ska bakgrunden till ett r ä t t sb ruk sådant som det nu från 

en av v ik inga t idens svenska offerlundar bekantvordna . E n mot

svarande rä t t s in tegr i te t va r så bl. a. t i l l försäkrad den, som under 

den g rek i ska an t iken tog sin t i l lf lykt lill ett tempelområde, och för 

denna sedvänja synes hävden kunna ledas upp i homerisk tid.2 

Korrek tu rno t : F ö r f rågan om den omkastade ordföljden i uttryc

ket "Vi-Finn pilla fap i" se numera C a r l L a r s s o n : Ordföljd

sindier över det finita verbet i de nordiska fornspräken, I, Ups. 1931, 

där dock Oklundaristningen ej kunnat vidröras. 
1 A r t h u r N o r d e n : Baldcrshagon oeh tcmpclhelgden; Oklundainskrif-

ton, en rättsurkund från on forn-östgölsk blothmd. I Ord och Bild 1930, 
sid. 255. 

2 Här förtjänar erinras om det likartade stadgandet i 4:e Mosebok, kap. 
35: 11—15: "I skolon utvälja städer, som fristäder skola vara, däruti fly 
må den, som någon med våda ihjälslår." Sex fristäder inrättades, tro på 
vardera sidan av Jordan, 'för blodshämnarens skull, att han icke skall dö, 
som dråpet gjorde, in till dess att han haver ståndit (ill rätta inför menig
heten". 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

A r t h u r N o r d e n : Ein Rechtsdokumcnt aus einem altschwedischen Oji-
ferhain. Die Oklundaer Inschrift, ein neuentdecktes ostgötisches Rök-
runendciikmal. 
Eine Runeninschrift von bedeutendem Interesse fiir die germanische 

Rechtsgcschichtc wurde im Herbst 1929 bei dem Grundstock Oklunda im 
Kirchspiel ö. Husby im Vikbolande in der Provinz Östergötland ent
deckt. Der Besitzer des Grundstocks hatte einige feine Striche an der 
Felsentläche nur 9Va m von der Ecko des Wohnhausos entfernt bemärkt, 
die im Lidit der Abendsonne hervortraten — von einer Runeninschrift 
auf dem Grundstilck war bis dahin nichts bekannt —i und als Vert. i ra 
Zusammenhang mit Forschungsarboiten in der Gegend vorbeikam, konnte 
er also eine neue ostgötischo Runeninschrift registricren, ausgefiihrt mit 
der eigenartigen P'orm von Runen, dio hauptsächlich vom Rökstein her 
bekannt ist. Da nun sicben Inschriften in dcrartigen Runen aus Öster
götland bekannt sind, spridit vielcs dafiir, dass der Runcntyp in öster-
götland entstanden ist. 

Die Inschrift ist in äusserst klcinem Format ausgefiihrt; der vierzcilige 
Teil der Inschrift misst 24 cm in der Breite und 18 cm in der Höhe, 
die quorstehende Zeile ist 28 cm läng und 5 cm breit. Dio Runen der 
vierzciligen Partie sind mit einem scharfen Stahlinstrument ausgefuhrt 
und zeigen ein spitzos V-förmiges Schnittprofil. In der quorstehonden 
Zeilo sind sie mit einem anderen gröberen Instrument gehauen. Im 
Texte steht auch, dass die beiden Partien von verschiedenen Personen 
(Gunnar bzw. Vi-Finn) ausgefiihrt worden sind. 

Dio viorzeilige Partie ist von unten nach oben zu lesen und enthält 
folgende Satsa; "Gunnar ristade runor dAssa. Och han flydde skyldig. 
Och han sökte denna offerlund. Och han fick sin skuld avröjd. Och han 
hand förlikningen." In dcutschcr Dbcrsetzung: Gunnar rilzle diese Runen. 
Und er floh schuldig (d. h. eines Totschlags). Und er suchte diesen Opfer-
hain auf (das Grundstock ist ein ehcmaliger Opfcrhain in einer grösseren 
Gruppe solcher). Und er bekam seine Schuld beseitigt. Und er band den 
Vergleich (d. h. er hokam ihn rechtlich festgestellt). In der querstehendeu 
Zeilo bezougt dann der Vorsteher des Opferhains (Vi-Finn, d. h. Finn am 
"Vi" = Heiligtum) dio Richtigkeit der Angaben Gunnars uber sich selbst 
und den erlangten Vergleich: "Vi-Finn ristade detta" ("Vi-Finn ritzto dies"). 

Um zu eiläulern, was hinter der in der Inschrift gcschilderlen Hand-
lung liegt, vcrweist Vert. aut eine Bestimmung in dom ehemaligen Gesetz 
fiir die Landschaft Gotland. Es heisst dort: wenn ein Mann einen 
Totschlag beging, so sollten sein Väter, sein Sohn und sein Bruder in 
eine der drei Kirchen flichen, die aut Gotland diesem Zweck besonders 
goweiht waren (Kirchen zu Fardhcin, Tingstäde und Atlingbo). Dort 
mussto er in der Kirche öder auf dem Pfarrhof vicrzig Tage läng sich 
authalton und war da gegen jede Gcfahr goschiitzt. Wenn dio Schufzzeit 
vcrstrichen war, musete er fiir sich einen Friedenskrcis ziehen, eine 
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sog. banda, wohin er sich nun begeben rausste. Der Friedenskreis sollte 
drei Höfe mit gewissen Teilen der dazugchörigen Wälder umfassen. 
Innerhalb des Fricdcnskreiscs sollte der Totschlägcr ein Jahr läng, 
gcrcchnct von Östern zu Östern, Frieden goniessen. Die Vcrhandlungen 
tiber einen Vergleich zwischen der Familie des Totschlägers und der des 
Rächers mussten von einem unparteiischen Drillen geflihrt werden. 
Weigerte sich der Totschlägcr, Wergeld (mansbot) zu erlegen, so sollte 
er, wenn die Friedenszeit abgelaufen war, ftir triedlos erklärt und aus 
dem Lande gejagt werden. Dieselbe Strafe traf ihn, wenn er sich nicht 
innerhalb seines Fricdcnskreiscs hielt. 

Die angotroffene Inschrift zeigt, dass der Hciligtumsfriedc, den die 
christliche Kirche im Norden während des Mittelalters besass, auf einer 
Rechtspraxis von den chemaligen Opferhainen her ruhte. 

Die Oklundaer Inschrift ist das erste authentische Dokument aus der 
Zeit der heidnischen schwedischen Rechtspflege. Sie diirfte etwas jtinger 
sein als die Rökinschrift (vgl. das garuR des Röksteins mit dem sakiR 
der Oklundaer Inschrift!) und känn etwa in das Ende des 9. öder in don 
Beginn des 10. Jahrhundcrls datiert werden. 

Der Ortsnamo Oklunda bedeutet "Opferhain auf der Höhe". Dicht 
daneben liegt ein andcres Dorf mit seinem vorzeitlichcn Opferhain, Lund-
hy. Ein Borg heisst hier noch heute Lundbacken. Diese beiden Haine 
waren hoch gelegen. Bei dem Nachbardorf Nedre Järstad gab os einen 
niedriger gelegenen Opferhain, von dem die Namen Lund-Kiäret und 
Lund-lötan auf einer Karte von etwa 1650 Zeugnis ablegen. 

Eino christliche Kirche, dio dann bald abgebrochen wurde, scheint die 
Aufgabe des Opferhains bei Oklunda iibernommen zu haben (ein kleiner 
Berg im Acker neben der Inschrift heisst noch heute Kyrkberget). 


