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let av runstenar säkert sitt till för att förvränga sta-
tistiken.

Hur ska denna tydliga skillnad mellan Skåne och
Småland i förhållande till övriga områden förkla-
ras? Författaren vill endast väcka frågan, inte när-
mare gå in på den. Något man emellertid måste ha i
åtanke är att ovan lämnade statistiska uppgifter en-
dast anger en relationsriktning, nämligen kvinnan i
förhållande till mannen. Hur många runstenar är t.ex.
resta av män över kvinnor? Av danska runstenar är
det endast tre i Jylland som svarar till detta. Ett sam-
hälle med en relativ hög jämställdhet borde rimligt-
vis ha resulterat i betydligt fler liknande inskrifter.
Så är definitivt inte fallet.

Varför resa en runsten?
Varför ristade man egentligen runstenar? Detta

är en fråga som saknar ett säkert svar. Hypoteserna
är många. Antingen menar man att runstenarna är
kopplade till företeelser under missionstiden, att de
är en markering av sociala och politiska maktsitua-
tioner eller att de har med den vanliga samhälls-
organisationen att göra. Många forskare menar t.ex.
att man reste runsten för att manifestera rätten till
jord och egendom. Detta påstående verkar dock
något märkligt. Läser man i det danska runstens-
materialet kan i varje fall denna hypotes knappast
få medhåll. Ta bara mängden av runstenar i Skåne.
De berättar nästan samtliga om allting annat än just
äganderätten till jord. En runsten berättar t.ex. om
en storman som var ”en skeppare vild”, en annan
odödliggör två stormannabröder som ligger begrav-
da i London, en tredje nämner att en skånsk stor-
man stred vid Uppsala så länge han vapen hade.
Och så har vi en runtext med typiskt skånsk an-
klang, stormannen som prisas för han var givmildast
med mat, en riktig skåning!

Sambandet mellan resandet av runstenar och in-
förande av den kristna läran är ett sedan länge täm-
ligen allmänt accepterat faktum. På ett stort antal
stenar, speciellt i Uppland, finns kristna böner in-
huggna. Många runstenar bär även korsinskriptio-
ner. Det talas också ibland i runtexterna om hand-
lingar som menas ha uppfattats som en kristlig god
gärning, t.ex. att bygga broar för att underlätta för
vägfarande.

Runskriften i sten i Norden är känd sedan 300-
talet. Antalet av tidiga runstensinskrifter är emel-
lertid försvinnande litet. Endast 13 inskrifter med
den äldre runraden, futharken, finns bevarade. En
mera precis datering av dessa tidiga runstenar är
svår att göra. Så finns det t.ex. i västra Blekinge en
ansamling av runinskrifter i sten vilka ligger före
vikingatid men vars närmare datering kan omspänna
en period på 300-400 år. Dessa äldre steninskrifter
är dels ytterst fåtaliga, dels mycket svårtolkade. Ofta
uppvisar de någon form av förbannelseskrift. Även
vad det gäller personnamn skiljer de sig markant
från vikingatidens stenskrifter.

Runt år 800 e.Kr. ersätts den äldre futharken av
den yngre vilket innebär att antalet runtecken mins-
kar från 24 till 16 stycken. Fortfarande är antalet
runstenar emellertid mycket litet. Det är först under
vikingatidens slutskede som den verkligt stora epo-
ken med att hugga runstenar börjar. Denna känne-
tecknas bl.a. av att språket totalt skiljer sig från äldre
tiders runskriftsspråk. Texterna får under sent 900-
tal en mera stereotypisk form. Textinnehållet håller
sig oftast inom vissa tills synes givna ramar. Mer-
parten av sådana svårtolkade textpartier som kän-
netecknade de äldre runstenarna är nu borta; allt
verkar vara väl genomtänkt, ja, nästan systematise-
rat. Det ligger således fog i att se andra bakom-
stående motiv för den sena vikingatidens runstens-
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ristande än vad som varit fallet under äldre tiders
runhuggande.

Genom modern forskning har man, baserat på
runstenarnas motiv, kunnat indela dessa i olika grup-
per såväl tidsmässigt som geografiskt. Resultaten
är mycket intressanta. Runstenarna i Danmark har
t.ex. direkt samröre med stenar i Västergötland,
Småland och sydvästra Östergötland. Dessa är resta
under perioden ca 970-1010-talet. Runstenar i nord-

östra Östergötland, södra Södermanland och Öland
bildar en grupp och dessa stenar är resta under en
period som börjar på 970-talet men sträcker sig in
mot mitten av 1000-talet. Runstenarna i landska-
pen kring Mälaren bildar en tredje grupp. Dessa
skiljer sig klart från de övriga genom sin sena till-
komsttid. Runstensresandet inleds här med en blyg-
sam start under början av 1000-talet för att nå sin
höjdpunkt under andra hälften av samma århund-
rade och början av 1100-talet.

Denna datering av runstensresandet gör att man
med mycket stor grad av visshet kan säga att run-
stenarna måste höra intimt samman med kristnandet
av de olika bygderna. Med Danmark som bas kan
man alltså i runstenarna se missionsprocessens ut-
veckling. Under slutet av 900-talet kan Västergöt-
land, Småland och västra Östergötland kopplas sam-
man med nära relationer till det danska kungavälde
som skapades under Harald Blåtands regeringstid.
I dessa områden verkar också runstensristandet ha
upphört vid samma tidpunkt som i Danmark. I Upp-
land startar emellertid vid samma tid en intensiv
period av runstensresning. Detta sker samtidigt som
missionärer här lägger grunden till kristendomens
slutliga genombrott.

Vad är då meningen med att resa en runsten?
Vad är det för någonting som man velat framhäva
med förfärdigandet av ett fysiskt monument som
skulle existera långt efter det att alla de personer
var döda som omtalas på stenarna? Författaren vill
hävda att det som kännetecknar alla runstensin-
skrifter är att man framhäver personnamnen. Varje
sten har uppgifter om vem den döde var men också
vilka som reste minnesmärket och ibland vem som
högg runorna. Jag tror därför, till skillnad från and-
ra forskare, att förklaringen till runstenarnas gåta
helt enkelt kan ligga i de olika personernas namn.

Bildsten som ingått i Hunnestadsmonumentet från den
skånska sydkusten.
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Den fysiska handlingen som omvände en män-
niska från hedning till kristen har varit själva dopet.
Gud känner sin skara genom dopet och den namn-
givning som då skett. Den kristnes namn symboli-
serade alltså i sig självt den kristna tron. Redan från
den äldsta kristna kyrkans tid vet vi att namn gavs
vid dop. Så har också varit brukligt redan under
missionstiden i Norden. I t.ex. den norske kungen
Harald Hårfagers saga - kungen dog ca 940 - berät-
tar Snorre Sturlasson att ”det var sed att vattenösa
ädla människors barn och ge dem namn”. Även om
Snorre levde långt senare finns det ingen anledning
att betvivla att namnet, dopet och den kristna tron
intimt hängde samman redan under missionstiden.

Kännetecknande för nästan alla runstenar är att
någon eller några levande genom stentexterna och
med eget personnamn lovprisar någon som dött. I
den kristna tron ansågs ihågkomst och böner för den
döde vara en handling som var viktig för både de
levande och de döda. Redan den store kyrkoledaren,
senare biskopen av Konstantinopel, Chrysostom,
talade i början av 400-talet om att bevarandet och
minnet av de dödas personnamn var det bästa sättet
att undsätta dem i den s.k. skärselden. Skärselden
var det stadium alla döda hade att passera innan
han eller hon upptogs i Guds fulla nåd. Genom denna
eld skulle alla de synder och förseelser som gjorts
under livstiden brännas bort.

En av runstenarna från Hunnestadsmonumentet, försedd med tydligt kristen symbol. Du hittar stenen i Kulturens
spännande vikingautställning.
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Redan för den äldsta kristna kyrkans män var
således tanken på skärselden en ytterst påtaglig hu-
vuddel av den kristna ideologin. För att påverka och
hjälpa den döde i skärselden blev det viktigt att denne
innefattades i de levandes förböner och handlingar.
Under 600-talet började man därför i Västeuropa
att bilda speciella, kristna broderskap för att vid-
makthålla de dödas minnen genom just deras dop-
namn. Under 800- och 900-talen nådde denna per-
sonnamnkult sin stora kulmen. Europas många klos-
ter blev basen för denna lära om omsorgen om de
döda och vården av personnamnen. Till dessa bröd-
raskap anslöt sig inte bara kyrkans män utan även
världsliga personer. I sammanslutningarna finner vi
de högre samhällsinnevånarna, både män och kvin-
nor. Med gåvor till de olika broderskapen försäk-
rade sig de levande medlemmarna om att få sitt per-
sonnamn ihågkommet genom kontinuerligt hållna
förböner efter döden. Denna kristna rörelses bety-
delse ger sig bl.a. uttryck i att en mängd synoder,
kyrkomöten, hölls under hela 800-talet där dessa
broderskap spelade en framträdande roll.

Dessa broderskap fanns alltså över hela det då
kristna Europa. I England skapade t.ex. Orc, en god
vän till den danske vikingakungen Knut den store,
död år 1035, i Abbotesbury ett sådant brödraskap
till minne av Gud och S:t Peter. De uppställda regler-
na föreskrev att varje medlem vid annan medlems
död skulle skänka en penny för uppräknandet av
den dödes dopnamn vid de återkommande böne-
stunderna.

De nordiska missionärerna hämtades från klos-
ter i norra Europa. Vad var det viktigaste budska-
pen som dessa missionärer hade att förmedla till
hedningarna? För dessa predikare måste förkunnel-
sen om dopet och läran om den kristna själen efter
döden ha varit de absolut mest spektakulära delarna

i kristningsprocessen. Den gemensamma nämnaren
för båda dessa delar var det personnamn man fått
vid dopet och vilket man kunde åberopa för att
mildra skärseldens våndor.

Genom att resa en runsten och noga ange nam-
net på både den döde och de som varit behjälpliga
med stenens tillkomst, hugfäste man minnet av den
hädangångne och gjorde på detta sätt en god kristen
gärning. Samtidigt fick man genom sitt eget inris-
tade personnamn en kredit inför den kommande
skärselden. Själva runstensresningen skulle alltså
t.ex. kunna jämföras med det kristna skicket att
bygga bro. Jag ser också i detta skick ett förstadie
till det senare bruket av att införa mera betydelse-
fulla personer i s.k. nekrologer eller dödsböcker i
biskopskyrkorna. När en välgörare till den kristna
kyrkan dog antecknades hans eller hennes namn och
dödsdag i en speciell bok. Årligen varje dag läste
man så mässor över de som dött just den aktuella
dagen. En sådan dödsbok, det s.k. Necrologium
Lundense, verkar att ha upprättats redan på 1080-
talet vid Lunds domkyrka.

Många av runstenarna återanvändes under tidigt
1100-tal som byggnadsmaterial i de äldsta sten-
kyrkorna. Detta verkar ha varit en tämligen ologisk
handling med tanke på att runstenarna rests av byg-
dens stormän kanske endast två-tre generationer ti-
digare. Rimligtvis måste minnet om den döde och
också släkten ha levt kvar. Att då förstöra och för-
ringa minnesstenarna verkar vara en huvudlös gär-
ning. Kanske är emellertid inmurandet av stenarna i
kyrkmurarna inte en så brutal handling som man
lätt kan föreställa sig. Genom att använda de kristna
runstenarna till fasta byggnadsdelar i bygdens heli-
ga tempel hamnade dessa stenar med sina inhuggna
dopnamn så att säga på rätt plats där de indirekt
kunde innefattas i kyrkolivets dagliga själsmässor.


