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Abstract 

 

Andersson, J. 2008. Bildstenarna och den muntliga traditionen på Gotland under yngre 

järnålder. The Picture Stones and the Oral Tradition of Gotland During the Late Iron 

Age. Högskolan i Kalmar ht 2008. 

 

This is a study of the picture stones of Gotland and the oral tradition connected to them. 

This study consists of two main parts; in the main part the discussion focus on the oral 

tradition and the continuity of the same, where the memory plays a significant role. It 

also contains a discussion of the physical environment and its influences of the oral tra-

dition. The second part concentrates around the picture stones, the variation of the 

scenes and the numerous of them.   

 

Keywords: oral traditions, picture stones, late iron age, Gotland, Nordic mythology.  
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1.  INLEDNING 
 

Människor har i alla tider avbildat sin värld på ett eller annat sätt från grottmålningarna 

nere i Frankrike till bronsålderns hällristningar och vidare in i järnåldern med de got-

ländska bildstenarna. Varifrån kommer ett sådant behov att avbilda ting, djur och män-

niskor? Vad var det människorna ville kommunicera? Än idag har människor behov av 

att sätta sitt avtryck i rummet antingen med bilder men givetvis också med ord. Jag tän-

ker då i första hand på graffitin. Liksom bildvärlden från de gotländska bildstenarna 

speglar sin samtid, speglas vår samtid i graffitin. I bildstenarnas fall är de resta som 

minnesstenar. Dessa stenar är motivrika och berättar historier för oss om bland annat 

den nordiska mytologin. Stenarna var till för att förmedla en historia är forskare i all-

mänhet överrens om. Vari ligger ursprunget till dessa? Den muntliga traditionen spelar 

här en stor roll. Förutom ristandet i sten, eller bildframställning på andra material, var 

den verbala kommunikationen under vendeltid och vikingatid ett viktigt sätt att förmed-

la sig på, dock med vissa undantag. Ofta sägs det att en bild säger mer än tusen ord, men 

stämmer det verkligen? Är bilden bara där för att avlasta våra minnen, frågar jag mig, 

eller finns den där som ett arkiv i vilket vi kan bevara de berättelser som betyder mest 

för oss?  

 

1:1 Syfte, frågeställningar, avgränsningar och genomförande 

 

Syftet med denna c-uppsats är att genom en studie av bildstenarna på Gotland diskutera 

deras funktion som förmedlare av myter och berättelser i det forntida samhället. 

 

För att uppfylla detta syfte kommer jag att undersöka vilka samband och gemensamma 

mönster som återfinns i bildstensmaterialet och i det muntliga berättandet. Jag kommer 

här att studera litteratur som berör bildstenar men också litteratur som handlar om munt-

liga traditioner och deras betydelse i icke skriftspråkliga kulturer. Vilka motiv före-

kommer på bildstenarna och vilken roll kan dessa ha haft i anslutning till det muntliga 

berättandet? Här tänker jag studera i vilken utsträckning olika motiv förekommer och på 

vilket sätt dessa kan ha motsvarighet i den fornnordiska mytologin. Mina frågeställnin-

gar blir följande: 

 

- Vilka samband och gemensamma mönster återfinns i bildstensmaterialet och i 

den muntliga traditionen? 

- Vilka motiv förekommer på bildstenarna och vilken roll kan dessa ha haft i an-

slutning till den muntliga traditionen? 

 

Även om den muntliga traditionen i vårt västerländska samhälle till stor del gått förlorat, 

har den haft stor betydelse under forntiden. Nyckeln i den talspråkliga kulturen är att om 

en kunskap ska kunna fortleva och inte glömmas bort måste den hela tiden upprepas 

(Ong 1990:37) Konsten att kommunicera med andra människor är en del i bevarandet 

av berättelsen. På samma sätt organiseras också det material som finns i minnet. I tal-

språkliga kulturer utvecklats minnestekniska mönster efter vilka man organiserar sina 

tankar och på så sätt kan formulera dem i ord vid återkommande tillfällen om det be-

hövs (Ibid. 46f).  
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Jag kommer också som teoretisk utgångspunkt använda mig av Lauri Honko (1981) och 

hans idéer kring traditionsekologi. De går ut på att försöka förklara hur en tradition i en 

särskild fysisk miljö förändras och anpassar sig i nya grupper och omständigheter. Detta 

kan ske hos ett folk eller en social grupp och omfattar både stora och små traditionsom-

råden. Han definierar även begreppet tradition och förenklat menar han att en tradition 

är något som förs från generation till generation i tid och rum men också inom en social 

hierarki. Den blir den förenande länken mellan människor och gör att en gemensam 

identitet skapas (Honko 1981:16,28).   

 

 

2. FORSKNINGSHISTORIK OM BILDSTENARNA 
 

Till att börja med innan jag går in på dem som har skrivit om de gotländska bildstenarna 

vill jag förklara vad en bildsten är. En bildsten är ett hugget block, i de flesta fall av 

kalksten, där motiven huggits in. Alla stenar är troligen minnesstenar, men medan de 

äldsta har ingått i gravmonumenten och stått på gravfälten, har de yngre rests på mer 

allmänna platser som till exempel vid vägar där de skulle kunna ses och betraktas av 

många människor. Bildstenstraditionen sträcker sig från omkring 400 e.Kr. och fram till 

1000-talet, en period på 600 år. Det finns stora skillnader mellan de olika bildstenarna, 

inte bara till form och storlek utan också i bildmotiven. Jag kommer att mer ingående 

beskriva detta när jag går igenom mitt bildstensmaterial. 

  

Om man skriver en uppsats om bildstenar kan man knappast undvika att nämna Sune 

Lindqvist monografi Gotlands Bildsteine I och II (1942). I detta verk finns mer än 300 

stenar upptecknade. Den indelning av stenarna som Lindqvist gjorde, genom att dela in 

dem i fem olika grupper där framför allt det stilistiska och det typologiska har legat till 

grund, är fortfarande aktuell idag.  

 

Denna datering har ifrågasatts av Lori Elaine Eshlemann (1983), som är en av dem som 

har studerat stenarna efter Lindqvist. Hon menar istället att bilderna på stenarna har an-

knytning till figurkonsten i den ”karolingiska renässansen”. Genombrottet för denna 

konst skedde dock inte förrän omkring 790-830 och därmed skulle det vara konstigt om 

gruppen C-D skulle vara daterad från 700-talet och framåt. En bättre datering skulle 

därför vara 800-1000 för denna grupp (Andrén 1989:291; Eshleman 1983).  

 

Efter Lindqvist utgivning av sitt verk var det i många decennier tyst kring bildstens-

forskningen. Inte förrän Erik Nylén och Jan Peder Lamm kom med sin bok Bildstenar 

(1987) började denna forskning åter komma igång. Även denna bok har dominerat 

forskningen kring bildstenarna i nästan ett och ett halvt decennium. Den sista utgåvan 

kom 2003, vilken troligen också var den sista. Även denna präglas av Sune Lindqvist 

och följer i hans spår och går i hans anda, inte minst kanske för att den tillägnas ”mästa-

ren” själv. Nylén och Lamm skapar dessutom en ny indelning av stenarna, en förenklad 

sådan, där de väljer att slå ihop grupp C-D-E till grupp S (sen), medan grupp A får be-

nämningen T (tidig) och grupp B får benämningen M (mellan). Kiststenarna (K) blir en 

grupp och Kantstenarna (Ka) blir en annan (Nylén & Lamm 2003:178f). Detta är en bok 

som behandlar stenarna på ett för mig övergripande sätt, en översikt, som inte går ner på 

djupet. Om man vill skapa sig en allmän bild om bildstenarnas vara är detta en utmärkt 

bok. 

 

I Anders Andréns studie över bildstenarna i Doors to other Worlds (1993) går han lite 

djupare in i mysteriet kring bildstenarna. Han diskuterar bland annat formen på dem, att 
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det finns likheter mellan bildstenarna och dörrarna på till exempel Urnes stavkyrka. 

Stenarna skulle alltså fungera som en dörr mot den rituella och symboliska världen 

(Andrén 1987:292ff). 

 

Till sist ska jag också nämna Eva-Marie Göransson, som 1999 kom ut med sin avhand-

ling, Bilder av kvinnor och kvinnlighet. I denna utgår hon ifrån människoframställning-

en som finns på stenarna och knyter till dessa olika kriterier: dräkt, frisyr, kroppslinjer, 

gester och attribut. Utifrån dessa kan hon sedan påvisa att på de senare bildstenarna kan 

klart definierade genus urskiljas. Både kvinnor och män är urskiljbara, vilket ändras så 

småningom i och med kristnandet. Den fornnordiska kvinnan stämde inte överrens med 

den kristna idealbilden av hur en kvinna skulle vara och till slut försvinner de kvinnliga 

figurerna på stenarna, kvar blir endast deras namn i form av runinskrifter (Göransson 

1999). Denna avhandlig anser jag är en uppfriskande fläkt bland alla de andra. Även om 

jag i stora delar också tycker om Andréns tankegångar. Kanske beror det på genusper-

spektivet som för första gången intar sin plats i tankarna och tolkningarna om bildste-

narna.    

 

2:1 Den nordiska mytologin 

 

Hedendomen stannade kvar allra längst här i Sverige sett till de andra nordiska länderna. 

Dock var det knappast samma tro i början som i slutet under de ca 1000 år som förflöt 

med de gamla gudarna. Religionen tog nya former och riktningar och förändrades an-

tagligen avsevärt med tiden. Varje germansk stam hade sin tro, här talas det inte om ett 

religionssamfund eller en universell tro.  

 

Samtidigt ska vi vara medvetna om, skriver Ellis H. R. Davidson, att de nordiska my-

terna inte är en skapelse som endast vuxit ur det nordiska samhället, istället kan det kon-

stateras att den har påverkats från flera olika håll; den antika Medelhavsvärlden, Östern 

och så småningom även den kristna världen. Skriftspråket kom först med kristendomen 

och då var det framför allt munkarna som behärskade den latinska skrivkonsten och de 

latinska och grekiska författarna. En av dem var Tacitus, en romersk historiker som lev-

de i slutet av det första århundradet efter Kristi födelse. Dock bör en viss försiktighet 

föreligga i tolkandet av hans och hans efterträdares krönikor om de nordiska folken, då 

de dels skrevs ned två till trehundra år efter att man övergått till den kristna tron, men 

även på grund av fördomar, feltolkning eller för att de förkristna föreställningarna av-

siktligt har omredigerats (Davidson 1966:12f). 

 

Om det nu förhåller sig på det sätt som beskrivs ovan kan man undra om allt bara är 

påhitt; går det att lita på några av de skriftliga källor som finns? Jo, det finns faktiskt 

några som på ett bra sätt speglar levnadssätet i Nordeuropa under förkristen tid, skriver 

Davidson. En av dem är den episka dikten om Beowulf som skrevs ner omkring år 1000, 

men inte heller den är fri från fördomar och kristet inflytande då anglosaxarna kristna-

des redan några århundraden dessförinnan. När det gäller prosasagorna från Island me-

nar de flesta forskare idag, att vi snarare ska betrakta dem som historiska romaner än 

som tillförlitliga skildringar från det förkristna Norden. Även dessa dikter har påverkats 

av kristendomen och den medeltida litteraturen. Vi ska dock inte underskatta deras vär-

de som ”minnesbilder av hedniska seder”. Andra exempel på detta är de norska kunga-

sagorna och de mytologiska dikterna från Island som nedtecknades på 1200-talet någon 

gång (Ibid. 13). 
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Att religionsmönster kan möta oss över hela världen är inget främmande. Till och med 

är det på det sättet att om paralleller av våra egna myter kan hittas i andra folks samhäl-

len, blir det kanske lättare för att förstå dem. ”Vi kan därmed kanske klarare se de forn-

tida myterna som människans försök att förkroppsliga intuitiva idéer om sitt eget väsen 

i dess omgivning av naturmakter, att uttrycka sanningar som har sina rötter i hennes 

innersta jag” (Ibid. 20). Detta skulle kunna medföra att kännedomen om vårt arv, det 

själsliga, fördjupas genom just myterna. Studier av mytologi handlar inte om verklig-

hetsflykt till en fantasivärld som skapades av människor för mer än 1000 år sedan. Istäl-

let, skriver Davidson, studeras de drivkrafter som finns inom människor och en bättre 

förståelse för hur dessa skapas.  

 

När kristendomen under några århundraden så småningom blev fast etablerad, började 

den hedniska tron, att på 1100-talet försvinna ur folks medvetande. Den kristna överhe-

ten fördömde de gamla gudarna och ansåg att de var ett hedniskt otyg. Nu fostrades bar-

nen i den kristna läran, långt bortom den hedniska tron. En man ansåg emellertid att det 

vore en klok idé att skriva ner dessa berättelser innan de helt glömdes bort, denne var 

islänningen Snorre Sturlason. I sitt samtida samhälle var Sturlason en högt uppsatt per-

son, han var både hövding, politiker, historiker, sagaförfattare och skald. Hans arbete 

mynnade till slut ut i Eddan, den prosaiska Eddan som inte ska förväxlas med den poe-

tiska Eddan, vilken är en diktsamling med samma namn. Den förra skrevs alltså ner på 

1220-talet av Sturlason och härifrån har mycket av kunskapen hämtats om den nordiska 

mytologin. Han har med stor sannolikhet gett oss en tillförlitlig bild av mytologin, me-

nar Davidson, men givetvis är den sedd genom hans glasögon och med den bild av för-

kristen tid som Sturlason hade (Davidson 1966:21f).  

 

 

3. DEN MUNTLIGA TRADITIONEN 

 

Skriva är för oss idag en självklarhet och att föreställa sig hur det skulle vara att inte 

kunna göra det, att inte kunna skriva ner sina tankar på papper är nästan omöjligt för 

oss. Under slutet av järnåldern skedde detta automatiskt, för att komma ihåg myter och 

berättelser lagrades detta i minnet genom olika minnestekniska mönster. Bildstenarna 

hade för dåtidens människor en alldeles speciell mening (Nylén & Lamm 2003:50). De 

sånger, myter och sägner som avbildas på dem, framfördes av både professionella och 

amatörer. De höll inte bara till i hövdingarnas hallar eller kungahoven, utan berättade 

sina myter även bland vanligt folk, vid lägereldar och folkfester. De värderades mycket 

högt, för de var både historieskrivare, minnebevarare och nyhetsförmedlare. Fragment 

av detta finns bevarad till vår tid genom de isländska sagorna, vilket kan ses just genom 

bildstenarnas scener, då dessa i många fall motsvarar den nedskrivna sagan (Ibid. 50). 

 

3:1 Minnets betydelse för berättelsers fortlevnad  

 

Språket, det talade språket är ett muntligt fenomen, vilket för de allra flesta är något 

självklart och inte särskilt överraskande. Dock finns det fler sätt att kommunicera på än 

bara genom talet; som gester, bilder och skrift, vilka kan vara minst lika rika som det 

talade språket. Ändå menar Walter J. Ong (1990) att, i en djupare betydelse är språket 

(det artikulerade ljudet) överlägset. Detta har inte bara med kommunikationen i sig att 

göra utan snarare tanken eller tankarna som är knutna till språket, vilka relaterar till lju-

det på ett speciellt sätt (Ong 1990:19).  
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Länge har forskarna koncentrerat sig till största delen på det skrivna språket, mycket 

beroende på att forskningen som process består av skrift. Analytiskt tänkande finns i 

alla kulturer även i de huvudsakligt muntliga kulturer dock bara i en viss utsträckning. 

”Men abstrakt logiska, klassificerande och förklarande undersökningar av fenomen 

eller vedertagna sanningar är omöjliga utan skrivande eller läsande” (Ibid. 20). Även 

om en människa inte har kommit i kontakt med det skrivna ordet i någon form, kan hon 

eller han fortfarande lära sig mycket och inneha stor visdom utan att ”studera” på det 

sätt vi i skriftspråkliga kulturer menar. Istället lär de sig genom förebilder. Det handlar 

alltså inte om att forska, utan att lära sig genom upprepning av det som de hör. Förmå-

gan att behärska ordspråk var bland annat en viktig del av lärandet, en annan var den tid 

som ägnades åt att fundera på det förflutna tillsammans med andra (Ong 1990:20). 

 

När väl skrivkonsten kommer in i människors värld försvinner ordskapelser av betydan-

de värde, både mänskligt och konstnärligt. Likväl ska det påpekas att utan det skrivna 

språket skulle inte människors medvetande kunna utvecklas och nå full styrka. Ong 

(1990) skriver att ”Talspråkligheten är i detta avseende förutbestämd att framställa 

skrift” (Ibid. 27). Om inte läs- och skrivkunnigheten hade utvecklats skulle våra veten-

skaper inte heller ha gjort det liksom många andra konstformer. Inte ens det talade språ-

ket i sig hade kunnat förklaras. Idag, till skillnad mot för lite mer än tusen år sedan finns 

det ingen talspråklig kultur eller övervägande sådan, som inte vet eller är medveten om 

vilka möjligheter läs- och skrivkunnigheten innebär, men de är också medvetna om vad 

de skulle vara tvungna att försaka om de lämnade talspråkligheten bakom sig (Ibid.). 

 

Vad Ong bland annat konstaterar i sin bok (1990) är sättet på vilket människor som en-

dast använder sig av talspråket kan komma ihåg berättelser och myter i minnet. Förenk-

lat kan sägas att genom studier av Iliaden och Odysséen, Homeros stora epos, har fors-

kare inom lingvistiken kommit fram till att dessa texter består av formelartade uttryck 

som upprepas det ena efter det andra. Denna insikt fick till att börja med en olycksbå-

dande innebörd: Homeros var inte den store diktaren som alla hade trott. Istället funge-

rade hans komponerande som ett löpande band, färdiga delar sattes ihop till en helhet. 

Det framkom också att de standardiserade, formelartade uttrycken grupperade kring 

teman av ett lika standardiserat slag. Teman som återkommer i alla talspråkliga kulturer 

runt om i världen, vilka handlar om: rådförsamlingen, truppsammandragningen, utma-

ningen, plundringen av de besegrade osv. För att en kunskap i en talspråklig kultur ska 

kunna leva vidare måste den hela tiden upprepas, annars försvinner den. Om grekerna i 

sin talspråkliga kultur stödde sig på en tankemodell av formelartad karaktär är tanken 

inte långt borta att vi här i Norden gjorde på ett liknande sätt. När man sen så småning-

om började tillägna sig skriftspråket, avspeglades de i medvetandet djupt rotade muntli-

ga och formelartade tankarna i skriften. Vilket gör att det skrivna ordet liksom det talade 

hade en formelartad karaktär (Ibid. 36ff).  

 

Bland de svårare sakerna att föreställa sig hos en talspråklig kultur är hur de organiserar 

materialet i minnet. Svåra problem ger i många fall svåra svar. I vår skriftspråkliga kul-

tur är det bara att skriva ner det, men vad gör en människa som inte kan skriva för att 

erinra sig svaret en annan gång när det behövs? Lösningen ligger i kommunikationen 

med andra människor. Det är svårt att resonera eller tala med sig själv i flera timmar om 

ett problem, däremot att samtala och resonera med en annan människa är betydligt lätta-

re. Inte ens en samtalspartner är tillräckligt för att hålla i minnet den egna tankens olika 

delar. Där tänker folk i talspråkliga kulturer i bestämda minnestekniska mönster, formu-

lerade på ett sådant sätt att en muntlig upprepning är möjlig. Exempel på detta skulle 

kunna vara användningen av rytmiska, väl avvägda mönster, upprepningar och motsat-

ser, alliterationer och assonanser i standardiserande teman som nämnts ovan. Det kan 
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också vara i sådant som människor hör ständigt och jämt som till exempel ordspråk 

(Ibid. 46f). Den poetiska Eddan kännetecknas bland annat av en diktform där man an-

vänder bokstavsrim, allitterationer. Vilket innebär att versraderna, korta sådana, förenas 

av två eller tre ord som börjar på samma bokstav, vilka betonas när man läser dem (Ed-

dan 2004).  

 

Viktigt att komma ihåg är att myter, troligen även de som kommer presenteras i senare 

stycken här, har lika många olika varianter som upprepningar. En ny publik innebär att 

berättaren måste anpassa sin berättelse efter dem, eftersom berättaren gärna vill väcka 

ett gensvar hos sin publik (Ong 1990:55). Kanske är det också därför som stenarnas 

scener skiljer sig från varandra. Visst förekommer olika slags scener, men kan det inte 

lika väl vara så att samma episod gestaltas på många olika sätt, beroende på vem konst-

nären är och för vem stenen görs? 

 

Utmärkande för muntliga berättelsen är att de ofta uttrycker våld, för det mesta ganska 

grovt våld. På de gotländska stenarna från yngre järnålder, förekommer det också en del 

våld med bland annat offerscener. På till exempel stenen från Lärbro socken, St. Ham-

mar I, (se bild på sid. 13) förekommer detta liksom i den poetiska Eddan. Bland annat 

kan man i Völundskvädet läsa om smeden Völund som får sina knäsenor avskurna för 

att han inte ska lyckas fly från kung Nidud, som tvingar honom att smida dyrgripar. 

Som hämnd för detta gör han av Niduds båda söners skallar, ögon och tänder smycken 

och skålar, allt medan han förgriper sig på dottern, Bödvild (Cassel 2008:106). En del 

av detta kväde förekommer på stenen från Ardre socken III. På stenen ses Völund som 

flyr bort i fågelhamn, liksom kungadottern och de båda stympade prinsarna bakom 

smedjan (Nylén & Lamm 2003:52). Anledningen till att mycket våld förekommer i den 

talspråkliga kulturens berättelser beror på att livsvillkoren för människorna under den 

här tiden var fysiskt mycket hårdare jämfört med hur det ser ut i västvärlden idag. Andra 

nämnare som skulle kunna öka på de personliga spänningarna är okunnigheten om de 

fysiska orsakerna till sjukdomar och olyckor. Om en sjukdom eller olycka inte beror på 

fysiska orsaker, beror den antagligen på att någon människa som vill dig ont har önskat 

den på dig, vilket gör att den personliga motsättningen ökar. Även det artikulerade lju-

det i sig är en orsak till våldet. Anledningen är att när det enda sättet att förmedla sig på 

är med ord, direkt från munnen, blir människors relationer mycket tydligare och fram-

hävs på ett annat sätt, deras sympatier och kanske framför allt deras antipartier framhävs 

mycket tydligare. Lika väl som de talspråkliga kulturerna ger uttryck för våld, uttrycker 

de också lovprisande i överflöd (Ong 1990:58f).  

 

En talspråklig kultur präglas till skillnad mot en skriftspråklig av jämvikt, vilket innebär 

att människor i större utsträckning lever i nuet. Jämvikten upprätthålls genom att man 

lägger undan de kunskaper som inte längre är nödvändig att ha med sig. Vilket kan ses i 

motsats till skriftspråkliga kulturer där det går att lagra ord och skriva ner definitioner 

av dem. Är detta å andra sidan helt omöjligt i enbart talspråkiga kulturer? Givetvis finns 

inga ordböcker och endast ett fåtal olikartade betydelseområden (som uppdelas på flera 

ord, ofta olika i olika språk). Betydelsen av de enskilda orden kontrolleras genom, som 

Ong skriver ”direkt semantiska stadfästelse”, alltså hur ett ord används här och nu. De-

finitionen av ord är i en talspråklig kultur helt onödigt, ett träd är ett träd, en häst är en 

häst, varken mer eller mindre. Betydelsen av ett ord fick sin mening i de sammanhang 

där det uppträdde, i ett samspel med ansiktsuttryck, gester och röstvariationer (Ibid. 

60f).  

 

I en talspråklig kultur avspeglas den aktuella strukturen och värderingarna som finns i 

samhället genom den talspråkliga traditionen och inte som man kanske skulle kunna tro 
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ett intresse för det förflutna. Ett exempel på detta som Ong tar upp och som med största 

sannolikhet även kan gälla för befolkningen under yngre järnålder, är framsägandet av 

ättelängder. I Ongs fall handlar det om en västafrikansk griot. Självklart är då att grioten 

framsäger de ättelängder som är relevanta för åhörarna. När ingen sen vill höra vissa 

ättelängder kommer de att försvinna ur minnet på grioten. Med största sannolikhet är det 

troligast att det är vinnarnas ättelängder som berättas, medan förlorarnas får stå tillbaka. 

En annan möjlighet är att delar som inte passar in i tiden glöms bort, kanske för att de är 

olämpliga i tidens anda (Ibid. 62f).  

 

Utmärkande för det talade ordet är att det aldrig förekommer i enbart verbala samman-

hang. ”Talade ord är alltid modifieringar av en total, existentiell situation, som alltid 

inbegriper kroppen” (Ibid. 83). Rörelserna som berättaren utför till det artikulerade or-

det är inget som personen ifråga övar in, det sker på ett naturligt sätt och är, menar Ong, 

helt oundvikligt (Ong 1999:62).   

 

När det gäller hjältetraditionen i talspråkliga kulturer, finns det ett samband mellan den-

na och en livsstil som präglas av agoni eller dödskamp. Ett talspråkligt minne har lätt att 

komma ihåg karaktärer, som utför gärningar och illdåd av ett slag som karaktäriseras 

som monumentala, minnesvärda och som därför blir lätta att komma ihåg. Minnet hos 

en talspråklig person gör att det skapas karaktärer i berättelsen som i många fall är hjäl-

tefigurer. Detta görs inte för att romantisera bilden eller göra den pedagogisk. Anled-

ningen är betydligt enklare än så, det beror helt enkelt på att erfarenheter organiseras 

lättare i en form som lätt kan bestå och memoreras. I en muntlig kultur tenderar färglösa 

figurer att ganska snabbt försvinna. Här kan också svaren hittas till heliga nummer som 

återkommer i berättelse efter berättelse. Formelartade siffergrupper är, liksom formelar-

tade fraser lättare för minnet att komma ihåg (Ibid. 85f). 

 

Minnet spelar alltså en stor roll för vidareförandet av en berättande tradition och när 

skriftspråket kommer in i människors liv försvinner denna förmåga att minnas. Bildste-

narna uppvisar alltså vissa likheter med minnesteknikerna i det muntliga berättandet. 

Den fysiska miljön är ett annat fenomen som spelar stor roll för vidareförandet av tradi-

tioner och berättelser, om detta handlar nästa stycke. 

 

 

4. DEN FYSISKA MILJÖNS INVERKAN PÅ TRADITIONER OCH BERÄTTEL-

SER  
 

I många fall är den fysiska omgivningen som vi lever i något som vi inte funderar sär-

skilt mycket över. Det visar sig emellertid att när det gäller att bära fram traditioner spe-

lar den en stor roll vare sig vi är medvetna om det eller inte. 

 

4:1 Traditionsekologi och de tio komponenterna 

 

Ovan talade jag om den berättarteknik som med största sannolikhet användes under 

järnåldern och längre tillbaka i tiden innan skriftspråket kom. Antagligen var det inte 

bara sättet på vilket berättandet gick till som låg till grund för utformningen av berättel-

sen utan också hur den fysiska miljön såg ut. Lauri Honko (1981) använder sig av be-

greppet traditionsekologi för att förklara studiet av ”traditionens invandring, inlärning, 

anpassning, produktion, användning, variation, distribution, kontinuitet, utveckling och 



9 
 

försvinnande i en viss fysisk miljö, hos vissa traditionsbärare eller sociala grupper, 

samt på ett mindre eller större traditionsområde” (Honko 1981:28).  

 

För att återgå till traditionsekologin väljer jag att nedan förklara några av dessa punkter 

efter hur Honko själv beskriver dem:  

 

Invandring - idag förflyttas traditionselement från den ena kulturen till den andra på 

många olika sätt, den främste bland dessa är givetvis tv:n. För ungefär 1200 år sedan 

gick detta betydligt långsammare då interkulturell kontakt måste ha skett från människa 

till människa, antingen genom personlig kontakt med en annan kultur eller genom berät-

tandet. Frågor som skulle kunna ställas till materialet är varför detta element har fått 

fäste i denna kultur? Skedde genombrottet av traditionen snabbt eller fanns den tillgäng-

lig under en längre tid utan att den anammades? Fanns det några speciella faktorer som 

gjorde genombrottet möjligt eller skedde det några förändringar som gjorde att mot-

ståndskraften mot traditionsutbudet förändrades (Honko 1981:28f)?  

 

Anpassning - en tradition måste anpassa sig till den nya miljön som den kommer till, i 

till exempel en nordisk djursaga byts schakalen och lejonet ut mot räven och björnen, 

trots att det handlar om samma saga. Emellertid finns det vissa genrer som inte påverkas 

lika mycket av miljöns funktionella delar, bland annat i sagor och myter. Ofta berättar 

myter om urtiden och dess gestalter, vilket gör att den aktuella miljön endast kan inneha 

ett fåtal av de minnesmärken som skapades under världsskapelsen. Sagor, framförallt 

dem vi känner idag, utspelar sig ofta på främmande platser eller länder och behöver 

därmed inte ha någon likhet med vår hemmamiljö. Ett annat sätt som traditionen kan 

anpassa sig till en ny miljö är genom att traditioner knyts till platser i den fysiska miljön 

omkring oss. Detta är processer som bildar ytterligare en form av den miljömorfologis-

ka anpassningen. Vilket betyder att när en berättelse handlar om bosättnings ankomst, 

gränskrig eller nödår, får den ofta drag av igenkännelser genom en lokal prägel. Naturen 

och den fysiska omgivningen är en formvärld som traditionen måste anpassa sig till. 

Även traditionen i sig är en formvärld och även här måste den anpassa sig. Nu handlar 

det om anpassning och omvandling av de egenskaperna som traditionen har, traditions-

morfologisk anpassning.  

 

Det handlar alltså om den anpassning som traditionen måste göra för att passa in i en 

viss miljö. Passar traditionen inte in beroende på vissa element som i en speciell miljö är 

oacceptabel, tas det bort och ersätts av något som passar in och kan accepteras av om-

givningen. Här blir också olika genre, sagor, sägner, gåtor och ordspråk viktiga därför 

att även om motivet är samma, skiljer sig framförandet och det kommunikativa syftet 

från varandra. I en viss genre lyfts kanske en aspekt av döden fram, medan den ser an-

norlunda ut i en annan. Funktionell anpassning är till skillnad mot de ovan nämnda en 

mer tillfällig anpassning. Eftersom en tradition hela tiden förändras i anpassningen till 

nya situationer. Nyhetsvärdet eller det aktuella budskapet kan bestå trots att berättelsen 

har framförts fler än en gång, mycket beroende på situationens variation. Tills sist hand-

lar det om ekotypisering och ekotyp som innebär vad det är som gör en tradition unik för 

just ett visst område eller den sociala gruppen. Till stor del har det att göra med i vilken 

fysisk omgivning människor befinner sig i samt den livsstil som finns inom en grupp 

eller i ett samhälle (Ibid. 31f).   

 

Produktion och framförande - att framföra en berättelse, genom det talade ordet, är enda 

sättet som den kan leva vidare på i en kultur där inte skriftspråket existerar. En tradi-

tions fortsatta leverne beror på i vilken utsträckning som den framförs genom produk-

tion och reproduktion. Om inte detta ständigt fortgår, kommer den att försvinna från 
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människors minnen. Det är i stort sett omöjligt att ordagrant återge en berättelse, enligt 

författaren sker en nyproduktion varje gång en tradition brukas. Eftersom traditioner tar 

sig olika uttryck är också sättet som de reproduceras på olika. Resultatet av en tradition 

beror också till stor del av en yttre påverkan, i en muntlig berättelse är bland annat per-

sonerna i publiken och scenen, saker som kan påverka den aktuella utformningen och 

betydelsen av den (Ibid. 45ff). 

 

Användning - sättet på vilket traditionen används på kan förklaras genom två begrepp, 

dels genom traditionsförråd och dels genom bruktradition. Detta innebär, i en icke 

skriftspråklig kultur, att en berättare kommer ihåg och känner igen fler berättelser än 

vad han själv använder sig av. Därför är det så att minnen, men också föremål, gör att vi 

bevarar många traditioner utan att vi aktivt brukar dem. Innebörden av detta blir att dels 

finns det en minnesbank av traditioner som inte brukas men ändå garanterar dess exi-

stens och dels en bruktradition som innebär de traditioner som är aktiva. I traditionens 

minnesbank finns sådant som inte går ihop med samhällets normer eller värderingar. 

Medan detta sållas bort i bruktraditionen, eftersom det blir lättare att anpassa dem efter 

sociala situationer, grupper och olika miljöer (Honko 1981:49). 

 

Distribution - i ett samhälle är inte alla människor delaktiga i distributionen av en tradi-

tion. För att förklara denna distribution behöver den särskiljas och det gör den genom 

följande begrepp, ”den spatiala, den genremässiga och den sociala”. Den spatiala har 

nämnts ovan då jag tog upp den ”miljömorfologiska anpassningen” alltså formationer i 

naturen, platser där historiska händelser har utspelats osv., allt detta är en del av den 

erövring människan har gjort med naturen genom kognition och det som knyter samman 

rummet med traditionen. När det gäller det genremässiga sättet att fördela traditionen 

på, spelar olika temaområden en viktig roll, det kan till exempel röra sig om död, 

dödskult eller dödsrit. Varje genre behandlar dödstemat på olika sätt. Slutligen när det 

gäller den sociala distributionen innebär det att en tradition måste vara knuten till socia-

la grupper. Finns det inte människor som aktivt använder dem eller människor som för-

medlar dem kommer traditionerna inte att leva vidare. Även om en tradition kan finnas 

inom flera sociala fält innebär inte detta att alla känner den lika väl, eller att den an-

vänds på samma sätt. I verkliga livet, vid till exempel en årsfest, gäller det först att ut-

värdera den sociala sammansättningen på platsen innan distributionssättet kan väljas. 

Ett exempel skulle kunna vara att bedöma hur människornas inbördes relationer ser ut 

(Ibid. 53). 

 

Kontinuitet och identitet - Har en tradition lika stor chans att bevaras oavsett miljö och 

vad är det som gör att en tradition bevaras?  Honko skriver att tanken på att den muntli-

ga traditionen har förts vidare utan avbrott, från släktled till släktled, börjar nu ifrågasät-

tas av forskarna. Snarare förhåller det sig på följande sätt, nämligen att traditioner for-

mas och omformas hela tiden för att passa in i nya samhällen, samtidigt som den ibland 

upphör för att återkomma senare, men då i en ny form. När människor i senare tid till-

frågats om sina traditioner har de valt ut de traditioner som betyder mest för dem. Det är 

här som identiteten kommer in, vilken roll har identiteten för val av tradition? Det är 

med hjälp av traditionerna som människorna kan förklara sina liv, det är också genom 

dem som de kan förhålla sig till sin omvärld. Det är genom traditionen som en ”vi-

känsla” kan förmedlas, på samma sätt definierar människor också ”de andra”. En män-

niska har oftast en mängd olika identiteter, vilka kan komma i konflikt med varandra. 

En gruppidentitet däremot handlar mycket om en geografisk avgränsning, normer och 

värderingar, samt en historisk händelse (Honko 1981:54ff). 
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Utveckling - en genre inom traditionen kan under olika perioder övergå från en till en 

annan, ett exempel på detta skulle kunna var att en helgonlegend eller sägen övergår 

under en annan period till att vara en myt, eller tvärtom. Anledningen till att en genre 

skulle upphöra beror dels på att den helt enkelt försvinner eller dör ut, eller att den inte 

längre passar in i ett socialt sammanhang eller samhälle. Den kommer då att förändras, 

utvecklas kanske flytta över till en annan grupp och där fortleva antingen i ny form eller 

i den gamla (Ibid. 56f). 

 

Det finns alltså olika komponenter som kan förklara hur en tradition utvecklas och förs 

vidare eller hur den försvinner. Den fysiska miljön är här bakgrunden till detta. Givetvis 

kan inte en tradition föras vidare utan människor, det är också människorna som skapar 

och omskapar dem. I traditioner och myter ligger även folks värderingar och tankar om 

sin omvärld. Om livsmiljön påverkar våra traditioner, påverkas den minst lika mycket 

av de människor som lever i det samhälle där den växer fram. Nästa stycke handlar om 

dessa människor, det mytskapande folket.        

 

5. DET MYTSKAPANDE FOLKET 

 

För att skapa ytterligare förståelse för hur myterna uppkom väljer jag i detta kapitel att 

berätta om de människor som låg till grund för myterna och deras uppkomst. De myto-

logiska bilderna som avbildas på bildstenarna kom inte dit av en slump. De måste ha 

haft någon betydelse för dem eller de som stenen restes för, även om det inte är en di-

rekt avbildning av personens liv. Scenerna avspeglar på något sätt den tidens människor. 

I inledningen till Davidsons bok (1966) beskrivs de människor som hon menar ligger 

bakom den nordiska mytologins berättelser. Mytologin som tillhör ett folk, oavsett om 

det handlar om den grekiska eller den nordiska, är inte sagor av mer eller mindre 

skräckinjagande typ. De representerar nog snarare ett folk eller en tidsålders verkliga 

”tankar om den mänskliga tillvarons och den mänskliga andens mysterier, dess mönster 

för socialt beteende och dess försök att i berättelser om gudar och demoner framställa 

sin uppfattning om de inre realiteterna” (Davidson 1966:7).   

 

5:1 Människors vardag - en del i mytskapandet 

 

Trots detta finns många spår av de nordiska folken, inte minst i de isländska sagorna 

men också genom andra människors samtida berättelser och omnämnelse av dem. 

Många av oss känner dessa nordbor som modiga och starka, men de hade dessutom en 

stark känsla gentemot familj och hövdingar. Genom de norröna berättelserna kan män-

niskor som värdesatte värdighet urskiljas. Vi får berättat för oss genom vittnesmål från 

kristna helgon och förkunnare i det anglosaxiska England att det inte var något fel på 

deras intelligens, där både mystik och rationellt tänkande intog viktiga platser (David-

son 1966:8). 

 

Sverige under vendeltid och vikingatid är ett samhälle i förändring, med utgångspunkt i 

folkvandringstiden och början av vendeltiden. Under 400- och 500-talen har arkeolo-

gerna kunnat spåra en förändring i bebyggelsemönster, framför allt på Gotland och i 

Mälardalen befästa hantverksgårdar blev vanligare (en slags fornborg) (Burenhult 

1999:301). Om vi fortsätter vidare ut i det vi idag kallar Europa och som till stor del vid 

denna tid präglades av Roms styre vet vi att de germanska stammarna som levde vid 

gränsen i norr ibland valde att vara romarnas bundsförvanter och ibland deras fiender 

och motståndare.  
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Även om inflytandet från romarna var stort så här långt norr ut, kunde de varken påver-

ka deras trosföreställningar eller språk. I slutet av 500-talet när de blivande stormakter-

na hade börjat ta form i anglosaxarnas England och merovingernas Frankrike kom mis-

sionärer över engelska kanalen för att sprida den kristna tron längs med kusterna. I Eng-

land gick kristnandet relativt fort och snart ersattes gudahoven av kyrkor. I Skandinavi-

en däremot tog det betydligt längre tid. Det var inte förrän på 900-talet och 1000-talet 

som norrmännen, med kungarna Olav Tryggvason och Olav den helige i spetsen, om-

vändes i sin tro, men det krävde också att ett krig fördes mot de hedniska gudarna, bil-

der förstördes och tempel brändes ner. Många flydde till Island där de för ett tag fann en 

fristad, men Alltinget antog år 1000 den kristna läran. I Danmark föll man till föga när 

Knut den store 1050 erövrade England samtidigt som han anslöt sig till den kristna tron. 

I Sverige däremot tog det ytterligare några århundraden och inte förrän 1164 satt en 

biskop i Uppsala (Davidson 1966:9f). 

 

Vikingarnas framfart över Europa var för den kristna kyrkan ett gissel och mycket av 

den kristna kultur som hade byggts upp förstördes eller rövades bort. Davidson menar 

att det är hos detta folk som sökandet av våra myter här i Norden måste göras. Givetvis 

är det lätt att spä på bilden om den råbarkade vikingen som skövlade, rövade och för-

störde. En sådan bild skulle lätt bli enkelspårig och inte särskilt trovärdig. Vikingarna, 

liksom andra människor uppskattade vackra ting och konstfärdigheter. Det var inte bara 

som krigare man kunde komma långt i världen utan också som skald. De var tillika han-

delsmän med näsa för affärer. Häri ska grunden till vår rika mytologi sökas (Ibid. 10f). 

 

Människors vardag, tankar om liv och död och deras värderingar, spelade med stor san-

nolikhet en roll för hur myterna utformades. Dock ska det ännu en gång påpekas att 

även kristendomen spelade en roll i denna utformning. Även om myterna tog form in-

nan kristendomen nådde Norden och dess invånare, var det under kristendomens infly-

tande som de nedtecknades och det är också i den formen vi känner dem idag. I kom-

mande avsnitt står bildstenen i fokus, ett forum som användes för att föreviga en del av 

myterna.   

 

 

6. BILDSTENARNA 
 

Att bildstenarna under sin tid förmedlade en historia är nog de flesta överrens om, bil-

derna förmedlade till människorna både innehåll och mening. Som nämnts ovan är de 

isländska sagorna fragment av den hedniska tron. Det är på detta sätt det förhåller sig än 

idag och det kan ses inte minst genom att betrakta bildstenarnas rika scener. Vad är det 

för motiv vi ser på stenarna? Ser man dem för första gången kan de upplevas som ett 

enda virrvarr av människor, djur och skepp, men efter ett tag framträder bilderna allt 

tydligare var för sig och det går att urskilja vissa scener som återkommer gång efter 

annan. Olika bildstenshuggare har alltså använt sig av samma motiv om och om igen, 

med en spridning över hela Gotland.  

 

Nedan tänker jag ta upp de motiv och symboler i stort som förekommer på stenarna för 

att sedan koncentrera mig på två olika motiv som förekommer mer frekvent än andra. 

Först ska jag gå igenom den indelning av stenarna som Sune Lindqvist gjorde och som 

jag bara delvis har förklarat ovan.  
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6:1 Datering av bildstenarna 

 

Grupp (A) vilka också är bäst huggna, förekommer mellan ca 400 e.Kr. och fram till ca 

500 e.Kr. Nästa grupp (B) är betydligt mindre, ”dvärgstenar”, än de förra som ibland är 

så höga som upp till 3,3 meter. B-gruppen är i många fall dekorerad på två sidor. De 

skiljer sig från A-gruppen genom att de har en mer välvd kontur upptill och är mer 

svängda i sidorna uppåt. För det mesta består kantbården här av bandfläta, vilka också 

kan ses i bildfälten. De innehåller mycket stiliserade skepp och djur, ofta älgar eller 

hjortdjur ofta med horn på huvudet samt fåglar med ankliknande drag.  Den sista grup-

pen karaktäriseras av sin fria konst och är daterade till omkring 700 och fram till och 

med 1100-talet. Denna består av en C-D-E- grupp som inbördes skiljer sig åt. C-

gruppen är stora och monumentala och har ofta beskrivits formade som kluvna cham-

pinjoner eller fallosformade. Nu har stenen delats upp i horisontella fält och bilderna är 

mer realistiska. Dock är huggtekniken betydligt sämre och den del av stenen som befin-

ner sig under mark är inte lika stor som förut, vilket innebär att stenen står betydligt 

ostadigare. Den nedre delen av stenen består av ett skepp med besättning och rutat se-

gel. För det mesta förekommer en bandfläta som kantbård. I många fall består den övre 

delen av stenen av en scen där en man till häst välkomnas av en kvinna med ett dryck-

eshorn i handen (välkomstscenen). I samma tidsspann finns också D-gruppen som i 

form liknar C-gruppen. Skillnaden är att på dessa stenar är nedhuggningarna betydligt 

djupare. Även här består den nedre delen av stenen av ett skepp, medan den övre delen 

består av ett myller av bilder. Denna grupp daterar Lindqvist till 700-talet. Grupp E an-

sluter till C och D vad gäller form på stenen. Kantbården består här av runskrift som 

övergår till drakslingor, typiska för runstenar. På övre delen av stenen finns ett kors i 

många fall stiliserat sådant. Stenarna av denna typ är daterade till 1000-talet. Även des-

sa är djupt huggna och kontrasten mellan upphöjda och nedsänkta partier är tydlig. Det 

finns ytterligare en grupp stenar, så kallade kiststenar och de ansluter sig till grupp B 

och E. Med största sannolikhet har de varit en del av kistlika monument där fyra stenar 

av likartad karaktär varit hopsatta (Nylén & Lamm 2003:171f).   

 

 
Grupp A    Grupp B   Grupp C, D, E     Grupp B, E 

(Nylén & Lamm 2003:172) 

 

6:2 Motiven 

 

Jag börjar med envigen som är en relativt vanligt förekommande scen på bildstenarna, 

men vad det egentligen ska förställa är forskarna osäkra på.  Kanske är det Valhalls 

himmelska fröjder som avbildats eller kanske den händelse som föranlett resningen av 

stenen, den döde mannens hädangång. Envig eller holmgång var en del av rättsskip-

ningen under förkristen tid och strängt reglerad. Det var på detta sätt som personliga 

tvister löstes då inte längre juridiska åtgärder räckte till. Bland annat kan detta beskådas 

på stenen från Lärbro socken, Tängelgårda I (Nylén & Lamm 2003:56).  
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(Nylén & Lamm 2003:56) 

 

En av de mindre vackra delarna i den hedniska religionen är offret av människor och 

djur. Detta finns avbildat på endast en sten nämligen den från Lärbro, St Hammars I, där 

en krigare hängs i ett träd och till höger om detta ses ännu en människa offras, liggande 

på ett slags altare och med en annan människofigur ståendes över honom med ett spjut i 

handen. En ögonvittnesskildring finns genom kyrkohistorikern Adam av Bremen, som 

citerar den fasansfulla händelsen med blotet vid Uppsala hednatempel. Hur detta har 

gått till vet forskarna inte säkert, men vid Uppsala hängdes offren i lundens träd, men 

också dränkning i heliga källor förekom. Offerblodet har med stor sannolikhet haft en 

stor betydelse och utan offer inget offerblod (Ibid. 63).  

 

 

 
(Nylén & Lamm 2003:63) 

 

 

På många av stenarna förkommer också heliga tecken antingen i bildscenerna eller som 

en del i kantbården, de var en viktig del i den samtida föreställningsvärlden. Sin förebild 

har de antagligen från textilier, bonader som hängt i hallar och hus. De kan även ha ver-

kat som förebilder till stenarnas utsmyckning. Många av de tecken som förekommer på 

stenarna är en form av evighetssymboler, de har alltså en ”oändlighetskaraktär”. Ett 

band eller en linje slutar inte, utan återgår i sig själv. Varje symbol har haft sin betydel-

se, de kan ha betecknat gudagestalter eller makt - onda eller goda sådana, beroende på 

de växlande innebörderna på stenarna. Ett exempel på detta är stenen från Stenkyrka, 

Lillbjärs III, som dels har en kantbård som går runt hela stenen men dessutom två teck-

en över ryttaren i det övre bildfältet (Ibid. 64).  

 

 

 
(Nylén & Lamm 2003:64) 

 

 

Ett annat föremål eller symbol är ringen, en slags trohetssymbol som det går att läsa om 

i ett av Eddans kväden. Ringarna förkommer ofta i sagor och dikter. Under folkvand-

ringstid och vendeltid förekommer även ringar på svärden, vilka kanske hade betydelse 

av edsavläggelse enligt Nylén och Lamm. En annan betydelse skulle kunna vara äre- 
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och värdighetstecken. I Snorres Edda kan man nämligen läsa om en ring som tillhörde 

kung Adils, ”Sviagriss”, som skulle vara svearnas nationalsymbol, vilken från början 

kommit från den kungaätt som guden Yngve Frej stammade från och som styr landet till 

1000-talets slut. Även i engelska annaler, går det att läsa om ringars betydelse vid krö-

ningsseder hos de nordbor som våldgästade landet. Om det är ärans ringar eller segerns 

kransar som männen på bildstenarna på Gotland håller i sina händer vet forskarna alltså 

inte. Detta förekommer bland annat på stenen från Lärbro socken, Tängelgårda I (Nylén 

& Lamm 2003:66).  

 

                        
        (Nylén & Lamm 2003:67)                                                 (Lindqvist 1942) 

 

Även korset uppkommer så småningom på bildstenarna, då ofta i samband med drak-

slingor och andra hedniska djurframställningar. Korset som var tecknet för den nya tron. 

Nu förekom också runinskrifter på vissa av stenarna och bland annat kunde de ”be om 

Guds hjälp för grym hämnd i hednisk anda” (Nylén & Lamm 2003:76). Runstensorna-

mentiken och runorna var en konstform som framför allt förekom i slutskedet av 

forntiden. Den vanligaste ornamentiken var djurornamentiken. Ursprungligen är detta 

en hednisk konstform men den förekommer i sammanhang som i allra högsta grad är 

religiöst kristna. I Mälardalen och på Gotland förekommer de på korsmärkta, resta ste-

nar och i Norge finns den på stavkyrkorna. Från början var inte runorna enbart skriv-

tecken, de hade även en innebörd av trolldom och magi. Det ansågs övernaturligt att 

kunna bevara det talade ordet. De människor som behärskade denna konst tilldelades 

inte bara vördnad utan även makt (Ibid. 78f).  

 

Ett annat ornament som förekommer på de senare stenarna är det iriska kopplet. Här 

anas ett samband med Irland genom namnet. På samma sätt som det motsvarande 

konstutövandet som fanns på denna ö i form av bildstenar. Det finns många varianter av 

detta ornament men alla har mer eller mindre liknande drag, framförallt i den del som är 

den direkt sammankopplande. Författarna ser även en likhet med den franska liljan. Det 

var inte bara den iriska konsten som liknade den nordiska eller tvärtom. Även Gotlands 

många silverskatter gör detta. Förutom myntat silver som fördes från de brittiska öarna 

genom de s.k. danagälderna till Skandinavien och av någon anledning i stor mängd till 

Gotland, utökades de med bland annat ornerade smycken. Det iriska kopplet kan ses på 

stenen från Hogräns kyrkogård (I), daterad till 1000- eller 1100-talet (Nylén & Lamm 

2003:76). 

 

 
(Nylén & Lamm 2003:77) 
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En annan vanligt förekommande figur är ryttaren. Ridkonsten kom till Norden någon 

gång kring slutet av bronsåldern, omkring 400 f. Kr. Sannolikt kom konsten att rida på 

hästar samt vagnen från sydöst, omkring de Kaspiska- och Svarta havens intilliggande 

stäpper och bergstrakter. På bildstenarna avbildas för det mesta ganska stora hästar, allt-

så inte det lilla russet, som man kanske skulle kunna tro. Det är inte bara Gotlandsrusset 

som funnits på ön vilka de gravar visar där hästen har fått följa sin husse i graven. Un-

der vendeltiden, ca 600-800, red man på russen, vilket de mindre betten visar. Ryttaren 

förekommer på många stenar, oftast i samband med dryckeshornskvinna som jag kom-

mer till lite längre ner, ett exempel är på stenen från Stenkyrka socken, Lillbjärs III 

(Ibid. 98). 

 

 
(Nylén & Lamm 2003:99) 

 

Slutligen, förekommer också vagnar och slädar på bildstenarna. Bevarade sådana hitta-

des bland annat i skeppsgraven från Oseberg i Norge. Om dessa vikingatida vagnar och 

slädar vet vi alltså en hel del, tack vare både graven och bildstenarna. Vagnarna tycks ha 

varierat sig mest i sin utformning medan slädarna har varit mer tidlösa. Man kan sluta 

sig till att slädarna användes till tyngre transporter, vilka då endast förekom vintertid. 

Slädarna men framförallt vagnarna var konstruerade på ett sådant sätt att själva ”vagn-

korgen” lätt kunde lösgöras från underredet för att kunna placeras på båtspanterna. Det-

ta vet vi då många förekommit som kistor i gravar. En avbildad vagn syns på stenen 

från Levide socken, medan en släde kan betraktas på stenen från Grötlingbo socken, 

Barshaldershed (Ibid. 102).  

 

 

  
(Nylén & Lamm 2003:102) 

 

6:3 Stenarna 

 

De scener som förekommer med störst frekvens på de stenar som hör till C-D-E-

gruppen, daterade till omkring 700–1100-talen, är skeppet och den s.k. välkomstscenen 

med kvinnan som möter upp en ryttare med ett mjödhorn i handen. Av alla 467 bildste-

nar som finns upptecknade vid tryckandet av Nylén och Lamms bok sluter sig 175 till 

C-D-E-gruppen. Jag har då alltså inte tagit med B-E-gruppen som sträcker sig från 500 

till 1100 ungefär. Jag har inte heller räknat med de s.k. kiststenarna (K) som i boken inte 

har fått någon datering. Troligt är att även de skulle kunna sträcka sig över den aktuella 

perioden. Anledningen till att jag har valt bort dem är på grund av osäkerheten i date-

ringen. Jag har heller inte tagit med de stenar som skulle kunna tillhöra antingen C-D-E-
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gruppen eller B-gruppen, inte heller har jag tagit med de stenar i förteckningen där ett 

frågetecken förekommer i samband med dateringen eller de stenar som tillhör den sista 

gruppen som också går under gruppen kiststenar (Nylén & Lamm 2003:170–206).  

 

Efter denna valda avgränsning återstår det alltså 175 stenar som kan räknas in i C-D-E-

gruppen. Dock har jag inte tagit bort de stenar som med säkerhet tillhör denna grupp 

men som av andra orsaker är svåra att bedöma till exempel när bevaringsgraden är så 

dålig och bildytan till stora delar inte går att urskilja antingen på grund av att bildytan 

har förstörts eller helt enkelt för att stenen aldrig har varit dekorerad. På de 175 stenarna 

förekommer skeppet på 75 av dem, men även här är osäkerheten stor i vissa fall, till 

exempel kan ibland bara ett rutat segel förekomma, jag drar emellertid slutsatsen att det 

är ett troligt skepp i sådana fall och därför får även dessa stenar ingå i bedömningen. 

När det gäller välkomstscenen förekommer den på 19 av de 175 stenarna, även här fö-

rekommer osäkerhet i bedömningen men jag väljer ändå att ta med dem. I några fall i 

Nylén och Lamms uppteckning står det att bilden innehåller ryttare och kvinna, därför 

en trolig välkomstscen, liksom när det står: kvinna med dryckeshorn, men där det sak-

nas en ryttare. I båda fallen finns ingen uppgift om bildytans tillstånd, den förstnämnda 

stenen har en bevaringsgrad, hur stor del av stenen som bevarats, på ca 50 %, i det andra 

fallet är bevaringsgraden 100 %, men stenen är i två delar. I båda fallen menar jag att de 

är troliga välkomstscener och får även de vara med i bedömningen (Ibid.).  

 

 

 

 

Skeppet är således den mest frekvent förekommande scenen på bildstenarna och efter 

denna kommer välkomstscenen. De förekommer tillsammans på 16 stenar och endast i 

tre fall förekommer välkomstscenen utan att ett skepp finns med på samma sten. Tre 

områden på Gotland sticker ut i denna bedömning, det är Lärbro socken på norra delen 

av ön, Halla socken som ligger nästan mitt på ön, samt Stenkyrka socken som ligger i 

väst-sydlig riktning från Lärbro. Dessa områden har flest stenar med skepp på, Lärbro 

har sex stenar med skepp på daterade till C-D-E-gruppen, Halla har flest antal stenar 

med skepp på, åtta stycken som tillhör C-D-E-gruppen och Stenkyrka har sju stenar med 

skepp på daterade till samma grupp. Lärbro och Halla har också flest antal stenar där 

både skeppet och välkomstscenen finns representerade samtidigt, tre vardera. De stenar 

där välkomstscenen förekommer utan något skepp, finns i Eskelhem, en bit söder om 

Visby, i Ekeby, strax sydöst om Visby samt i När socken som ligger på östkusten sö-

derut. Av detta går det knappast att läsa ut något mönster men likväl är det intressant att 

se hur fördelningen ser ut över Gotland. Dessa tre områden är några av de socknar där 

det största antalet bildstenar finns överhuvudet taget. I framförallt Stenkyrka har det 

hittats enormt många bildstenar. Kanske är det därför inte konstigt att det är just här som 

de flesta kombinationsstenarna uppkommer (Nylén & Lamm 2003:170–206). Här ses 

den tydliga upprepningen av motiven ännu tydligare och som jag tidigare skrev spelade 

upprepning en stor roll för minnets bevarande och vidareförandet av berättelser. Likhe-

ter finns alltså mellan bildstenarnas upprepning av scenerna och de minnestekniska 

mönster som används vid det muntliga berättandet.    

MOTIV FÖREKOMST AV 175 ST % 

Skeppen 75 42,8 

Välkomstscenen 19 10,8 
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6:4 Välkomstscenen 

 

Vad innebär då de här scenerna, med de många skeppen och välkomstscenen? Jag börjar 

med välkomstscenen som består av en kvinna med mjödhorn i hand som möter en rytta-

re. Forskarna verkar här vara överrens om att det är de döda krigarnas ankomst till Val-

hall som denna scen föreställer och kvinnan med mjödhornet i hand är en av valkyrior-

na. I Snorres Edda är valkyriorna förbindelselänken mellan Oden och de stupade samt 

mellan de levande och dödas världar. I kämparnas liv efter detta i Valhall blir de uppas-

sade av valkyriorna. De var dock inte bara uppasserskor för de döda kämparna i efterli-

vet. I skaldedikterna beskrivs de som kvinnor i full rustning som rider över både hav 

och land för att uppfylla Odens önskningar. Odens vilja bestämmer till vem eller vilka 

de skänker segern och vid stridens slut förs de kämpar som föll av valkyriorna till Val-

hall. Det förekommer också att de beskrivs som hustrur till hjältar som fortfarande lever 

i människornas värld. I många av dikterna från 800-900 har valkyriorna namn: Hildr, 

Hlƍkk, Guðr (Gunn), alla dessa är synonymer för ”strid” (Davidson 1966:60). I Valhall 

festade kämparna varje kväll på kött från galten Särimner och på mjöd från juvren på 

geten Heidruns. Dagarna bedrevs med kamp kämparna emellan och de som dog åter-

uppstod till kvällen för att återigen kunna vara med på gästabudet som alla andra (Ibid. 

26).  

 

Berättelser om valkyrior eller liknande varelser förekommer inte bara i den nordiska 

mytologin, till exempel finns vissa historiska belägg för att det i området kring Svarta 

havet förkommit berättelser om sköldmör, kvinnor som alltså liksom männen har be-

väpnat sig och kämpar med dem. Valkyria är ett annat namn för ”de som väljer ut de 

slagna” och i den anglosaxiska biskopen Wulfstans svarta listor över häxor, syndare och 

illgärningsmän från 1000-talet förekommer bland annat ”utväljare av de slagna”. Troligt 

är, menar Davidson, att dessa berättelser och myter hade sitt ursprung i händelser från 

verkligheten. Kvinnan som hade som uppgift att avliva den trälflicka som skulle vara en 

del av en skeppsbegravning vid Volgas strand på 900-talet, kallades för Dödens ängel 

och som medhjälpare hade hon två andra kvinnor som kallades för hennes döttrar (Da-

vidson 1966:61). Nylén och Lamm gör en annan jämförelse nämligen den mellan Odens 

valkyrior och de sköna kvinnorna i arabernas himmel.  

 

”Då Muhammed eldade sina skaror till heligt krig mot de otrogna, lovade han, därtill 

uppmanad av ängeln Gabriel, ett härligt liv i ett himmelskt paradis till alla som föll i 
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kampen. Från ett av religiösa påbud helt torrlagt jordeliv, skulle de där serveras ljuv-

ligt vin av stjärnögda, unga och undersköna kvinnor.” (Nylén & Lamm 2003:68). 

 

Men, skriver författarna, trots att andemeningen verkar likna varandra, skiljer sig idea-

len för himmelriket åt mellan de olika trosriktningarna. I Valhall ersattes de sköna kvin-

norna av valkyrior som kanske är mer lämpade för strid än för kärlek, mjödet har ersatt 

vinet medan det lugna livet har övergått till en evig kamp. I tid sammanfaller dessa båda 

berättelser ungefär samtidigt. Vi vet genom både Ong och Honko att förändringar i de 

muntliga berättelserna förekom för att anpassa sig efter nya omgivningar och nya åhöra-

re så varför skulle de inte kunna vara olika versioner av samma berättelse? 

 

 
                         (Nylén & Lamm 2003:69)                 (Lindqvist 1942) 

 

6:5 Skeppen 

 

Skeppet är för många symbolen för den sista delen av järnåldern och då framförallt för 

vikingatiden. De representerar allt från upptäcktsfäder och handelsföretag till plund-

ringståg och erövringar. Därför är det kanske inte konstigt om de finns avbildade på en 

stor del av bildstenarna. Även om skeppen på bildstenarna varierar i storlek, var de got-

ländska skeppen mindre än de som byggdes på västkusten, anledningen ligger i deras 

olika brukningsområden. De gotländska skeppen gick med största sannolikhet på flo-

derna söder och österut medan skeppen från västkusten seglade på öppet hav. På avbild-

ningarna ses ofta skepp rustade för strid, vilket kan utläsas genom sköldar längs med 

sidorna på skeppet samt spjut som står i stävarna. Drakhuvudena och stävprydnaderna 

tyder på att skeppen som avbildas i många fall var rustade till strid. Om ett skepp hade 

fredliga avsikter eller ankomst till sin hemmahamn togs nämligen stävprydnaderna bort. 

På bildstenarna framträder framförallt de rutade seglen, som tyder på att de har varit 

flätade i en enda mångfärgad vård. Seglen var flätade och inte sydda därför att flätning 

vid hård vind hade större motståndskraft (Nylén & Lamm 2003:107ff). 

 

Att skeppet har varit en viktig del av samhället under järnålderns sista århundraden är 

uppenbart. Var det därför den hamnade på nästan varannan bildsten från denna tid? Jag 

har tidigare talat om mytologin som avbildas på stenarna, men i vilket sammanhang 

kommer skeppen in då? Enligt Snorres Edda fördes de döda kämparna inte till Valhall 

med ett skepp utan det var valkyriorna som hämtade dem. Genom att följa Anders And-

réns resonemang var det över män som de stora stenarna från C-D-E-gruppen restes. 

Medan de mindre kiststenarna, som jag inte har tagit med i mina beräkningar ovan, var 

resta över kvinnor, en tolkning framförd av Beata Böttger-Niedenzus (1982). Detta in-

nebär att formen har sin direkta motsvarighet i kön. De små kiststenarna restes över 

kvinnor medan de stora svampformiga stenarna restes över männen. Lindqvist å sin sida 

menar att det var de stora stenarna som var de egentliga minnesmonumenten, medan de 

små stenarna snarare var placerade framför de stora som offeraltare i någon form. And-

rén för Böttger-Niedenzus tolkning vidare genom att påpeka likheten mellan stenkistor-
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na och de gotländska kvinnosmyckena. Han för även resonemanget vidare när det gäller 

de stora svampformiga stenarna och menar att dessa stenar är symboler för dörrar. Dör-

ren spelar i gravkult ofta rollen som urbilden av övergång och gräns. Likheter finns ock-

så mellan bildstenarnas form och en del kyrkdörrar, bland annat porten på nordsidan av 

Urnes stavkyrka (Andrén 1989:291f).  

 

För att återgå till ämnet med skeppen och deras förekomst på stenarna står det klart att 

de stora stenarna med största sannolikhet restes över män. Andrén anser att det ligger en 

helt annan tradition bakom förekomsten av skepp på bildstenar än just den mytologiska. 

Skepp och skeppssymboler har varit en stor del av traditioner kopplade till död och be-

gravning som sträcker sig många tusen år tillbaka i tiden. Från bronsåldern känner vi 

skeppssättningen och från 500-talet har vi båtgravarna. Givetvis är det även så att skep-

pen förekommer på stenar från alla perioderna och är inte enbart en del av C-D-E-

gruppens bilder. Andrén ser dessutom ett samband mellan bildstenarna och båtgravarna, 

två fenomen som uppkommer ungefär samtidigt. Intressant i detta sammanhang är den 

geografiska fördelningen av båtgravarna som man vet förekom mellan perioden 500-

1100. De finns nämligen utspridda över hela Norden förutom just på Gotland. En slut-

sats som skulle kunna dras av detta, menar Andrén, är att bildstenarna skulle vara en 

direkt motsvarighet till detta fenomen. Det skulle alltså innebära att gotlänningarna val-

de att rista in skeppet på en minnessten istället för att gravlägga sina döda i skeppsgra-

var. Detta samband existerar vilket spridningsbilden visar men också en del oerhört slå-

ende likheter när det gäller detaljerna (Ibid. 306ff).  

 

De detaljer som förenar dessa fenomen är de föremål och/eller djur som förekommer 

både i båtgravarna och på bildstenarna. Föremålen som förenar de två är bland annat 

dryckeshorn, vapen och smidesredskap och när det gäller djur förekommer hundar, häs-

tar och fåglar i båda fallen. En annan detalj där båtgravarna och bildstenarna förenas är 

placeringen av djuren. Andrén jämför här med båtgravarna på gravfältet vid Vendel. 

Hästarna placeras alltid utanför själva skeppet i en riktning som motsvarar skeppets. 

Medan de andra djuren kan vara placerade både i och utanför. Detta stämmer också i de 

allra flesta fall in på stenarna där skeppet och hästen har samma riktning. Ytterligare en 

detalj som förenar dem är placeringen av den döde, normalt placeras denne i aktern av 

båtgravarna. På bildstenarna markeras ofta denna plats på skeppet genom att exempelvis 

den trekantiga hjärtsymbolen är placerad där, eller sitter det en man i aktern, i vissa fall 

förekommer även inskrifter om den döde där. Genom alla dessa fall är meningen att 

markera den dödes position i samhället, skriver Andrén, det är från aktern som makten 

över skeppet utgår (Ibid. 309f). 

 

Även om båtgravskicket och bildstenarna förde en parallell samvaro från omkring 500-

talet, bedömer Andrén, att det först var under 800-talet som bildstenarna blev en direkt 

översättning av båtgravskicket. Det är nämligen då som likheterna i detaljerna har flest 

överrensstämmelser. Detta skulle i sin tur kunna tyda på en ökad kontakt mellan Got-

land och Mälardalen eftersom båtgravarna som hittats här är de som bäst stämmer över-

rens med bildstenarna (Andrén 1989:310).    
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(Lindqvist 1942) 

 

 

7. DISKUSSION 
 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att studera bildstenarna på Gotland och undersö-

ka vilken roll de spelar i förmedlandet av myter och berättelser i det forntida samhället. 

Hur man kan förstå och tolka bildstenarna utifrån den muntliga traditionen? Jag använ-

der även begreppet tradition, som får står för både bildstenshuggande och berättandet, 

men vad är då en tradition och vad menar jag med tradition i detta sammanhang? Jag 

väljer att använda mig av Honkos förklaring: traditioner lever vidare och förökas både i 

tid och rum men också inom sociala hierarkier. I den förenas människor och genom den 

förmedlas en gruppidentitet (Honko 1981:16). Det är på detta sätt jag väljer att se på den 

gotländska befolkningen under vendeltid och vikingatid. Den avgränsade ytan i sig, att 

befinna sig på en ö, gör att människorna som befinner sig där ses som en helhet. Dock 

måste vi böja oss för att det inom denna helhet finns inbördes olikheter, som jag emel-

lertid bortser från här. I detta fall har de två traditioner gemensamt, dels berättandet och 

inte minst bildstenarna. Medan berättandet är en tradition som går betydligt längre till-

baka än järnåldern kan den kännas ogripbar och svår att ringa in. Bildstenstraditionen 

som uppkom och försvann under en tidsperiod på ”bara” 600 år upplevs kanske som 

mer unik, sett till Norden och som en mer konkret tradition.     

 

Vad jag kan konstatera när det gäller det muntliga berättandet är att enligt Ong (1990) är 

det talade ordet överlägsen all annan kommunikation, främst på grund av de tankar som 

knyts till språket (Ong 1990:19). Dock ska inte det skrivna språket undervärderas på 

något sätt, utan det hade inte vårt medvetande utvecklats liksom våra vetenskaper. Även 

om mycket kunskap vunnits genom det skriftliga språket har vi samtidigt gått miste om 

oerhört mycket. Högst konstnärliga ordskapelser av högt värde har i och med detta gått 

förlorad (Ong 1990:27). Vi ska dock inte gråta över spilld mjölk utan istället ta till vara 

på de fragment som fortfarande finns kvar av den muntliga traditionen. En viktig del i 

detta är Eddorna men också bildstenarna med deras bildrikedom.    

 

Genom kapitel sex har jag konstaterat att det finns två slags scener som förekommer 

mest frekvent, nämligen välkomstscenen och skeppet. När det gäller välkomstscenen är 

forskarna som jag har nämnt ovan överrens om vad den föreställer, krigarens ankomst 

till Valhall. Som nämnts ovan förekommer en berättelse i många olika skepnader, det 

skulle alltså innebära att berättelserna om sköldmör som förekommer vid Kaspiska och 

Svarta havet skulle kunna vara en och samma berättelser, men där delar av innehållet 

har förändrats beroende på skilda samhällsstrukturer men också olika publik. Detta gäll-

er givetvis även den berättelse som handlar om de stjärnögda jungfrurna i muslimernas 

himmel.  
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När det gäller skeppen, menar Andrén att en koppling till det mytologiska inte är möj-

ligt, istället har de många skeppen på de gotländska bildstenarna sin direkta motsvarig-

het i fastlandets skeppsgravar. Detta innebär alltså att det inte finns mytologiska förklar-

ingar till alla motiven på bildstenarna. Snarare är det kanske så, vilket jag kommer till 

lite senare genom att använda mig av Honkos traditionsmorfologiska anpassning, att 

bildstenarna förmedlar och representerar döden i sig.     

 

För att kunna förstå den muntliga traditionen måste man förstå hur den skapas och åter-

skapas. Genom studier av Iliaden och Odysséen har forskarna kommit fram till att dessa 

berättelser innehåller formelartade uttryck som hela tiden upprepas. Detta gör att männi-

skor mycket lättare kommer ihåg berättelser och myter i minnet. Ofta återkommer också 

samma teman som de formelartade uttrycken rör sig runt, det kan vara rådförsamlingen 

eller plundringen av de besegrade (Ong 1990:37). Om jag ser till bildstenarna finns här 

en parallell eller en likhet. Även på bildstenarna återkommer samma teman om och om 

igen, det är den dödes ankomst till Valhall, envigen man mot man eller skeppet. Det 

sker hela tiden en upprepning från sten till sten. 

 

Att ordagrant upprepa samma berättelse gång efter annan är i stort sett omöjligt, därför 

finns det lika många varianter på en berättelse som det finns upprepningar. Berättaren 

anpassar dessutom den muntliga framställningen efter sin publik, det gäller att väcka ett 

gensvar hos sin publik (Ibid. 55). 

 

Genom det material som jag har gått igenom ovan kan det utläsas en hel del om hur den 

muntliga traditionen såg ut under vendeltid och vikingatid. Den viktigaste delen av detta 

ligger i minnet och hur kunskap tillskansas. Genom formler och mönster kunde 

forntidens människor minnas berättelser, myter och ättelängder på ett sätt som för oss 

idag ter sig främmande. Det är på detta sätt som det förhåller sig på vilket står klart ge-

nom de studier som gjorts av folk och folkstammar. Gemensamt är att samma teman 

ständigt återkommer och förenar oss. Det handlar om rådförsamlingen, truppsamman-

dragningen, utmaningen och plundringen av de besegrade. Också upprepning spelar en 

stor roll när det gäller muntliga traditioner. Det som inte upprepas faller i glömska. Kan-

ske är det svårt att föreställa sig denna upprepning. Människors vardag såg dock helt 

annorlunda ut då. För dem hade traditioner och religiösa föreställningar en helt annan 

ställning i det dagliga livet. Samtidigt som det vardagliga arbetet utfördes ingick som en 

del i detta kanske tillbedjan av gudarna i olika spörsmål. Det kan ha handlat om skörd, 

hälsa eller kärlek. Då en upprepning av böner eller andra formler utsades. Likadant var 

det troligen under de olika årsfester som förekom, men då var det en speciell person 

som framsade berättelser och myter. På detta sätt fördes den muntliga traditionen vidare 

hela tiden, med vissa förändringar och variationer varefter samhället förändrades och 

utvecklades. Till sin hjälp använde de, vilket jag nämner i kapitel tre, rytmiska och väl 

avvägda mönster, upprepningar och motsatser, alliterationer och assonanser i standardi-

serade teman. Dock var det inte så att alla människor tillägnade sig alla dessa sätt av 

förmedling. En del myter och berättelser förekom säkert bland gemene man, medan 

andra var förbehållna vissa utvalda personer i samhället. Säkert var det också att det på 

Gotland förekom variationer i den muntliga traditionen beroende vilken by eller vilket 

samhälle man tillhörde.  

 

Är bildstenarna en del av den muntliga traditionen? Ett uppenbart bevis på detta skulle 

kunna vara de scener som förekommer på bildstenarna och som har sin direkta motsva-

righet i Eddan. Jag tänker då i första hand på kvädet om Völund, som förekommer på 

stenen från Ardre socken III.  

 



23 
 

Ett annat sätt att se ett samband mellan den muntliga traditionen och bildstenarna är att 

se de likheter som finns mellan dem. En sak som förenar dem är förekomsten av våld, 

ganska grovt våld. På stenarna förekommer envig ganska ofta och en eller två offersce-

ner. Detta förekommer också i den muntliga traditionen. En annan viktig del är upprep-

ningen. I en muntlig tradition hör upprepningen till, för att en berättelse ska fortleva. 

Denna företeelse förekommer även på bildstenarna vilket lätt kan konstateras genom att 

betrakta dem. Det blir tydligt i kapitel sex där de absolut mest frekvent förekommande 

scenerna visar sig vara välkomstscenen och skeppet. När det gäller den muntliga tradi-

tionen råder i samhället en jämvikt, vilket innebär att endast de kunskaper som behövs 

upprepas och förs vidare. Om det är detta som ses på bildstenarna, i form av de nyss 

nämnda scenerna, ska kanske vara osagt. Den höga frekvensen av just dessa scener 

framkallar tankar om att de har haft en speciell betydelse. Helt klart är att de spelade en 

stor roll för många människor under en lång tid på Gotland.  

 

Ett annat sätt att se den muntliga traditionens samhörighet med bildstenarna är att be-

trakta dem som två delar av en gemensam tradition. Enligt Honko finns det olika kom-

ponenter genom vilka vi kan förstå en tradition. En av dem handlar om anpassning vil-

ket kan ske på två olika sätt. Nedan ska jag använda mig av det som kallas traditions-

morfologisk anpassning. Bildstenarnas scener förmedlar ett budskap av något slag kan 

vi konstatera. Om jag förutsätter att bildstenstraditionen och den muntliga traditionen 

har gemensamma drag, vilket jag har gått igenom i stycket ovan och som förenar dem 

utifrån ett gemensamt motiv: att vara förmedlare. Därför är det inte konstigt om framfö-

randet eller det kommunikativa syftet skiljer sig från varandra beroende på traditionens 

genre, detta är helt naturligt menar Honko. I hans exempel handlar det om de olika gen-

rer som en berättelse kan ha; saga, myt eller gåta för att förmedla ett motiv. Medan den i 

detta fall handlar om olika genrer av en tradition. I den ena genren bildstenstraditionen 

lyfts döden fram som en hyllning och i åminnelse av någon genom resandet av stenen. 

När det gäller den andra genren, den muntliga traditionen, handlar den snarare om att 

förmedla ett budskap om hur strukturen i ett samhälle ser ut och vilka värderingar som 

finns och bör bevaras. Ett exempel på detta skulle kunna var framsägandet av ätteläng-

der, där de segrandes ättelängder är de som framförs medan de besegrade glöms bort. 

Både bildstenarna och den muntliga traditionen förmedlar berättelser om död, men me-

dan den ena förmedlar konsekvenserna av den förmedlar den andra till viss del den dö-

des liv, men kanske framför allt döden i sig.  

 

Tillslut ska jag använda mig av den komponent som handlar om kontinuitet och identitet 

för att binda ihop och avsluta denna diskussion. Traditioner fortlever inte i samma form 

generation efter generation. De utvecklas och omformas hela tiden annars skulle de inte 

leva vidare. Det kan anas att den muntliga traditionen har förändrats över tid lika väl 

som det kan anas att mycket har gått förlorat. Det är här som en skillnad mellan den 

muntliga traditionen och bildstenstraditionen kan ses. För om vi ser till den sista delen 

av bildstenarnas varande, spänner den över en period på 300 år. Och det är inte mycket 

variation som kan utläsas. Förutom införandet av korset och runinskrifterna på dem, 

verkar det som om denna tradition inte förändrats särskilt mycket alls. Varför kan man 

fråga sig? Svaret skulle kunna finnas i skapandet av en identitet och identitetens bety-

delse för valet av tradition. Traditionen hjälper inte bara människor att förklara sina liv, 

genom denne kan de också förhålla sig till omvärlden. ”Vi-känslor” uppstår genom tra-

ditioner på samma sätt definieras även ”de andra”. En ”vi-känsla” handlar lika mycket 

om geografiska avgränsningar, normer och värderingar. 

 

Återigen finner jag en gemensam knutpunkt dessa två traditioner emellan. Från denna 

synvinkel blir bildstenarna och den muntliga traditionen mer en helhet som förenar en 
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grupp människor. Dessa två ska kanske inte ses som två olika enheter utan som två sidor 

av samma mynt. Traditionsskapande och identitetsbildandet förenar dem.  

 

I inledningen skrev jag att talesättet - en bild säger mer än tusen ord - kanske inte stäm-

mer i alla fall. Nu en c-uppsats senare är jag kanske mer säker på detta än innan. Idag 

när våra minnen och våra ordskapelser har minimerats till en bråkdel av vad vi hade 

tillgång till tidigare, kanske en bild säger mer än tusen ord. Dock inte då, under den sista 

delen av järnåldern. Då var det talade ordet mer betydelsefullt än något annat, medan 

bilderna fanns där för att avlasta våra minnen som ett arkiv där de kunde bevara de be-

rättelser som betyder mest för dem.   

 

 

8. SAMMANFATTNING 
 

Denna uppsats handlar bildstenar och deras samband med den muntliga traditionen. Jag 

börjar med ett avsnitt som behandlar den muntliga traditionen och minnets betydelse för 

berättelsers fortlevnad. Det handlar om hur människor som inte har det skrivna språket 

att tillgå, kommer ihåg berättelser och myter i minnet. Bland annat sker det genom 

kommunikation med andra människor. Det sker också genom minnestekniska mönster, 

formulerade så att de ska vara lätta att komma ihåg de gånger som de ska användas. 

Exempel på detta är rytmiska väl avvägda mönster, upprepningar och motsatser, allitte-

rationer och assonanser i standardiserade teman. Myter förekommer oftast inte bara i en 

variant utan i många, dels beroende på var du befinner dig, vem som berättar den och 

vilka som sitter i publiken. Berättelser och myter innehåller ofta mycket våld, vilket 

även många av bildstenarna gör. En annan utmärkande egenskap för den muntliga tradi-

tionen är de karaktärerna som uppträder i dem, vilka ofta får status som hjälte eftersom 

en sådan person är lättare att komma ihåg. 

 

Jag tar också upp den fysiska miljöns inverkan på hur traditioner och berättelser ser ut 

och formas, genom något som kallas traditionsekologi. Den fysiska miljön har stort in-

flytande över människors medvetande som i sin tur färgar hur de framställer sina berät-

telser.  

 

Sist i uppsatsen behandlas bildstenarna där jag fokuserar på välkomstscenen och skep-

pet som var för sig ligger till grund för olika tolkningar kring bildstenarna. Välkomst-

scenen är med största sannolikhet en del av den nordiska mytologin medan skeppen på 

stenarna har en annan funktion, istället för att begrava sina döda i skeppsgravar valde 

människorna istället att rista in skepp på resta stenar.     
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