
STUDIEHANDLEDNING - VIKINGAR

Varifrån kommer ordet bokstav?
Runor ristades först i föremål av trä eller ben. De 
äldsta fynden är från 200-talet efter Kristus. Man 
ristade trädstavar av bokträd. Ordet bokstav 
kommer från orden bok och stav.

Under medeltiden började de lärda i samhället att 
skriva med latinska bokstäver, men vanliga män-
niskor tycks ändå ha föredragit att använda runor. 
Bland bönder och hantverkare användes runorna i 
århundraden framöver. I Dalarna levde en speciell 
variant av runskrift ända in på 1800-talet. 

Varför började människor rista runor?
På runstenar berättar forntidens människor sina gripande levnadsöden. Händelser som 
utspelades för tusen år sedan.

De äldsta runstenarna beskriver sagor eller berättelser. De runstenarna följer ofta en 
given form. Ofta berättas att en anhörig har låtit resa stenen till minne av en död 
familjemedlem. Ibland ger texterna oss en glimt av viktiga händelser som utlandsresor 
eller brobyggen. Runorna kan också redovisa olika ägarförhållanden.
 

Hur förändrades runorna när kristendomen gjorde sitt intåg?
Vanligt folk trodde länge på de gamla asagudarna, men under 1000-talet ökade den 
kristna missionen i landet. Ett stort antal stormannafamiljer välkomnade en ny samhäll-
sordning.
På runstenarna började det dyka upp kristna kors och ibland avslutas texten med en 
bön, till exempel ”Gud hjälpe hans själ”. 
Vid 1000-talet lät de första kristna resa runstenar på sina ägor, för att offentliggöra sin 
tro. I ett landskap fullt av hedningar var det viktigt att placera stenarna så att de kunde 
ses av så många som möjligt.

Ungefär hur många runstenar finns det i Sverige?
I Sverige finns mer än 2500 runstenar med budskap och meddelanden från 400-talet e. 
Kr. och framåt. Totalt finns det omkring sextusen kända runinskrifter i världen, av dem är 
cirka hälften vikingatida runstenar. 

Vikingar – runor och myter
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På 1800-talet uppkom myten om vikingen som 
krigare och hjälte. Varför?

När vi läser om vikingar så ligger ofta tyngd-
punkten på erövringar och plundringar, men 
vikingarna var också handelsmän, hantverkare, 
berättare och upptäcktsresande.
På 1800-talet blomstrade nationalromantiken i 
Sverige och då skrevs den svenska historien om. 
Tavlor målades med vikingar som bar 
vikingahjälmar med horn. Vikingarna hade inte 
hjälmar med horn. Vikingarna var i egentligen 
sjöfarande bönder.

Vad hade vikingarna för syften med sina sjöfärder?

En del var handelsmän som reste utomlands för att sälja och byta varor. Andra var mer 
pirater som rövade varor och trälar. Att utrusta flera fartyg för långväga resa var ett dyrt 
och omfattande arbete. Därför var ofta målet Europa. Där kunde man lätt få en god 
förtjänst med handel samt plundring. 
Hur långa färder gjorde vikingarna?
Titta på en karta och se hur långt vikingaskeppen åkte. I filmen pratar vi bl. a om lejonet 
från  Pireus. 
Var i Grekland ligger det?

En stor del av vikingarnas framgång var att skeppen kunde gå grunt i floder. Man kunde 
anfalla platser där man var helt ovan med anfall från sjösidan. Vikingar anföll Paris, York 
och Köln. 
Vikingarna grundade orter som Dublin, Jorvik (York), Derby, Novgorod, Kiev samt Reyk-
javik. Island, Färöarna samt Grönland upptäcktes av vikingar. 
I österled färdades man igenom de ryska floderna mot Svarta havet, Konstantinopel 
(Miklagård) samt Grekland samt nuvarande Turkiet. Och mycket tyder på att vikingarna 
var först att upptäcka Amerika.

Såg runstenarna annorlunda ut på vikingatiden i så fall hur?

Runstenarna var påkostade konstverk. De skulle synas i landskapet och målades därför i 
starka färger. Det vet vi eftersom man funnit runstenar inmurade i kyrkor och kloster, med 
färgrester som bevarats till vår tid. 
Man ser att ristningslinjerna varit ifyllda med en färg, medan stenens övriga ytor varit 
målade i andra färger.
På senare år har forskarna kommit på ett sätt att datera runstenar. Det gör man genom att 
titta på inskriptionernas stil och ornamentik (utsmyckning). Man kan till och med se vem 
som utfört runristningen.
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