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DANEGÆLD part 2 - historiske runesten fra perioden 900-1025

Abstract
Runestenene er vigtige kilder til forståelsen af Vikinge-
tidens verden. Ifølge Danmarks Runeindskrifter findes
der i alt 260 runesten i de gammeldanske landskaber1,
hvoraf hovedparten ca. 159 - ifølge den typologiske peri-
odeopdeling 2.2 - er rejst fra ca. 970 og et par gene-
rationer frem. I Norge er der fundet ca. 50 runesten,
mens der i nutidens Sverige kendes til henved 3.650
runesten, hvoraf mere end 1.500 er fra Uppland og
omkring 450 fra Södermanland. Flertallet blev rejst i
løbet af 1000-årene2. Mange af runestenenes tekster
refererer til krig , slag samt vikingetogter og flere kan i
dag relateres til historiske hændelser. Denne analyse er
en forlængelse af 'danegældens spredning' med fortsat
fokus på - fra hvilke områder i Skandinavien krigerne
blev rekrutteret samt - er en kritisk granskning af den
epoke, hvor Gormslægten konsoliderede Danmark.

TYPOLOGISKE PERIODER

Lis Jacobsen og Erik Moltke klassifiserede i
1941-42 i værket Danmarks Runeindskrifter3- de
danske runesten. Marie Stoklund har i år 2006
revurderet den absolutte kronologi for den
typologiske udvikling, hvilket har medført en
ændret datering af et par af de typologiske peri-
oder4.

Periode 2.1
Helnæs-Gørlev type 650-750/800

Periode 2.2a
før-Jelling type 9. årh.

Periode 2.2b
Jelling type 10. årh., Dr 900-1015/20

Periode 2.2c
efter-Jelling type Dr 970-1020/25

I det følgende behandles typologi, antal og
hændelser, der er gældende for de skandinaviske
landskaber i Vikingetid.

ANALYSE

Registrering og placering af  de relevante runes-
ten på et kort, baseres på den typologiske peri-
odeopdeling. Af  hensyn til den efterfølgende
visualisering opdeles runestenene i 5 grupperinger
med hver deres farvemarkering.

Blå dot: perioden 900-1015/20
Gruppen består af  typiske førkristne runesten af
Jelling type fra 900-tallet og frem til år 1000.

Gul dot: perioden 970-1000
Gruppen består af  runesten relateret til slaget ved
Svold.

Sort dot: perioden 1000-1015/20
Gruppen består af  typiske runesten af  efter-Jelling
type fra 1000-tallets begyndelse.

Grå dot: perioden 970-1020/25
Gruppen består af  typiske runesten af  efter-Jelling
type fra år 1000 og fremadrettet.

Hvid dot: perioden 1010-1050
Gruppen består af  typiske runesten fra den sidste
del af vikingetiden.

DANERLAND

Typologi-periode 2.2b - 900-tallet

Den ældste runesten der skal behandles her, er
Glavendrup-stenen Dr 209, fra begyndelsen af
900-tallet.

Stenen nævner i sin tekst personen Alle Sølve -
Alla Solva - en goða, samt desuden hirdens
hæiðverðan þegn.

Glavendrup bærer Danmarks længste runeind-
skrift og afslutter med værneformlen Þorr vigi
þessi runaR. Epitetet thegn optræder her for
første gang i Skandinavien og risteren Sote har sat
runerne efter sin drottin.
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'Drot' betyder 'herre' eller 'hersker' og var en
person af fornem stand, som havde en hird - det
vil sige - et følge af krigere. Ordet 'Gode' er afledt
af 'gud' (hedensk), og man må forestille sig, at
goden bestred både en religiøs og en verdslig myn-
dighed.

Den eneste nordiske gud, der påkaldes på rune-
sten er guden Thor, hvor der kendes til tre i Dan-
mark og en i Västergötland på Velanda-stenen Vg
150 fra begyndelsen af  1000-tallet. Alle indskrifter
er opbygget efter samme mønster Þorr vigi5  . . .

Thegn & dreng
Titlen 'thegn' er en af de mest omdiskute-
rede i runologien. Nogle forskere har knyt-
tet thegnerne sammen med titlen 'dreng',
der bruges om unge mænd, som har et
fællesskab enten inden for krig eller han-
delsvirksomhed. Thegnen anskues af nogle
som en ældre kriger, der har trukket sig
tilbage, mens andre har villet knytte titlen
'thegn' til magtstrukturerne omkring kon-
gen i den sene vikingetid. Det er også
muligt at tolke titlen som en 'fribåren
mand', men brugen af  ordet og dets an-
vendelse i runestensteksterne antyder, at
der er tale om en person, som har hørt til
i de øverste samfundslag. Man kan ikke
oversætte ordret 'thegn' til et nudansk ord,
men der gemmer sig bag titlen en mand
med store jordbesiddelser, som må have
været en ledende kraft i lokalsamfundet
(Lisbeth Imer 2016).

Gormslægtens konge Harald Blåtand havde tætte
forbindelser til den tyske oprører grev Wichmann
og de slaviske stammer i perioden 962-67, hvilket
bekræftes af hans senere giftermål med fyrst
Mistivois datter Tove, estimeret til perioden 968-
973. Alliancens styrke blev forgæves afprøvet i
grænsemarken tiden 973-74 - med nederlag - og
igen i 982-83, hvor Harald og sønnen Svend med
støtte fra Mistivoi vandt det tabte område tilbage.

Citat 'Danagæld' - part 1.

Fig 1. Glavendrup stenen med Danmarks længste runeind-
skrift på 210 runer. Foto: Karsten Krambs.

Ved Sønder Vissing Kirke er fundet runeste-
nen Dr 55.

Af teksten fremgår det, at stenen er rejst af
Tove - Tofa, Mistivis dottiR, og at hun er Gorms
søns kone, Haralds hins goða.

Stenen menes at være rejst under eller efter
Harald Blåtands regeringstid og er typologisk
dateret til perioden 950-1000.

felaga sin
Ordet 'fælle' felagi finder man på nogle af
de danske runesten fra tiden efter kristen-
dommens indførelse, og det optræder ofte
sammen med ordet 'dreng', som er et af de
ord, der har ændret betydning siden
vikingetiden. Både 'fælle' og 'dreng' bruges
om unge mænd, som har et fællesskab enten
inden for krig eller handelsvirksomhed.
Ordet er dannet til felag 'fælaug', altså et
fællesskab inden for handel, kammeratskab
eller krig.
(Lisbeth Imer 2016).

~
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Fig 2. Danerland. Blå dot: perioden 900-1015/20. Gul dot: ca. år 1000. Sort dot:
perioden 1000-1015/20. Grå dot: 970-1020/25. Hvid dot: perioden 1010-1050.

Slaget om Hedeby 982-83 er vel dokumenteret
af  to runesten Dr 1 og Dr 3. En gruppe af  runo-
loger omkring Marie Stoklund introducerede år
2006 på et seminar 'Studies in runology' en revur-
dering af kronologien, der medførte en fastlagt
datering af de to sten til 980'erne.

Hedeby-stenen Dr 1 er rejst af Thorulv - Þor-
ulfR, Svends hirdmand, hemþegi, efter sin fælle
felaga sinn, Erik - da drenge belejrede Heðaby -
drængR harða goðr.

Hedeby-stenen Dr 3 er rejst af kong Svend -
Svenn kunungR, efter sin hirdmand, hemþega,
Skarde - som fandt døden ved Heðaby.

Endnu en sten - Århus 1-stenen Dr 63 - kan
knyttes til slaget om Hedeby. Thexle - Þæxla, rejste

denne sten . . Åmunde . . som døde ved Heðaby.

Fra samme periode er Gunderup 1-stenen Dr
143, dateret til perioden 900-950. Teksten beretter
om Toke - Toki, der rejste stenen efter sin stedfar
Ebbe, Æbba, mag sinn, þegn goðan, og Tove
Tofu, sin mor. De ligger begge i denne høj. Ebbe
undte Toke sit gods efter sig.

Yderligere to sten skal nævnes fra denne tidligere
førkristne periode, Ørum-stenen Dr 106 med
teksten harþa goþan þægn og Dalbyover-stenen
Dr 125 med teksten fælle felaga sinn.

Herefter skifter klassifiseringen fra Jelling-type til
efter-Jelling type, som efterfølgende gennemgås i
afsnittet om Slaget ved Svold, side 7.

~



FORTOLKNING

At Sjælland først sent stabiliseres i riget fremgår

af  nyere forskning, hvor et kongesæde grundlægges

i Roskilde i slutningen af  900-årene eller begyn-

delsen af 1000-tallet. Ophavsmand kan udover

Svend selv, være dennes ældste søn Harald, der

fungerede som konge af Danmark under sin fars

felttog til England.

Citat 'Danagæld' - part 1.

Historiske fakta

Fra periode 2.1 blev der rejst 15 runesten i Dan-
mark. Der er her tale om den seneste del af yngre
jernalder, hvor stenene har meget få daterings-
mæssige karakteristika. Kun 10 sten ud af de 15
kan med sikkerhed dateres til 700-tallet, med 4 på
Fyn, 3 på Sjælland og 3 i Skåne.

Fra periode 2.2a og 800-tallet kendes ligeledes til
15 runesten, hvoraf  de sikre udgør 9 sten. For-
delingen er her 4 fra Jylland, 2 fra Fyn, 1 fra
Sjælland og 2 fra Skåne. I denne perioden blev
runealfabetet standardiseret til 16 tegn. Den
geografiske udbredelse er meget lig den der ses i
700-tallet, dog nu med rejste sten i Jylland.

På de fleste danske runesten står indskriften
med langkvistruner og der findes kun ganske få
ristet med kortkvistruner. Et fællestræk for de
tidlige danske runesten fra 700- og 800-tallet er, at
de har været tilknyttet gravpladser og gravhøje og
at alle indskrifterne er meget kortfattede med f.eks.
et personnavn efterfulgt af 'sten' eller 'kuml'.

I løbet af 900-tallet (periode 2.2b) blev skikken
med at rejse runesten mere udbredt i Danmark og
fra denne tid blev der rejst 25 runesten, hvoraf  de
sikkert daterede udgør 15 sten. Fordelingen er 12
sten fra Jylland, 2 sten fra Fyn og 1 sten fra Sjæl-
land6.

EVALUERING

De udvalgte 9 runesten fra 900-tallet registeret
på fig. 2 (blå dot), har hovedvægt i den østlige del
af Midtjylland hvilket ikke er overraskende, da
Gormslægten skønnes at opretholde et mindre rige
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her. Stenene er - nævnt fra nord - Gunderup 1 (Dr
143), Dalbyover (Dr 125), Ørum (Dr 106), Århus
1 (Dr 63), Sønder Vissing 1 (Dr 55), Grindsted
(Dr 44), Glavendrup (Dr 209), Haddeby 1 (Dr 1)
og Haddeby 3 (Dr 3).

Toves sten - Dr 55 ved Sønder Vissing Kirke -
er placeret i et område hvor tre større fund af
Ethelred II mønter dominerer; Kongsø, Enner og
Tørring fundene indeholder alle mønter fra perio-
den 991 til 1016 og er gode belæg for Svend Tve-
skægs togter.

Udover Toves sten, der nævner Harald Blåtand,
kan to runesten relateres til slaget om Hedeby 982-
83 og begge nævner Svend Tveskæg. Resten har
enten epiteterne thegn eller dreng, felaga sinn, hemþegi
eller andet, der plausibelt knytter dem til krig og
militær. Glavendrup-stenen har en søster-sten på
Sjælland - Tryggevælde-stenen Dr 230 - som er
den eneste sten fra Sjælland og 900-tallet samt hug-
get af  samme rister. Begge sten har en næsten ens-
lydende forbandelsesformel At rædda sa verði og
Sa verði at ræddi. Hvilken af de to sten der er
rejst først, er umuligt at afgøre.

Ingen runetekster nævner togterne til England år 991
og 994 eller kan sættes direkte i forbindelse med disse
hændelser.

Interessant er den totale mangel på sjællandske
runesten for 900-tallet, der helt er i overensstem-
melse med analysen af 'danegæld' og engelske
møntfund. Den seneste arkæologiske forskning
omkring Roskildes grundlæggelse fastsætter denne
til årtierne omkring år 1000 (Danegæld - part 1).

Fig 3. Glavendrup monumentet. Foto: Karsten Krambs.
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Fig 4. Skåneland. Blå dot: perioden 900-1015/20. Gul dot: ca. år 1000. Sort dot: perioden 1000-
1015/20. Grå dot: 970-1020/25. Hvid dot: perioden 1010-1050.

SKÅNELAND

Typologi-periode 2.2b - 900-tallet

Den ældste runesten der skal behandles her, er
Stora Köpinge-stenen Dr 339, der er rejst over
personen Ebbe - Æbba, felaga sinn, dræng
goðan. Indskriften er i bustrofisk konturordning
og er den eneste runesten på skånes sydkyst af  Jel-
ling typen.

Slaget ved Fyrisvallarna ved Uppsala kan esti-
meres til perioden 980-985 og er vel dokumente-
ret af  hele fire runesten. Igen henvises der her til
en gruppe af  runologer omkring Marie Stoklund
der år 2006 på et seminar 'Studies in runology'
introducerede en revurdering af kronologien, der
medførte en fastlagt datering af disse sten til
980'erne7.

De tre af stenene står ved Hällestad Kyrka hvor
de i 1668 blev opdaget i kirkemuren af præsten.

Hällestad-sten 1, Dr 295, er rejst efter Toke
Gormssøn, Toka, Gorms sun, efter sin drottin. Han
flygtede ikke ved Uppsala, SaR flo ækki at Up-
salum. Sattu drængiaR sten.

Hällestad-sten 2, Dr 296, er rejst efter Ærre,
Ærru, han var Tokes hirdmand, saR vas hemþegi
Toka.

Hällestad-sten 3, Dr 297, Asbjørn, Tokes hird-
mand, Asbiorn, hemþegi Toka, satte stenen efter
Toke.

Den sidste sten i serien om slaget ved Fyris-
vallarna er Sjörup-stenen, Dr 279, der er rejst efter
Esbern, Asbiorn, sinn felaga. Han flygtede ikke
ved Uppsala, SaR flo ækki at Upsalum.

Carl L. Thunberg (2012)8 har argumenteret for
at runestenene Dr 131, Dr 216, Dr 217, Ög 81 og
Öl 1 ligeledes bør knyttes til slaget ved Fyrisvallarna.
Forslaget er interessant - men diskutabelt9.

~
Yderligere to runesten af  efter-Jelling typen skal

nævnes. Ved Baldringe Kyrka står Dr 294, som er
rejst efter Tomme, Toma, harða goðan þegn og
ved Östra Herrestads Kyrka Dr 343, er stenen rejst
efter Fridulv, Freðulf, harða goðan þegn.

På baggrund af  ornamentikken er stenene typo-
logisk dateret til perioden 950-1000 (Imer 2007)
og har samme rister som Stora Herrestad Dr 293.
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FORTOLKNING

Skåne er det landskab i de gammeldanske om-
råder, hvor der er fundet flest mønter af Ethelred
II og samtidig findes ingen belæg, der godtgør,
hvornår Gormslægten eventuelt tog magten her.
Tværtimod viser det historiske forløb et autonomt
Skåne med egen suverænitet, der i slaget ved
Fyrisvallarna plausibelt forsvarede landskabets
selvstændighed mod svearkongen. De skånske jarler
nævnes i kilderne helt frem til analyseperiodens
udløb.

Citat 'Danagæld' - part 1.

En søgning i Danske Runeindskrifter i Skåne
Län med epitetet 'thegn' - giver 5 træffere:

Stora Herrestad Dr 293, (950-1000)

Baldringe-sten Dr 294, (950-1000)

Östra Herrestad-sten Dr 343, (950-1000)

Södra Villie-sten Dr 277, ( >1000)

Västra Nöbbelöv Dr 278, ( >1000)

En tilsvarende søgning på epitetet 'dreng' giver
9 træffere - og det samme giver søgningen på 'felaga
sin'. En del har begge epiteter.

Felaga sten:

Stora Köpinge-sten Dr 339, (900-tallet)

Sjörup-sten Dr 279, (980'erne)

Fosie-sten Dr 262, (1000-tal. begyn.)

Skivarp-sten Dr 270, (1000-tal. begyn.)

Norra Nöbbelöv-sten Dr 316, (1000-tal. begyn.)

Håstad-sten Dr 318, (1000-tal. begyn.)

Västra Karaby-sten Dr 321, (1000-tal. begyn.)

Gårdstånga-sten 1 Dr 329, (1000-tal. begyn.)

EVALUERING

De udvalgte 8 runesten fra 900-tallet registeret
på fig. 4 (blå dot), er koncentrerede i områderne
omkring Ystad og Uppåkra/Lund.

  Stenene er - nævnt fra nord mod syd - Västra
Karaby-sten (Dr 321), Gårdstånga-sten 1 (Dr 329),
Norra Nöbbelöv-sten (Dr 316), Håstad-sten (Dr
318), Fosie-sten (Dr 262), Baldringe-sten (Dr 294),
Östra Herrestad-sten (Dr 343), Södra Villie-sten
(Dr 277), Västra Nöbbelöv (Dr 278), Skivarp-sten
(Dr 270), Sjörup-sten (Dr 279), Stora Herrestad
(Dr 293) og Stora Köpinge-sten (Dr 339).

Slaget ved Fyrisvallarna bekræftes af  hele 4 rune-
sten fra det sydøstlige Skåne, historisk dateret til
980'erne med ord i teksten som felaga sinn, dreng og
hemþegi.

Placeringen af  nævnte runesten synes alle at
kunne knyttes til en speciel historisk hændelse, hvor
stormænd omkring Hällestads og Sjörups kirker
forsvarede deres suverænitet i et slag mod svear-
kongen.

De tre 'thegn'-sten fra perioden 950-1000 er alle
rejst i sydøst Skåne i området ved Baldringetorp,
Glemminge og Herrestad - sammen med en enkelt
'dreng'-sten. Stenene er udført med en speciel form
for spiralornamentik, der afsluttes med en lilje som
topornament, hvilket placerer dem i et senere årti
end Fyris-stenene.

 'Dreng'-stenen, Dr 339 omtaler hele 4 fæller (fe-
laga) - Vrest, Nøk, Kruse og Ebbe - der plausibelt
har deltaget sammen på et Englandstogt.

Selvom Den Angelsaksiske Krønike ikke næv-
ner den skånske leder Sigvalde Jarl år 991 og 994 -
viser møntfund af Ethelred II typen Crux (c.991-
97) bl.a. i områderne Villie, Östra Torp, Näsby og
Glemminge  - at krigere fra den skånske sydkyst har
deltaget.

Som det ses kan en kritisk granskning af et ny-
anceret regionalt kildemateriale, måske ændre på
den klassiske tradition, der uktitisk accepterer Ha-
rald Blåtands egne ord på sin runesten om, at han
på det tidspunkt vandt sig hele Danmark.

~
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Fig 5. Slaget ved Svold. Blå dot: perioden 900-1015/20. Gul dot: ca. år 1000. Sort dot:
perioden 1000-1015/20. Grå dot: 970-1020/25. Hvid dot: perioden 1010-1050.

SLAGET VED SVOLD - ÅR TUSIND

År 1000 rystes det politiske miljø i Norden af

slaget ved Svold. En koalition bestående af

kongerne Svend Tveskæg, Olof  Skötkonung samt

Erik Jarl af  Norge, besluttede sig for at eliminere

den kristne konkurrent og konge Olav Tryggva-

son. I det politiske spil blev Sigvalde Jarl åbenbart

luret til at lokke Olav Tryggvason i en fælde.

Citat 'Danagæld' - part 1.

Mange forsøg er gennem tiden gjort for at af-
klare de faktiske hændelser og deltagere i dette
berømte slag, men desværre består kilderne af et
grumset net af  sagn og propaganda, der gør det
umuligt at udrede et historisk forløb. Dog findes
der enkelte runesten, der menes at dokumentere
slaget (gul dot).

Århus 3-stenen, Dr 66 omtaler hele 5 fæller
(felaga), hvor Gunulv, Øgot, Aslak og Rolf rejste
stenen efter deres fælle Ful, felaga sinn, han døde,
da konger kæmpede, eR varð døðr, þa kunungaR
barðusk.

Stenen er ornamenteret med en maske i Mam-
menstil (950/70-1000) ligesom en anden sten i om-
rådet Dr 62.

Sjelle-stenen, Dr 62 skriver, at Frøsten, Frøy-
stæinn satte stenen efter lagsmand,  lagsman sinn,
Gyrd, Sigvaldes broder, broður Sigvalda, drængia.
Lagsmand betyder fælle.

Interessant er, at i Västergötland står stenen Vg
40 ved Råda Kyrka med næsten samme tekst.

Råda-stenen, Vg 40 er rejst af Thorkel, Þorkell,
der satte stenen efter Gunna. Han døde i slag, da
konger kæmpede, eR varð dauðr í orrostu, eR
barðust konungaR.

~
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TUSINDTALLETS BEGYNDELSE

miok goðan
Adverbiet 'mjok' kan etymologisk henfø-
res til det olddanske miok, svarende til det
engelske much i betydningen meget. Ordet
som stadig eksisterer i islandsk, findes ik-
ke længere på dansk, men er overleveret i
danske og Västergötlanske runeindskrif-
ter som miok, miuk. Enkelte få af de æld-
ste gammeldanske håndskrifter som stadig
anvender formen miok, er Codex Runicus
(Codex AM 28 8vo), runeskrevet dansk
håndskrift fra sidste halvdel af 1200-tallet,
der indeholder Skånske Lov10.

Danske miok-sten, m.m.

Århus-sten 5, Dr 68, er rejst af  Toste, Tosti,
Hove, Hofi og Frebjørn, Frøbiorn efter Asser Sakse,
Assur Saksa,  felaga sinn, harða goðan dræng.
Han ejede skib sammen med Arne, saR atti skip
með Arna.

Ålum-sten 1, Dr 94, er rejst efter Ingeld, Ingiald,
miok goðan dræng.

 Øster Bjerregrav-sten 2, Dr 99, er rejst efter
Thorbjørn, Þorbiorn, miok goðan þegn.

Randers-sten 1, Dr 115, Sporr rejste stenen,
miok/miuk ... ... harða goðan þegn.

Hobro-sten 2, Dr 127, Thore, ÞoriR, rejste
stenen efter Karl den gode, Karl hinn goða, felaga
sinn, harða goðan dræng.

Glenstrup-sten 1, Dr 122, Thore, ÞoriR, rejste
stenen efter sin far Gunner, Gunnar.

Västergötlandske miok-sten, m.m.

Synnerby-sten, Vg 73, Karr og Kalli rejste sten
efter Véurð, miok goðan þegn.

Tängs gamla Kyrka, Vg 108, stenen rejst efter
faður sinn, miok goðan þegn.

Västergården, Vg 123, stenen rejst efter Grim,
sun sinn, miok goðan dræng.

Sörby, Vg 137, Alli og Karli rejste sten efter
Freystein, Frøystæin, faður sinn, miok goðan
þegn.

Skattegården, Velanda, Vg 150, Thyrvé, Þyrvi,
rejste sten efter Ogmund, miok goðan þegn. Þorr
vigi.

Ås Kyrka, Vg 112, Thore, ÞoriR, rejste sten efter
Karl, Karl, sinn felaga, harða goðan dræng.

Abrahamstorp, Vg 122, Bjørn, Biorn, rejste sten
efter Thjóðr, Þiuð, felaga sinn. Guð hialpi ... salu
ok su hælga Sankta Maria.

Skattegården, Hög, Vg 182, Sluta rejste sten efter
Asbjørn, Æsbiorn, felaga sinn.

Usikre Västergötlandske runesten

Fra området ved Håle Kyrka og ödekyrkogård
findes to runesten. Håle gamla k:a, Vg 102, Asgaut
rejste sten efter Oddketil, Auðkætil, faður sinn,
harða goðan þegn.

Håle, Vg 103, Auðkell og Sveinn gjorde disse
kuml efter Asgaut, faður sinn, goðan þegn.

Fig 6. Århus 3-Dr 66 med maske i Mammen-stil.
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Følgende to runesten omtaler England. Västan-
åker, Vg 20, sten rejst efter Guðmar, eR vaR dre-
pinn a Ænglandi.

Vists Kyrka, Vg 187, Geiri satte sten efter Guða,
eR a Ænglandi aldri tynði.

FORTOLKNING

Interessant er de 8 runesten med sætningen
'miok goðan'. De 3 danske sten er alle koncentreret
omkring Randers, hvorimod de Västergötlandske
står spredt rundt i landsdelen.

De danske fordeler sig på 2 'thegn'-sten og 1
'dreng'-sten, hvor de västgötiske fordeler sig på 4
'thegn'-sten og 1 'dreng'-sten.

Et par af  de nævnte runesten kræver en nær-
mere uddybning.

Århus-stenen, Dr 68, har samme ornamentik
som på svenske runesten fra begyndelsen af  1000-
tallet, er en 'dreng'-sten og har sætningen felaga sinn.

~
Hobro-stenen, Dr 127, har en meget speciel

konturordning. Denne sten har stenrejseren Thore,
ÞoriR, er samtidig en 'dreng'-sten og har sætningen
felaga sinn.

En søster-sten til Dr 127, og med samme kon-
turordning, er Glenstrup-stenen, Dr 122, som har
samme stenrejser Thore, ÞoriR.

Indskrifterne er komponeret således, at de be-
gynder i nederste venstre hjørne, følger stenens
kant rundt, ned langs højre side og afsluttes i en
bjælke på hovedet på tværs af indskriftbuen. Dette
er en helt usædvanlig indskriftorden, som kun ken-
des fra disse to sten, hvorfor personen Thore må
have rejst dem begge.

Endnu mere interessant er, at Hobro-stenen,
Dr 127, bærer næsten samme tekst som stenen i
Västergötland ved Ås Kyrka, Vg 112, som er en
'dreng'-sten og har sætningen felaga sinn. Stenrejseren
er også her Thore, ÞoriR.

~
Runestenen fra Skattegården, Velanda, Vg 150,

har vieformlen Þorr vigi. Stenen er typologisk date-
ret af Elisabeth Svärdström til perioden c.980-1030
og af  Lisbeth Imer til begyndelsen af  1000-tallet,
og før kristendommen blev indført i Götaland.

Stenen fra Abrahamstorp, Vg 122, har en kristen
tekst - Guð hialpi ... salu ok su hælga Sankta Maria
- og må være én af  de yngste i felaga sinn gruppen.

EVALUERING

Runestenene Hobro Dr 127, Glenstrup Dr 122
og stenen ved Ås Kyrka, Vg 112, har alle stenrej-
seren Thore til fælles.

Dr 127 og Vg 112 er begge rejst til minde om
Karl den Gode, en fælle og en 'dreng'. Lisbeth Imer
forestiller sig, at denne Karl har været en betyd-
ningsfuld Göta-slægt, når han blev hyldet både i
Jylland og Västergötland.

Karl er et almindeligt navn i svenske runestens-
tekster fra vikingetiden, men kendes kun fra denne
ene runesten i Danmark. En mulighed er, at rune-
risteren endda var svensk, da Hobro-risteren bru-
ger R-runen for /e/, hvilket er meget usædvanligt
på danske runesten, men mere almindeligt på de
vestsvenske.

~
Efter slaget ved Svold delte den sejrende koa-

lition magten mellem sig og det må formodes, at
Svend Tveskæg, Olof  Skötkonung samt Erik Jarl op-
retholdt et tæt samarbejde.

De 2 Svold-sten, Århus Dr 66 og Råda Vg 40
tyder på et tidligt samarbejde ca. år 1000. Fra
gruppen af  runesten fra begyndelsen af  1000-tallet
er der yderligere en række indicier på nævnte sam-
arbejde på tværs af Kattegat.

Der er tale om svensk påvirkning af ornamen-
tikken samt en mulig forbindelse mellem Hobro
og området ved Ås Kyrka. Teksterne med epitetet
miok viser desuden, at stormænd, 'thegn' og krigere,
'dreng' omkring Randers, må have haft tæt kontakt
med samme kategorier i Västergötland.

Hvis ellers de typologiske kronologier er retvi-
sende, ser det desuden ud til, at kristendommen
først kom til Västgötaland i begyndelsen af  1000-
tallet (Vg 122).

To runesten fra Håle i Västgötaland omtaler
både en far og en søn, der begge var 'thegner'.

Sidst skal nævnes to Englands-sten Vg 20 og
Vg 187, der ligger i hver sin ende af  landsdelen.

~
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De viste tekster indeholder alle tegn på, at ste-
nene er rejst efter krigere, hvilket fremgår af  udtryk
som felaga sinn, þegn og dræng.

De mange miok-sten kan på det nuværende analy-
segrundlag ikke knyttes til Svend Tveskæg og Eng-
landstogterne perioden 1003-1005 og senere 1013.

Muligvis er der tale om en stormands-hird, der har
kontrolleret begge sider af  Øresund i tiden efter slaget
ved Svold.

Mejlby-stenen, Dr 117, der blev fundet mellem
Århus og Randers, bekræfter ovenstående tese.

Åne, Ani rejste denne sten efter sin søn Eskil,
Askæl, som fandt døden med Thore, Þori i Øre-
sund, Ørasundi.

En matchning af nævnte miok-runesten med depot-
fund indeholdende Ethelred II mønter, er negativt.

På de to Englands-sten fra Västgötaland, Vg 20
og Vg 187, taler teksten for sig selv. På Håle-ste-
nene bekræfter to generationer af  stormænd fra
samme familie, at de var 'thegner'. Runestenene må
være fra den sidste del af analyseperioden og kan
sandsynligvis knyttes til Svends togter i 1000-tallet.

Alle runestenene fra denne periode er markeret
med en sort dot på kortet fig. 5.

SLAGET OM ENGLAND

Den Angelsaksiske Krønike år 1013:

Året 1013 og sidst i juli måned, ankom kong Svend
(Tveskæg) med sin flåde til Sandwich og tog videre
til London. I London skjulte kong Ethelred II sig
under beskyttelse af  Thorkil den Høje’s hær, der
gjorde stor modstand. Den angelsaksiske befolkning
overgav sig nu til Svend og samtidig flygtede kong
Ethelred II til Normandiet ledsaget af Thorkil den
Høje’s flåde der lå klar i Greenwich. Herefter overgav
Londons borgere sig i november måned.

Runestenene fra denne periode kan fordele sig
over markeringer med både sort dot og grå dot,
som vist på kortet fig. 9, side 18.

De danske sten er placeret indenfor den nord-
østlige del af Nørrejylland.

Antalsmæssigt er der tale om 9 runesten af  efter-
Jelling typen fordelt på 6 'thegn'-sten og 3 'dreng'-sten12.
Samtlige tekster er af  formlen "A rejste sten efter
B".

En Englands-sten fra Slesvig , Dr 6 i Urnesstil,
er dateret til omkring eller efter år 1025. Teksten
lyder  'lod rejse stenen efter ... døde ... og Gudmund,
Guðmundr, de ristede runerne. Han hviler i Skia,
Skiu i England, Ænglandi. Kristus'.

~
De skånske runesten - i alt 6 styk - med flest

koncentreret omkring og lidt vest for Ystad. Alle
sten er også her af  efter-Jelling typen fordelt på 1 'thegn'
-sten og 4 'dreng'-sten13 med tekst efter formlen "A
rejste sten efter B".

Uppåkra-stenen, Dr 266 har teksten hann varð
vestr døðr.

Valleberga-stenen, Dr 337 har teksten 'Sven,
Svenn og Thorgot, Þorgotr gjorde disse kumler ef-
ter Manne, Manna og Svenne, Svena. Gud hjælpe
deres sjæl vel, men de ligger i London, - Lundu-
num'.

Plausibelt er der tale om krigere fra Thorkil den
Høje’s hird år 1013. Stenen har den kristne tekst
Guþ hialpi siol þeRa wæl.

Den sidste runesten fra Skåne af  efter-Jelling ty-
pen, er Simris 2-stenen, Dr 345, der nævner én af
Knuds drenge, drængs Knuts - og en kristen tekst.
Ornamenteringen hører under Gräslunds stilgrup-
pe B-e-v 1010-1050.

~
De västgötiske runesten kan opgøres til 14 sten

af typen stilgruppe RAK.

Runestenene fordeler sig på 7 'thegn'-sten og 7
'dreng'-sten14, alle med tekster af  formlen "A rejste
sten efter B".

Specielt skal nævnes Härlingstorp, Vg 61, Tola,
satte sten efter Geir, GæiR, harða goðan dræng.
Sa varð dauðr a vestrvegum i vikingu. Han døde
mens han var på vestvejen i viking.

~
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Af stilgruppen B-e-v findes 3 'thegn'-sten og 4
'dreng'-sten, hvoraf to har kristne tekster15. Vg 157
omhandler personen Thórðr, der rejser sten efter
sin far þegn harða goðan, samt sin bror dræng
harða goðan.

Den sidste stilgruppe Pr 1 har 1 'thegn'-sten og 1
'dreng'-sten16. Samtlige tekster er af  formlen "A
rejste sten efter B".

~
De östgötiske runesten kan opgøres til 8 sten

af typen stilgruppe RAK, der fordeler sig på 2 'thegn'-
sten og 6 'dreng'-sten17. Én sten med kristen tekst.

To sten - Högbystenen, Ög 81 og Ög 64 ved
Bjälbo Kyrka - er sandsynligvis fra begyndelsen af
1000-tallet (sort dot). Alle tekster er af  formlen
"A rejste sten efter B".

Interessant er de to sten, Bjälbo Kyrka, Ög 81
og Törnevalla Kyrka Ög MÖLM1960;230, der
begge i teksten nævner gilda sinn, kilta, i betydnin-
gen gildebroder.

Af  stilgruppen B-e-v findes 4 runesten, hvoraf
én er en 'dreng'-sten, én er en 'dreng'- og Englands-
sten og en sidste kun en Englands-sten, Ög Fv1950;
341, es vas dauðr a Ænglandi18.

Runestenen ved Landeryds Kyrka Ög 111 om-
taler en dræng, der var med Knud, Knuti.

Begge stenene Ög Fv1950; 341 og Ög 111 kan
dateres til ca. 1025.

~
De smålanske runesten er alle af  typen stil-

gruppe RAK og kan opgøres til 2 'thegn'-sten og 2
'dreng'-sten. Hele 6 runesten nævner England,
Ænglandi.

Koncentrationen fordeler sig på to grupper
omkring Lagan/Moheda-området (Sm 5, 27, 29)
og Vetlanda (Sm 77, 101, 104). I Vetlanda findes
hele seks runeindskrifter i området omkring kirken
og i området mellem Sävsjö - Vetlanda står de 3
Englands-sten. To runeindskrifter skal nævnes.

Nömme, Sm 93, Rolf, HrolfR, rejste sten efter
sine sønner, Sveinn, Svæin, Thorsteinn, Þorstæin
og Sam, drængia goða.

Nöbbelesholm, Sm 101, 'Gunnkell satte denne
sten etter Gunnarr, sin far, Hróði, Hroða's sønn.
Helgi, Hælgi hans bror, lagde ham i en stenkiste a
Ænglandi i Baðum'. Baðum er Bath i Somerset.

Den Angelsaksiske Krønike skriver år 1013: ”Kong
Svend (Tveskæg) drog derfra til Wallingford og videre
over Themsen mod Vest til Bath, hvor han lå med sin
Hær”.

~

Stilgrupper

RAK
c. 980-1015

Bird’s-eye-view (B-e-v)
c. 1010–1050

Pr 1
c. 1010–1040

Pr 2
c. 1020–1050

Pr 3
c. 1045–1075

Pr 4
c. 1070-1100

Pr 5
c. 1100-1130

Fig 7. Anne-Sofie Gräslunds stilgrupper (2006)19

~



DET HISTORISKE FORLØB

Uddrag baseret på
Den Angelsaksiske Krønike

Året 991 landede norske Olav Tryggvason med 93
skibe i Folkestone og drog derefter til Sandwich. Ifølge
sagaerne deltog ligeledes den skånske leder Sigvalde Jarl.
Efterfølgende tabte angel-sakserne i slaget ved Maldon -
nordøst for London - i Essex. Der blev for første gang
udbetalt danegæld på 10.000 pund sølv efter råd fra
ærkebispen Sigeric af  Canterbury.

Året 994 og på Jomfru Maria’s fødselsdag den 8.
september, deltog både Olav Tryggvason og Svend Tve-
skæg i togtet med 94 skibe og angreb byen London. Der
blev indgået en aftale mellem parterne om, at hele det
vestsaksiske rige leverede levnedsmidler til flåden og at
der blev udbetalt danegæld på 16.000 pund sølv. Kong
Ethelred sendte derefter biskop Ælfheah af  Winchester
og ealdorman Ethelweard, jarl af  det vestlige Wessex,
for at hente ’kong’ Olav, der under store æresbevisninger
blev ført til Andover, Hampshire, hvor kong Ethelred
modtog ham af ’biskoppens hånd’. Krøniken beretter
videre, at kongen stod fadder ved Olav’s konfirmation
og gav ham kongelige gaver. Olav lovede ved denne
lejlighed, at han aldrig mere vilde komme til England i
krigerisk øjemed. Efter at Svend Tveskæg havde mod-
taget sin del af danegælden, foretog han et par småtogter
til Wales og Man - hvorefter han drog hjem.

Året 997 indgik kong Ethelred II en aftale med en
’dansk’ stormand - Pallig Tokesen - og gjorde ham til
jarl af  Devonshire. Jarl Pallig var gift med Svend Tve-
skægs søster Gunhild.

Året 1003 arriverede Svend Tveskæg med sin flåde og
han førte sin hær mod byerne Wilton, Norwich og
Thetford, derefter til Salisbury - og videre til havet og
skibene.

Året 1009 ankom efter den 1. august en ny umådelig
fjendtlig flåde ledet af  skånske Thorkil den Høje. Flå-
den lagde til i Sandwich og tog derefter retning mod
Canterbury.

Samtidig ankom en anden flåde til Thanet ledet af
Thorkil's bror Hemming Jarl og en person med det
nordiske navn Eilif  19.1. Flåderne forenede sig og hele
Østkent sluttede derefter fred med fjenderne og betalte
en tribut på 3.000 pund sølv.

12

Årene 1011-1012 besluttede kongen og hans ’råder’ at
udbetale en løbende tribut på i alt 8.000 pund sølv.

Året 1013 og sidst i juli måned, ankom kong Svend
(Tveskæg) med sin flåde til Sandwich, hvor han havde
sin 17-årige søn Knud med om bord. Herfra tog Svend
videre til London, hvor mange af hans folk druknede i
Themsen, da de ikke kom over broen. I London skjulte
kong Ethelred II sig under beskyttelse af  Thorkil den
Høje’s hær, der gjorde stor modstand. Kong Svend drog
derfra til Wallingford og videre over Themsen mod vest
til Bath, hvor han lå med sin hær. Ealdorman Æthel-
mær og kongens ‘thegner’ i den vestlige del af landet
drog derhen, og alle bøjede sig for Svend. Da han således
havde bemægtiget sig hele egnen, drog han mod nord til
skibene. Hele befolkningen tog ham til konge, og derefter
underkastede London's borgere sig , da de frygtede, at
han ville ødelægge dem. Den angel-saksiske befolkning
overgav sig nu til Svend og samtidig flygtede kong Ethelred
II til Normandiet ledsaget af  Thorkil den Høje’s flåde,
der lå klar i Greenwich. Herefter overgav London's bor-
gere sig i november måned.

Den 3. februar 1014 dør Svend Tveskæg ved Gains-
borough i Lincolnshire - og da var Thorkil den Høje
stadig i Ethelreds tjeneste.

Efter Svend Tveskæg's død kaldte englænderne den
landflygtige konge Ethelred II (den Rådvilde) tilbage fra
Normandiet, som straks mobiliserede en hær mod be-
sættelsestropperne i Gainsborough - og sønnen Knud
blev tvunget til at sejle hjem efter et stort nederlag. Før
han stod til søs med flåden lagde han til ved Kent, hvor
han satte sin fars gidsler fra fredsaftalen i land.

I Danmark regerede Knud's bror Harald og fra ham
fik han hjælp til at samle de nødvendige styrker fra hele
Skandinavien. Efter et årstid, sommeren 1015, stod
Knud igen ud mod England med en flåde på ca. 200
skibe indeholdende bl.a. en stor styrke fra Erik Jarl i
Norge - og mange krigere fra Mälardalen leveret af
Knud's halvbror Olof Skötkonung. Ethelreds II søn -
Edmund Jernside - gjorde kraftigt modstand og kampene
ved Ashingdon blev hårde. Efter et forlig på den lille ø
Olney i floden Severn delte Edmund og Knud riget.
Den 30. november 1016 døde Edmund - og Knud blev
enekonge i England.

År 1017 delte Knud England i fire dele, hvor han selv
tog Wessex, Thorkil den Høje fik East Anglia, Erik
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Jarl fik Northumberland og Eadric Mercien.

Knud udmøntede sin første mønt type E, Quatrefoil
året 1017 (-1023) og år 1018 indsamlede han i alt
82.500 pund sølv - henved 40 ton - som han betalte
folkene på vikingeflåderne i ’heregeld’ for at drage hjem
til Skandinavien. Alene 10.500 pund sølv kom fra
London. Flådestyrken havde udspillet sin rolle og tiden
var inde til at konsolidere riget. Dog opretholdt Knud
en lille stabil styrke svarende til 40 skibe i sin tjeneste.
Denne hird - Tinglið - var en slags livgarde - og talte op
til 3.000 mand.

Svend Tveskæg's søn Harald, der fungerede som konge
i Danmark døde pludselig år 1018 i en alder af kun
29 år, hvilket fik Knud til med 9 skibe at tage til
landet i begyndelsen af  år 1019, for at tiltræde som
konge samt organisere styret. Under hans fravær overlod
han regeringsansvaret i England til Thorkil den Høje.

Knud vendte tilbage til England ved påsketid år 1020
og inden dette års udgang faldt Thorkil den Høje i unåde
hos Knud - blev erklæret fredløs og flygtede i eksil.

Året 1022 foretog Knud et togt til Vendland. Rejsen
blev afviklet langs Østersøens baltiske sydkyst og der-
efter helt frem til 'Witland', og den tidligere norman-
niske koloni Truso ved floden Wislas (Weichsel) mun-
ding. Da Knud i 1023 vendte hjem fra Østersøtogtet
kom det til en forsoning med Thorkil den Høje, der blev
indsat som statholder i Danmark. Knud tog Thorgil's
søn, Harald, med sig til England mens Thorkil blev
fosterfar for Knud's søn, Harald Harefod.

Thorkil den Høje døde omkring 1024. Som efterfølger i
Danmark udnævnte Knud sin svoger Ulf  Thorgilson,
der var gift med hans søster Estrid. Her gentog ritualet
sig. Knud blev fosterfar for Ulf og Estrid's søn, Svend,
mens Ulf  fortsatte som værge for Knud's søn, Harald
Harefod, i Danmark.

FORTOLKNING AF TUSINDTALLET

Nyere forskning har synliggjort tætte relationer
mellem Danmark og områderne nord og øst for
Skagerrak og Kattegat. Det synes som om, at der i
Gormslægtens tid blev etableret både sociale, poli-
tiske og økonomiske forbindelser i dette område,
der ikke nødvendigvis var særlig stabile, men skif-
tede i tid og rum20.

Eksempelvis opfattes runestenene som min-
desmærker, hvis tekster kaster lys over familiebånd
og partnerskaber på tværs af Kattegat (se Hobro
Dr 127 og Ås Vg 112).

Den nævnte person Karl i teksterne kan hypo-
tetisk ses i sammenhæng med den cirkulære ring-
borg Fyrkat, der ligger tæt ved Hobro. Det kan
således ikke afvises, at der har bestået et militært
samarbejde i 1000-tallets begyndelse mellem den
nordøstlige del af Nørrejylland og Västergötland.

Runestenene i de to regioner træder desuden
tydeligt frem i analysematerialet i forbindelse med
slaget ved Svold - samt årtierne efter dette slag. I
den sidste del af denne periode toner teksterne
der nævner England frem, der må relateres til Svend
Tveskægs togter i 1000-tallet. I det følgende an-
vendes Englands-stenene til at fastlægge krono-
logien.

~
Partnerskaberne har nu bredt sig til også at om-

fatte Smålandene. Sammen med de to Englands-
sten fra Västergötland (Vg 20, 187) dokumenterer
hele seks runesten Smålands deltagelse i Englands-
togterne.

Med sikkerhed kan Englands-stenen (Sm 101)
dateres til år 1013, da den Angelsaksiske Krønike
dette år nævner Bath (Baðum) i sammenhæng med
Svend Tveskæg.

I samme område er mellem byerne Sävsjö -
Vetlanda rejst endnu to Englands-sten (Sm 77, 104)
der eventuelt kan relateres til samme togt.

Samme mulighed eksisterer i Värnamo/Mohe-
da-området, hvor tre Englands-sten (Sm 5, 27, 29)
bekræfter områdets deltagelse.

  ~
I materialet fra Östegötland er Englands-stenen

(Ög 341) og Knud-stenen (Ög 111) i Ringerike-stil
begge typologisk dateret til ca. 1025 og Knud den
Stores tid. Det placerer nok den sidste Englands-
sten (Ög 104) i samme gruppering.

Spørgsmålet er, om der allerede på Svend Tve-
skægs tid var indgået et partnerskab med denne
region? Runestenenes datering fra perioden er
behæftet med en del usikkerhed.

 ~
Generelt vurderes runestenene i Södermanland

og Uppland at være rejst i løbet af 1000-årene.
Hvad angår Englandstogterne deler Gräslund
tidsummet op i to perioder -
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Mindesten rejst over A som er død i England

Mindesten rejst over B som ikke er død i England

Mindesten rejst over svear-krigere, der omkom
på Englandstogterne er generelt ornamenteret i
stilgrupperne Pr 1, Pr 2 eller B-e-v21.

For en anden gruppe af  svear-krigere, der hjem-
vendte fra togterne, er stenene typisk ornamenteret
i Urnes-stil og tilhører stilgruppen Pr 3. Denne
gruppe runesten kaldes populært for Knud-stene-
ne og skønnes brugt i forbindelse med Tinglið-hæ-
ren, der eksisterede i tidsrammen 1018-106622.

 Argumenteringen er, at hvis disse krigere var
døde i England ville det fremgå af indskrifterne,
så Knud-stenene skønnes at kunne dateres til tids-
rammen c. 1040-107023.

En velkendt runesten fra den tid er fra Ytter-
gärde, Orkesta, U 344. Teksten fortæller -

Men Ulf, UlfR har i England tagit tre gälder,
þry giald. Den första som Toste, Tosti gäldade.
Sedan gäldade Torkel, Þorkætill. Sedan gäldade
Knut, Knutr.

De tre gange udbetalt danegæld kan vurderes
til at være enten de tre sidste eller de tre største.
Identificeringen af  Toste som Skoglar-Toste nævnt
af Snorri i Heimskringla, må opfattes som hypote-
tisk. Torkel kan være Thorkil den Høje, der år 1013
fik udbetalt en danegæld på 21.000 pund sølv og
Knud må være Knud den Store der år 1018 op-
krævede danegæld på 82.500 pund sølv.

Orkesta, U 344 er af  Gräslund sat til stilgruppe
Pr 3 og en datering til perioden 1050-1080.

EVALUERING AF TUSINDTALLET

Skåneland

Det historiske slag ved Fyrisvallarna bekræftes
af  runestenene, der i dag anses som historiske og
fra 980'erne (Stoklund 2006).

Et par stormænd og thegner i området omkring
Hällestads og Sjörups kirker har været sandsynlige
initiativtagere bag dette togt.

Desværre er der ikke overleveret litterære tek-
ster der angiver hvilke stormænd, der her er tale
om - men Södra Villie stenen (Dr 277) er rejst
over sønnen til Sven Ballung. Denne søn beskrives
som den 'fremmeste', fyrstr af alle thegner og må
have haft en høj anseelse og social status.

Analyserne, part 1 og part 2, viser en form for
regional opdeling af Skåne, syd for højlandet. Den
øverste Region (1) befinder sig i et stort område
omkring Uppåkra - Lund. Den sydlige Region (2)
har en udstrækning over det meste af sydkysten
med flere analyse-sammenfald i Villie, Östra Torp,
Glemminge og Östra Herrestad.

Det er i nævnte to regioner vi finder de skånske
stormænd, der af  den Angelsaksiske Krønike år
1009, nævnes som ledere.

Et godt belæg for Region (1) er stenen ved Val-
leberga Kyrka (Dr 337), der omtaler fire krigere,
hvoraf de to faldt i London, Lundunum. Året er
plausibelt 1013, hvor Thorkil den Højes krigere
forsvarede London mod Svend Tveskægs hird.

Region (2) har tyngdepunktet i området lidt
nordvest for Ystad. I denne region findes Simris
2-stenen (Dr 345), der nævner én af Knuds drenge,
drængs. Knuds togt til England fandt sted fra
sommeren 1015 og frem til november 1016 og det
antages at Thorkil den Høje og hans flåde deltog.

Denne sidste runetekst er interessant, da det er
første gang en tekst dokumenterer et partnerskab
mellem Gormslægten og skånske stormænd. År
1017 beretter Krøniken, at Thorkil den Høje blev
jarl af East Anglia - og år 1018 nedlagde Knud
flåden og hjemsendte krigerne. Året efter - 1019 -
blev Knud indsat som konge i Danmark, mens han
overlod regeringsansvaret i England til Thorkil.
Der er på det tidspunkt ingen informationer om
størrelsen på Thorkils personlige flådeenhed.

I tiden 1020-22 faldt Thorkil Haraldson i unå-
de hos Knud og de blev først forsonet år 1023,
hvorefter Thorkil blev statholder i Danmark.

Noget kunne tyde på, at Skåne først blev en del af
Danmark efter en alliance med den skånske Harald-
son-slægt indgået i tidsrammen 1017 til 1023.
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Danerland

Det historiske slag ved Hedeby bekræftes af
runestenene, der i dag anses som historiske og fra
980’erne (Stoklund 2006).

Ellers er flertallet af  de danske runesten place-
ret indenfor den nordøstlige del af Nørrejylland
med en høj koncentration i området mellem Ma-
riager Fjord og Randers Fjord.

I området omkring Århus bekræfter to rune-
sten Gormslægtens deltagelse i slaget ved Svold.
Stenene er også her erklæret for historisk tilknyttet
dette slag ca. år 1000 (Stoklund 2006).

Generelt er det interessant, at 900-tallets rune-
sten hovedsageligt er rejst i Jylland med undtagelse
af et par stykker på Fyn og en enkelt på Sjælland.
Denne konstatering er i god overensstemmelse
med, at Gormslægten i denne periode udbyggede
brohoveder udenfor eget regionalt hjemland (Da-
negæld - part 1).

Sammenholdes analyserne i part 1 og part 2,
konstateres et fravær af  periodens runesten på
Sjælland samt kun fåtallige fund af  Ethelred II’s
Crux og Long Cross mønter (991-1003).

Runestenene fra 1000-tallets begyndelse er des-
uden gode belæg for et indgået partnerskab med
stormandsslægter fra Västegötland, hvor der må-
ske  for første gang i historien er blevet indført en
maritim overvågning af  Øresund - og muligvis
Skagerrak.

Analysematerialet giver ikke et overbevisende belæg for
Fyn & Øerne samt Sjællands deltagelse i periodens
togter til England.

Västergötland

En sejlivet myte har fra gammel tid postuleret
at Gormslægten havde tætte familiebånd og godser
i den västgötiske region. Denne skrøne har aldrig
kunne verificeres og heller ikke de her gennem-
førte analysetiltag, kan afklare dette forhold.

Med sikkerhed blev der dog etableret et part-
nerskabs forhold i forbindelse med koalitionen
Svend Tveskæg, Olof  Skötkonung og Erik Jarl ca.
år 1000.

Efter slaget ved Svold ser det ud til at dette samarbejde
vedligeholdes op gennem 1000-tallet og måske videreføres
gennem en mulig deltagelse i Svend Tveskægs togter år
1003 og 1013.

Runestenene i Hobro (Dr 122, 127) og Ås Kyr-
ka (Vg 112) bekræfter, at Karl den gode tilhørte en
betydende Göta-slægt, der åbenbart havde familie
begge steder. Ås Kyrka ligger i den nordlige del af
Grästorp tæt ved en vandløb, der munder ud i ind-
søen Dättern.

I Grästed-området findes således en koncentra-
tion af  fire runesten fra de første årtier af  1000-
tallet, der nævner to 'thegner' og to 'drenge'. Kun
møntfundet fra Varnhem (tpq 1035) har et antal
mønter af Ethelred II's type Long Cross og Small
Cross, der kan relateres til perioden 997-1016.

Smålandene

Englands-stenene fordeler sig i Småland i to
regioner (smålande). To runesten er placeret ved
Lagan - og en tredje står et stykke mod øst i nær-
heden af  Kvenneberga.

De sidste tre Englands-sten står mellem Vetlan-
da Kyrka og Sävsjö. Nöbbelesholm-stenen (Sm 101)
giver os et kvalificeret bud på, hvornår Småland
indgik i partnerskab med Gormslægten. Minde-
stenen i RAK-stil er sat over en person der døde i
Bath, Baðum i Somerset, hvor Svend Tveskægs
hær holdt til år 1013.

I Tuna og Ryssby Sogn står runestenen Sm 42,
der nævner en kong Harald. Teksten fortæller om
Tomi, Tumi, der rejste sten efter Assur, Ozur, som
var kong Harald 's skipari.

Kun fem runeindskrifter har epitetet skipari,
hvor én er fra Skåne (Dr 275), én fra Blekinge (Dr
363), én fra Lolland (Dr 218) og en sidste fra Viborg
(Dr 82). Alle sten tilhører stilgruppen RAK ca.
980-1015.

Ifølge Lisbeth Imer er der ikke tale om skipper
i den forstand, at han har sejlet skibet eller været
leder for skibsmandskabet. En skipari var slet og
ret et medlem af mandskabet om bord på skibet.
Dr 363 er forøvrigt Blekinges eneste runesten fra
vikingetiden og er placeret på det nordlige Skäl-
lenäs på øen Sturkö.
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Tuna-stenen indikerer en reel handelskontakt
af  en art mellem Gormslægten og stormænd fra
egnen omkring den nordlige del af Ryssbysjön.
Spørgsmålet er så hvilken kong Harald, der her er
tale om?

Det mest sandsynlige tese er, at stenens nævn-
te kong Harald er Svend Tveskægs søn - og bror
til Knud den Store - der regerede Danmark i pe-
rioden 1014-101824.

Sammenholdes analyserne i part 1 og part 2, med
ovenstående, har fundet i Horda, Moheda (tpq 995)
et ti-tal mønter af typen Ethelred II Crux (991-7).
Horda-fundet og Englands-stenen (Sm 5) ligger i
omkring 6 km afstand fra hinanden.

Møntfundet fra Norra Fänestad, Forsheda (tpq
999) har ca. 70 mønter af typen Ethelred II Crux
(991-7) og på kirkegården står stenen Sm 51 med
teksten Toste, Tosti rejste stenen efter Gunne, Gun-
na sin måg, vesterud blev - -

Måg, magR, er en mandlig slægtning, der er
gift ind i familien f.eks. en svigerfar, svoger eller
svigersøn.

Det sidste møntfund fra Torlarp, Berga (tpq
1051) er fundet ikke langt fra de to Englands-sten
ved Lagan og indeholder mønter af typen Ethelred
II Small Cross (1009-16).

Analyseresultatet bliver, at det er plausibelt at krigere
fra Smålandene deltog i Svend Tveskægs togt allerede år
994, år 1003 samt år 1013. Efterfølgende udviklede
der sig et muligt handelssamarbejde i perioden 1014-
1018 under kong Harald Svendson.

Östergötland

Hverken runesten eller møntfund tegner et sik-
kert billede af forløbet i de første årtier af 1000-
tallet. Tre Englands-sten, hvoraf  den ene samtidig
nævner Knud den Store, estimeres til omkring år
1025. Resten af stenene har ingen særlige militære
kendetegn.

Møntfundet fra Boberg, Fornåsa (tpq 1047)
indeholder få mønter af Knud den Store (1023-
29) og de tre runesten fra samme egn der skulle
matche - er neutrale både i tekster og stil.

Uppland og Södermanland

De mange tusind runesten fra Uppland og Sö-
dermanland - hvoraf  de fleste er fra 1000-årene -
er for en stor dels vedkommende rejst i den sidste
del af det 11. årh. og den første del af det 12. årh.
Stenene tilhører den såkaldte 'anden bølge' af  rune-
stens rejsning, med runer ristet af  professionelle
stenhuggere. Mange af  teksterne synes påvirket af
kristendommen25.

De upplanske runesten har været grundlaget
for Gräslund's typologi med fastlæggelse af  stil-
grupperne. Efterprøves teorien (side 14) omkring
Knud-stenene med et par stikprøver, viser Englands-
stenene (U 616, 812), at begge krigere omkom på
togtet og har stilgrupperne Pr 1 og Pr 2. Flertallet
af de resterende udvalgte Englands-sten m.m.
vedrører stilgruppe Pr 3 - og dateres til et tidsrum
fra 1045/50 til 1075/80.

Kendetegnene generelt for både Knud- og Eng-
lands-sten er Ænglandi, Ænglandsfari, gialdi/
giald, skifti eller takit, Knuti/Knutr, þingaliði.

Sammenholdes analyserne i part 1 og part 2,  ses
møntfundet fra Djursholm (tpq 991) at indeholde
33 styk Ethelred II Crux type (c.991-7). Ved Dan-
deryds Kyrka står tre runesten (U 127, 28, 29) uden
særlige militære kendetegn og med stilgrupperne
Pr 2 og Pr 5. Den ene nævner en person Jarlabanki,
der ejede hele Tæby. Tre andre sten (U 130, 31, 32)
har stilgrupperne Pr 3, Pr 4. Én person faldt i Gar-
ðaríki.

En sidste sten fra Tæby Kyrka (U 133) med
stilgruppe Pr 3, beretter om en person der omkom
i Langbarðalandi, Lombardiet, der var tidens navn
for Italien. Der er ingenting i stenmaterialet, der
peger mod en deltagelse i England år 994.

Samme forhold ses i forbindelse med møntfun-
det Näs, Österåker (tpq 1006), der indeholder
Ethelred II mønter fra perioden 991-1009. To sten
står ved Österåkers Kyrka (U 174-75) med en usik-
ker stil-gruppe Pr 3. Samme sag findes i Berga og
Åkerstorp i forbindelse med usikre stenfragmen-
ter og samme stilgruppe.

Sidste møntfund er fra Tekniska Högskolan,
Stockholm (tpq 1011) og Ethelred II mønt Helmet
typen (1003-9).
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To sten (U 53, 54) med stilgruppe Pr 4 matcher
ikke møntfundets tpq.

Analyseresultatet viser ingen konsensus mellem rune-
sten og møntfund - og runestenene der skulle matche har
ingen tydelige militære kendetegn. Der er ingen synlig
centrering af Ethelred II møntfundene i Uppland og
regionen vurderes til ikke at have deltaget generelt i tog-
terne på Svend Tveskægs tid.

Diverse regioner m.m.

En enkelt runesten i Norge beretter om Eng-
land og kong Knud. Stenen N 184 er fra Galteland
- i RAK stil - og har teksten Arnstein rejste sten
efter Bjørr, Sá varð dauðr í liði26, þá's Knútr
sótti England.

En anden interessant runesten fra Norge er
Kuli-stenen N 449, der er rejst på Kuløy i RAK
stil. Teksten lyder Thóre, Þórir, og Hallvarðr
rejsten sten efter Ulvjot, Ulfljót. Tolv vintre, tolf
vetr, havde kristendommen, kristindómr, været i
Norge, Nóregi.

Et forslag er her, at runeteksten refererer til
erobringen af  Norge i 995 af  kong Olaf  Tryggva-
son. Et alternativ er den nationale begivenhed, der
formaliserede kristendommen i Norge. Det skete
på Moster Þing enten 1022 eller 1024 af norske
kong Olaf Haraldson.

Fig 8. Gravsten fra St Paul's kirkegård i London. Tegning Eva Wilson.

På Öland stod runestenen Öl 2 ved Algutsrums
Kyrka. Typologisk tilhører stenen stilgruppe Pr 3
- har en kristen tekst og tolkes at bære epitetet
thegn, Þe[gn].

Ved Gårdby kyrkogård står stenen Öl 28, stil-
gruppe Pr 2. Her er det Hærþruðr, Herþrúðr, der
rejste sten efter sin søn Smiðr, Smið, dreng gó-
ðan. Teksten forsætter med Halfborinn, broðiR
hans, sitr Garðum.

~
Gotland har ca. 400 runesten, hvoraf  kun én

kan relateres til et vestligt vikingetogt. Billedste-
nen står ved Hablingbo Kyrka og har stilgruppe
Pr 3. Teksten lyder Hvatarr og Heilgeirr, HæilgæiR,
rejste sten efter Helga, Hæilga. Han var vestud,
vestr farinn með vikingum.

~
På St Paul's kirkegård i London er der fundet

en gravkiste af  kalksten, hvor den reliefhuggede
gavlsten har været bemalet. Stenen Br E2 er dateret
til begyndelsen af  1000-tallet. Teksten lyder Ginna,
Gna og Toke, Tóki rejste, lét leggja denne sten.

Billedet (fig. 8) viser et flamboyant stort dyr med
typiske Ringerike tendrils, der strømmer fra hoved
og hale, i kamp med en lignende slangeagtigt væ-
sen. Malingsspor viser, at de to dyr oprindeligt var
farvet i en blålig sort med hvide pletter, og deres
slyngtråde og rammen var farvede rødt - alt imod
en hvid baggrund27.

~ ~
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Fig 9. Historiske runesten

Blå dot: perioden 900-1015/20
Gul dot: ca. år 1000
Sort dot: perioden 1000-1015/20
Grå dot: 970-1020/25
Hvid dot: perioden 1010-1050
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RESUMÉ

De to dybdegående analyser omkring ’Danegæld’
er nu tilendebragt. Formålet med analysen var, at
finde spor i landskaberne, hvor Ethelred II mønt-
fund og historiske runesten gerne skulle eftervise,
fra hvilke områder i Skandinavien krigerne blev
rekrutteret. En efterfølgende komparativ gransk-
ning op mod det historiske forløb perioden 979-
1016 er successivt gennemført med det formål, at
verificere tidlig Skandinavisk historie.

Skåne synes at være opdelt i to regioner syd for
højlandet. Den ene region afgrænser sig til et stort
område omkring Uppåkra - Lund, og den anden
sydlige region har en udstrækning over det meste
af sydkysten. Runestenene er her gode belæg for
de skånske stormænd, der af  den Angelsaksiske
Krønike år 1009, nævnes som ledere.

Analysematerialet indikerer, at Thorkil den Høje
- og hans skånske Haraldson-slægt - først indgik en
endelig alliance med Gorm-slægten i forbindelse
med hans udnævnelse år 1017 til jarl af East An-
glia - og/eller - da han tiltrådte som statholder og
rigsforstander af  Danmark år 1023. I det tidsrum
blev Skåne formodentlig en provins i Danmark.
Thorkil’s søn - Harald Thorkilson28 - optræder senere
i historien, som tronkræver engang i 1040'erne.

I Jylland koncentrerer runestensmaterialet sig i
den nordøstlige del af Nørrejylland med en regi-
on syd for Limfjorden og frem til Randers Fjord.
Ved Hobro og Mariager Fjord ligger ringborgen
Fyrkat og her ses en hob af  tidlige runesten. Ge-
nerelt placerer runestenene sig mellem Mariager
Fjord og Randers Fjord.

En tilsyneladende anden region er området om-
kring Århus, hvor materialet bekræfter Gorm-slæg-
tens deltagelse i det historiske slag ved Svold. Tre
markante møntfund i området ved Horsens Fjord
- Kongsø, Enner og Tørring - er gode belæg for en
mulig deltagelse i Englandstogterne og i samme
område findes Sønder Vissing-stenen, der nævner
Harald Blåtands kone Tove. Syd for området ligger
Jelling-monumentet.

Analysematerialet giver ikke et overbevisende
belæg for Fyn & Øerne samt Sjællands deltagelse i

periodens togter til England. Et faktum er, at der
må konstateres et fravær af  periodens runesten på
Sjælland, hvilket støtter den tidligere antagelse om,
at Sjælland først stabiliseres i riget i begyndelsen
af 1000-tallet.

I ’Småland’ fordeler Englands-stenene sig på to
forskellige smålande eller regioner, nemlig et om-
råde omkring Lagan og et andet indeholdende
Vetlanda Kyrka og Sävsjö. Det vurderes at nævnte
smålandsområder deltog i Svend Tveskægs togter
årene 994, 1003 og 1013.

I Västergötland bekræfter analyseresultatet lige-
ledes regionens deltagelse i slaget ved Svold samt
at der var familiemæssige forbindelser på tværs af
Kattegat. Et vist samarbejde synes at kunne spores
mellem parterne i begyndelsen af  1000-tallet med
en plausibel deltagelse i Svend Tveskægs togter
årene 1003 og 1013.

I Östergötland tegner der sig i diffust billede
af de første årtier af 1000-tallet og første belæg
for deltagelse i England estimeres til år 1025. Fler-
tallet af  runesten har neutrale kendetegn og kan
ikke relateres til togterne.

I Uppland og Södermanland har analysen ikke
afdækket tegn på deltagelse i togterne på Svend
Tveskægs tid. Knud-stenene fordeler sig på krigere
med stilgrupper Pr 1 og Pr 2, og hjem-vendere med
stilgruppen Pr 3 (1045-75). Analyseresultatet viser
ingen konsensus mellem runesten og møntfund.
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