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Sigurd Fafnersbane sagnet som fortalt på 
Ramsundsristningen 

LISE GJEDSSØ BERTELSEN

Kort introduktion til Ramsundsristningen samt til 
Sigurd Fafnersbane 

Sö 101 Ramsundsristningen, Jäder, Södermanland i Sverige er 4,6 m bred, 
1,9 m høj, hugget på fast klippe, udsmykket i klassisk Ringerikestil jf. 
senere (fig. 1, 2 og 3) og ud fra stilistiske grunde dateret til ca. 1025 AD.1

Sagnet om Sigurd Fafnersbane havde som genre udgangspunkt i en 
gammel germansk mundtlig tradition, der senere i vikingernes ver den 
tillige blev billedtradition og senere igen også nedskrevet; hans liv er 
således skildret i for eksempel den Ældre Eddas heltekvad og i Vøl sunge
sagaen. Sigurd blev født efter sin far kong Sigmund i Franklands død og 
vok sede op hos kong Hjalprek i Danmark. I sit voksenliv udførte Sigurd 
to helt enestående bedrifter.2 

1 Praktiske informationer om billed og billedruneristninger er hentet fra Samnordisk 
runtext databas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet samt fra de store 
corpus værker Danmarks Runeindskrifter (Jacobsen og Moltke 1941–1942), Sveriges run
in skrifter, som påbegyndtes i 1800tallets slutning, og som består af separate bind for hvert 
landskab samt Norges Innskrifter med de yngre Runer, bind 1–3 (Olsen 1941–1954). 
2 Den 25. april 2013 afholdt Isländska sällskapet ved Uppsala universitet sit årsmøde. Det 
blev afsluttet med et seminarium med fællestitlen “Sigurd drakdödaren i text och bilder”. 
Arrange mentet var tilrettelagt af professor Veturliði Óskarsson samt seniorforsker Marco 
Bianchi, og oplægsholdere var docent, fil.dr. Agneta Ney, professor ema. AnneSofie 
Gräslund og Marie Curie Research Fellow Lise Gjedssø Bertelsen, alle Uppsala universitet. 
Den 11. marts 2014 holdt de sidste tre af disse kollegaer sammenhængende fore læsninger 
på Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA under fællestitlen: “Three talks 
on heroic deeds and female presence at Swedish monuments”. Dette arrangement var 
tilrettelagt af professor Stephen Mitchell, Harvard University, Folklore and Mythology; 
Germanic Langs. & Lits. Agneta Neys artikel “Bland ormar och drakar. En jämförande 
studie av Ramsundsristningen och Gökstenen” i Scripta Islandica, Isländska sällskapets 

Bertelsen, Lise Gjedssø. 2015. Sigurd Fafnersbane sagnet som fortalt på 
Ramsundsristningen. Scripta Islandica 66: 5–32.
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Den første store bedrift var at dræbe ormen/slangen/dragen Fafner 
(deraf tilnavnet Fafnersbane) og dermed erhverve en stor guldskat, som 
imidlertid rummede evig forbandelse og død for sin ejer. Forud for drabet 
på Fafner var gået at Loke på en rejse sammen med Odin og Høner 
havde dræbt en odder. Denne viste sig imidlertid at være jægeren Ottar 
i odderham, søn af Hreidmar og bror til Fafner og Regin. Da Hreidmar 
opdagede ugerningen, forlangte han som bod odderbælgen fuldstændig 
dækket med guld, hvilket Loke skaffede ved at stjæle det fra dværgen 
Andvare. Hreidmar fik guldet, men snød herefter sine to sønner, Fafner 
og Regin, for deres andel deraf. Derfor dræbte Fafner sin far, stjal skatten 

årsbok 64/2013 (2014, 17–37) samt min og AnneSofie Gräslunds artikler i denne årbog 
kan derfor med fordel læses i sammenhæng.

Fig. 1. Sö 101 Ramsundsristningen. Øverst: tegning ved Kirstin Nørgaard 
Pedersen i Gotfredsen og Frederiksen 1988, s. 222. Nederst: fokus på ristningens 
ramme, der er opbygget af tre slanger; mindre justeringer af tegningen i forhold 
til den oven over (jf. teksten) ved Lise Gjedssø Bertelsen 2015.
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og snød dermed sin bror Regin for dennes andel og fortrak omskabt til en 
orm/slange/drage ud på den frygtindgydende Gnitahede, hvor han lå og 
rugede over skatten. Regin formåede herefter ikke selv at håndhæve sin 
ret til sin del af guldet over for Fafner og æggede i stedet sin fostersøn 
Sigurd til på sine vegne at gå imod ormen. Med sværdet Gram, som Regin 
havde smedet sammen af Sigurds fars knækkede sværd, dræbte Sigurd 
ormen, men fandt derpå ud af, at Regin nu stræbte ham efter livet. Derpå 
dræbte Sigurd Regin og førte guldskatten med sig hjem på hesten Grane. 
Men Andvareskatten vil aldrig bringe sin ejer lykke, og Sigurd må senere 
betale med sit liv for at eje den. Det er denne Sigurds første store bedrift 
drabet på Fafner, som er aktuel i forbindelse med det store billede på 
Ram sunds ristningen. 

Den anden af Sigurds store bedrifter var, da han senere på vegne af en 
anden helt Gunnar, som han til lejligheden havde byttet skikkelse med, 
forcerede et veritabelt flammehav, som omgav valkyrien Brynhilds borg. 
Gunnar ønskede at fri til Brynhild, men han formåede ikke selv at ride 
igennem flammerne for at gøre dette; Sigurd derimod var i stand hertil 
på Gunnars vegne. Derpå blev Gunnar gift med Brynhild, men da hun 
erfarede, at det ikke havde været Gunnar selv, som var redet igennem 
flammerne ind til hende for at fri, foranstaltede hun Sigurd myrdet. Hans 
liv endte i tragedie, hvilket var fuldt forudsigeligt, eftersom han da var ejer 
af Andvareguldskatten med forbandelse indbygget i sig. Flammeridtet 
ind til Bryndhild, Sigurds anden store bedrift, er ikke en del af det store 
billede på Ramsundsristningen. 

At nærme sig forståelsen af, hvad 
Ramsundsristningens billede var skabt til at berette

Som billedmotiv gengivet i monumentalt format og designet i sen vikinge
tids kunst møder vi først Sigurdmotivet på fire bevarede fragmenter af 
kors plader på Isle of Man, henholdsvis i Jurby, Malew, Andreas og fra 
Ramsey nu i Maughold (Kermode 1994, s. 170 ff.). Blindheim nævner 
foruden de fire fra Isle of Man mange eksempler på Sigurdmotivet i 
Norge og Sverige (1972–1973, s. 4 (oversigtskort) og 21 ff. (katalog)) 
samt ét i Danmark: det romanske relief på den midtjyske Låsby kirkes 
syd portals østre karm (1972–1973, s. 34, katalognummer 24 og 1973, s. 
16). Sidstnævnte eksempel har Lise Gotfredsen imidlertid senere over
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bevisende tilbagevist og reformuleret som visende en Miles pugnans, 
Guds kristne stridsmand, i tre situationer (1989, s. 131 ff. og 1991, s. 117). 

Formålet med artiklen her er at foretage en grundig ikonografisk analyse 
af Sö 101 Ramsundsristningen for derved bedst muligt at kunne nærme sig 
forståelsen af, hvad dette elegante billede var skabt til at berette. Ikono
grafi betyder billedbeskrivelse og er en kunsthistorisk disciplin, som be
skæftiger sig med kunstværkers stile, motiver og symbolik for at kunne 
identificere for eksempel religiøse eller mytologiske figurer og scener. 

Sö 101 Ramsundsristningen er som tidligere nævnt udsmykket i 
klassisk Ringerikestil, der var den mellemste af sen vikingetids stile. Med 
sen vikingetids kunst, dvs. Mammen, Ringerike og Urnesstil, befinder 
vi os i vikingernes verden i tidsrummet ca. 950–1135 AD. Stilene fore
kommer i monumentalt format som for eksempel på træpaneler og billed
rune ristninger, såvel som i miniature format som for eksempel på våben 
og smykker, og de ses på mange forskellige materialer, hvilket til sammen 
bidrog til en stor geografisk udbredelse. Den ældste af stilene er Mammen
stilen, som var den fremherskende mode i 900tallets anden halvdel (Ber
telsen 2002, s. 19 ff. og 61 f.). Den mellemste stil er Ringerikestilen, som 
var den dominerende mode i 1000tallets første halvdel (Bertelsen 2002, 
s. 24 ff. og 62 ff.). Yngst er Urnesstilen, som var fremherskende mode 
i 1000tallets anden halvdel og løbende ind i 1100tallets anden fjerde
del (Ber tel sen 2002, 27 ff. og 65 ff.). Men stilene kan også forekomme to 
eller endog alle tre sammen på en og samme genstand eller monument, 
når vi vel at mærke er kommet langt nok op i tid. Et glimrende eksempel 
på sidst nævnte, hvor også den romanske kunst er repræsenteret, er for 
eksempel et stokke håndtag/motiv stykke/design katalog af hjortetak fra ca. 
1100 AD fra Klim nær Fjerritslev, Nord vest jylland3 (Bertelsen 2002, s. 
69; Liebgott 1978, s.10 ff.; Vellev 1981, s. 62, fig. 55). Nordvest kysten af 
Danmark var del af søvejen til for eksempel Dublin velkendt for sit store 
antal motivstykker. Sen vikingetids kunst var skandinavisk design med 
overvejende kristent indhold. Den blev afløst af den romanske kunst, der 
var europæisk kunst med kristent indhold. Derfor optræder sen vikinge
tids kunst og den romanske kunst ofte sammen, for selvom der er tale 
om forskellige stilearter, trak de ideologisk på samme hammel, de gik 
kristen dommens ærinde.

For at nærme sig forståelse af Ramsundsristningens store billede er det 
nød vendigt, foruden at se det i rette kontekst og i relation til sin runetekst, 

3 Danmarks Nationalmuseum inv.nr. D 604/1978.
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at kunne skelne imellem de tre velkendte ikonografiske analytiske værk
tøjer: begreberne stil, motiv og billedstruktur. 

Ved stil forstås designet, der kendetegner udførelsen af en kunstners eller 
kunst epokes værker og arbejder i samtlige deres udførelser. Sen vikinge
tids kunst var som nævnt skandinavisk design med overvejende kristent 
ind hold. Sen vikingetids kunst havde forudsætning i den tidlige vikinge
tids kunst. Men fornyelser og fremmede træk ikke mindst fra det insu lære 
vesten er tydelige og blev optaget ubesværet (Bertelsen 2003b, s. 23). Stile 
kan være populære i kortere eller længere perioder. Sö 101 Ram sunds rist
ningen er udført i Ringe rike stil, der var fremherskende i 1000tallets første 
halvdel, og eftersom den store klippe ristning er udført i klassisk Ringe
rikestil, daterer den sig efter al sand synlighed til ca. 1025 AD. 

Med motiv forstås her en figur, hvis udførelse afstikkes af stilen (Ber
tel sen 2002, s. 17 og 2006, s. 34 ff.). Ramsundsristningens billede – inden 
for den omgivende ramme – er sammensat af et antal nøje udvalgte scener 
i fremad skridende fortælling fra sagnet om Sigurd og ormen/slangen/
dragen Fafner. Dette fænomen at sammensætte flere scener til ét billede 
er en raffineret teknik, som forøger billedets dramatik. Men et sådant 
billede stiller så til gengæld store krav til betragterens indsigt i den bag
ved liggende beretning og måden at formidle den visuelt for at kunne 
aflæse billedet korrekt. Teknikken med at sammensætte flere scener til 
ét billede var velkendt i sen vikingetids kunst, hvor for eksempel Sö 327 
Gök stenen (Ney 2014, s. 23 ff.) og N 68 Dynnastenen i Norge (Bertelsen 
2005, s. 33 ff.) er udmærkede repræsentanter herpå. 

Ved billedets struktur forstås den information, vi får ved at iagttage både 
motivernes indbyrdes placering i et eller flere billedfelt/er og motivernes 
differentierede gengivelsesmåder. Et motivs status i sit billedfelt var på 
den tid afhængig af, hvor og hvorledes i billedfeltet det blev gengivet 
og i forhold til hvad. En placering i billedfeltet centralt, øverst og/eller i 
midtaksen giver høj status, hvorimod en placering perifert eller nederst 
giver lavere status. Alt det guddommelige i kristen kunst befinder sig i 
den lodrette midterakse, livsnerven i denne kunst. Midtaksecentrering 
er et ekko af selve kristendommens struktur og er karakteristisk for det 
kristne billedes struktur, fordi kristendommen er en monoteistisk religion, 
der sætter den eneste ene i midtaksen. Dette gælder også for billeder som 
eksempelvis på Sö 101 Ramsundsberget og Sö 327 Gökstenen,4 men her 

4 Sö 327 Gökstenen anses ofte som en fri kopi af Sö 101 Ramsundsristningen (for eksempel 
Blindheim 1973, s. 15), men det er uvist. 
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bør det tillige tages i betragtning, at der i disse tilfælde er tale om mange 
scener i en fremadskridende fortælling, hvilket er ganske kompliceret. En 
figur gengivet set lige forfra har højere status end én gengivet i profil eller 
i fugleperspektiv, fordi frontalitet betyder autoritet, og fordi et frontalt 
vist motiv ikke nøjes med at lade sig betragte, men kommunikerer tilbage 
til beskueren. En figur vist i profil lader sig derimod blot betragte og 
kommu nikerer ikke tilbage til beskueren, men en figur set i profil har til 
gen gæld ofte en vigtig retningsgivende funktion. 

Et motiv, som “sprænger rammens lov”, hvilket vil sige, at det er 
placeret uden for eller delvist uden for et billedfelts ramme eller rækkende 
ud over denne, har høj status, jf. DR 42 den store Jellingsten, hvor Kris
tus figuren på side C er stenens eneste motiv med så høj en status, at 
Kristus rækker sine hænder favnende ud foran rammen.5 Det motiv, som 
på Sö 101 Ramsundsristningen får lov til at “sprænge rammens lov”, 
er billedets “signatur”, som viser Sigurds enestående bedrift: drabet på 
Fafner, der gav ham tilnavnet Fafnersbane. Et så fornemt motiv ville dog 
alminde ligvis ikke ses nederst i billedfeltet, men at dette er tilfældet her 
har sin helt egen forklaring, jf. senere. 

Om Ramsundsristningens ramme

Billedfeltets ovale, bønneformede og horisontalt arrangerede ramme 
dannes af i alt tre slanger: to øverst og én nederst. De øverste slangers 
hoveder ses i profil vendende udefter. Deres kroppe er udsmykket med 
tovsnonings mønsteret6 et i tiden velkendt og yndet symbol på styrke, og 

5 I Bertelsen og Gotfredsen 1998, s. 13 skrev vi, at kun Kristi hænder på den store 
Jellingstens side C rækker ud foran rammen, hvilket er korrekt. Men vi skrev også, hvilket 
dengang var den dominerende opfattelse, at DR 42 Jellings Kristus ikke havde nagler i 
håndfladerne. Dette skulle vise sig ikke at være korrekt, hvilket jeg opdagede, da jeg i 2002 
lånte Ludvig StubbeTeglbjærgs gamle gnidebilleder af stenens tre sider til udstillingen 
“Vikingetidens kunst. En udstilling om kunsten i vikingernes verden og efterverden ca. 
800–1250” på Kongernes Jelling. På gnidebillede af DR 42 C = Kristusiden er især naglen 
i Kristi venstre håndflade endnu synlig (StubbeTeglbjærg 2009, s.121). 
6 Et snoet tov er stærkere end et enkelt tov. Tovsnoningsmønsteret danner ofte afgrænsning, 
virker beskyttende og er æstetisk smukt. Det var uhyre populært i hele sen vikingetids 
kunst for eksempel på billedrunesten, og i den romanske kunst for eksempel på døbefonte, 
portaler, tympana, alterfrontaler og kapitæler (Gotfredsen og Frederiksen 2003, s. 59 ff.). 
DR 42 den store Jellingsten opviser tovsnoningsmønstret som del af indramningen af 
siderne B og C (Bertelsen 2015, s. 59, fig. 2a; Bertelsen & Gotfredsen 1998, s. 13). 
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slangerne afsluttes hver bagest i et ben med fod. På overgangen mellem 
hver slanges krop og ben ses en spiral, symbolet på bevægelse her som så 
ofte i forbindelse med et led (= ledspiral). Disse to slanger sammenholdes 
i midten, en anelse forskudt til højre set fra betragteren, af enten et irsk 
kobbel (en almindelig kringleformet lukkeanordning i tidens kunst i Skan
di navien såvel som i Irland (deraf navnet)) eller som foreslået af Hans 
Chris tians son af en maske, der vender på hovedet (1959, s. 137). Sidst
nævnte tolkning tager afsæt i de to cirkler forbundet med en uformet 
linje, så de ligner to øjne og en næse. Hvorvidt disse træk er tilstrækkelige 
til at legitimere figuren som en omvendt maske er sandsynligt omend 
vanskeligt definitivt at fastslå. 

Men hvad taler henholdsvis for og henholdsvis imod Hans Chris tians
sons tolkning af figuren mellem Ramsundsristningens to øvre ramme
slanger som en maske? 

To runde øjne forbundet med en uformet næse er velkendte detaljer 
af maskemotiver på sen vikingetids kunsts billedrunesten,7 men på disse 
er maske motiverne tillige udstyret med for eksempel ører (menneskeører 
eller dyreører), mund, skæg samt akantusudsmykning (Bertelsen 2003a, 
s. 17 ff.). Det mulige maskemotiv på Ramsundsristningen ses en face 
og øverst i billedfeltets midte imellem to slanger. Disse træk stemmer 
overens med maskemotivets almindeligvis fornemme gengivelsesmåde 
og placering samt motivkonstellation i kristen ikonografi i sen vikingetids 
og romansk kunst (Bertelsen 2003, s. 35). Men hvorledes så med det 
forhold, at Sö 101 Ramsundsristningens mulige maske er vist på hovedet? 
Tja, så har den jo kunnet ses retvendt fra toppen af klippen, således som 
de personer, der ses på et gammelt foto af ristningen, gør det (Ney 2014, 
s. 19, fig. 1). Og på DR 314 Lundstenen 1, også kaldet Lunda gårds
stenen, side C ses maskemotivet i midtaksen, en face imellem to profil
sete, affronterede firbenede dyr; motivkonstellationen er anbragt drejet 
90 grader (Bertelsen 2003a, s. 23, fig. 8b).8 Lundstenen 1’s maske bærer 
krone på hovedet, og vi erindres om, at tidens romanske Kristus er den 
sejrende konge, der ikke dør, og som bærer enten korsglorie eller konge

7 For eksempel: DR 66 Århusstenen 3, Sö 112 Kolunda, Sö 167 Landshammar og Sö 367 
Släbro. 
8 DR 314 Lundstenen 1 står i dag på Lunds universitetsbibliotek i Skåne. Også fra for 
eksempel Book of Kells, folio 2v fra 750 AD kender vi til den lige forfra sete Kristus 
(ansigt og overkrop), som tydelig har magt over to profilsete slanger, en på hver side 
(Meehan 1999, s. 32, fig. 12).
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krone9 i modsætning til den senere gotiske tids Jesus, der er det lidende 
menneske, som netop dør, og som bærer tornekrone, jf. Kristi to naturer. 
At Sö 101 Ramsundsristningens maskemotiv er vendt på hovedet er ikke 
et ukendt fænomen i sen vikingetids kunst og romansk kunst. Paralleller 
kendes for eksempel fra nogle af tidens hængesmykker med kristne 
motiver (Bertelsen 2002, s. 30; Lindahl 1982, s. 39). Forklaringen herpå 
er, at et motiv vendt på hovedet på et hængesmykke bliver retvendt, når 
bæreren af smykket løfter det op og ser på det, hvorved bæreren nu kan 
“se Vorherre i øjnene”. Men hvorledes det skal forstås med hensyn til 
Ram sunds ristningens mulige omvendte maske er uvist. 

Maskemotivet på den sene vikingetids billedrunesten vurderes af nogle 
forskere som et hedensk motiv (Price 2002, s. 172 ff.; Sawyer 2000, s. 
129), af andre som et kristent motiv i hvert fald i mange tilfælde (Bertel
sen 2003a, s. 35; Hultgård 1992, s. 84 ff.). Men for at kunne nærme sig en 
bedøm melse af hvorvidt maskemotivet på tidens billedrunesten formidler 
et førkristent eller et kristent budskab, er værktøjerne stil, motiv, billed
struktur og motivkonstellationer samt indsigt i, hvorledes et kristent bud
skab raffineret lader sig udtrykke med varierende ikonografi i tiden, abso
lut nød vendige (Bertelsen 2010, s. 138 ff.; Gräslund 2014, s. 22 ff.). Med 
1000tallets begyndelse er vi langt inde i kristen tid, og placeret øverst, i 
midt aksen, set en face, med tydelig magt over rammens to øverste slanger 
og set i forhold til, hvorledes hovedfeltets scener er håndteret på speciel vis 
jf. senere, gør, at det sandsynlige maskemotiv på Sö 101 efter min mening 
skal tolkes som et kristent motiv. Motivsammensætningen maske mellem 
to dyr er velkendt i sen vikingetidtidlig middelalder. På for eksempel den 
jyske Vindblæs kirkes romanske tympanon over præstedøren ses buen 
over billedfeltet udsmykket med en en face set retvendt maske i midten 
med en drage i adorantposition på hver side, og i billedfeltet nedenunder 
ses livstræet i midten med et tæmmet, tilbedende dyr på hver side (Hjort 
1989, s. 110, fig. 6).

For Sö 101 Ramsundsristningens nederste slanges vedkommende 
gælder at dette chtoniske væsen foruden at være del af indramningen 
tillige er runeslange samt aktiv medspiller i den store fortælling inden for 
rammen, runeslangen er selveste Fafner. Runeslangens elegante hoved i 
stil sikker karakteristisk klassisk Ringerikestil er vist i profil og ser ind i 

9 Lund stenen 1’s maske med kongekrone/Kristus på stenens side C leder frem til Kristus
figuren fra Åbykrucifikset, Danmark fra 1000tallets slutning, nu i Danmarks National
museum (GrinderHansen 2002, s. 7).
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for tæl lingen. Hovedet er typisk udstyret med en overdådig nakketop af 
akantus blade, mandelformet øje med spidsen pegende fremad, samt åbent 
gab med både tand i underkæben og krogformet underkæbe.10 Rune
slangen Fafner rækker sin lange tunge, der afsluttes tredelt, ud af gabet 
og ind i fortællingen. På tungen ses den sidste del af runeteksten vendt 
på hovedet jf. maskemotivet, der også var vendt på hovedet i midten af 
øverste ramme. Lige siden DR 41 den lille Jellingsten side B har slangen, 
der rummer store kaos såvel som kosmoskræfter i sig, båret runeteksterne 
på billed runestenene i sin krop, hvilket er indlysende, eftersom netop 
dette dyr symboliserer klogskab, visdom, styrke og evigt liv (skifter ham) 
(Matthiesen, Bertelsen og Trudsø, 2009).

Ramsundsristningens ramme fremstod efter min opfattelse oprindelig 
således, at der var en åbning i begge sider (fig. 1 nederst, 2 og 3). Åbningen 
til højre set fra betragteren er tydelig imellem den øvre slanges hoved og 
den nedre slange/runeslange/Fafners hoved. Åbningen til venstre set fra 
betragteren imellem den anden øvre slanges nakkekringle og den nedre 
slange/Fafners spidse hale fremstår derimod i dag på grund af opmaling 
i nyere tid aflukket (fig. 1 øverst), hvilket jeg som nævnt ikke mener var 
tilfældet i sen vikingetid. Men hvorledes skal det nu forstås? 

Det er den oprindelige lille huggede linje imellem øvre slanges nakke
kringle og nedre slange/Fafners hale (fig. 1 øverst), der er årsag til 
oven nævnte problematik vedrørende rammens venstre side. Den korte 

10 Krogformet underkæbe kan træffes hele sen vikingetids kunst igennem på profilsete 
slanger og firbenede dyrs hoveder som for eksempel på Hä Järvsö Prästgård (Jansson 1952, 
s. 99, fig. 2).

Fig. 2. Sö 101 Ramsundsristningen. Detalje af Kirstin Nørgaard Pedersens 
tegning i Gotfredsen og Frederiksen 1988, s. 222 (jf. fig. 1 øverst) med justering i 
form af åbning i rammen og kontrastoptegning ved Lise Gjedssø Bertelsen 2015. 
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huggede linje er interessant, eftersom den leder os til diskussionen om 
billed rune ristningernes bemaling. Sen vikingetids billed rune ristninger 
som for eksempel Ramsundsristningen skulle kunne ses i land skabet på 
nært hold såvel som på afstand på alle tider af året, ingen tvivl om det. 
Derfor må en bemaling af ristningen med klare og tydelige farver i sin 
tid have været vigtig og nødvendig, men der er naturligvis ingen rester af 
bemaling længere til stede på Ramsundsristningen efter næsten 1000 år 
ude i vind og vejr. 

Vi kender til adskillige originale farverester på tidens billed rune rist
ninger og udskårne træpaneler i de tilfælde, hvor der har været tale om 
sær lig gunstige bevaringsforhold som for eksempel ved senere indmuring 
i kirker. Oprindelige farvespor er bevaret både i form af mønjerød eller 
sort farve i nogle ristningslinjer og som bemaling med flere farver som 
for eksempel sort, hvid og rød over hele udsmykningsflader (Åhlén 2010, 
s. 99).11 Farver i huggede fordybninger klarede sig selvfølgelig bedre og 
længere end farver på flader. Men under alle omstændigheder må farver 
have været meget vigtige virkemidler på ristningerne – udsmykninger 
skulle jo kunne ses. På fig. 2 har jeg (her dog kun med hvide og grå farver) 
illustreret fladebemaling på den aktuelle del af Ramsunds ristningens 
venstre ramme, således som jeg mener, at den oprindelig må have set ud. 

For at ristningslinjerne skal fremtræde tydeligere for den moderne 
iagt tager, trækker man i nutidens Sverige samtlige erkendte huggede 
linjer i billedruneristninger op med mønjerød farve, og derfor er den lille 
huggede linje nu også optrukket. Men denne måde at tydeliggøre billed
rune ristninger på i dag – altså ved at fylde mønjerød farve i alle erkendte 
hugge linjer – finder jeg må afvige noget fra den måde, hvorpå vikingerne 
selv må have gjort. For det er velkendt inden for alle faggrupper, som 
arbejder med billed rune ristningerne, at der forekommer fejl på flere af 
dem, men med vikinge tidens flade dækkende bemalings teknik, hvis 
primære opgave var at tydeliggøre billeder og tekster, fulgte en meget 
bekvem sekundær gevinst: netop den, at man let kunne male fejl i billeder 
såvel som stavefejl mindre iøjnefaldende eller næsten helt væk. Den 
lille huggede linje på Ramsunds ristningen var efter al sand synlighed 

11 I pjecen “Come Along to the Rune Kingdom!” Runriket TäbyVallentuna 2009 ses et 
glimrende forslag til, hvorledes en billedrunestens originale bemaling kan have taget sig 
ud for tekstens, motivernes og baggrundsfeltets vedkommende (Vänehem og Mergel 
2009). Hørningplanken, fragment af et hammerbånd fra en stavkirke, Jylland, Danmark, 
havde sine originale farver bevaret både på dyr og baggrund herfor. Hørningplanken er 
dendrokronologisk dateret til ca. 1070 (GrinderHansen 2002, s. 9).
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ikke andet end en anomali (måske en del af det indledende overordnede 
omrids til billedet?), som sandsynligvis blot blev forbigået eller malet 
bort med grå farve. Men ved i dag at fremhæve den lille streg, som ikke 
giver ikonografisk mening, med rød farve maler man i stedet for fejlen 
frem og fratager den øvre slanges nakkekringle sin elegante facon og 
Fafners hale sin spidse afslutning. 

Inden for Ramsundsristningens ramme visualiseres udelukkende 
specielt udvalgte afsnit af sagaen om Sigurd Fafnersbane, hvilket er noget 
af det væsentligste at bemærke sig for tolkningen af billedet. Åbningerne 
i rammens to sider forstår jeg som en mulig let og elegant antyd ning af, 
at vi udemærket ved, at Sigurdsagaen havde handling både før såvel som 
efter det, de udvalgte scener inden for rammen viser, men at det ude
lukkende er de viste scener, vi skal koncentrere os om her. Billed scenerne 
visualiserer således ikke hele sagaen om Sigurd, men kun en speciel del 
deraf, jf. senere. 

På Sö 327 Gökstenen, der geografisk og tidsmæssigt set er tæt på Sö 101 
Ram sundsristningen, var rammen oprindelig lukket med en øvre (rune)
slange (hvis hoved ses i fugleperspektiv til venstre for beskueren) og en 
nedre (rune) slange/Fafner (hvis hoved ses i profil til højre for beskueren) 
samt en lille forbindende slange i højre side, men stenen er i dag delvis 
beskadiget. Begge store slangers hoveder vender ind i billedfeltet. Når jeg 
har sat parentes om ordet rune to gange i foregående sætning, skyldes det, 
at Gök stenens indskrift ikke kan tydes, selvom der har været gjort forsøg 
derpå (Ney 2014, s. 31 ff.). 

Også Gökstenens Sigurd dræber slangen/Fafner nedefra og er placeret 
uden for rammen. Men på de lidt yngre billedrunesten U 1163 Drävle
stenen, U 1175 i Stora Ramsjö samt Gs 9 Årsunda kyrka hegner rune
slangen/Fafner billedfeltet, men nu jager Sigurd sit sværd igennem slangen 
fra den øverste plads inde i selve billedfeltet dog stadigvæk nedefra, men 
nu båret oppe af det kristne livstræskors eller livstræsringkors, hvilket er 
en uhyre interessant udvikling at notere sig jf. senere. Af de to udskårne 
fyrre træs planker fra kirkeportal fra den nu nedrevne Hylestad stavkirke, 
AustAgder i Norge fra 1100tallet er portalen til højre set fra beskueren 
udsmykket med tre scener placeret i hver sin rondel, i den øverste rondel 
sidder Sigurd og stikke sværdet nedefra op i Fafner, som ses over rondellen 
(Blindheim 1972–1973, s. 23 fig. 1b). Og de måske lidt yngre fyrre træs
portaler fra henholdsvis Vegusdal kirke, AugstAgder, Lardal, Vestfold, 
Mæl kirke og Nesland kirke, sidstnævnte begge Telemark, alle Norge, har 
scenerne indsat i romanske rondeller (Blindheim 1972–1973, s. 21 ff.). 
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Fig. 3. Sö 101 Ramsundsristningen. Øverst: tegning ved Kirstin Nørgaard 
Peder sen i Gotfredsen og Frederiksen 1988, s. 222; med mindre justeringer ved 
Lise Gjedssø Bertelsen 2015 jf. fig. 1. Nederst: hovedfeltets sceners aflæsnings
rækkefølge fra 1 til 5 ifølge Lise Gjedssø Bertelsen 2015. 
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Om Ramsundsristningens tekst
Runeteksten, der for størsteparten er horisontalt orienteret (et hint til 
kristne manuskriptforlæg, således som det allerede var tilfældet på DR 
42 A, B og C den store Jellingsten), læses fra venstre mod højre set fra 
beskueren, det vil sige fra Fafners hale, gennem dens krop og med afslut
ning på dens tunge, som slangen rækker ind i fortællingen. De to ord på 
Fafners tunge vender dermed på hovedet (et hint til den mulige maske 
oven over, som ligeledes vender på hovedet). 

Den fulde tekst lyder: “Sigrid gjorde denne bro, mor til Alrik, datter af 
Orm, for Holmgeirs sjæl, far til Sigrød, sin mand”. Sigrid definerer sig 
således genealogisk gennem sit familieskab med fire mænd: sin søn, far, 
sviger far og mand (Mitchell 2013, s. 294).

En velstående kvinde Sigrid med høj social og økonomisk status har 
således foranstaltet både opførelse af en bro, hvis fæster stadigvæk den 
dag i dag tydelig kan ses neden for klippen, samt hugning af det store 
billede på klippen. At bygge bro for afdøde ansås i tiden som en Gud 
vel be hagelig gerning, som lettede vejen for de levende til den kristne 
kirke og forhåbentlig lettede vejen for den døde til det kristne paradis; 
med opførelse af sådanne broer aner vi begyndelsen til den senere tids 
afladslære.

Og i teksten lader hun fortælle, at det hele er gjort for Holmgeirs sjæl 
og, at Holmgeir var far til Sigrød. Men hvorvidt Holmgeir var Sigrids 
afdøde ægtemand eller hendes afdøde svigerfar, altså om Sigrid lod 
monu menterne opføre for sin ægtefælle eller sin svigerfar, det er der 
delte meninger om i fagkredse som påpeget af Ney (2014, s. 28 f.). At en 
kvinde lod rejse sten/gøre ristning og gøre bro efter sin afdøde mand var 
et kendt fænomen i tiden, men at rejse sten og gøre bro efter sin svigerfar 
var usædvanligt, om end naturligvis muligt.  

På to billedrunesten Sö 106 Kjula ås og U 617 Bro kyrka (kirke) får vi 
yder ligere indsigt i denne betydningsfulde og ressourcestærke families 
slægts forhold, og de tre ristninger må have været familien til stor ære. Sö 
106 Kjula ås, U 617 Bro kyrka samt Sö 101 Ramsundsristningen har alle 
ele gante billedruneristninger udsmykket i stilsikker klassisk Ringerikestil 
og er dermed stort set fra samme tid. 

Sö 106 Kjula ås stenens tekst fortæller blandt andet, at det var Alrik, 
Sigrids søn, som lod stenen rejse efter sin far Spjot. Runeslangens profil
sete hoved med smuk overdådig akantusnakketop øverst er vist på hovedet 
således, at det vender op mod himlen (som det var tilfældet med Sö 101’s 
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maske). Billedets højstatusmotiv er det kristne livstræsringkors (Bertelsen 
2015, 55 ff.), hvis levende stiliserede rødder nederst i billedfeltet bryder 
rammens lov (på Sö 101 Ramsundsristningens var det Sigurds drab på 
Fafner). Og som så ofte i tidens kunst er vi her endnu engang vidne til, 
hvor ledes motiverne slange, livets træ/Arbor vitae og Kristi kors er intimt 
forbundne, de deler identitet (Bertelsen 2002, s. 18 og 28 f.; 2015, s. 58, 
fig. 1).

Også U 617 Bro kyrka har det kristne livstræsringkors som sit høj
status motiv, placeret i midtaksen, højt på billedfladen og set lige forfra. 
Korset er fuldstændig omsluttet, hegnet, værnet og båret oppe af et ubrudt 
indre runebånd, der igen er placeret under en runeportal. Teksten beretter 
blandt andet, at Holmgeirs datter, Ginnlaug, som var søster til Sigrød, lod 
gøre sten og bro efter sin mand.

Om Ramsundsristningens store fortælling

Legenden om helten Sigurd, som dræbte slangen Fafner, har lange 
rødder tilbage til folkevandringstidens kaotiske verden, men er i litterære 
kilder især kendt fra de noget senere islandske kilder: den Ældre Edda 
og Vølsunge sagaen fra det 13. århundrede, og midt imellem har vi så 
sen vikinge tids kunsts udsmykninger på korsplader på Isle of Man samt i 
Norge og Sverige.

Hovedfeltets visuelle beretning på Sö 101 Ramsundsristningen tager 
efter min mening sit afsæt ved odderen øverst til venstre i hovedfeltet 
(fig. 3, 1). Det er logisk, fordi både runetekstens og det latinske alfabets 
læseretning (som runeteksten her efterligner) forløber fra venstre mod 
højre. Denne måde at arrangere en runetekst på, dvs. vandret som om 
man skrev med latinske bogstaver i et kristent illumineret manuskript, var 
blevet introduceret allerede på de tre sider af DR 42 den store Jellingsten 
fra ca. 970 AD. Her forløber runeteksten vandret fra øverst i venstre 
hjørne på side A og ned ad denne side, videre nederst på side B og side 
C. Liepe mener, at odderen på Sö 101 Ramsundsristningen er anbragt 
“på fel plats” i kompositionen (1989, s. 6), hvilket næppe er tilfældet i så 
uhyre velafbalanceret og elegant en komposition. Det er vigtigt at huske 
på, at ting ser ud, som de gør, alt efter hvilken funktion de havde i deres 
samtid. Og det er vigtigt at have i erindring, at hvis noget umiddelbart 
fore kommer os vanskeligt at forstå i et næsten 1000 år gammelt billede, 
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så er det sandsynligvis os, der ikke straks forstår, os som er langt væk i tid 
fra selve kunstværket. 

Det firbenede dyr med den tydelige odderhale er efter min mening pars 
pro toto for den del af sagnet, som går forud og er selve baggrunden for 
samt optakten til kærneberetningen om Sigurd Fafnersbane, som den her 
manifesterer sig visuelt.12 Fortællingen, som odderen er pars pro toto for, 
er beretningen om, at Hreidmar havde tre sønner: Ottar der havde den 
evne, at han kunne omskabe sig til en odder, Fafner der kunne forvandle 
sig til en slange/orm/drage, samt Regin dværg af vækst men en duelig 
smed. Ottar var dygtig til at fiske, og forklædt som odder fangede han ofte 
laks ved Andvarefossen. 

En dag kom Odin, Høner og Loke til denne fos, hvor Ottar netop havde 
fanget en laks og sad på åbrinken og åd fisken. Loke dræbte Ottar i den 
tro, at det drejede sig om en odder, og efter således tilsyneladende at 
være tilsmilet af jagtlykken pelsede de tre dyret. Om aftenen kom de til 
Hreid mars hus for at overnatte og fremviste odderhammen. Hreidmar, der 
forfærdet i odderbælgen genkendte sin søn, blev rasende, pågreb de tre 
og pålagde dem som straf for drabet på sønnen, at de skulle betale bod til 
Ottars slægt i form af at dække odderbælgen med guld. Den listige Loke 

12 Det er vigtigt at bemærke, at billedberetningen på korspladefragmentet fra Ramsey, nu i 
Maughold, Isle of Man, også tager sin begyndelse med samme pars pro toto blot i en mere 
detaljeret udgave, eftersom vi her ser Ottar i odderham spise en laks (Kolstrup 1995, s. 90, 
fig. 85). Korspladens læseretning for de sammenstillede illustrerede scener er nedefra og 
opefter. Korspladen er udsmykket i tidlig Ringerike stil og synes dermed sandsynligvis at 
være en anelse ældre end Sö 101 Ramsundsristningen. Også Sö 327 Gökstenens hoved
fortælling beynder efter min mening med odderen som pars pro toto for optakten til Sigurd 
Fafners bane beretningen (Blindheim 1972–1973, s. 27, fig. 6–7). Sted navne sammen
faldet (Ram) imellem korspladen fra Ramsey (nu Maughold) på Isle of Man samt Sö 101 
Ramsunds bjerget og U 1175 Stora Ramsjö forekommer mig interessant. Ramsey kors
pladen er stilistisk set tidlig Ringerikestil, Sö 101 Ramsund klassisk Ringerike stil og U 
1175 Stora Ramsjö Urnesstil. 

Fig. 4. Den store fortælling i ristningens hovedfelt begynder med odderen Ottar 
(fig. 1 øverst og fig. 3, 1). 
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blev sendt ud for at skaffe guldet, som han stjal fra en dværg ved navn 
Andvare, der forbandede guldet til for evig tid at bringe sin ejer ulykke 
og død. 

Boden blev betalt, og Hreidmar skulle herefter dele skatten med 
sine to endnu levende sønner Fafner og Regin. Men Hreidmar snød 
dem og beholdt guldet for sig selv til stor fortrydelse for de to. Siden 
myrdede Fafner sin far, stjal selv guldet og fortrak med det ud på den 
vilde Gnitahede i skikkelse af en slange. Det er “den klassiske forening 
af drage/slange, den fristende skat og jordens element” (Gotfredsen og 
Frede riksen 2003, s. 216). Regin var endnu engang blevet snydt for sin 
andel af guldet, men han turde ikke selv tage kampen op mod broderen 
Fafner. Derfor æggede Regin i stedet sin fostersøn Sigurd til at gå imod 
og dræbe Fafner for derved at sikre sig guldet.

Udstyret med to unikke hjælpere: det overnaturligt skarpe sværd 
Gram og den usædvanligt stærke hest Grane begav Sigurd sig sammen 
med Regin ud på Gnitaheden i det dristige forehavende at dræbe Fafner. 
Sværdet Gram havde Regin smedet sammen til lejligheden af dele af 
Sigurds afdøde fars brudte sværd. Hesten Grane var afkom af Odins 
ottebenede hest Sleipner og kunne bære flere gange almindelige hestes 
byrde. En gammel mand, Odin i forklædning, råder Sigurd til, hvis hans 
dristige forehavende med at skulle dræbe Fafner skal lykkes, at grave 
gruber under den sti, som Fafner benytter sig af. Gruberne er beregnet 
til henholdsvis, at Sigurd skal sidde i én for, når Fafner glider hen over 
stedet, da som i et bagholdsangreb at stikke sværdet op i den og dermed 
dræbe den, og henholdsvis, at anden grube kan opsuge Fafners blod. Der 
er i litteraturen gjort opmærksom på, at en slags halvcirkel muligvis er 
antydet under Sigurd ved drabet på Fafner på Sö 327 Gökstenen (Ney 

Fig. 5. Ristningens signatur: Helten går imod og dræber Fafner (fig. 1 øverst og 
fig. 3, 2).
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2014, s. 24), mens der på den romanske portalkapitæl fra Lunde kirke og 
relieffet på søjlebasen af korportal i Nes kirke, begge Telemark, Norge, 
ses ikke mindre end tre gruber (én, hvori Sigurd sidder, og to ekstra til, 
at slangens blod kan opsuges heri) (Blindheim 1972–1973, s. 31, fig. 21 
og 20). 

Det anses almindeligvis for at være et hovedkrav til en scene i tiden, 
hvor en mand dræber en slange/orm/drage, at dødsstødet foretages nedefra 
og opefter, for at scenen kan identificeres og accepteres som en Sigurd 
Fafners bane scene (Düwel 1986, s. 229 f.), et krav Sö 101 Ram sunds
ristningen opfylder til fulde sammen med flere andre af gengivelserne. 
Men her må det alligevel pointeres, at der ikke kan herske tvivl om, at for 
eksempel den narrative gengivelse på korspladen fra Ramsey, nu Maug
hold, er en sikker Sigurd cyklus, selvom selve drabet på Fafner over hovedet 
ikke ses, men er klart underforstået (Kolstrup 1995, s. 90, fig. 85). På Ram
sunds rist ningen ses Sigurd i profil og vendt mod venstre for beskueren 
(fig. 3, 2). Han afbildes med hjelm og skørt. Han er bred skuldret, over
kroppen er stor og kraftig i forhold til under kroppen. Han bøjer i knæene 
for rent praktisk at kunne tage afsæt til at støde sværdet op i Fafners krop, 
men knæ bøj ningen lader måske samtidig ane, at Sigurd dermed udtrykker 
sin tro på den kristne Guds nærvær; også den dag i dag knæler katolikker 
for at udtrykke deres tro på Guds nærvær i mange situationer som for 
eksem pel, når de går ind i en kirke samt under dele af messen. Sigurds arm 
ud går som almin deligt i sen vikingetids kunst fra kroppen via en spiral, en 
dyna misk detalje, og Sigurds hånd, der magt fuldt fører sværdet, er som for 
billedets tre viste personers hænders ved kommende (hvoraf de to personer 
gengiver Sigurd i for skellige situa tioner) meget store, et udtryk for at tanke 
og hensigt realiseres ved hjælp af hænderne.

Da Fafner glider hen over gruben, støder Sigurd sit sværd i slangen og 
dræber den. Selve dåden, det vil sige overvindelsen af det onde, er højde
punkt i dramaet, og den er ristningens signatur. Derfor ses netop denne epi
sode som den eneste på billedfladen anbragt uden for rammen, for som det 
høj status motiv det er, har denne handling autoritet til at sprænge rammens 
lov, et som tidligere nævnt velkendt fænomen i sen vikinge tids kunst og 
romansk kunst. På de lidt yngre billedrunesten U 1163 Drävle stenen, U 
1175 Stora Ramsjö samt Gs 9 Årsunda kyrka hegner rune slangen/Fafner 
billed feltet, men nu jager Sigurd sit sværd igennem slangen/Fafner fra den 
øverste og midterste plads inde i billedfeltet og båret oppe af det kristne 
livs træs kors eller livs træs ring kors, hvilket måske antyder, at Sigurd Faf
ners banes prestige med tiden nu er steget om muligt endnu højere.
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Efter at Sigurd har dræbt Fafner, dukker Regin, som under den dristige 
akt havde holdt sig skjult, frem og beder Sigurd stege Fafners hjerte til sig, 
så Regin kan få det at spise. Imens vil Regin tage sig et hvil. Sigurd rister 
slangens hjerte på et spyd over et bål, men da han med fingrene vil mærke 
efter, om hjertet er mørt nok, brænder han sin tommelfinger og stikker den 
i munden for at lindre smerten (fig. 3, 3). I samme øjeblik slangens blod 
kommer på hans tunge, forstår han fuglenes sprog i træet, for “slangen 
er vejen til naturens hemmeligheder” (Gotfredsen og Frederiksen 2003, 
s. 217), og på billedet ser Sigurd da også direkte op mod fuglene. Det, 
fuglene taler sammen om, er Regins kommende forræderi, der vil bestå 
i, at når Regin vågner, er det første, han vil gøre at dræbe Sigurd. For 
nu vil Regin have guldskatten for sig selv og ikke eventuelt dele den 
med Sigurd. På Ramsundsristningen og Gökstenen afbildes Fafners hjerte 
under stegningen som ét stykke, hvorimod det ses udskivet i flere stykker 
under stegningsprocessen på såvel korspladerne fra Kirk Andreas, Malew 
og Ramsey (nu Maughold), alle Isle of Man samt på portaler fra Hyle stad 
stavkirke og Vegusdal kirke, begge AustAgder i Norge. Dette er inte
ressante detaljer, hvoraf der givetvis en dag kan udlades en pointe.

Efter at have kunnet forstå fuglenes tale indser Sigurd derfor, at han er 
nødt til at dræbe Regin, før denne dræber ham. Og at Sigurd gør det af 
med fosterfaderen fremgår klart af den hovedløse Regin, som ses nederst 
til venstre omgivet af sine værktøjer/attributter: smedehammer og ambolt, 
blæsebælg og tang (fig. 3, 4). På Ramsundsristningen og Gök stenen har 
Sigurd dræbt Regin ved at hugge hovedet af ham, mens han på fyrre træs
panelerne fra Hylestad og Vegusdal, begge AugstAgder i Norge, tager 
livet af Regin ved at jage sit sværd igennem dennes brystkasse, så blodet 
vælder ud af Regins mund. Dette er en interessant forskel, hvorpå der 

Fig. 6. Sigurd steger Fafners hjerte, kommer til at indtage drageblod og får 
derved magiske evner til at forstå fuglenes sprog, i ristningens hovedfelt (fig. 1 
øverst og fig. 3, 3).
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givetvis en dag kan udledes en pointe. Men under alle omstændig heder 
dræber Sigurd på samtlige billeder Regin med sit sværd. 

Ifølge sagaen spiser Sigurd derpå selv dragens hjerte, laster guldskatten 
på Grane, som vi ser stå med skatten på ryggen og bundet til et træ, og 
rider videre. Men nu er det Sigurd selv, der er ejeren af guldskatten og 
dermed dens indbyggede forbandelse, og han må selvsagt bøde med sit 
liv for at eje guldet, hvorfor sagaen ender i stor tragedie for ham, og han 
dræbes. 

Men Ramsundsristningen viser ikke scener fra Sigurds liv efter beret
ningen om stordåden drabet på Fafner og det deraf følgende drab på 
Regin. Sigurds efterfølgende modgang og tragiske død forties totalt på 
det store billede. Man vil under ingen omstændigheder visualisere mere 
af sagnet, man vil ikke høre om alle de forfærdeligheder, der derpå 
uundgåeligt vil overgå Sigurd, fordi det nu er ham, der som ejeren af 
den store guldskat rammes af dens forbandelse: filmen klippes så at sige, 
og intet Sigurdbillede blandt de mange kendte af slagsen gengiver mig 
bekendt heltens død. 

Men dette iøjnefaldende fravalg af fortsættelse af beretningen er som 
påpeget af Gotfredsen et voldsomt indgreb i selve sagnet, for derved 
“sprænges det gamle, lukkede skæbnedrama, og pointen bliver en entydig 
over vindelse af mørkets magter og erhvervelse af evig frelse” (1989, s. 
137). For i følge kristen tankegang bør besejreren af det onde, helten 
Sigurd, ikke straffes, og derfor anser jeg ham på linje med Düwel (1986, 
s. 267) her som transformeret over i den kristne verden som en parallel til 
Sankt Michael. Andre tolkningsforslag er i tidens løb fremkommet som 
anført af Nygaard (2003, s. 215 ff.).

Sankt Michael den fornemste af ærkeenglene spillede en stor rolle i 
ud bredelsen af kristendommen lige fra de tidligste tider, og to af denne 
ærke engels tungest vejende arbejdsopgaver var som dragedræber og 
som sjælefører (Gotfredsen1996, s. 23 ff.). Som dragedræber med sværd 

Fig. 7. Sigurd har dræbt Regin i ristningens hovedfelt (fig. 1 øverst og fig. 3, 4).
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i hånd besejrede Michael i stor kamp det onde i en drages skikkelse 
og vandt udbredt popularitet også blandt vikingerne. Som sjæle fører, 
psyko pompos, værner han den enkelte i dødsøjeblikket og leder sjælen 
til det lykkelige facit: til paradis hos Krist og Gud Fader (Bertelsen og 
Gotfredsen 1998, s. 19). Og samme tankegang bliver vi vidne til i nogle 
af samtidens runeindskrifter, hvor Sankt Michael anråbes om at hjælpe 
den afdødes sjæl.13

Grane og træet, arrangeret i billedfeltets midte og under øvre rammes 
mulige maske, er Ramsundsristningens slutscene, dets grand finale (fig. 
3, 5).14 Den legendariske stærke hest, magisk attribut til og symbol på 
Sigurds høje byrd, står roligt vendt mod træet, som den løfter sit venstre 
forben i adorant position op imod.15 Bagkrop og bagben er placeret højere 
end forkrop og forben, et træk vi møder hele sen vikingetids kunst 
igennem.16 Hesten med guldskatten på ryggen er tøjret til træet ved hjælp 

13 DR 212 Tillitse kirkegård, Lolland (“Krist og Sankt Mikael hjælpe hans sjæl”); DR 
380 Ny Larskerstenen 2, Bornholm (“Gud Herren og Sankt Mikael hjælpe hans ånd”); 
DR 398 Østerlarskersten 2, Bornholm (“Kristus hjælpe hans sjæl – og Sankt Mikael og 
Sankta Maria”); DR 399 Klemenskersten 1, Bornholm (“Kristus hjælpe Ødbjørns sjæl i 
lys og paradis. Kristus og Sankt Mikael hjælpe Ødbjørn og Gunhilds sjæl i lys og paradis”); 
DR 402 Klemenskersten 4, Bornholm (“Gud og Sankt Mikael hjælpe hans sjæl”); U 478 
Knivsta, Uppland (“Mikael tage vare på hans ånd”) og G 203 Hogräns kyrka, Gotland 
(“sankt Mikael hjælpe hans sjæl”). 
14 I følge Fuglesang (1986, s. 187) er de ikonografiske motiver på Ramsundsristningen og 
Gök stenen: smedjen, Sigurd ved drabet på Fafner, Sigurd, der steger Fafners hjerte, fuglene 
samt den dræbte Regin og med scenerne koncentrerende sig om drabet på Fafner; men slut
scenen med træet og Grane nævnes ikke, hvilket, jeg finder, er en mangel.
15 Allerede den store Jellingstens firbenede dyr stor roligt med hovedet ærbødigt bøjet mod 
og sit venstre forben løftet i adorantposition vendt mod Kristussiden (Bertelsen og Got
fred sen 1998, s. 13). 
16 I Mammenstil for eksempel på DR 42 B den store Jellingsten og i Urnesstil for eksempel 
på Vs 24 Odendisastenen/Hassmyrastenen i Västmanland. 

Fig. 8. Den store fortælling i ristningens hovedfelt slutter med hesten Grane, 
guldskatten på dens ryg og et fornemt træ (fig. 1 øverst og fig. 3, 5).
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af en udløber af det akantusblad, som er den raffinerede nakketop på 
det profilsete slangehoved, som afslutter en gren. Og vi mindes endnu 
engang som så uendelig mange gange i den sene vikingetids kunst og 
den romanske kunst om, at slangen og træet (og korset) deler identitet. 
Slange hovedets stilsikre akantusnakketop, der peger mod himlen, danner 
base for den ene af de to viste fugle, hvis sprog med advarsel om Regins 
kommende svig Sigurd forstod, da drageblodet kom på hans tunge. Det 
reddede Sigurd fysisk fra at blive dræbt af Regin. Men Sigurds drab på 
Regin er en langt mindre bedrift end hans drab på Fafner. Dette læses 
også direkte ud af heltens tilnavn: Fafnersbane (han kom jo ikke til at 
benævnes Sigurd Reginsbane). 

Nedadtil ses træets stiliserede rodnet, og øverst rækker træet tre grene 
opad mod himlen og mod den mulige maske. Men hvad er det for et 
træ, der nærmest stopper fortællingen, med så fornem en placering i dette 
fantastiske billede? Efter min mening må det være det kristne livets træ, 
symbol på opstandelse og et evigt liv. 

En af de væsentligste pointer i sen vikingetids kunst og i den efter
følgende romanske kunst er den fælles identitet imellem det kristne livets 
træ og Kristi kors (Bauerreiss 1938). En version af den gamle kristne 
legende om dette fællesskab nedskrev Jacobus de Voragine i 1200tallet i 
Legenda Aurea (Den gyldne fortælling), men på den tid var legenden alle
rede gammel og havde i århundreder sat sit præg på kunsten (Bertelsen 
2002, s. 18). 

Helt tilbage i oldkirken anså de kristne livets træ som et symbol på 
korset. Det kristne livets træ breder sin krone ud til siderne, som korset sine 
arme (Hjort 1989, s. 106). På Isle of Man er Sigurd sagaen helt bog stave
ligt fortalt på fire kristne korsplader, og på Sö 327 Gök stenen optager et 
kristent ringkors med otte små ekstra kors på korsarmene17 pladsen i billed
feltets midte og er nærmest båret oppe af Grane på stort set samme plads, 
hvor Sö 101 Ramsundsbjerget viser Grane og ifølge mig livets træ; det er 
næppe tilfældigt, for det kristne livets træ og Kristi kors er som sagt to sider 
af én og samme sag. Den fælles identitet imellem det kristne livstræ og 

17 Tal og geometriske figurer spillede stor symbolsk rolle i kristendommen, og Sö 327 Gök
stenens højstatusmotiv, det korsede kors, har flere tal indbygget i sig: 1 (= det store kors), 
8 (= de små kors på det store kors’ arme) og 9 (= det store kors + de 8 små kors). Ettallet 
angiver enhedenGud, og den tilsvarende geometriske figur er cirkelen. 8tallet er dåbens 
og opstandelsens tal, og den dag i dag betyder et liggende 8tal i matematikkens sprog det 
uendelige. 9tallet er et meget helligt tal, eftersom det er opbygget af 3 x 3, og 3tallet er 
symbol på treenigheden (Gotfredsen og Frederiksen 2003, s. 52 ff.). 
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kors træffer vi på uendelig mange gange i sen vikingetid og romansk kunst 
i monumental såvel som miniature format. I Mammenstil for eksempel ses 
Kristus korsfæstet i livets træ på DR 42 kong Haralds store Jelling stens 
side C, og på nogle af samme konges mønter er Kristi kors på Golgata et 
kors knejsende højt i midten over de to røveres kors, mens Kristi kors på 
den lidt ældre Råbylille armring er gengivet som livstræet (Bertelsen 2010, 
s. 140, fig. 2a–2b; 139, fig. 1a–1b og s. 141, fig. 3a–3b). 

Blindheim medregner N 61 Alstadstenen, Oppland i Norge18 og 
udsmykket i tidlig Ringerikestil blandt de norske Sigurdristninger (1972–
1973, s. 35, katalog nr. 30), men han ser udelukkende på denne stens 
rytterside, som på ingen måde kan forstås uden set i sammenhæng med 
stenens højstatusside med træet med de to opadstigende og hinanden 
krydsende stammer, som vokser op af to spiraler, symbol på liv, dynamik 
og vækst. På sidstnævnte side ser vi et stiliseret en face set træ, som efter 
min mening er det kristne livets træ, symbolet på det evige liv, som to 
ryttere afbildet under Kristusørnen på ryttersiden er på vej til at ride frem 
til. Den fornemste af de to ryttere ses øverst til hest med en kostbar falk og 
to værdifulde jagthunde, vigtige statussymboler for samtidens velstående 
mænd. Den underste rytter medbringer muligvis en håndhest. Ligesom 
man på Sö 101 Ramsundsbjerget efter min mening gengav livets træ, og 
på Sö 327 Kristi kors (og livets træ), gengav man på N 61 Alstadstenen 
livets træ og på N 84 Vangstenen et overdådigt livstræsringkors. Alle 
nuancer over ét og samme budskab: frelsen og det evige liv i Kristus 
udtrykt med varierende ikonografi over Golgatadramaet.

Sammenfatning

De ældst kendte visualiseringer af sagnet om Sigurd Fafnersbane ud
smykket i sen vikingetids kunst stammer fra korspladefragmenter fra 
Jurby, Malew, Andreas og Ramsey (nu Maughold), alle Isle of Man i 
det Irske Hav. Her smeltede to kulturer vellykket sammen til en højere 
enhed: den kristne keltiske tradition med korsplader og kors som minde 
for afdøde samt de skandinaviske vikingers kunsttradition. De fire 

18 Stenen kan i dag ses på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, tidligere Old
sak samlingen i Oslo, hvor den har inv.nr. 22007. Her er den opstillet ved siden af N 68 
Dynna stenen og tæt på Hylestadportalen.



27Sigurd Fafnersbane sagnet

korsplader er udsmykket i sen Mammen og tidlig Ringerikestil og daterer 
sig sandsynligst til tiden fra 900tallets senere del og omkring1000 AD. 
Mænd af vikingeherkomst havde i det insulære vesten giftet sig med 
indfødte kristne keltiske kvinder dér, så det er der ikke noget mærkeligt i. 
De vidt berejste vikinger var fortrolige med og gengav Golgatadramaet og 
den kristne symbolik som for eksempel den intime samhørighed imellem 
tre af de hyppigst forekommende motiver: slangen, livstræet/Arbor vitae 
og Kristi kors.

Efter Isle of Man visualiseringerne fulgte adskillige eksempler på 
Sigurd cyklusser i Norge og Sverige på billedruneristninger samt på 
kirkekunst, alt afspejlende et kristent miljø hele vejen igennem. Sö 101 
Ramsundsristningen er en af de mest berømte Sigurdristninger med episk 
motiv. Det store billede er professionelt udført, kontrolleret, stramt styret, 
tydelig og sikker i hele sin udtryksform. Stilen er klassisk Ringerikestil, 
og billedstrukturen er det kristne billedes struktur, ligesom teksten 
beretter om at bygge bro for afdøde, en i tiden Gud velbehagelig gerning 
med forbøn om forkortelse af afdødes rejse på vej mod paradiset. 

Det, som er altafgørende at lægge mærke til for at forstå Ram sunds rist
ningens billede, er den meget bevidste måde, hvorpå billed beret ningen 
brat afslutter sagaens fortælling i utide, dvs. ikke ved dens egentlige afslut
ning med Sigurds voldsomme død, men derimod straks efter, at han har 
besejret det onde og vundet guldet. Med denne raffinerede bevidste hånd
tering af ristningens billede tydeliggøres hensigten med det klart, netop 
pointen i at transformere Sigurd over i den kristne verden som en parallel 
til Sankt Michael. Men med fravalget af at berette om den onde afslutning 
på Sigurds liv (efter, at han er blevet ejer af det forbandede guld) sprænges 
det gamle, lukkede skæbnedrama, og pointen bliver i stedet for en entydig 
overvindelse af mørkets magter og deraf erhvervelse af evig frelse. Dette 
er udtryk for et dybt kristent verdensbillede, for i følge kristen tankegang 
bør besejreren af det onde, altså sagnhelten Sigurd, ikke straffes. 

Ærkeenglen Michael spillede en stor rolle i udbredelsen af kristen
dommen lige fra de tidligste tider og påkaldes i sen vikingetids rune
tekster. To af denne mægtige engels tungest vejende arbejdsopgaver er 
for det første som dragedræber og for det andet som sjælefører, begge 
vældige bedrifter hvis resultater hver især er i nær samhørighed med 
Sigrids ønsker for den afdøde Holmgeir. For præcist lige som ærkeenglen 
gjorde, bekæmpede og overvandt Sigurd det onde i en slanges/orms/
drages skikkelse, og som belønning herfor vandt han det evige liv: på 
Ram sunds ristningen elegant symboliseret af, at slutmotivet nu er det 
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kristne livstræ, hvortil hesten Grane med guldskatten på ryggen står tøjret. 
Og i lige tråd med ærkeenglens anden store funktion som psykopompos, 
altså sjælefører for nyligt afdøde til det kristne paradis, er Sigrids udsagn i 
teksten om, at hun havde ladet en bro opføre for Holmgeirs sjæl. Det er ét 
og samme kristne frelsebudskab udtrykt igennem billede og tekst. Bagved 
dette lå et højt teologisk kundskabsniveau, forståeligt i sin samtid, hvor 
kunstner, donator og betragter delte referenceramme. 
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Summary
The four oldest known images of the dragonkilling episode and/or closely 
related scenes to this episode from the Sigurd legend, reproduced in monumental 
scale, executed in Mammen and Ringerike styles and probably from the later 
part of the tenth and early part of the eleventh century, are seen on cross slabs on 
Viking Isle of Man. The monuments prove a successful synthesis of two cultures: 
Scandinavian Viking Age art tradition and Christian Celtic tradition of cross slabs 
and crosses most often in memory of deceased. The widely travelled Vikings were 
familiar with and reproduced the cherished legend about the Golgotha drama 
and Christian symbolism, such as the intimate relationship between three of the 
most important symbols: the serpent, Arbor Vitae/the tree of life and the cross 
of Christ. Subsequently images of the dragonkilling episode from the Sigurd 
legend followed on picture rune stones and church art in Norway and Sweden, all 
reflecting a Christian context.

Sö 101 the Ramsund carving on a huge solid rock in Sweden (fig. no. 1) is 
carried out professionally with a high theological level of knowledge behind 
motifs and image and text processing. The design is classic Ringerike style, 
the pictorial structure is the Christian pictorial structure, and the text arranged 
horizontally (as Latin letters in a Christian illuminated manuscript) informs, 
that Sigrid had a bridge built for the soul of Holmgeir. The reference related to 
building a bridge for someone’s soul, considered at that time a God pleasing deed, 
which was supposed to ease the way for the deceased to paradise.

The article suggests that the original colors – which once must have adorned 
the image on the rock – showed a small opening in the left side of the frame seen 
from the observer (fig. no. 2). The repainted carved line of today between the 
pretzel shaped ornament on the upper serpent’s head and Fafnir’s pointed tail 
was in my opinion originally nothing but an anomali and not meant to be painted. 

Carefully selected scenes emerge inside the frame. They belong to that part 
of the Sigurd legend which emphasise Sigurd’s great achievement: overcoming 
evil in the shape of the serpent/dragon Fafnir (fig. no. 3, 1–5). Killing Fafnir is 
a high status motif and the signature of the image. However from then a radical 
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change occurs between the legend and the story told in the image. In the legend 
Sigurd’s evil fate and death as result of now owning the cursed gold are stressed, 
whereas in the image it is totally neglected, whereby the message is turned into an 
unambiguous victory over darkness and into the acquisition of eternal salvation 
for Sigurd. That is why the grand finale motif is here according to my opinion the 
Christian tree of life to which the horse is tied, both arranged in the middle of the 
image. According to Christian thought Sigurd the hero, who has defeated evil, is 
turned into a parallel to Saint Michael. 

The archangel Michael played a major role in the spread of Christianity from 
the earliest times and is invoked on runic texts in Late Viking Age. Two of his 
most pertinent tasks are respectively as dragonkiller and assisting souls at the 
hour of death, which is in line with Sigrid’s statement about having a bridge built 
for the soul of Holmgeir. Just as the archangel, Sigurd fought and overcame evil 
in a serpent/dragon’s shape and in return, he won eternal life: at the Ramsund 
carving, this is according to me symbolized by the tree of life, and at the Gök 
stone by the ring cross (supported by the tree of life). It is the one and the same 
Christian message of salvation merely expressed with different shades in varying 
iconography. There is a high level of theological knowledge as the basis for the 
Ramsund carving, which was easily understood at its time by the artist, donor and 
observers, who all shared the same frame of reference. 

Keywords: Sö 101 the Ramsund carving, Sigurd the dragonslayer, Late Viking 
Age art, Ringerike style, serpent, tree of life, cross of Christ, Saint Michael
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