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Inledning 

Denna studie handlar om runristare i Södermanland och deras mobilitet. 
Min hypotes är att det fnns en koppling mellan runristarens aktionsradie
och dennes funktion i hushållet. Såvida runristarnas resor är ett resul-
tat av släktskap och vänskapsförbindelser kan runristarens aktionsradie
också vara talande för hushållens samband med varandra. Runristarnas 
resor säger något om både dem själva och de hushåll denne ingick i.

Det är allmänt bekant att det under yngre järnålder och vikinga-
tid sker stora samhällsförändringar som leder fram till den medeltida 
samhällsstrukturen. Flera forskare ställer ett socialt rörligt vikingatida 
samhälle i kontrast mot ett mer cementerat medeltida samhälle, som 
enligt Stefan Brink tar sin början i kyrkans inträde och en begynnande 
feodalisering.1 Under vikingatid och tidig medeltid sker till exempel 
demografsk expansion, religionsskifte och introduktion av romersk 
rätt, som leder till omfattande sociala förändringar.2 Kristendomen 
bryter med äldre organisationsformer och gemenskaper, enligt Tomas 
Lindkvist för att den var mer individualistiskt inriktad och på grund av 
dess organisation.3 Runstenarna hör nära samman med jordägandet och 
jordbrukslandskapet, andra fenomen som också omorganiseras under
äldre medeltid. Bebyggelsetillväxt sker under yngre järnålder genom 
nyetableringar, kolonisation i skogsbygderna och förtätning och när vi 
kommer till äldre medeltid reorganiseras odlingslandskapet.4 Å andra 
sidan fnns det också stöd för att Skandinavien påverkades långsamt 
och att äldre seder levde kvar länge, en seghet i strukturerna som delvis 
hänger samman med begreppet mentalitet.5 

Vi kan fråga oss om runristarna var en del av det äldre vikingatida 
rörliga samhället eller, i egenskap av att vara skriftkunniga, snarare var 
företrädare för den nya tiden och tidiga bärare av den medeltida struk-
turen. Att vara runkunnig på 1000-talet var troligen inte alls detsamma 
som att vara det under 800-talet. Det är kanske inte ens detsamma 
under sent som tidigt 1000-tal. Möjligen är de själva en del av det som 
driver förändringen. 

1. Brink, 2012, s. 269; jfr Herschend, 1994, s. 83, 90, 102; Herschend, 2009, s. 58; Nedkvitne, 2009, s. 156–157, 161,
163; Sanmark, 2004, 260–261, 277; Sanmark 2005; Bagge, 2010, 137.

2. Brink, 2012, s. 166. 
3. Lindkvist, 2003, s. 13. 
4. Sporrong, 1985, s. 12, 195.
5. Lönnroth, 1987, s. 27; Te Christianization of Scandinavia, 1987, s. 17, 20. 
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Runristarnas resor har tidigare inte beaktats i någon högre grad inom 
forskningen kring resor och mobilitet i lågteknologiska samhällen. I 
exempelvis antologin People and space in the Middle Ages, 300–1300 fram-
hålls att forskningen om territorier och mobilitet har fokuserat antingen 
på förhistoria eller senmedeltid och tidigmodern tid, medan samma 
fenomen under tidig- och högmedeltid är mer outforskade, trots att 
förändringar i territorialiteten har stor betydelse under denna period.6 

Undantagen här är förstås vikingarnas expansion och Hansan. Denna 
studie handlar dock om den lokala nivån i Södermanland. 

Runristarnas mobilitet undersöks här dels utifrån signaturer och 
ristarattribueringar, dels genom analys av ristningstekniken. Utgångs-
punkten är Södermanlands äldsta senvikingatida runstensskede (de 
urnordiska inskrifterna beaktas inte), med fokus på runstenar från för-
sta hälften av 1000-talet. 

I den kronologiska indelningen utgår jag från Anne-Sofe Gräslunds 
kronologiska system, som baseras på proflsedda djurhuvuden.7 Den 
äldsta fasen representeras här av stenar i stilgruppen Rak, det vill säga 
oornerade runstenar som dateras cirka 985–1020 e. Kr. (se nedan i kapit-
let Stilgruppernas utbredning). De som står bakom dessa kan höra till 
de första kristna runstensresarna i Södermanland. De representerar ett 
viktigt skede när den tidigare ytterst sparsamt använda runskriften får 
en utökad användning på monument.

Undersökningen har tidigare publicerats i en kortare version i tid-
skriften Viking & Medieval Scandinavia.8 I denna rapport återfnns den 
vetenskapliga dokumentation som ligger till grund för artikeln, men 
som endast kunde ges begränsat utrymme i artikeln. 

Frågeställningar 
Den övergripande frågeställningen är att utforska runristarnas resor 
och mobilitet. Utifrån tidigare studier om mobilitet i lågteknologiska 
samhällen diskuteras om begreppen mikrokosmos, färdsträckor, räck-
vidd och räckhåll är tillämpbara på runristare.

Inledningsvis undersöker jag resor och avstånd för en grupp runste-
nar som antas höra till det äldsta skedet av senvikingatida stenresande 
i Södermanland. Dessa är oornerade och sällan signerade, men intres-
santa eftersom dess ristare kan höra till de första skrivkunniga på plat-
sen. I avsaknad av ristarsignaturer, och istället för ristarattribueringar 
på runologisk eller konsthistorisk grund, utgår jag från ristningstekni-
ken. Jag söker svar på hur många ristare som ligger bakom stenarna i 
den äldsta fasen och hur långt de har rest. Därefter har jag använt tidi-

6. People and space in the Middle Ages, 300–1300. 2006, s. 4. 
7. Gräslund, 1991, 1992 och 2002. 
8. Kitzler Åhfeldt, 2015. 
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gare ristarattribueringar för att med kartstudier undersöka avstånden 
mellan stenarna och hur stora verksamhetsområdena var för några till 
namnet kända ristare: Amunde, Halvdan, Östen, Tore, Balle, Livsten, 
Tidkume och Äsbjörn. Jag undersöker även några runstengrupper med 
anonyma ristare, Mervallaristaren, Tumboristaren, Stenkvistagruppen 
samt Järnagruppen. Slutligen undersöks Traengruppen, inte som exem-
pel på en särskild ristares verksamhet, utan som en löst sammanhållen 
stengrupp med endast vaga inbördes likheter.

Resultaten skall relateras till vad som framkommit i andra undersök-
ningar om medeltida mobilitet. 
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Bakgrund 

Mobilitet i lågteknologiska samhällen 
En runristares resor är intressanta därför att en persons resor har varit 
betingade av vilken funktion och vilka uppgifter denne har haft. Vi 
kan enkelt tänka oss att stormannen har helt andra ärenden än vad 
tjänstefolket har, till exempel att resa till tinget eller göra upp om alli-
anser och äktenskapsförbindelser, medan tjänstefolk går ut i markerna 
med betesdjuren. Litteraturen om fenomenet resande är omfattande. 
Gemensamt är att resandet har en social betydelse. Resor beskrivs som 
socialt meningsfulla och som förkroppsligade erfarenheter, verkliga 
och mytiska. De är en del av en persons identitet och påverkar deras 
relationer med andra människor.9 Resandet har också en central roll i 
social organisation.10 Nedan presenteras resonemangen i några tidigare 
studier kring mobilitet i lågteknologiska samhällen och jag resonerar 
kring hur begrepp som mikrokosmos, räckvidd och färdsträckor kan 
användas inom runforskningen.

I en studie om resor under medeltiden diskuterar Dick Harrison 
begreppen makrokosmos och mikrokosmos, där mikrokosmos är den 
värld som är väl känd och fysiskt nåbar, medan makrokosmos rör upp-
fattningen om världsalltets beskafenhet.11 Harrison poängterar att de 
festa dagliga resor är för oss osynliga och odokumenterade, just för att 
de var så vanliga. Det är till exempel svårt att veta hur långt en vanlig 
bonde tyckte det var acceptabelt att resa till en vanlig veckomarknad. 
I medeltida diplom, av juridisk karaktär, omnämns emellertid ibland 
både intressenter och vittnen med namn och bostadsort. Det gör det 
möjligt att studera ett slags resor som också var tämligen vanliga. Har-
rison visar på tre analytiska möjligheter: 

• Om det fnns tillräckligt många diplom med namn som 
återkommer kan det vara möjligt att visa resvanorna för 
enskilda individer på en karta. 

• Om vi vet var dokumentet skrevs kan vi visa den rumsliga 
utbredningen av intressesfären och/eller vänskapsbanden
genom att märka ut bostadsorterna för alla inblandade 
intressenter och vittnen. 

9. Prehistoric Journeys, 2007, s. 2. 
10. Bork & Kann, 2008, s. 7. 
11. Harrison, 1996, s. 2. 

http:beskaffenhet.11
http:organisation.10
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• Även om vi inte vet var dokumentet skrevs kan vi hoppas på 
att nå ett rudimentärt geografskt mönster över deltagande i 
författandet och bevittnandet av enskilda diplom.12 

Harrison menar att resultatet i samtliga fallen skulle ge ett minimimått 
på de inblandades mikrokosmos.13 Det första fallet påminner om den 
samlade mängden runinskrifter som kan hänföras till en ristare. I det 
andra fallet kan vi ofta anta var runstenen höggs, nämligen i närheten 
av dess ursprungliga placering. I det tredje fallet kan vi ha i åtanke att 
exempelvis en del kyrkogårdsmonument av sandsten kan ha fraktats till 
uppställningsplatsen.

Harrison utgår i sin delstudie om svenska förhållanden från diplom
från mitten av 1300-talet.14 Vittnena, intressenterna och i tillämpliga fall
orten där dokumentet skrevs har markerats på en karta. Avstånden i kilo-
meter tolkas som ett minimimått på den geografska kunskapen i lokal-
samhället, men de enskilda vittnenas ekonomiska eller sociala status kan 
inte avgöras.15 Harrison uppger vidare det längsta avståndet mellan skri-
vort och de inblandades hemorter. Särskilt relevanta för denna studie är 
Harrisons undersökningsområden nr 6–8, som är belägna i Söderman-
land. I västra Södermanland (område nr 6) varierar det längsta avståndet
mellan 7 km och 92 km. I fallet med 7 km kommer alla inblandade från 
östra delen av Selaön, i fallet med 92 km är två präster från Strängnäs
respektive Stockholm inblandade. Område nr 7 är beläget kring Mörkö,
med längsta avståndet 33 km. Område nr 8 är runt sjön Yngaren, väster
om Nyköping, och här är det längsta avståndet 23,5 km.16 

Harrisons slutsats för hela studien om svenska förhållanden (omfat-
tande 54 diplom) är att medelvärdet för det uppmätta längsta avståndet 
är 20–25 km. I en del fall kommer de festa vittnena och intressenterna 
från ett mycket litet område, men någon utomstående har rest från till 
exempel Stockholm. Om dessa långväga resenärer utesluts blir medel-
värdet cirka 21 km.17 När Harrison sammanfattar resultaten för hela stu-
dien, som omfattar områden i Andorra, Somerset och Sverige, fnner 
han att den medeltida normalpersonen inte var begränsad till sin egen 
by, resandet var omfattande och för att komma ut i det okända var en 
ordinär medeltida person tvungen att resa mellan 50 och 100 km och 
troligen längre.18 

12. Harrison, 1996, s. 25, min översättning. 
13. Harrison, 1996, s. 25. 
14. Harrison, 1996, s. 177. 
15. Harrison, 1996, s. 178–179. 
16. Harrison, 1996, s. 197–199, 202–203. 
17. Harrison, 1996, s. 213. 
18. Harrison, 1996, s. 220. 

http:l�ngre.18
http:avg�ras.15
http:1300-talet.14
http:mikrokosmos.13
http:diplom.12
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Dag Retsö, forskare inom ekonomisk historia, har i sin studie om 
resor under medeltiden försökt räkna ut vad som av samtiden ansågs 
vara rimliga färdsträckor och trolig reshastighet med hjälp av belagda 
genomförda resor i skriftliga källor. Retsö söker översätta medeltidens 
hastighetsmått, som är dagsresor, till våra tiders längdmått.19 Retsös 
källmaterial är medeltida brev, krönikor, diarier och räkenskaper fram 
till Gustav Vasas makttillträde.20 Eftersom Retsös resonemang är av 
intresse för hur vi kan se på runristarnas mobilitet gör jag även här ett 
litet längre referat.

Retsö lyfter fram att geografsk mobilitet var en väg att nå social 
mobilitet.21 Bland faktorer som bestämmer villkoren hör bland annat 
resans syfte och resenärens sociokulturella bakgrund, såsom ålder, kön, 
social tillhörighet, yrkeskategori, utbildning och geografsk erfarenhet, 
religion, hälsotillstånd samt ett individuellt element ifråga om ”smak för 
höga farter”. Retsö anser att geografsk erfarenhet är den mest utslags-
givande, det vill säga hur bekant man är med trakten.22 ”Ju äldre per-
soner, ju större resesällskap och ju mindre geografsk erfarenhet, desto 
långsammare”.23 Det fnns också en koppling mellan ståndstillhörighet 
och tillgång till snabba färdmedel, det vill säga en ridhäst, som enligt 
Retsö var en exklusiv överklassegendom. Långa resor var ovanligt för 
personer ur lägre stånd. Undersökningar av det förindustriella bonde-
samhället visar att de festa bönder reste högst fem mil från hemorten 
och sällan över tio.24 

Att fastställa vägsträckningar och vägavstånd utifrån restiden är dock 
behäftat med stora svårigheter.25 En av dem är att beräkna den faktiska 
resvägens längd, färdsträckan. Medan Harrison använder fågelvägsav-
stånden i sin studie av medeltida skriftliga källor26, anses denna metod 
av Retsö som otillräcklig. Fågelvägsdistansen är, som Retsö påpekar, 
en abstraktion som är möjlig i vår tids moderna kartor.27 Kartor i sig är 
teoretiserade framställningar av landskapet.28 Likväl är det ett mått som 
går att mäta konsekvent och som tillåter översiktliga jämförelser. Att 
beräkna färdsträckan på marken grundligt innebär mycket detaljerade 
landskapsstudier. Ett schablonartat sätt att nå en mer realistisk uppfatt-
ning om färdsträckan är att på fågelvägen lägga på en faktor om en tred-
jedel. Detta sätt kommer att appliceras nedan på runristares resor, för 

19. Retsö, 2007, s. 12. 
20. Retsö, 2007, s. 17. 
21. Retsö, 2007, s. 11. 
22. Retsö, 2007, s. 34–36. 
23. Retsö, 2007, s. 39. 
24. Harrison, 1996; Retsö 2007, s. 43. 
25. Retsö, 2007, s. 22f. 
26. Harrison, 1996. 
27. Retsö, 2007, s. 24–25. 
28. Bork & Kann, 2008, s. 7. 

http:landskapet.28
http:kartor.27
http:sv�righeter.25
http:l�ngsammare�.23
http:trakten.22
http:mobilitet.21
http:makttilltr�de.20
http:l�ngdm�tt.19
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att förmedla en något mer realistisk uppfattning om färdsträckan mel-
lan runstenarna än vad vi får av fågelvägsavståndet. Retsö fnner denna 
metod otillfredsställande och använder istället s.k. substituerande väg-
avståndsuppgifter, vilket innebär att han använder uppgifter om resor 
som har företagits, med uppgifter om hur lång tid det tog.29 Sådana 
uppgifter fnns dock inte till buds för runristare. De schablonberäk-
nade färdsträckorna är närmare verkligheten än fågelvägsdistansen, och 
jag kommer att använda dessa som approximativa mått på runristarnas 
resor. 

Om vi ser till hur långa etapper som ansågs rimliga, så fnns det 
belägg för att avstånd på 10–30 km ansågs vara korta och obetydliga.30 

Svenska gästgivarförordningar från senmedeltid och tidig modern tid 
påbjuder två mil som maximalt avstånd mellan gästgivargårdar.31 Maxi-
mal färdsträcka för en dag uppskattar Retsö till cirka 70 km (motsvarar 
ungefär avståndet mellan Stockholm och Uppsala), men så långa dags-
resor kunde inte upprätthållas under längre tid. Om resan varade mer 
än tio dagar eller var över cirka 400 km blev dagsresorna kortare. Retsö 
menar att detta kan vara generellt giltigt för Sveriges medeltid som hel-
het inom större delen av det medeltida Sveriges kärnområde i Götaland 
och Svealand.32 

Ylva Stenqvist Millde använder i sin diskussion om mobilitet under 
förhistorisk och tidig modern tid begreppen räckvidd och räckhåll.33 

Räckvidden defnieras av de resor en person faktiskt gör under sin livs-
tid, medan räckhåll är kulturellt betingat – vad som låg inom möjlig-
hetens ram utifrån världsbild och mentala föreställningar. En persons 
räckhåll beror på vilka erfarenheter eller kapacitet hon innehar, på 
sociala regler, ekonomi, kunskaper och sociala förutsättningar.34 Det är 
möjligen jämförbart med hur en skrivkunnig och konstnärligt skicklig 
runristare kan tänkas resa jämfört med en lokal och kanske något medi-
oker runristare. De avstånd som kan beläggas mellan två runstenar av 
samma ristare är alltså ett minimimått av dennes räckvidd – ristaren 
kan ju tänkas ha rest till någon plats längre bort men utan att ha gjort 
ett monument där. 

Även Stenqvist Millde redogör för några olika beräkningar av restid,
som har uppskattats utifrån olika uppgifter. Bland exemplen fnns upp-
gifter om kyrkoresor under 1600-talet (10–30 km), arbetsresor i Hälsinge-
lagen (åtminstone cirka 14–16 km var rimligt att klara av som dagsresa), 
moderna militärövningar till fots med packning (dagsetapp på cirka 30 

29. Retsö, 2007, s. 23–25. 
30. Retsö, 2007, s. 27. 
31. Retsö, 2007, s. 25. 
32. Retsö, 2007, s. 57–58, 62. 
33. Stenqvist, 2007.
34. Stenqvist, 2007, s. 114. 

http:f�ruts�ttningar.34
http:r�ckh�ll.33
http:Svealand.32
http:g�stgivarg�rdar.31
http:obetydliga.30
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km) och resor för att utföra de rättshandlingar som nämns i medeltida 
diplomatarier. Restiden är beroende av om det är högreståndspersoner 
eller andra som reser, till exempel de självägande bönder som Stenqvist 
Millde studerat. Utifrån detta underlag gör Stenqvist Millde bedöm-
ningen att cirka 20 km/dag är en rimlig hastighet för en resa till fots 
som också innefattar ärenden och sociala kontakter. Längre resor är 
möjliga, men uppgifterna baseras då på reseberättelser av högrestånds-
personer.35 Den ekonomiska räckvidden i Stenqvist Milldes exempel, 
det vill säga hur många dagar folk reste för att utföra rättshandlingar, är 
under 1400-talet 108 km, det vill säga cirka 4,2 dagar ägnades denna resa 
(medianvärden).36 Vi kan jämföra med en tabell på Svenska Turistför-
eningens (STF) hemsida, där en vandring på 20 km på en markerad stig 
uppskattas ta cirka 5 timmar, medan det kan ta från 6 timmar och uppåt 
i terräng. Det är utifrån dessa exempel och premisser som runristarnas 
resor kommer att diskuteras nedan. 

Ett snarlikt angreppssätt har använts av Gunilla Gardelin i en studie 
av behuggningstekniker på kvaderstenar i medeltida kyrkor i Östergöt-
land. Gardelin studerar likheter i behuggningstekniken och applice-
rar tre tolkningsmodeller för att förstå stenhuggarnas mobilitet, och 
kommer därvid också in på tidigare forskning om rörelsemönster och 
avstånd.37 

Historikern Dominik Wassenhofen har utifrån prosografsk metod 
studerat Skandinavers resor i Europa under perioden 1000–1250 e. Kr. 
Mobiliteten i Europa ökade under 1000- och 1100-talet med pilgrims-
färder, korståg och utvidgad handel. Västeuropa förändrades på många 
plan vid denna tid: andligt, juridiskt, litterärt, politiskt, religiöst, socialt 
och vetenskapligt. Wassenhofen ställer frågan om den ökade mobili-
teten bidrog till Nordeuropas europeisering, om också skandinaver 
blev mer mobila och om det bidrog till integrationen av det hedniska 
Norden i det kristna Europa. Hon menar att skandinavernas mobili-
tet under denna period är outforskad eftersom vikingatågen har rönt 
större intresse, och då det gällt studier om handelsresor har fokus legat 
på Hansan.38 Runstenar ingår i Wassenhofens material, men hon förli-
tar sig på äldre källor och de är därför endast grovt daterade till tidigt 
eller sent 1000-tal, och det är bara i den mån de dokumenterar utlands-
farare som de ingår i studien.39 Ett intressant resultat är att det tycks 
ske en nedgång i resandet i perioden 1075–1100, vilket skulle kunna 
bekräfta tidigare resultat från en runstensstudie i Västergötland40, men 

35. Stenqvist, 2007, s. 178–179.
36. Stenqvist, 2007, s. 176–179.
37. Gardelin, 2006, s. 14–16, 137. 
38. Wassenhofen, 2006, s. 15–16. 
39. Wassenhofen, 2006. 
40. Kitzler Åhfeldt, 2011, s. 163, 171. 

http:studien.39
http:Hansan.38
http:avst�nd.37
http:medianv�rden).36
http:personer.35
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Wassenhofen förklarar det med ett magert källäge för perioden.41 Was-
senhofens slutsats är att medan mobiliteten ökar på kontinenten under 
1000-talet, så sker detta i Skandinavien först vid mitten av 1100-talet. 
Institutionaliseringen av den nordiska kyrkoorganisationen leder då till 
intensivare kontakter med Europa.42 

Förutsättningarna för att resa i Europa tycks vara ganska lika. Avstån-
den för rimliga dagsresor rör sig i samma storleksordning. De teknolo-
giska begränsningarna var påtagliga och reshastigheten var låg.43 Den 
romerska arméns välorganiserade legioner tillryggalade cirka 20 miles 
(cirka 32 km) per dag. I De galliska krigen omnämner Julius Caesar en 
dygnsetapp om 50 miles (cirka 80 km) som extraordinärt.44 Långa resor 
sägs ha blivit svårare och mindre vanliga i Europa efter romerska rikets 
sammanbrott, då även handelsnätverken kollapsade.45 För en över-
sikt av växlande teoretiska perspektiv på resandet inom arkeologin, se 
till exempel Cummings och Johnstons antologi Prehistoric Journeys.46 

Artiklarna behandlar material från paleolitikum till äldre järnålder och 
romersk-brittiska sammanhang, dock ej vikingatid eller tidig medeltid. 

Jag har sökt det som är mest relevant för mobiliteten lokalt, och 
behandlar således varken vikingaexpeditioner eller pilgrimsfärder, även 
om sådana omnämns i runinskrifter. Här handlar det om runristarna i 
lokalsamhället och deras vardagliga resor. 

Hushåll och andra nätverk 
En utgångspunkt för den här studien är att runristarens resor också 
säger något om dennes status och hushållet denne ingår i. Med detta 
menar jag främst att runristaren ingår i en social grupp med inbördes 
relationer, som styr och begränsar var runristaren kan och vill bidra 
till ett monument. Defnitionen av vad ett hushåll är växlar dock med 
olika discipliner och låter sig inte enkelt ringas in. Sarah Rees Jones 
menar att där demografker och socialhistoriker ser hushållet som en 
grupp som bor tillsammans och delar de husliga rutinerna, förknip-
par arkeologer och konsthistoriker hushållet med bostadshuset och till-
hörande byggnader och yttre områden.47 Gränserna mellan hushållet 
och den övriga världen är också fytande i förindustriella samhällen. 
Mycket arbete utfördes i hemmet och hushållet hyste besökare, gäs-
ter och arbetare under olika tidsrymd, med varierande regelbundenhet 

41. Wassenhofen, 2006, s. 91, tabell 3.2, 141–142. 
42. Wassenhofen, 2006, s. 141–142. 
43. Bork & Kann, 2008, s. 8. 
44. Bork & Kann, 2008, s. 8. 
45. Bork & Kann, 2008, s. 1, 8. 
46. Prehistoric Journeys, 2007. 
47. Rees Jones, 2003, s. 11. 

http:omr�den.47
http:Journeys.46
http:kollapsade.45
http:extraordin�rt.44
http:Europa.42
http:perioden.41
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och med olika syften.48 Rees Jones sammanfattar hushållets funktion 
som ett gränsland mellan individens kroppsliga behov och samhällets 
bredare behov och krav, och menar att det utgör gränsen mot publika 
arenor som marknaden och staten.49 

I antologin Te Medieval Household in Christian Europe c. 850 – c. 1550 
diskuteras hushåll utifrån aspekter som makt, moral och ekonomi.50 

Inga bidrag rör Skandinavien, och de få som rör förhållanden före 1100-
talet ligger avlägset från det för- och tidigkristna nordiska samhället. 
Det är ändå värt att notera att hushållet som bas för politiska ambitioner 
har en framträdande plats.51 Ett exempel från det medeltida Italien visar 
att elithushållens byggnader även fungerade som centra för politisk och 
social makt52, en tydlig parallell till hallarnas funktion under nordisk 
järnålder och vikingatid. 

Mer direkt relevant för nordiska förhållanden är Stefan Brinks under-
sökning om familjen och kollektivet. Brink lyfter fram att kollektivet 
defnierades av vilka som var delaktiga i en gemensam måltid, ett kol-
lektiv som kan ha haft den idag försvunna benämningen *hiwa. Målti-
den var kittet som band samman kollektivet, en ”god” man var den som 
kunde förse sina undersåtar med mat och dryck.53 Frands Herschend 
lyfter å sin sida fram hur spänningar mellan individen och kollektivet 
frambringar social förändring. Vid slutet av 900-talet baserades sam-
hället på familjer förbundna med varandra, det byggde på individer och 
kollektivet. Under 1000-talet blev den privata sfären och kärnfamiljen 
mer framträdande.54 Det blev då större betoning på kärnfamiljen än på 
lojalitet mellan ledare och hird.55 Herschend talar om vida vikingatida 
nätverk som blir alltmer territorialiserade.56 

I Livet i hallen behandlar Herschend den yngre järnålderns aristokrati 
och berättar om en hovkultur centrerad kring hallbyggnaden.57 Följet,
aristokratin, blev enligt Herschend under yngre järnålder och vikinga-
tid en växande maktfaktor.58 Av Neil Price59 och Herschend60 målas upp 
en fängslande och lockande yngre järnålder impregnerad av symbolik 
kring fursten i sin hall, med sitt spelbräde, sina Odinsattribut och sin 
hird. Hallen är det heliga högsätets rum. Kungen har förmåga att upp-

48. Rees Jones, 2003, s. 11. 
49. Rees Jones, 2003, s. 12. 
50. Te Medieval Household in Christian Europe c. 850–c. 1550. 2003. 
51. Beattie & Maslakovic, 2003, s. 2. 
52. Beattie & Maslakovic, 2003, s. 7. 
53. Brink, 2009, s. 81, 87–88. 
54. Herschend, 1994, s. 102. 
55. Herschend, 1994, s. 83, 90. 
56. Herschend, 1994, s. 83, 90, 102 samt 2009, s. 58. 
57. Herschend, 1997. 
58. Herschend, 1997, s. 40. 
59. Price, 2002. 
60. Herschend, 1997. 

http:maktfaktor.58
http:hallbyggnaden.57
http:territorialiserade.56
http:framtr�dande.54
http:dryck.53
http:plats.51
http:ekonomi.50
http:staten.49
http:syften.48
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fatta världens båda sidor, det vill säga det världsliga och det gudomliga, 
och denna förmåga är extra tydlig i hallen.61 Att vara givmild med mat 
är ett ”hövdinglikt beteende” vilket framgår bland annat av ett runben 
från Sigtuna, det s.k. kungabenet.62 Att även runristare vistats i hallar är 
klart, som exempelvis i hallen i Garnisonen på Birka, där fera runfynd 
har påträfats.63 

Jag tänker mig att även runristarna ingår i ett sammanhang där de 
sociala relationerna kretsar kring vem som har bröd (eller kanske sna-
rare ädelmetaller). En tänkbar hypotes är att en ristare som kan knytas 
till en lokalt begränsad grupp av runstenar ingår i det närmaste kollek-
tivet, det vill säga han har hemvist i närområdet och är stationerad på 
platsen. En kringresande ristare däremot har en annan sorts relation till 
detta kollektiv, ingår i ett annat slags nätverk eller är endast löst knuten 
till ett visst hushåll. 

Hur relationen än ser ut menar jag att det för runristaren själv är 
absolut nödvändigt att tillhöra en grupp, utan släktingar eller vänner 
är man alltför utsatt i vikingatidens rättssamhälle. Men det fnns andra 
varianter än rent genealogiskt släktskap, som dyadiska förbindelser, det 
vill säga konstruerade förhållanden såsom giftermål, frilloförhållan-
den, gudföräldraskap och fostringsrelationer. Man kan även tala om 
vänskapspakter och korporativistiska förbindelser, vilket omfattar till 
exempel vapenbrödralag och broderskap.64 Mats G. Larsson identiferar 
inte mindre än 67 utlandsfararstenar i Södermanland.65 En del av dessa 
torde ha att göra med militära företag, och relationer som vapenbröd-
ralag kan därmed komma ifråga. Ifråga om broderskap kan vi erinra 
oss frisergillet i Sigtuna. Om gillesstenar skriver Judith Jesch att avsak-
naden av familjerelation i inskriften tyder på att den rör folk som var 
tvungna att fnna stöd i andra nätverk än sina släktingar. Grupper av 
köpmän har i den aspekten agerat på liknande sätt som krigarföljen.66 

Jesch menar att drengr används för krigarföljen, sällskap av köpmän 
eller andra tätt förbundna grupper av (ofta unga) män. Det fnns inga 
belägg i runinskrifter, eller i den skaldekonst som Jesch har undersökt, 
att drengr avsåg en titel eller ett ämbete, inte heller för att det skulle 
innebära ett formellt medlemskap i något organiserat krigar- eller köp-
mannasällskap. Däremot använder medlemmarna det om sig själva 
inom gruppen och det kan även syfta på en skeppsbesättning.67 På en 
runsten omnämner resarna sig själva som drengr (Ög 64) och ristaren är 

61. Herschend, 1997, s. 59. 
62. Herschend, 1997, s. 87. 
63. Holmquist Olausson, 2001; Hedenstierna-Jonson, 2010. 
64. Hermansson, 2000, s. 181–182. 
65. Larsson, 1990. 
66. Jesch, 2001, s. 241. 
67. Jesch, 2001, s. 227–231. 

http:skeppsbes�ttning.67
http:krigarf�ljen.66
http:S�dermanland.65
http:broderskap.64
http:p�tr�ffats.63
http:kungabenet.62
http:hallen.61
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en av dessa. Runstenen är till minne av Greipr, deras gildi, det vill säga 
gillesbroder. Inskriften på Ög 64 visar att här är ristaren defnitivt en i 
gruppen, en av de närmaste följeslagarna, eftersom han är en drengr och 
en gillesbroder. Drengr diskuteras ofta i relation till þegn. Jesch lyfter 
fram att þegn på runstenar i Danmark förekommer tillsammans med 
kuml, som antas syfta på ferstensmonument, och att kvinnor oftare 
nämns i dessa inskrifter. Enligt Jesch tyder det på en familj som dels 
har resurser att resa stora monument och dels har intresse för arv och 
familjens kontinuitet. Þegnar är därför välbärgade lokala magnater, som 
skiljer sig från den maskulina världen i de militära inskrifterna med 
drengr.68 

Släktskap och allianser 
Runristare kan betraktas inte bara som hantverkare kopplade till enstaka 
fysiska monument, utan även som representanter för förbindelser mel-
lan ätter och områden. Runristarna kan bära vittnesbörd om hur kon-
taktnäten varierade i utsträckning och riktning. Att resa ett monument 
och placera det synligt i landskapet är också att göra anspråk, ”If to 
‘raise a stone’ was ‘to raise a claim’…” som Birgit Sawyer uttryckt det.69 

Runristaren som gör ett monument långt bort från familjens kärnom-
råde gör anspråk på betydelse även på en plats som ligger på ett visst 
avstånd. 

Under medeltiden förändrades utövandet av herravälde från att base-
ras på personell kontroll till att även kontrollera jorden. Föreställningar 
om egendom och äganderätt förändrades, vilket leder till den s.k. ogna-
tiska ätten, där jord överförs från far till son. Därmed blir genealogin 
viktig, en förändring som sanktionerades av kyrkan.70 Vi kan anta att 
politiska strukturer åtminstone en bit in på 1100-talet byggde främst 
på vänskap och släktförbindelser.71 Lars Hermansson beskriver i sin 
avhandling elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark som alltjämt 
beroende av horisontella förbindelser. Det rådde ett konkurrensförhål-
lande mellan makthavarna, med fejder och alliansskapande som följd.72 

De materiella resurserna i form av arv var en grundläggande konfikt-
orsak. Det horisontella släktskapssystemet ledde till difusa arvsregler, 
med fejder och behov av sociala nätverk som konsekvens.73 Dessa fejder 
var i sig en orsak till att släktgrupperna fck en fastare struktur.74 

68. Jesch, 2001, s. 227. 
69. Sawyer, 1991, s. 97.
70. Lindkvist, 2003, s. 10. 
71. Bagge 1996, s. 22; Hermansson 2000, s. 259–260. 
72. Hermansson, 2000, s. 28–30. 
73. Hermansson, 2000, s. 176. 
74. Hermansson, 2000, s. 181. 

http:struktur.74
http:konsekvens.73
http:f�ljd.72
http:sl�ktf�rbindelser.71
http:kyrkan.70
http:drengr.68
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Om det pågår svåra konfikter mellan släkter eller familjer har jag 
svårt att tänka mig att runristare skulle kunna resa obehindrat och rista 
monument på ”fel” plats. En möjlig parallell ser vi i en tidigare under-
sökning av runristares mobilitet i Västergötland.75 I ett undersöknings-
område på Kållandsö i Västergötland framgick att runristarna, då run-
stenarna höggs under sent 900-tal/tidigt 1000-tal, i någon mån tycktes 
följa en gemensam konvention. Detta tycks dock förändras, då de tidig-
kristna gravmonumenten visar stark lokal diferentiering i ristnings-
tekniken. En homogen situation, där runstenarna visar stora likheter 
som tyder på breda kontakter och utbyten mellan ristarna, ersätts, när 
vi kommer fram till de tidigkristna gravmonumenten i ett något senare 
skede, av stratifering mellan lokalerna.76 Runristarnas mobilitet verkar 
ha begränsats. Av vilken orsak är oklart, men det kan ha rått konfikt 
mellan ätterna i området eller det kan tolkas in i ett sammanhang där 
kristendomen antas ha långtgående inverkan på människors dagliga liv, 
vilket lyfts fram av Alexandra Sanmark.77 Vi kan fråga oss över hur 
stora avstånd en storman eller hövding kunde hålla ihop sina allianser 
i det senvikingatida Södermanland. Hur långt bort var det ekonomiskt 
efektivt att gifta bort en son eller dotter? Om avståndet var för stort 
kanske släkten inte hade så stor glädje av förbindelsen. Att genealogiska 
förbindelser även knöt ihop vissa runstensgrupper har som bekant tidi-
gare diskuterats.78 Jarlabankes ätt och område är ett välkänt och ofta 
omdiskuterat exempel från Uppland.79 Andra exempel är Gerlög på 
Hillersjöhällen U29, som får ärva en gård i Snåttsta, cirka 3 mil fågel-
vägen därifrån, samt Björn och Olav i Älgesta i Husby-Ärlinghundra 
som ägt en gård i Nora i Danderyd, på ett avstånd om tre mil.80 Anne-
Sofe Gräslund diskuterar den geografska spridningen av Ingvar- och 
Jarlabankestenar utifrån perspektivet att de kan spegla allianser mellan 
familjer, och att det även kan ha relevans för diskussionen om huru-
vida ett godesystem liknande det isländska har funnits i Mälardalen.81 

Vidare ägnar Cecilia Ljung ämnet runstenar och tidigkristna gravmo-
nument en intressant diskussion utifrån ornamental utformning som 
uttryck för sociala nätverk, där hon tar fasta på begreppet citering.82 

Även i samband med nyfyndet från Björkö by diskuteras om runristaren 
Östens runstenar är spår av ett aristokratiskt nätverk.83 

75. Kitzler Åhfeldt, 2011, s. 146. 
76. Kitzler Åhfeldt, 2011, s. 163, 171. 
77. Sanmark, 2004, s. 260–261, 277. 
78. Jansson, 1977, s. 99–102; Sawyer, 1991.
79. Andersson & Källström, 2008. 
80. Andersson & Källström, 2008, s. 363. 
81. Gräslund, 2011, s. 154–158. 
82. Ljung, 2016, s. 207–208, 211.
83. Andersson, Källström & Näversköld, 2016, s. 113–114. 

http:n�tverk.83
http:citering.82
http:M�lardalen.81
http:Uppland.79
http:diskuterats.78
http:Sanmark.77
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En fråga som är relaterad till territorialisering är om släkterna har 
använt runstenar för att markera sina gränser. Lars Andersson menar 
att runstenarna vid Broby bro kan vara gränsmarkeringar för historiskt 
kända byar. Två möjliga runstensfundament har grävts ut vid gravarna 
i Broby bro. Där fanns depositioner av djurben, vilket skulle kunna tol-
kas som att platsen befästs i analogi med etnologiska och historiska 
exempel på nedläggningar av ben för att befästa gränser.84 2009 gjordes 
en utgrävning vid U60, Ängbystenen. Även här påträfades obrända 
djurben, men i oklart stratigrafskt läge. Benen påträfades i ett sen-
tida lager, men utgrävarna anser att benen bör ha kommit upp från det 
ursprungliga runstensfundamentet då runstenen rätades upp.85 

Klas-Göran Selinge anser att ytterst få runstenar kan kopplas till 
gränser mellan byar, men nämner ett exempel där en runsten sannolikt 
utgjort en markering för en rågång. I Upplandslagen, med datering i 
sent 1200-tal86, stipuleras att en godkänd gränsmarkering måste bestå av 
3–5 stenar, en ensam sten är inte giltig. Kulturgeografer daterar början 
av det sena agrara landskapet till cirka 700 e.Kr. Selinge föreslår unge-
fär samma tidpunkt för konsolideringen av järnålderssamhället. Från 
cirka år 900 var förutsättningarna goda för ett stabilt bysamhälle. Run-
stenarna från Löt utgör därför enligt Selinge terminus ante quem, det vill 
säga senaste tidpunkten, för gränsdragningen mellan byar i Uppland.87 

84. Andersson, 1999, s. 29, 299. 
85. Ljung & Tedéen, 2009, s. 19.
86. 1296 enl. Holmbäck och Wessén, 1933. 
87. Selinge, 2010, s. 68–70. 

http:Uppland.87
http:gr�nser.84
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Undersökningsområdet 

Stilgruppernas utbredning i Södermanland 
Runstensresandets insteg och utbredning i Södermanland kan åskådlig-
göras med hjälp av utbredningen av Anne-Sofe Gräslunds stilgrupper. 
Gräslunds stilkronologiska system grundar sig på proflsedda rundjur 
(Pr1–5), med tillägg av rundjur sett i fågelperspektiv (Fp), korsband-
stenar (KB) och oornerade eller icke-zoomorfa stenar (Rak). Genom 
jämförelser med arkeologiskt daterbara föremål har stilgrupperna pla-
cerats kronologiskt: Fp (cirka 1010–50 e. Kr., samtidig med Pr1 och 
Pr2), Pr1 (cirka 1010–40), Pr2 (cirka 1020–50), Pr3 (cirka 1050–80), Pr4 
(cirka 1070–1100 e. Kr.) samt Pr5 (cirka 1100–30). Stilgrupperna över-
lappar varandra i tid och dateringarna skall betraktas som ungefärli-
ga.88 Flertalet av de oornerade stenarna, Rak, hör till en tidig variant 
(cirka 985–1020), men en liknande formgivning förekommer även på 
runstenar från omkring 1100. Eftersom oornerade sandstensrunstenar 
även kan vara kyrkogårdsmonument från slutet av 1000-talet/början av 
1100-talet, fnns det anledning att vara vaksam på dateringarna.89 De så 
kallade korsbandsstenarna (KB) saknar också djurornamentik, och run-
banden förenas i stället i ett centralt placerat kors. De hör sannolikt till 
första halvan av 1000-talet och har antagits vara samtida med grupperna 
Rak, Fp, Pr1 och Pr2.90 Denna stilkronologi har haft stort infytande 
på runforskningen och har visat sig mycket användbar, även om det 
kan fnnas exempel på arkaiserande utformning och individuella och 
regionala preferenser, samt att detaljerna och överlappningarna mellan 
stilgrupperna ofta diskuteras.91 Ljung har valt att skilja ut en grupp som 
ofta betecknas som Rak, nämligen Sod, det vill säga ”Skriftband med 
ornamentala detaljer”.92 

I urvalet för kartstudier och diskussion av runstensgrupper utifrån 
stil, signatur och ristarattribueringar ingår runinskrifter i Söderman-
land som publicerats i Södermanlands runinskrifter, Fornvännen, Nytt om 
Runer, Sörmlandsbygden samt i ATA-rapporter. Dessa har kompilerats 
i Samnordisk runtextdatabas (SRD), som har använts för excerpering av 
materialet. Uppgift om stilgrupp till spridningskartorna har i första 

88. Gräslund, 1991, 1992, 2002. Se illustrationer i Gräslund, 2002, s. 143–145 och 2006, s. 132–133. 
89. Hagenfeldt & Palm, 1996; Gräslund, 2002; Källström, 2007, s. 65f; Ljung, 2016, s. 34–35 och där anförda 

referenser. 
90. Lindblad & Wirtén, 1992, s. 50. 
91. T.ex. Fuglesang, 1998; Källström, 2007, s. 69f. Se diskussion i Ljung, 2016, s. 32–35 med referenser.
92. Ljung, 2016, s. 37–38. 

http:detaljer�.92
http:diskuteras.91
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hand hämtats i SRD, men uppgifterna är av varierande kvalitet och för 
detaljgranskningar kan de behöva kontrolleras.

På kartorna har varje förekomst av en stilgrupp tagits med, även om 
den är tveksam. En runsten kan vara med på två kartor, till exempel om 
den har ett rundjur i stilen Fp och ett ytterligare i stilen Pr1. Ett stort 
antal runstenar är dock fragmenterade och undandrar sig bedömning. 
Det senvikingatida runstensresandet i Södermanland inleddes möjligen
med Kolundastenen Sö 113 söder om Eskilstuna, som troligen är en av 
de äldsta runstenarna i Södermanland. Den liknar en del danska och 
västgötska runstenar och även Karlevistenen på Öland. Runstenen är 
något av en solitär med sin placering i nordvästra delen av Söderman-
land. M-runan har cirkelformig bistav, vilket förekommer sparsamt på 
svenskt område, men lär vara vanlig i Danmark på runstenar före år 
1000.93 Denna m-runa fnns även exempelvis på Väne-Åsakastenen i 
Västergötland (Vg 150) och på Karlevistenen på Öland (Öl 1). Enligt 
Dybeck påträfades Kolundastenen i en gravhög vid en bondes plöj-
ningsarbeten 1856.94 Av beskrivningen att döma har gravhögen haft en 
kantkedja och antingen varit en fylld stensättning eller ett kärnröse. I 
mitten av högen påträfades runstenen. Under stenarna fanns ett stort 
lager kol med inslag av ben, vilket tyder på en brandgrav och att kre-
meringen kan ha skett platsen. Det är inte troligt att runstenen legat i 
graven från början, vilket också påpekas av Elias Wessén.95 

Kartorna över spridningsbilden för olika stilgrupper visar tydligt hur 
runstensseden i början främst är koncentrerad till Rönöområdet (Figur 
1). Koncentrationen i Rönö härad omfattar främst Ludgo, Spelvik och 
Runtuna socknar, men även en rad runstenar på östra sidan om Nykö-
pingsån i ett stråk från Nyköping upp till Råby-Rönö, öster om sjön 
Långhalsen. Några tidiga runstenar fnns också väster om sjösystemet 
Långhalsen och Båven. Runstenarna i Rönö härad täcker in ett cirka 14 
× 17 km stort område. Om vi räknar in runstenarna väster om sjöarna 
täcker den ett cirka 30 × 22 km stort område. Det största avståndet mel-
lan två runstenar inom denna koncentration är 34 km. Utanför denna 
koncentration fnns en gles förekomst av runstenar i stilgruppen Rak. 
Några enstaka satelliter förekommer en och en. 

Om vi lägger till de s.k. korsbandstenarna (KB), förtätas koncen-
trationen i Rönö, men det tillkommer också nya runstenslokaler som 
uppstår i de östra och norra delarna av Södermanland: Hölebo, Sot-
holm, Öknebo, Selebo och Rekarne (Figur 2). Även KB kan förekomma 
både tidigt och sent. Eventuellt fnns det olika regionala traditioner av 

93. SRI 1, s. 28; SRI 5, s. 280. 
94. SRI 3, s. 85. 
95. SRI 3, s. 395. 

http:Wess�n.95
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Figur 1. Runstenar i stilgruppen Rak. 

Figur 2. Runstenar i stilgrupperna Rak, KB och Pr1. 
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Figur 3. Runstenar i stilgruppen Pr2. 

Figur 4. Runstenar i stilgrupperna Pr3, Pr4 och Pr5. 
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KB, där de som fnns i Rönö hör till den äldre traditionen.96 Det fnns 
enligt mitt urval 37 korsbandstenar: i Södermanland (25), Uppland (9) 
och Östergötland (3). Två är försvunna. Rak och KB tillsammans ger 
intrycket av att vara kärnorna i runstensspridningen. 

Det är bara i Rönöområdet och i Sigtuna som korsbandstenar fnns 
på samma plats som Rak-stenar, i övrigt sammanfaller inte dessa två 
runstensstilar. De fnns på olika lokaler. Vi kan därför fråga oss om 
resarna av korsbandstenar är en grupp som skiljer ut sig från resarna av 
de oornerade stenarna och om de har andra kontaktmönster. Bortanför 
Södermanland och Uppland är korsbandstenarna sällsynta. I Östergöt-
land fnns tre korsbandstenar, på cirka 4 mils avstånd från varandra.

När vi kommer till Pr1 expanderar Rönö-området ännu längre väs-
terut, eller så är det en ny grupp som uppstår och nya lokaler tillkommer 
i Sotholm och i norra delen av landskapet med spridda nedslag (Figur 
2). Nya runstenslokaler tillkommer i Rönös kärnområde, men bortan-
för det är det nya lokaler som tas i anspråk. Dessa lokaler behöver dock 
strängt taget inte vara tillkomna senare, det kan röra sig om med Rak-
gruppen samtida ristare som föredrar en annan stil.

Vid tillkomsten av Pr2-stenarna blir runstenar resta längre ut från de 
ursprungliga koncentrationerna i norr och söder, längre in mot land-
skapets skogsbygder. De är tämligen jämnt spridda över större delen av 
landskapet (Figur 3).

Markant för Pr3-stenarna är att de mest förekommer på Södertörn 
och i Hölö/Mörkö-området väster om Södertäljeviken. Pr4-stenarna är 
tämligen få och glest spridda. De förändrar inte bilden. Det fnns bara 
en Pr5-sten (Sö 308) i Södermanland (Figur 4), vilket tyder på att run-
stensseden nu upphört i Södermanland medan den ännu pågår längre 
norrut. 

Denna enkla översikt kan naturligtvis fördjupas, men det intressanta 
här är att de äldsta runstenarna inom den vikingatida traditionen fnns 
i Rönö och några spridda platser. I Rönö fnns runstenar från alla stil-
grupper från Rak och framåt till Pr4, de tillkommer i koncentriska cirk-
lar i närområdet. Möjligen fnns ett samband med den kolonisationsvåg 
i landskapet som omtalats i tidigare arkeologisk och kulturgeografsk 
forskning.97 Den södermanländska runstenstraditionen har nyligen 
också beskrivits utifrån stilgrupperna och i relation till de tidigkristna 
gravmonumenten av Cecilia Ljung.98 

96. Källström, 2007, s. 66. 
97. Sporrong, 1985; Wijkander, 1987, s. 61.
98. Ljung, 2016, s. 111–113. 

http:Ljung.98
http:forskning.97
http:traditionen.96
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Runologiska områden 
Elias Wessén räknar upp 28 kända runristare i Södermanland.99 Wes-
sén har noterat att det i Södermanland är vanligare att ristare har gjort 
enstaka runstenar, medan det i Uppland är vanligt att mer kända run-
ristare har gjort ett stort antal ristningar.100 Han menar vidare att de 
sörmländska ristningarna står nära träsnidarkonsten.101 I Södermanlands 
runinskrifter diskuterar Wessén fördelningen av runstenar inom land-
skapet och urskiljer tre kärnområden: östra, sydöstra samt norra Söder-
manland. De skiljs åt av skogsmark, ödebygder och allmänningar, men 
även historiska förhållanden kan ha bidragit till att koncentrationerna 
uppstått.102 Wessén tänker sig att ”exemplets makt” har bidragit till att 
många runstenar rests i vissa områden, när någon gård väl har börjat.103 

Inom dessa områden kan man både förvänta sig olika runristare med 
individuella skillnader sinsemellan, men kanske även en övergripande 
likhet i förhållande till de andra områdena i Södermanland. Wesséns 
områden är: 

Sydöstra Södermanland. Cirka 90 inskrifter i Rönö härad, St. Nikolai 
socken i Jönåkers härad, samt eventuellt delar av Oppunda härad. 
Området delas in i fyra grupper (Grupp I–IV, se SO Grupp I–IV i 
Figur 5), men Wessén betonar att det inte är skarpa gränser mellan de 
tre första grupperna. Han diskuterar även andra möjliga indelningar 
och framhåller att fördelningen gjorts i första hand av praktiska skäl.104 

Utmärkande drag för området är att det har de äldsta runstenarna i 
Södermanland, med innehållsrika inskrifter med tillägg som ofta är i 
särskild skrift och påfallande många som nämner resor i västerled. Lik-
heter med runstenar i Västergötland framhålls. Anropandet av Kristus 
förekommer endast i denna del av Södermanland, vilket Wessén antar 
hänger samman med ”en särskild mission i dessa trakter, snarast av eng-
elskt ursprung”.105 

Östra Södermanland. Cirka 140 inskrifter på Södertörn samt i delar av 
Öknebo och Hölebo härader. De festa runristningar på Södertörn är 
enligt Wessén utförda av några få kända ristare. Två runstenar är utförda 
av tillkallade uppländska mästare.106 Wessén beskriver ornamentiken 
som påfallande enkel och att den varierar med ett fåtal mönster, många 
är illa utförda, och enligt hans mening är en del av dem av dåligt och 

99. SRI 3, s. XLVIII. 
100.SRI 3, s. XXXII; Snædal Brink & Wachtmeister, 1984, s. 44f; Herschend, 1994. 
101. SRI 3, s. XLIX. 
102. SRI 3, s. XXI–XXIII. 
103. SRI 3, s. XXII. 
104. SRI 3, s. XLI. 
105. SRI 3, s. XLIII–XLVI. 
106.SRI 3, s. XXIII–XXVII; se även U 302 och U 308 i SRI 7. 

http:S�dermanland.99
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Figur 5. Wesséns gruppering av run-

inskrifter i Södermanland, ett av de 

alternativ han föreslår. 

Figur 6. Wesséns runstensgrupper på 

Södertörn. 
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otillräckligt bearbetat stenmaterial.107 Inskrifterna delas in i tre grup-
per. De fördelar sig på två områden, men alla tre grupperna förekom-
mer i båda dessa områden (Figur 6).108 Till östra Södermanland räknar 
Wessén också Järnagruppen, en grupp runstenar som sammanförs på 
grundval av ornamentiken.109 

Norra Södermanland. Cirka 120 inskrifter i Rekarne, Åkers härad och 
Selebo härad. Såväl Wessén110 som Snaedal Brink & Wachtmeister111 

talar här om uppländska förbindelser i norra delen av Södermanland, 
men Wessén menar även att dessa har upphört väster om Strängnäs 
och att Rekarne, liksom Södertörn, har hävdat sin egen karaktär.112 Det 
har med andra ord funnits ett utbyte över Mälaren. I området fnner vi 
Tumbo-ristaren113 och Stenkvistagruppen114. 

Några ytterligare förslag har presenterats på var runstensverkstäder eller 
skolbildningar kan ha varit lokaliserade. Snaedal Brinck och Wacht-
meister har nämnt fyra olika skolbildningar i Södermanland, nämligen 
Tumbo-ristaren (Sö 84, Sö 85, Sö 362, Sö 363, Sö ATA5165/58), Selaön 
(Balle, Sö 203, Sö 210, Sö 214), Tidkume med sin lärjunge Äsbjörn (Sö 
205, Sö 213) samt en Anonym (Sö 158, Sö 367).115 

Rune Palm talar i sin avhandling om runstensbygder, runstensom-
råden och runstenscentra. Runstenscentra identiferas med ledning av 
koncentrationen av monument i vissa härader och socknar. Palms syfte 
är att avgränsa områden för att kunna undersöka variationen mellan 
dem.116 Enligt Palm har det i Mälarområdet funnits lokala hövdingar 
och stormän som utvecklat lokala mönster i runstensresandet tillsam-
mans med sina specialister, det vill säga runristarna. Eftersom det fnns 
en mängd runstensområden i Mälarområdet, med ringa enhetlighet 
även inom områdena, tolkar Palm situationen som att det är ett löst 
sammanhållet kulturellt område. Detta skulle enligt Palm kunna bero 
på att Sverige kom sent under kontroll av monarker, jämfört med Dan-
mark och Norge där det råder större enhetlighet.117 

107. SRI 3, s. XXIII. 
108. Halvdan kan ha gjort nästan alla i grupp I, medan det inom grupp II och III fnns fera ristare, se SRI 3,

s. XXVII. I grupp II används i regel inskriftsformeln ”N. N. ræisti stæin” (undantag: Sö 217, Sö 296, Sö 224),
medan i grupp I och III används däremot oftast inskriftsformeln N. N. let ræisa stæin (þenna), N. N. let 
haggva stæin (þenna) (undantag: Sö 269, Sö 256, Sö 234, Sö 247), se SRI 3, s. XXVI. Grupp III utmärks av 
att påfallande många ristningar är huggna i berg, varav Hägvid har gjort de festa, se SRI 3, s. XXV–XXVII.

109. Järnagruppen: Sö 352, Sö 255, Sö 258, Sö 350, Sö 351, Sö 353 + på längre avstånd Sö 9, Sö 14, Sö 306, 
Sö 38, Sö 158. SRI 3, s. XXIX–XXX. 

110. SRI 3, s. XXXIV. 
111. Snaedal Brink & Wachtmeister, 1984, s. 46. 
112. SRI 3, s. XXXIV. 
113. Tumbo-ristaren: Sö 84, Sö 362, Sö 363, Sö 85. SRI 3, s. XXXVI. 
114. SRI 3, s. XXXV. 
115. Snædal Brink & Wachtmeister, 1984, s. 44–46. 
116. Palm, 1992, s. 107. 
117. Palm, 1992, s. 256–257. 
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Figur 7. Palms runstensområden 

(1992, s. 97) i förhållande till de 

medeltida prosterierna. 

Figur 8. Runstenscentrum i Rönö. 



27 

UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palm delar in Södermanland i Seleboområdet, Rönöområdet och 
Södertörn118 (Öknebo och Villåttinge härader behandlas separat119).
Rönöområdet sägs avvika från det övriga nordöstliga Skandinavien och 
ha kontakter med Danmark, vilket Palm menar stärks av exempelvis 
runinskriften Sö 28.120 En sammanhängande runstensbygd fnns längs 
kusten från Sotholm till Rönö, som fortsätter in i Oppunda längs Nykö-
pingsåns sjösystem, samt en annan nordlig runstensbygd längs Mäla-
ren.121 Av Figur 7 framgår hur Palms runstensområden förhåller sig till 
de tre medeltida prosterierna Strenginensis, Törensis och Nicopensis (se 
vidare i kapitlet Runstenar och frågan om kyrklig förvaltning).

I Rönöområdet utgör socknarna Runtuna, Ludgo och Spelvik ett 
runstenscentrum (Figur 8). I Seleboområdet utgörs runstensscentrum 
av socknarna Överselö, Kärnbo och Ytterselö. Palm fnner det svårare 
att urskilja ett runstenscentrum på Södertörn eftersom många socknar 
här har många monument, men nämner för Sotholms härad socknarna 
Sorunda, Österhaninge, Ösmo och Västerhaninge; för Svartlösa härad 
nämns Grödinge och Botkyrka.122 

Eftersom inskrifterna är avsedda för kommunikation gör Palm tolk-
ningen att dessa återspeglar samhällets utbredning. I otillgängliga och 
perifera områden som glest befolkade skogstrakter fnns endast enstaka 
monument.123 Seleboområdet avskiljs från de andra områdena av Mälar-
mårdens skogstrakter, som har endast få inskrifter.124 Palm jämför också 
dessa områden med de områden som Åke Hyenstrand har identiferat 
utifrån det övriga fornlämningsbeståndet (med undantag av runstenar), 
och menar att dessa huvudsakligen sammanfaller.125 

De lokala grupperingarna kan också handla om speciella runfor-
mer. Rönöbygden har en stark koncentration av runinskrifter med s.k. 
avvikande skriftsystem, det vill säga koordinatrunor, samstavsrunor, 
runkryss och stavlösa runor (Figur 9). I Marco Bianchis sammanställ-
ning fnns 18 runstensinskrifter med avvikande skrift i Södermanland 126 

Av endast 19 säkra inskrifter med stavlösa runor fnns fem i Söderman-
land, övriga i Hälsingland (5 inskrifter), Medelpad (5), Sigtuna (3) och 
i Bergen (1).127 Marco Bianchi har funnit att förekomsten av avvikande 
skriftsystem i runinskriften har en stark korrelation med þrottar þiagn, 
drængR/drængila, mammenansikte (Figur 10) och skepp. Avvikande 

118. Palm, 1992, s. 97, karta 12 samt fg. 6. 
119. Ståhle, 1950, s. 100. 
120. Palm, 1992, s. 257. 
121. Palm, 1992, s. 96. 
122. Palm, 1992, s. 98. 
123. Palm, 1992, s. 107. 
124. Palm, 1992, s. 102. 
125. Palm, 1992, s. 102–103, fg. 10; Hyenstrand, 1984, s. 40f.
126. Bianchi, 2010, s. 151, s. 155 Tabell 26, s. 226. 
127. Fridell, 2000, s. 85. 
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Figur 9. Avvikande skriftsys-

tem, karta av författaren 

baserad på Bianchi 2010, 

s. 154, Tabell 26. 

Figur 10. Mammenansiktet 

på Sö 367. Foto: Laila Kitzler 

Åhfeldt/Riksantikvarieämbetet 

2012. 
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skrift kan enligt Bianchi därför uppfattas som utmärkande för vad han 
kallar för ”högambitionsstenar”.128 Bianchi föreslår att det kan fnnas 
ett direkt samband mellan avvikande skrift och utlandsfärder, även om 
det inte kan beläggas.129 Med andra ord skulle avvikande skrift kunna 
vara tillräckligt för att signalera utlandsfärd, även om det inte omnämns 
i inskriften. Konsekvensen är att det kan fnnas ett ännu något större 
antal utlandsfararstenar än tidigare antagits, och särskilt i Rönö.

Det fnns också några exempel på ofullbordade men förberedda run-
ristningar, med ett tomt inskriftsband (Sö 77, Sö 146). Runografen har 
kanske inte dykt upp eller så har beställaren ångrat sig. 

Fornlämningar och bebyggelseutveckling 
Några undersökningar har särskilt sökt relatera runstenar till andra 
fornlämningar. Ett konkret exempel där hushåll fgurerar som begrepp 
är i diskussioner om bebyggelsen under järnåldern. Björn Ambrosiani 
ansåg utifrån ett tidigare kunskapsläge att bebyggelseenheten under 
yngre järnåldern var en gård, en uppfattning som grundas på approxi-
mativa beräkningar av antal gravar per århundrade och bebyggelseenhet 
(cirka 50–60 stycken) samt antropologiskt grundade uppfattningar om 
dödstal. Resultatet är att det kan ha funnits 10–15 personer per bebyg-
gelseenhet, motsvarande ett eller två hushåll.130 Efter de stora utgräv-
ningarna längs med E18 och E4 har denna syn dock blivit föråldrad 
och det står nu klart att byar har funnits långt tidigare än man tidigare 
trodde.131 

En stor andel av runstenarna i Södermanland utgörs av utlandsfarar-
stenar. I det inre Södermanland, det vill säga Rönöområdet och där-
omkring, omnämns enligt Mats G. Larsson utlandsfärder på mer än 
var färde runsten.132 Larsson har funnit att utlandsfararstenar står vid 
gårdar som utmärker sig. Dessa bebyggelseenheter har en ”exklusivare 
fornlämningsbild” än övrig bebyggelse i området. Gravfälten är fer, 
antalet gravar är fer och andelen större högar och skeppssättningar 
är högre133 Larsson har vidare i en studie av mellansvensk bebyggelse-
utveckling från äldre järnålder till medeltid undersökt bland annat 16 
bebyggelseenheter i Södermanland, med avseende på gravfält, runste-
nar och bebyggelseutveckling.134 En slutsats är att yngre järnåldern och 
vikingatiden är en expansionsfas då det sker avsöndringar från befnt-

128. Bianchi, 2010, s. 160–161. 
129. Bianchi, 2010, s. 161, 163. 
130. Ambrosiani, 1964, s. 204–205. 
131. Svedjemo, 2014. 
132. Larsson, 1990, s. 104. 
133. Larsson, 1990, s. 93–94. 
134. Larsson, 1997, s. 15, 17, Fig. 1. 
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liga bebyggelseenheter, troligen med bakgrund i befolkningsökning.135 

Bland lokalerna märks Aspa, Bjudby, Nolinge, Grinda och Lundby, 
som fnns representerade med runstenar i analysen nedan.

Runstenarnas relation till storhögar ingår i en fördjupad undersök-
ning i Peter Bratts avhandling.136 En lokal med storhög och runsten 
tolkas som att den storhögsbyggande ätten fortfarande är av betydelse 
in i runstenstid.137 Tidigare har kopplingen mellan runstenar, storhögar 
och skeppssättningar på Södertörn sökts inom ramen för en uppsats av 
Helena Nyberg. Hennes iakttagelse är att högar med diameter upp till 15 
meter ofta uppträder tillsammans med runstenar. Det tycks även fnnas 
en koppling till rektangulära stensättningar samt treuddar.138 De enhe-
ter som har den eftersökta fornlämningsbilden (runsten, storhög och 
skeppssättning) har antingen runstenar med rundjur i fågelperspektiv 
eller ”8-formig slinga bunden med spännen”, det vill säga tidiga ste-
nar. Enheter med sena stenar alternativt ristning i fast häll ligger enligt 
Nyberg steget under i den sociala hierarkin.139 Samhällets elit fnns, 
också enligt Nyberg, i Torp i Sorunda (Sö 229–230), Älby i Ösmo (Sö 
256–258), Alvsta (Sö 236), Fors (Sö 237, Sö 238), Tuna (Sö 244) och Ålsta 
(Sö 247) i Västerhaninge samt i Beteby, Småhamra (Sö 267) och Sanda 
(Sö 266) i Österhaninge.140 I Torp fnns två Fp-stenar som attribuerats 
till Amunde (Sö 229 och Sö 230. Sö 230 är dock en s.k. nonsensinskrift 
– se mer om denna nedan under rubriken Amunde). Älby har tre stenar, 
varav en attribueras Halvdan (Sö 256) och en till en ristare Björn eller 
med namnledet -björn (Sö 258). I Småhamra, en av de nämnda elitplat-
serna, tillkom ett runfynd 2011 (signum Sö ATA322-4237-2011 i SRD).141 

Lars Robin Nyman har i en uppsats jämfört runstenar på Södertörn 
med hierarkier i ortnamn med vikingatida ändelser, a, by, inge och sta, 
samt med gravfält med 60 eller fer anläggningar. Den tydligaste run-
stenskoncentrationen framträder kring Husby i Österhaninge. Några 
andra hierarkier mellan gårdarna, vare sig med eller utan stora gravfält, 
kunde Nyman inte urskilja i det materialet.142 Keith Wijkanders sam-
manställning av andelen bebyggelser med gravfält sägs antyda en ”eta-
blerings- eller ’kolonisationsvåg’ från öster till väster över landskapet”.143 

Den bilden överensstämmer till viss del med runstenarna under 1000-
talet i en koncentration väster om Nyköping, som från ett kärnområde 
med tidiga stenar i stilgruppen Rak verkar breda ut sig mot väster med 

135. Larsson, 1997, s. 175, 177. 
136. Bratt, 2008. 
137. Bratt, 2008. 
138. Nyberg, 2001, s. 13.
139. Nyberg, 2001, s. 21.
140. Nyberg, 2001, s. 25. 
141. Snaedal, 2011. 
142. Nyman, 2009, s. 2, 30–31.
143. Wijkander, 1987, s. 61. 
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senare stilgrupper (se ovan i kapitlet Stilgruppernas utbredning). Det kan 
också jämföras med den expansionszon som David Damell urskiljer för 
seklerna kring 1000-talet.144 Vidare beskriver Keith Wijkander hur fräl-
sejorden är överrepresenterad i vissa socknar och hur dessa samman-
faller med de äldsta centralbygderna och övergångstidens bebyggelse-
etableringar. Ett sådant kärnområde fnns i Oppunda härad, i Blacksta 
(Sö 54–57, Sö 360), Husby (Sö 59–61, Sö 368), Vrena (Sö 75, Sö 361, Sö 
1954;19) och Bärbo socknar.145. Det kan nämnas att Sö 56 är det s.k. Fyr-
byblocket, som nämner män som är runkunnigast i Midgård, och att Sö 
360 ingår i denna undersökning. 

Runstenar och frågan om kyrklig förvaltning 
Vissa forskare har tyckt sig skönja ett samband mellan runstenar och 
kyrklig regional förvaltning. Redan i början av 1900-talet behandla-
des missionstiden i Södermanland utifrån fynden av Eskilstunakistor 
i Södermanland i Den helige Eskils biskopsdöme av Sune Lindqvist.146 I 
Rekarne fnns gravkistor som tyder på förbindelser med Västergötland 
och andra sydligare områden, vilka saknas i övriga delar av Mälardalen 
utanför Rekarne.147 Wessén diskuterar ifråga om likheterna mellan 
gravhällarna att de har samband med missionen och kyrkans organisa-
tion. Den kyrkliga organisationen av Rekarne skulle enligt Wessén vara 
genomförd under 1000-talet.148 

I handskriften den s.k. Liber ecclesie Strengensis indelas Södermanland 
i de tre prosterierna ”Strenginensis”, ”Törensis” och ”Nicopensis”. Dessa 
områden har naturliga geografska gränser och sammanfaller även med 
olika drag hos runstenarna149, vilket enligt Peter Sawyer skulle kunna 
vara ett argument för att se runstenarna som avhängiga en kyrklig orga-
nisation.150 Områdena kan enligt Ståhle tolkas som skilda missionsfält 
och som att den kristna kyrkan tog över en redan existerande indel-
ning i bygder.151 Ståhle diskuterar i korthet uppkomsten av sockennamn 
och sockenindelning, och framhåller att frågan hänger samman med 
förekomsten av förkristna organisationer, missionens vägar och vilken 
roll bönderna, biskoparna och konungen kan ha haft i detta. Ståhle 
framhåller även ortnamnens betydelse.152 Sawyer tar upp denna tråd 
och föreslår att om en del runmonument restes på uppmuntran av mis-
sionärer, skulle Södermanlands lokala varianter kunna vara en återspeg-

144. Wijkander, 1987, s. 62, 73, karta 2.
145. Wijkander, 1987, s. 64, 75, karta 3.
146. Lindqvist, 1915. 
147. SRI 3, s. XXXVII; Lindqvist, 1915.
148.  SRI 3, s. XXXVII. 
149. Ståhle, 1950, s. 100, med vidare referens till Södermanlands runinskrifter (SRI 3, s. XXI–XXII). 
150. Sawyer, 1987, s. 76.
151. Ståhle, 1950, s. 100, 108. 
152. Ståhle, 1950, s. 110. 
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ling av olika missionärers verksamhet. Eftersom en missionärs område 
sannolikt var beroende av beskyddarens maktsfär, är det enligt Sawyer 
möjligt att de nämnda prosterierna representerar befntliga herravälden 
eller konfederationer vid missionärernas ankomst.153 Vi kan fråga oss 
om runristarnas kontaktnät styrts av en tidigare geografsk uppdelning 
som motsvarat prosterierna. De tre prosterierna motsvarar i stort Palms 
runstensområden Selebo, Rönö och Södertörn, med vissa undantag 
(Figur 7), men om det fnns något samband mellan dem kommer att 
undersökas i ett annat sammanhang.

En intressant iakttagelse av Palm är att de medeltida runmonumen-
ten i landskapen Västergötland, Östergötland och Småland samt syd-
östra Södermanland har en förändrad geografsk spridningsbild jäm-
fört med de vikingatida, det vill säga han menar att kopplingen mellan 
vikingatida och medeltida monumenttyper är svag.154 Dock inte så 
i norra Södermanland, där de verkar ha samma utbredningsområde. 
Palm lyfter fram att det inom den nordostliga sfären inte är några större 
skillnader i utbredningen av vikingatida och medeltida monument-
typer, vilket han menar kan tyda på att ”den tidiga kyrkan haft en aktiv 
roll när det gäller runstensseden”.155 

Herschend har föreslagit att områden där runstenar var populära 
kan visa på att det fnns tidiga församlingar som senare blir socknar. 
Runstenscentra skulle följaktligen vara tidiga församlingscentra.156 I 
samlingsvolymen Kyrka och socken i medeltidens Sverige behandlas ur 
olika perspektiv hur socknarna förhåller sig till äldre indelningar och 
bygder.157 Socknarna har enligt Lindkvist inte sitt ursprung i någon 
förkristen organisation eller territoriell indelning, men den kan ha sitt 
ursprung i kollektiv som betingas av grann- och bygdegemenskaper. 
Socknen har i första hand en kollektiv innebörd som gått över till en 
områdesbeteckning.158 Medan socknen betingas av kyrklig tillhörighet 
och bygdegemenskap, så bygger byn på grannskap och arbetsgemen-
skap. Häradet och hundaret däremot är forumet/enheten för att avgöra 
rättsliga saker och det är där det lokala samhället kommunicerar med 
en världslig överhet.159 Sockenbildningen och diskussionerna om hära-
det och hundaret är dock omfattande och komplicerade frågor vars alla 
komponenter jag inte kan redogöra för här. Låt oss med detta konstatera 
att det fnns fera frågor som berör runstensresandet i Södermanland, 
såsom bebyggelseutveckling, mission och sockenbildning. Ljung har 

153. Sawyer, 1987, s. 76; jfr Te Christianization of Scandinavia, 1987, s. 15. 
154. Palm, 1992, s. 121, 117–118. 
155. Palm, 1992, s. 258. 
156. Herschend, 1994, s. 59–60. 
157. Kyrka och socken i medeltidens Sverige, 1991, s. 11. 
158. Lindkvist, 1991, s. 506. 
159. Lindkvist, 1991, s. 516. 
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nyligen ingående behandlat frågan om hur runstenstraditionen förhål-
ler sig till kristnandeprocessen, bland annat genom att diskutera hur 
förändringar i gravskicket korrelerar med runstenstraditionen. Hennes 
slutsats är att förhållandet mellan runstenstraditionen, gravläggningen 
och kyrklig etablering varierar såväl kronologiskt som regionalt, varför 
man inte kan dra några slutsatser generellt utifrån ett enda landskap 
eller område.160 

160.Ljung, 2010, s. 114–115, 243. 



 

 

  

 

 
 
 
 

Analys av runstenar i stilgruppen Rak 

I södra Södermanland fnns, som nämnts ovan, ett kärnområde för äldre 
runstenar. Det äldsta skedet representeras här av de oornerade stenarna 
i Gräslunds stilkronologiska system, stilgruppen Rak.161 Runologiska
bedömningar placerar sedan tidigare fertalet av dessa stenar i sent 900-
tal eller första halvan av 1000-talet. Som nämnts ovan påkallar dock 
stilgruppen viss försiktighet, eftersom den kan inrymma såväl tidiga 
runstenar som senare monument, som snarare hör till kyrkogårdsmo-
numenten mot slutet av 1000-talet och in i 1100-talet.162 För urvalet av 
materialet har jag utgått från stilgruppen Rak i Samnordisk runtextda
tabas (SRD), men även gjort egna bedömningar. Min bedömning är att 
den tidiga varianten av stilgruppen Rak (cirka 985–1020 e.Kr.) omfattar 
29 runstenar av den tidiga varianten i Södermanland. Dessa runste-
nar kan höra till det tidiga kristnandet i Södermanland, och det vore 
intressant att se hur många personer som kan tänkas ligga bakom dem. 
Endast fem är signerade. 

Material 
Av de 29 Rak-stenarna i Södermanland har 16 3D-skannats (16 av 
29, cirka 55 procent) och ingår i följande analys (Figur 11 och tabell i 
Figur 12, Figur 42 –Figur 60). 6 av Rak-stenarna är försvunna, 7 har 
bedömts som olämpliga eller fått låg prioritet för analys på grund av 
dåligt skick, svåråtkomlighet eller olämplig placering.163 Ett exempel
är Sö 46, vars ristning är grund och lavig. Den är dessutom hög och det 
hade inte gått att 3D-skanna hela runstenen med tillgänglig utrustning. 
Det hade möjligen gått att 3D-skanna en del av stenen för att få prover 
av ristningstekniken, men dess placering i ett utsatt blåsigt läge skulle 
ytterligare ha försvårat mätningen eftersom ett mörkläggningstält hade 
behövts sättas upp. På Sö 71 är ristningen dåligt bevarad. Sö 56 är ett 
runblock precis i kanten av vägen och hade inte gått att 3D-skanna med 
den tillgängliga utrustningen utan att blockera en del av vägen. 

Som nämnts ovan har Ljung i sin avhandling valt att skilja ut en grupp 
som ofta betecknas som Rak, nämligen Sod, det vill säga ”Skriftband 
med ornamentala detaljer”164. Bland urvalet här är Sö 164 en Sod-sten, 

161. Gräslund, 2003, s. 588. 
162. Gräslund, 2002; Källström, 2007, s. 65f; Hagenfeldt & Palm, 1996.
163. Ej analyserade stenar: Sö 46, Sö 56, Sö 71, Sö 73, Sö 123, Sö 133, Sö 170.
164. Ljung 2016, s. 37–38. 
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 Figur 11. Rak-stenar i Södermanland. 

Signum Bergartstyp Plats Socken Antal analyserade runor 

Sö 113 Magmatisk/Metamorf Kolunda Stenkvista 24 

Sö 131 Magmatisk/Metamorf Lundby Lid 17 

Sö 134 Sedimentär Ludgo church Ludgo 12 

Sö 137 Magmatisk/Metamorf Aspa Ludgo 14 

Sö 161 Sedimentär Råby church Råby-Rönö 11 

Sö 162 Sedimentär Råby church Råby-Rönö 11 

Sö 164 Magmatisk/Metamorf Spånga Råby-Rönö 16 

Sö 165 Magmatisk/Metamorf Grinda Spelvik 19 

Sö 166 Magmatisk/Metamorf Grinda Spelvik 23 

Sö 307 Magmatisk/Metamorf Igelsta Östertälje 14 

Sö 319 Magmatisk/Metamorf Sannerby Årdala 12 

Sö 360 Magmatisk/Metamorf Bjuddby Blacksta 11 

Sö 367 Magmatisk/Metamorf Släbro S:t Nikolai 18 

Sö 370 Sedimentär Ludgo church Ludgo 6 

Sö Fv1954;20 Magmatisk/Metamorf Nolinge Grödinge 7 

Sö Fv1973;189 Magmatisk/Metamorf Julita Julita 15 

Figur 12. Analyserade Rak-stenar. 



36 

ANALYS AV RUNSTENAR I STILGRUPPEN RAK

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

möjligen även Sö 161. Sö 370 är så fragmenterad att det inte kan avgöras. 
Här ingår de i urvalet Rak.

I Runverkets samlingar fnns uppgifter om ytterligare ett runfrag-
ment från Ludgo. Ett runfragment som möjligen kan vara en del av Sö 
370 påträfades i kyrkogårdsmuren vid Ludgo kyrka 1999 av Magnus 
Källström och rapporterades till Runverket. Endast en runa är säker 
(u-runa) men det verkar fnnas rester av runor ovanför och under en 
ramlinje, vilket tyder på att runinskriften har haft raka runband. Enligt 
uppgift lämnades runfragmentet till kyrkvaktmästaren, som skulle 
placera det i ett källarutrymme under koret (ATA, dnr 323-3863-1999). 
Denna sten ingår ej i analysen.

Runstenarna har delats upp i magmatisk eller metamorf bergart165 

(granit och gnejs, 12 stycken) respektive sedimentär bergart (sandsten, 
4 stycken). Uppgift om stenmaterial har i första hand hämtats från 
Samnordisk runtextdatabas, men kontrollerats och bedömts enligt min 
egen erfarenhet. Jag har inte geologisk kompetens, men baserar mina 
bedömningar på liknande monument. Uppgift saknas om Sö 360, men 
den är enligt min bedömning vid besök på platsen av magmatisk eller 
metamorf bergart.

Några av stenarna behöver kommenteras. Sö 134 är parsten till en run-
sten med korsbandsornamentik (Sö Fv1948;282), så den torde vara från
tidigt 1000-tal. Sö 161 och Sö 162 är svårbedömda i fråga om de hör till
den tidiga eller sena varianten av Rak, men de har en rundhet i formen
som gör mig benägen att tro att de är från tidigt 1000-tal. Sö 162 har
även ristartermen högg, som är ovanlig på gravhällar.166 Sö 307 saknar 
toppen, men jag för den ändå med viss tveksamhet till gruppen Rak. I
Södermanlands runinskrifter förs den till de äldre inskrifterna i Söderman-
land.167 På grund av skriftbandets utformning tror jag inte att den övre
delen av ristningen har haft djurornamentik, men kan inte säkert belägga
detta. Sö Fv1973;189 är enligt runologisk bedömning från förra hälften av
1000-talet.168 

Metod: Analys av ristningsteknik 

Utrustning/Mätmetoder
Runstenarna i undersökningen har 3D-skannats i fält med hjälp av 
en optisk 3D-skanner (ATOS I, Figur 14) från GOM (Geometrical 
Optical Measuring Techniques), som genom generöst tillmötesgående 

165. Även kallad kristallin bergart. Detta är en ”traditionell men något oegentlig benämning på magmatisk eller 
metamorf bergart i motsats till sedimentär”, se Nationalencyklopedin, kristallin bergart. 

166. Kitzler Åhfeldt, 2014, s. 248, tabell 2. 
167. SRI 3, s. 284. 
168. Svärdström & Gustavson 1973, s. 189. 
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Figur 14 

Figur 15 Figur 13 

Figur 13. 3D-bild av Sö 113, Kolundastenen. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt/Riksantikvarieämbetet, 2012. 

Figur 14. 3D-skanning av Sö 131. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt/Riksantikvarieämbetet, 2012. 

Figur 15. 3D-bild av Sö 113, toppen. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt/Riksantikvarieämbetet, 2012. 

från Vasamuseet får användas av Riksantikvarieämbetet. Fältarbetet 
i Södermanland genomfördes under 2011 och 2012 av undertecknad, 
med assistans av Helen Simsonsson, utredare vid Riksantikvarieäm-
betet med kompetens inom stenkonservering. 3D-skanningen ger en 
mycket detaljrik tredimensionell digital modell (Figur 13, Figur 15). 
Förutom att 3D-modellerna används till att analysera ornamentik och 
inskrifter utgör de ett värdefullt tillskott som dokumentationsmetod, 
eftersom hela ristningsytan 3D-skannas. Vid mätningar utomhus under 
dagtid är det nödvändigt att dämpa belysningen, varför mätningarna 
sker under arbetstält. Upplösningen mellan mätpunkterna kan varieras 
genom att byta linser. Upplösningen är i det här fallet 0,25 mm mellan 
mätpunkterna i slutresultatet. 
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Figur 16. Analysfunktionen GrooveMeasure applicerad 

på en u-runa. 

Huggspåren
Delar av huggspåren har 
valts ut för att  analyseras 
med den metod för hugg-
spårsanalys som har ut- 
vecklats av författaren vid  
Arkeologiska forsknings-
laboratoriet vid Stockholms  
universitet.  

Metoden har   utvecklats 
med hjälp av ett referens-
material bestående av ny- 
huggna runstenar som till- 
verkats under kända om- 
ständigheter vad  beträfar 
mejslar, verktygsskiften,

ristarnas erfarenhet och r istarbyten. Med hjälp av referensmaterialet har 
metoden kunnat utvecklas i en sådan riktning att en analys framhäver de 
individuella skillnaderna mer än exempelvis valet av mejsel. Variablerna 
och metodstudierna har beskrivits ingående på annat håll169 och jag går 
därför inte in på det närmare här, utan stannar vid förutsättningarna för 
just  denna undersökning.  

Variabler 
Med hjälp av den för ändamålet speciellt konstruerade funktionen
Groove Measure, som är integrerad i mjukvaran DeskArtes Design
Expert (Figur 16), samt en beräkningsmall i Excel, får man fram variab-
ler ur 3D-modellen, som beskriver huggspåren matematiskt. Kortfattat
används nio variabler i olika kombinationer för att beskriva huggspåren
matematiskt, såväl i tvärsektion som i spårbotten längs med huggrikt-
ningen (Figur 17, Figur 18). Mätvärdena tas ut med 1 millimeters inter-
vall. Även när mätningen har en högre upplösning, extraheras mätvärden
för spårproflerna ut med 1 millimeters intervall. Bakom detta val fnns
nämligen ett resonemang kring att mätpunkterna skall vara oberoende
av varandra för att vara statistiskt relevanta.170 

Det bör uppmärksammas att värdena för spårdjup och spårvinkel är 
medelvärden för hela runan, där tvärsektionen mätts upp med 1 mil-
limeters intervall. För till exempel en 110 millimeter hög runa grundar 
sig skattningen av spårdjupet på cirka 100 mätvärden (hela runans höjd 
kommer inte med). Det är alltså inte en enda mätpunkt, utan många 
som ligger till grund för varje prov (Figur 18). 

169. Kitzler, 1998; Kitzler Åhfeldt, 2002. 
170. Freij, 1996. 
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Figur 17. Mikrotopograf i en runa, här 3D-skannad med 0,1 millimeter mellan mätpunkterna för 

att tydliggöra strukturen i spårbotten. Observera groparna i spårets botten. 

Figur 18. Variabler för analys av ristningstekniken. 
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Antal prover
Varje analyserad runa och ornamentikdel kallas för ett prov. Placeringen
av varje prov har dokumenterats med provnummer på en bild av rist-
ningen (Figur 42 –Figur 60). I denna undersökning ingår 230 runor, 8–24
stycken på varje runsten. 

Statistiska metoder 
Huggspåren analyseras inte visuellt, utan med statistiska metoder. Här 
har ristningstekniken analyserats med en kombination av de multiva-
riata metoderna hierarkisk klusteranalys och diskriminantanalys för att 
söka avgöra hur många ristare som kan stå bakom runstenarna i urvalet. 
Ett tvådimensionellt diagram, som exempelvis visar huggspårets djup i 
förhållande till spårvinkeln, är visuellt enkelt att förstå. De multivariata 
metoderna ger dock en djupare förståelse för samband mellan grupper 
och vi kan samtidigt ta hänsyn både till ristningsspårets tvärsektion och 
variabler som refererar till huggningsrytmen. Svårigheten med under-
sökningen är att avgöra hur lika ristningsspåren är, och på vilket sätt de 
skall vara lika, för att kunna avgöra om det är samma ristare.171 

Klusteranalys innebär att söka hur många populationer som fnns 
representerade i en datamängd, och kan göras med ett fertal olika 
metoder med olika algoritmer. Här används Hierarchical Cluster Ana
lysis med Single Linkage och Euclidean distances (mjukvaran Statistica 
version 9.0). Variablerna har standardiserats, vilket innebär att de kan 
jämföras med varandra trots att de är av olika enheter och storleksord-
ning (grader, mm, index k). Svårigheten med klusteranalys är ofta att 
uppskatta antalet klustrar. Det fnns olika metoder att använda för att 
testa klustrarnas trovärdighet, men inget entydigt förfaringssätt. Det 
viktigaste tecknet på att klustrarna avspeglar en verklig struktur i mate-
rialet torde vara att de är stabila.172 

Med diskriminantanalys sammanvägs fera variabler samtidigt och
de relativa avstånden mellan fera grupper kan undersökas. Resultaten
uttrycks i F- och p-värden (Figur 20, Figur 22) och visar relativa avstånd
mellan grupperna.173 De är inte lika lätta att presentera på ett grafskt till-
talande sätt som klusteranalysens träddiagram, men bidrar till att värdera
indelningen. Signifkansnivån sätts här till p<=0,1. Signifkansnivån sätts
inom naturvetenskap vanligen till 0,05, men i sociala vetenskaper är det
ibland motiverat att sätta en högre nivå. I ett fall som detta, med många
inverkande faktorer, kan det vara mer meningsfullt. Om p<=0,1 är det sig-
nifkanta skillnader mellan grupperna och de kommer troligen från olika
populationer. Om värdet på p är högt skiljer de sig inte signifkant, men 

171. Kitzler Åhfeldt, 2002
172. Aldenderfer & Blashfel

, och ingående artiklar.
d, 1984, s. 37f. 

173. För närmare beskrivning hänvisas till manualen för Statistica. 
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det behöver ändå inte betyda att de är lika. Det statistiska resonemanget
tillåter inte att tolka ett högt p-värde som en likhet, men det pekar ut rela-
tioner att undersöka närmare. Signifkansnivåerna i en multivariat analys
som diskriminantanalys kan inte tolkas lika strikt som i en t-test, men ger
en uppfattning om de relativa avstånden inom urvalet. Metoderna och val
av signifkansnivå diskuteras mer ingående på annat håll.174 

Undersökning och resultat 
Vi börjar med en hierarkisk klusteranalys av stenarna av magmatisk eller 
metamorf bergart (granit och gnejs). Resultatet visas i ett träddiagram 
(Figur 19). Kolundastenen Sö 113 och portalstenen Sö 319 är båda gjorda 
i ristningstekniker som skiljer sig från de övriga. Vi ser att Sö 113 Kol-
unda ligger vid sidan av de övriga, vilket är att förvänta eftersom denna 
troligen är den mest ålderdomliga och kan vara från 900-talet. Något 
för sig själv ligger även Sö 319, en mindre korsmärkt sten som med tanke 
på dess likhet med Vg 21 och Vg 22 i Västergötland möjligen kan ha 
utgjort en gavelhäll i ett gravmonument. Sö 319 är en portalsten som 
behandlas i Lindblad & Wirténs studie av korsbandstenar, till vilken 
vi skall återkomma i samband med korsbandstenarna.175 Också Sö 164 
ligger ensam och bildar därmed en egen grupp. De övriga runstenarna 
faller in i två huvudgrupper, hädanefter kallade Rak 1 och Rak 2.

I gruppen Rak 1, med inbördes besläktad ristningsteknik, fnner vi Sö 
131, Sö 367, Sö 166, Sö 137 samt Julitastenen Sö Fv1973;189. 

I gruppen Rak 2 fnner vi Sö 165, Sö 360, Sö 307 och Sö Fv1954;20.
En diskriminantanalys har gjorts på samma urval för att närmare gran-

ska de relativa likheterna och olikheterna i ristningsspåren mellan stenarna
(Figur 20). En sammanvägning av resultaten i klusteranalys och diskrimi-
nantanalys tyder på att det fnns fem varianter av ristningstekniker bland
de tolv Rak-stenarna av magmatisk eller metamorf bergart. Klusterana-
lysen (träddiagrammet) har varit bestämmande för indelningen, medan
diskriminantanalysen använts för att kontrollera resultaten och tydligare
se i hur hög grad monumentens ristningstekniker skiljer sig från varandra.

Efter ett första steg med stenar av magmatisk eller metamorf berg-
art har jag i nästa steg adderat de sedimentära runstenarna till urvalet 
(sandsten, 4 stycken). Att jämföra runstenar av magmatisk eller meta-
morf bergart och sedimentär bergart med varandra är mycket vanskligt. 
Det kan tyckas ogörligt med tanke på hur annorlunda de är att bearbeta, 
och jag har tidigare alltid separerat dem. Vissa studier tyder dock på att 
de kan jämföras i vissa aspekter, då ristningsspåren inte bara påverkas av 
stenmaterialet och runristarens omedvetna individuella rörelsemönster, 

174. Kitzler Åhfeldt, 2002, s. 33f och ingående artiklar.
175. Lindblad & Wirtén, 1992. 
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Figur 19. Klusteranalys av 12 Rak-stenar (magmatisk eller metamorf bergart). Variabler v, D, k, w, 

standardiserade, single linkage, euklidiska distanser. 

utan också av en estetisk aspekt där ristaren har en idé om hur ristnings-
spåret ska se ut. Ristaren kan eftersträva ett visst utseende på huggspå-
ren, som är lika på runstenar i granit och gnejs såväl som sandsten. 

De nya stenar som tillkommit ändrar inte på den tidigare kluster-
strukturen, vilket tyder på att klustrarna är stabila och speglar ett verk-
ligt förhållande (Figur 21, Figur 22). Resultatet tyder på att det fnns sex 
klustrar, det vill säga runstenarna fördelar sig på sex grupper med olika 
ristningstekniker.
Ristningstekniken grupperar stenarna enligt följande:
Rak 1: Sö 131, Sö 137, Sö 166, Sö 367, Sö Fv1973;189 samt eventuellt 

sandstensrunstenarna Sö 134 och Sö 161. 
Rak 2: Sö 165, Sö 307, Sö 360, Sö Fv1954;20 samt eventuellt 

runstensfragmentet Sö 370.
Rak 3: Sö 113. 
Rak 4: Sö 319. 
Rak 5: Sö 162, sandsten. 
Rak 6: Sö 164. 
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F-values; df = 4,189 (Sö ALLA 2013) 

Include condition: Landskap="Södermanland" and v3="kristallin" and part="runa" and (stil="RAK" or stil="RAK?") 

Signum Sö 113 Sö 131 Sö 164 Sö 165 Sö 166 Sö 307 Sö 367 Sö Fv1954;20 Sö Fv1973;189 Sö 137 Sö 319 Sö 360 

Sö 113 4,10 8,78 10,89 5,68 15,67 3,61 13,07 2,64 7,73 3,51 8,14 

Sö 131 4,10 9,60 4,30 1,23 7,82 1,46 6,91 3,63 5,72 4,35 3,32 

Sö 164 8,78 9,60 17,68 15,48 24,31 13,84 18,38 2,07 1,70 12,00 13,14 

Sö 165 10,89 4,30 17,68 2,01 1,30 4,12 1,59 10,76 12,05 9,76 0,17 

Sö 166 5,68 1,23 15,48 2,01 3,94 0,69 4,48 7,24 10,14 4,67 1,77 

Sö 307 15,67 7,82 24,31 1,30 3,94 5,58 2,81 16,46 17,96 10,75 1,28 

Sö 367 3,61 1,46 13,84 4,12 0,69 5,58 7,36 6,44 10,28 1,89 3,67 

Sö Fv1954;20 13,07 6,91 18,38 1,59 4,48 2,81 7,36 11,62 11,49 13,89 0,52 

Sö Fv1973;189 2,64 3,63 2,07 10,76 7,24 16,46 6,44 11,62 1,29 6,68 7,99 

Sö 137 7,73 5,72 1,70 12,05 10,14 17,96 10,28 11,49 1,29 11,27 8,56 

Sö 319 3,51 4,35 12,00 9,76 4,67 10,75 1,89 13,89 6,68 11,27 8,62 

Sö 360 8,14 3,32 13,14 0,17 1,77 1,28 3,67 0,52 7,99 8,56 8,62 

"p-values (Sö ALLA 2013)" 

Include condition: Landskap="Södermanland" and v3="kristallin" and part="runa" and (stil="RAK" or stil="RAK?") 

Signum Sö 113 Sö 131 Sö 164 Sö 165 Sö 166 Sö 307 Sö 367 Sö Fv1954;20 Sö Fv1973;189 Sö 137 Sö 319 Sö 360 

Sö 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 

Sö 131 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,22 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

Sö 164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,15 0,00 0,00 

Sö 165 0,00 0,00 0,00 0,09 0,27 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,95 

Sö 166 0,00 0,30 0,00 0,09 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

Sö 307 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,28 

Sö 367 0,01 0,22 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 

Sö Fv1954;20 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

Sö Fv1973;189 0,04 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 

Sö 137 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 

Sö 319 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sö 360 0,00 0,01 0,00 0,95 0,14 0,28 0,01 0,72 0,00 0,00 0,00 

Figur 20. Resultat Diskriminantanalys, F- och p-värden. Rak-stenar av magmatisk/metamorf bergart. 
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Figur 21. Rak-stenar (magmatisk, metamorf och sedimentär bergart). Hierarkisk klusteranalys, 

Single linkage, Euclidean distances. 

Då vi för över dessa på en karta fnner vi att det redan inom det 
begränsade Rönöområdet går att urskilja fyra skilda ristningstekniker 
bland Rak-stenarna (Figur 23). Runstenarna som kantar Nyköpingsån 
upp mot sjön Långhalsen kan av ristningstekniken att döma vara av tre 
olika ristare. Kolundastenen Sö 113 och Sö 319 har egna ristningstekni-
ker, som avviker från de övriga. Kolundastenen uppträder som solitär i 
norra Södermanland, med ålderdomliga drag. Att den avviker är inte 
att förvåna. Sö 319 har visat sig mer likna korsbandstenar i ristningstek-
niken, men detta behandlas inte vidare här. Men för att dra slutsatsen 
att det också rör sig om identifkation av individuella ristare behöver 
det diskuteras om det är rimligt att stenarna inom dessa grupper är 
utförda av samma ristare, med hänsyn till runologiska drag och olika 
stavningar, namnkopplingar och innehåll.

Merparten av runstenarna går att hänföra till ristningsteknik Rak 1. I 
gruppen ingår speciella runstenar som Aspastenen Sö 137 med fera olika 
runtyper (långkvist-, stavlösa- och samstavsrunor) och som berättar om 
att Öpir väpnade sina män i väst (?), en Ingvarsten Sö 131 (Särkland), Sö 
367 i Släbro (þróttar þegnar och ansiktsmask) samt Sö 166 (skiftade gäld 
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F-values; df = 4,189 (Sö ALLA 2013) 

Include condition: Landskap="Södermanland" and v3="kristallin" and part="runa" and (stil="RAK" or stil="RAK?") 

Signum Sö 113 Sö 131 Sö 164 Sö 165 Sö 166 Sö 307 Sö 367 Sö Fv Sö Fv Sö 134 Sö 137 Sö 161 Sö 162 Sö 319 Sö 360 Sö 370 
1954;20 1973;189 

Sö 113 4,49 6,97 12,07 6,24 17,73 4,31 14,35 1,91 2,00 7,35 10,53 25,89 6,49 8,89 4,10 

Sö 131 4,49 9,97 4,48 0,80 8,09 1,06 7,43 4,06 0,48 7,16 7,76 16,26 6,04 3,49 2,17 

Sö 164 6,97 9,97 17,97 14,17 24,97 12,99 19,76 2,00 7,22 1,76 22,33 34,30 15,58 13,35 6,22 

Sö 165 12,07 4,48 17,97 2,09 1,41 4,29 1,67 11,37 2,76 13,49 6,85 5,23 11,46 0,19 1,04 

Sö 166 6,24 0,80 14,17 2,09 4,57 0,80 4,57 6,74 0,65 10,34 5,50 10,94 6,28 1,81 1,66 

Sö 307 17,73 8,09 24,97 1,41 4,57 6,08 2,76 17,46 5,45 20,00 5,20 2,56 11,56 1,42 3,29 

Sö 367 4,31 1,06 12,99 4,29 0,80 6,08 7,57 6,21 0,59 10,98 3,38 13,35 2,70 3,84 3,19 

Sö Fv1954;20 14,35 7,43 19,76 1,67 4,57 2,76 7,57 12,77 5,69 13,39 10,13 2,85 15,58 0,55 1,17 

Sö Fv1973;189 1,91 4,06 2,00 11,37 6,74 17,46 6,21 12,77 3,18 1,60 14,76 25,23 9,61 8,40 3,60 

Sö 134 2,00 0,48 7,22 2,76 0,65 5,45 0,59 5,69 3,18 6,40 4,48 11,69 3,90 2,69 1,71 

Sö 137 7,35 7,16 1,76 13,49 10,34 20,00 10,98 13,39 1,60 6,40 21,46 27,08 16,08 9,49 4,11 

Sö 161 10,53 7,76 22,33 6,85 5,50 5,20 3,38 10,13 14,76 4,48 21,46 9,96 2,66 6,59 6,85 

Sö 162 25,89 16,26 34,30 5,23 10,94 2,56 13,35 2,85 25,23 11,69 27,08 9,96 19,82 3,60 5,34 

Sö 319 6,49 6,04 15,58 11,46 6,28 11,56 2,70 15,58 9,61 3,90 16,08 2,66 19,82 10,13 8,28 

Sö 360 8,89 3,49 13,35 0,19 1,81 1,42 3,84 0,55 8,40 2,69 9,49 6,59 3,60 10,13 0,63 

Sö 370 4,10 2,17 6,22 1,04 1,66 3,29 3,19 1,17 3,60 1,71 4,11 6,85 5,34 8,28 0,63 

"p-values (Sö ALLA 2013)" 

Include condition: Landskap="Södermanland" and v3="kristallin" and part="runa" and (stil="RAK" or stil="RAK?") 

Signum Sö 113 Sö 131 Sö 164 Sö 165 Sö 166 Sö 307 Sö 367 Sö Fv Sö Fv Sö 134 Sö 137 Sö 161 Sö 162 Sö 319 Sö 360 Sö 370 
1954;20 1973;189 

Sö 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sö 131 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,38 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 

Sö 164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sö 165 0,00 0,00 0,00 0,08 0,23 0,00 0,16 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,39 

Sö 166 0,00 0,53 0,00 0,08 0,00 0,53 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,16 

Sö 307 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,23 0,01 

Sö 367 0,00 0,38 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 

Sö Fv1954;20 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,70 0,33 

Sö Fv1973;189 0,11 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Sö 134 0,09 0,75 0,00 0,03 0,62 0,00 0,67 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,15 

Sö 137 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sö 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

Sö 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Sö 319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

Sö 360 0,00 0,01 0,00 0,94 0,13 0,23 0,00 0,70 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,64 

Sö 370 0,00 0,07 0,00 0,39 0,16 0,01 0,01 0,33 0,01 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 

Figur 22. Resultat Diskriminantanalys, F- och p-värden. Rak-stenar i både magmatisk/metamorf och sedimentär bergart. Tillskottet 

av de sedimentära stenarna ändrar värdena, men de tidigare grupperna är stabila. 
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Figur 23. Tolkning av klusteranalys överförd på karta. 

i England, anföll borgar i Saxland). Þegn associerar enligt Judith Jesch 
till välbärgade lokala stormän med ärvd egendom.176 Innehållsmässigt
tycks dessa stenar passa väl ihop. En eller fera högstatusätter tycks ha 
en gemensam nämnare och knytas samman genom ristningstekniken. 
Det är dock med stor tvekan som sandstensrunstenarna Sö 134, med 
bustrofedon, samt Sö 161 förs till samma grupp som Aspastenen Sö 137 
– såväl av de metodologiska skäl som nämnts ovan som att de ger helt 
olika intryck till storlek, form och komposition. Sandstensrunstenen Sö 
161 med styrimann goðan är i passande sällskap. Till gruppen tycks även 
Julitastenen Sö Fv1973;189 höra. 

Den andra varianten av ristningsteknik, Rak 2, inkluderar Grindaste-
nen Sö 165 (raisti : stain), Sö 160 (reisti : stin), Sö 307 (raistu : stai(n))
och Sö Fv1954;20 (risa : stin) samt med stor tveksamhet sandstensfrag-
mentet Sö 370 (stain). Även Sö 360 förs till denna grupp. Inom denna 
lilla grupp förekommer alltså tre olika stavningar av resa sten. Frågan 
är hur vi skall förhålla oss till detta – är det rimligt att samma ristare 
har den variationen? Gruppen rymmer två greklandsfarare och ytterli-
gare en utlandsfarare. Det kan fnnas namnkopplingar inom gruppen. 
Sö 360 reses av Torsten efter sin bror, Sö 307 reses av en son efter sin 

176. Jesch 2001, s. 226–227. 
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far Torsten. Torsten är dock ett vanligt namn i sörmländska inskrifter, 
med 15 belägg i 14 inskrifter, varav 10 i de tidiga stilgrupperna Rak, 
KB, Fp och Pr2. Dock bara dessa två på Rak-stenar. Den andra namn-
kopplingen som möjligen kan indikera släktskap är namnledet heden, 
som inte är fullt så vanligt. Det fnns tre belägg i Södermanland. Sö 
165 är rest efter Heden, medan det i Sö 307 är Ulvheden som reser efter 
Torsten. Även det tredje belägget, Sö 104 (Heðinfast), som dock inte 
ingår i denna undersökning, hör till första halvan av 1000-talet.177 På Sö 
Fv1954;20, Nolingestenen, fnner vi, förutom en av Greklandsfararna, 
ett av de få ristarnamnen. Nolingestenen är signerad av Björn, som dock 
inte tidigare har attribuerats någon ytterligare runsten.178 Är det tänk-
bart att han gjort hela denna grupp? Om det är ristaren Björn som har 
gjort denna grupp av runstenar, kan det då vara fråga om samma Grek-
landsfärd? Sö 307 och Sö Fv1954;20 kan man av den kantiga slingan 
mycket väl tänka sig att de är av samma ristare.

Spridningen och avstånden mellan stenarna i grupperna Rak 1 och 
Rak 2, som identiferats utifrån ristningstekniken, kommer nu att jäm-
föras med spridningsbilden för några kända runristares verk. 

Felkällor 
Bevarandeförhållanden och åtkomlighet är viktiga för urvalet. Det 
systematiska urval som gjorts för att passa frågeställningarna har av 
nöden modiferats under fältarbetet. I realiteten visar det sig oftast att 
många runstenar är olämpliga för analys av olika anledningar. En del är 
antingen alltför vittrade, andra är alltför övervuxna av lavar. 

Den idealiska situationen hade varit att alla runstenar i undersök-
ningen hade varit nyrengjorda, men ej målade, vid 3D-skanningen. 
Detta var dock inte möjligt. En del runstenar är också svåråtkomliga 
med mätutrustningen, de kan till exempel stå alltför nära en väg så 
att vi skulle behöva stå i vägbanan för att kunna göra mätningar (Sö 
56), tätt intill ett elstängsel (Sö 138) eller i svår terräng. En handhållen 
3D-skanner hade löst en del av dessa problem. Däremot är fragmente-
ring inget hinder för att göra en analys av huggspåren. Det kan tvärtom 
vara intressant, eftersom det går att beakta material som annars kanske 
inte används i någon större grad. 

Stenarnas skick måste också beaktas. Runstenarna är vittrade i olika 
grad. En del monument, som hade varit lämpliga i urvalet, har uteslutits 
på grund av att de är i dåligt skick. Även de stenar som har valts ut är 
i varierande skick. Ristningens skick varierar ofta över ristningsytan 
(se Figur 45). Dåligt bevarade partier har valts bort. Vilka delar av en 

177. Stilgrupp Fp enl. Källström, 2007, s. 361.
178. Björn 3 enligt Jan Axelsons förteckning, se Axelson, 1993, s. 23. 
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runristning som analyseras varierar därmed. På Sö 128 har ett skikt av 
stenytan fagrat av med dåligt bevarade runor som följd, men i stenens 
nedre del är ristningen mer intakt. Sö 131 har ett parti med sämre skick 
i ristningens övre högra del. Sö Fv1954;20 är illa åtgången och lämpar 
sig bäst som ett mer perifert material. På Sö Fv1973;189 är ramlinjen 
grundare och smalare på högra sidan och inte lika välgjord som på den 
vänstra. Sö Fv1973;189 påträfades vid en arkeologisk utgrävning i Julita 
kloster. Dess läge uppfattades som att den legat som tröskelsten i kyr-
kans sydportal, och den är också något trampsliten på ett parti tvärs 
över stenen.179 När vissa partier uppenbarligen är mer slitna än andra 
har dessa undvikits. 

Det är ofta svårt att avgöra hur många ristare exakt som står bakom 
ett urval av runstenar. Vad vi kan göra är att gruppera runstenarna 
efter hur lika huggspåren är. Även om ristningsteknikerna inte mot-
svarar ristarindivider så visar den likväl på likheter mellan stenarna ur 
en hantverksteknisk aspekt. Kanske skall vi inte alls tala om individu-
ella ristare, utan låta tolkningen stanna vid att visa grupper av runste-
nar med likartad ristningsteknik. Vi behöver jämföra dem med andra 
parametrar för att se om gruppindelningen är rimlig med hänsyn till 
runologin och andra faktorer. Det är utifrån dessa begränsningar som 
metoden har tillämpats, och utifrån vilka resultaten måste diskuteras.

Till felkällorna hör också att räckvidden beror på vilka stenar som 
räknas in i respektive ristares produktion och hur säkra attribuering-
arna är. Särskilt osäkra har markerats (vit symbol) och diskuteras under 
respektive ristare. 

179. Svärdström & Gustavson, 1973, s. 189. 



  
 

 
 
 
 
 

Runristarnas räckvidd 

Vi skall nu undersöka räckvidden för runstensgrupperna Rak 1 och Rak 
2, samt jämföra dem med några till namnet kända ristare.

De till namnet kända runristarna har undersökts utifrån signaturer 
och attribueringar. Uppgifter om attribueringar i Sveriges runinskrifter 
och andra runologiska verk180 har sammanställts i Mellansvenska runris
tare181 och Samnordisk runtextdatabas. Jag har främst utgått från dessa för 
excerptionen, men även konsulterat originalkällorna. Det är inte min 
avsikt här att detaljgranska tidigare attribueringar. I Axelsons förteck-
ning ryms många osäkra och till och med osannolika attribueringar, 
vilket också Axelson uttryckligen påtalar.182 Författarna uttrycker sig 
med varierande säkerhet och det fnns ofta avvikande uppfattningar. 
Eftersom många senare runologer misstror Brates attribueringar, har 
jag valt att sätta större tilltro till senare attribueringar än hans. Men att-
ribueringarna har en fallande skala från övertygande till högst osäker. 
Omdömena varierar också mellan olika forskare och vid vilka drag man 
väljer att sätta störst vikt. 

Utöver de runstensgrupper som knyts samman med signaturer och 
ristarattribueringar fnns grupper utan känd ristare, men som knutits 
samman med ledning av ornamentiken. Exempel på detta är Tumboris-
taren, Stenkvistagruppen och Järnagruppen. Om dessa verkligen är av 
en och samma ristare, eller snarare återspeglar preferenser hos bestäl-
larna, är oklart.183 I det senare fallet kan den angivna räckvidden inte 
markera en enskild ristares resor, men likväl ett område med social kon-
taktyta och viss sammanhållning. Två grupper som med säkerhet inklu-
derar fera ristare är Livsten-Tidkume-Äsbjörn samt Traengruppen.

I de ovan refererade undersökningarna av medeltida diplom fanns det 
uppgifter om de inblandades bostadsorter.184 Vi kan däremot inte veta 
exakt var ristaren bodde eller hade sin bas, som han utgick ifrån, vi kan 
bara anta att det möjligen är i närheten av de tidigaste stenarna. 

180. Williams, 1990; Stille, 1999; Källström, 2007; m.f. 
181. Axelson, 1993. 
182. Axelson, 1993, s. 6. 
183. Jfr liknande diskussion ifråga om treöglestenar hos Sundquist, 1996.
184. Harrison, 1996; Stenqvist, 2007. 
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Metod: avstånd och färdsträckor 
Nedan förklaras de mått som används för att beskriva runristarnas 
mobilitet. Begreppen är delvis lånade från tidigare mobilitetsstudier 
av Harrison, Retsö och Stenqvist Millde.185 Måtten längsta avståndet, 
kärnområdets storlek samt avstånd till annan grupp eller lokal har ritats in 
på kartor och där angivits i fågelvägsavstånd (se defnitioner nedan). I 
kartorna har runstenar med särskilt osäker attribuering markerats (vit). 
Resultaten sammanfattas i tabellen i Figur 38. 

Räckvidd = längsta avståndet
Avståndet mellan de två runstenar av en ristare som ligger längst ifrån 
varandra. Anger ett minimimått på ristarens räckvidd.186 

Fågelvägsavstånd
Fågelvägsavståndet är fågelvägsdistansen mätt på en karta, utan hän-
syn till terräng eller färdsätt. Det ger en starkt förenklad bild av den 
verkliga resan, men tillåter jämförelser när det är stora skillnader. En 
del av runstenarna i undersökningen har blivit fyttade. Runstenar och 
runstensfragment vid kyrkor antas vara hämtade någonstans i närhe-
ten. Placeringen påverkar naturligtvis avståndsmätningarna, men som 
konstaterats ovan är fågelvägsavstånden ett så grovt mätinstrument att 
upp till någon kilometers runstensfytt är av ringa betydelse i detta sam-
manhang. 

Färdsträcka 
För att ge en rimlig uppfattning om den sträcka som faktiskt till-
ryggaläggs har fågelvägsavståndet multiplicerats med faktorn 1,3 för att 
ge en schablonberäknad färdsträcka.187 Ett schablonpåslag om cirka en 
tredjedel på fågelvägsavståndet ger en mer realistisk uppfattning om 
resans längd på marken, men kan inte bli mer än en förenklad bild. 
Påslaget förfyttar oss mentalt från den abstrakta kartbilden till den 
stig som skall trampas till fots eller till häst, slingrandes i landskapet, 
och därifrån är det närmare att uppskatta hur lång tid det tog. För 
ristare aktiva på båda sidorna om Mälaren har båten givetvis varit ett 
naturligt färdmedel, och det kan verka som om det skulle ge en mer 
direkt färdväg. I realiteten styrs ofta båtfärden om av vindriktning och 
landningsplatsernas belägenhet. 

185. Harrison, 1996, Retsö, 2007 och Stenqvist, 2007.
186. Jfr Harrison, 1996, s. 25; Stenqvist, 2007, s. 176–179; se ovan i kapitlet Mobilitet i lågteknologiska samhällen. 
187. Jfr Retsö, 2007, s. 24. 
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Dagsresa
Den schablonberäknade färdsträckan har räknats om till antal dagsre-
sor. Två alternativa mått anges: 20 km/dagsresa och 70 km/dagsresa. En 
dagsresa uppskattas till 20 km av Stenqvist Millde. Detta kan tyckas lite, 
men grundar sig på tidigare studier av resor i lågteknologiska samhällen 
som inkluderar arbete, kyrkobesök eller andra sociala kontakter.188 Det 
kan vara realistiskt för resor till fots som inte brådskar. Betydligt längre 
resor går att genomföra om det är av särskild vikt. Retsö kalkylerar med 
maximalt 70 km för en dagsresa.189 Om avståndet är längre än tio dagar 
eller 400 km uppskattas dagsresorna bli kortare, eftersom det är svårt 
att upprätthålla denna hastighet under längre tid.190 Vi kan förenklat 
säga att Stenqvist Milldes reshastighet motsvarar ett måttligt och kan-
ske mer normalt tempo, medan Retsös maxhastighet är just detta – för 
brådskande ärenden. I det följande uppskattar jag dagsresorna efter 
dessa principer. Som nämnts ovan påverkas reshastigheten av många 
faktorer. Jag kan inte leda i bevis att dessa mått är giltiga för runristare, 
men det väsentliga här är att det ger oss ett riktvärde och ett konsekvent 
och jämförbart mått. 

Avrundad dagresa
I kolumnerna för Avrundad dagsresa har antalet dagsresor justerats uppåt 
till närmaste heltal. För dagsresor som beräknats efter 20 km/dag kan 
vi dock tänka oss att en resenär sträckt ut sin dagsetapp några kilometer 
för att komma fram. Kanske blir denna uppskattning mer rättvisande 
om vi utgår från den maximala reshastigheten om 70 km/dag. Här är vi 
enligt Retsö redan på den yttersta gränsen, är färdsträckan 80 km kan 
vi antagligen räkna med minst en övernattning. 

Kärnområdets storlek 
Om en koncentration av runstenar kan urskiljas anges storleken på 
denna som det största avståndet mellan två runstenar inom området, 
det vill säga utsträckningen tvärs över. Bedömningen av vad som utgör 
ett kärnområde och hur stort detta är, är i hög grad en subjektiv bedöm-
ning och det går inte alltid att avgöra kärnområdets utsträckning. Det 
kan fnnas alternativa lösningar. I vissa fall har jag helt avstått från att 
peka ut något kärnområde. 

Avstånd till annan grupp eller lokal
Det kortaste avståndet från en runsten i huvudgruppen till en runsten 
i en annan grupp eller på en annan avskild lokal. Avståndet mellan två 

188. Stenqvist, 2007, s. 178.
189. Retsö, 2007, s. 57. 
190.Retsö, 2007, s. 57–58, 62, 120. 
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åtskilda områden anges som det kortaste avståndet mellan två runstenar 
som ligger i var sitt område. 

Rak 1 och Rak 2 
I analysen av ristningsteknik ovan faller Rak-stenarna in i sex grupper. 
De två största grupperna kallas Rak 1 och Rak 2. Om vi nu antar att 
dessa ristningstekniker representerar enskilda ristare, skulle vi kunna 
få en uppfattning om resorna. Det är med tveksamhet som även sedi-
mentära stenar har inkluderats i dessa grupper, som annars till över-
vägande del består av stenar i magmatisk eller metamorf bergart (granit 
och gnejs). De sedimentära stenarna har därför markerats med särskild 
symbol (kvadrat), för att påkalla vaksamhet. Det framgår dock av kar-
tan (Figur 24) att det inte påverkar avstånden i nämnvärd omfattning 
om de utesluts. Längsta avståndet påverkas inte alls. 

Rak 1. Det längsta fågelvägsavståndet är 68,3 km (Figur 24). Den sub-
stituerade färdsträckan blir då cirka 89 km (68,3 km fågelvägen x 1,3). 
Detta avstånd skulle troligen ta uppemot fera resdagar i anspråk och 
kräva övernattningar, om man inte hastade av någon särskild anledning. 
Kärnområdets storlek får lämnas utan skattning, eftersom det blir bero-
ende av mitt urval för ristningsanalysen (alla Rak-stenar är inte med i 
undersökningen). Vi kan dock notera att det från Rönö fnns en avstick-
are till Julita cirka 58,3 km bort (från Sö 131 till Sö Fv1973;189). 

Rak 2. Det längsta fågelvägsavståndet är 73,6 km. Färdsträckan skulle 
enligt resonemanget ovan bli cirka 96 km, troligen inte möjligt att nå 
på en dag (Figur 24). 

Amunde 
Fyra kända ristningar är signerade av Amunde (Sö 215†, Sö 233, Sö 268,
Sö 271†). Axelson har sammanställt attribueringar av von Friesen, Brate,
Wessén, Peterson och Williams191, varför jag inte fnner anledning att
göra detsamma. Jag vill endast kommentera Brates attribueringar i jäm-
förelse med Wesséns. Brate har attribuerat åtta ristningar till Amunde,
medan Wessén i fera fall är ”mindre benägen” (Sö 226, Sö 229, Sö 273),
”anser det mindre sannolikt” (Sö 240, Sö 246) eller till och med ”högst
otroligt” (Sö 230) att Amunde står bakom ristningen.192 Sö 254 och Sö 
217 förs dock till Amundes produktion av Wessén.193 Sö 230 har en icke-
lexikal inskrift och emedan Bianchi generellt för de icke-lexikala inskrif-
terna till senvikingatid, så föreslår han dock en eftervikingatida datering 

191. Axelson, 1993, s. 10. 
192. Axelson, 1993, s. 10. 
193. SRI 3, s. XXVI, s. 222, 231; Wessén, 1960, s. 41. 
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Figur 24. Räckvidd Rak 1 och Rak 2. 
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Figur 25. Räckvidd Amunde. 

för Sö 230.194 Amundes stenar har ornamentik i stilgrupperna Fp och Pr1,
vilket placerar dem i första halvan av 1000-talet, cirka 1010–1050.195 

I kartan visas även de osäkra attribueringarna, men Sö 230, Sö 240 
och Sö 246 har markerats som osäkra (vit cirkel, Figur 25). Sö 230 för-
ändrar inte spridningsbilden, men om Sö 240 och Sö 246 inkluderas 
för det Amundes två områden närmare varandra. Det längsta fågel-
vägsavståndet mellan två Amundestenar är cirka 29,6 km. Runstenarna 
fördelar sig på två skilda områden i Sotholms härad, med två signerade 
stenar i vartdera området. Det största avståndet inom den södra grup-
pen är cirka 12,3 km, inom den norra cirka 9,8 km – något mindre om 
de osäkra inte tas med. Det kortaste avståndet mellan de två grupperna 
är 12,8 km, om de osäkra räknas in i det norra området (Figur 25). Om 
de osäkra (vitmarkerade) stenarna räknas bort blir det norra området 
mindre och kommer någon kilometer längre bort. Längsta avståndet 
och utsträckningen på det södra området påverkas inte. 

194. Bianchi 2010, s. 218. 
195. Gräslund, 2002, s. 143. 
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Figur 26. Räckvidd Halvdan. 

Figur 27. Räckvidd Tore. 
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Figur 28. Räckvidd Balle. 

Halvdan 
En ristning är signerad av Halvdan och ytterligare 17 har attribuerats 
till denne, med varierande grad av säkerhet/osäkerhet.196 De omfattar 
stilarna från Pr1 till Pr3 –Pr4, vilket ger en tämligen vid dateringsram.197 

Den signerade runstenen har den senaste stilkronologiska dateringen, 
Pr3 –Pr4. Det längsta fågelvägsavståndet är 33,0 km. 

För Halvdans ristningar är det svårt att se vilka ristningar som hör 
ihop inom ett område, fera alternativ fnns. Det är tänkbart att dela 
in ristningarna i fera mindre områden, som i så fall ligger ganska tätt. 
Här tänks att alla utom de två längst i söder ingår i samma kärnområde. 
De två längst i söder ligger på avståndet 11,4 km från närmaste annan 
Halvdan-sten. Halvdans stenar täcker in ett område mellan Amundes 
norra och södra områden (Figur 26).

Som osäkra (vit) har markerats Sö 244, Sö 252 och Sö 272, eftersom 
Wessén till skillnad mot Brate menar att de sannolikt inte är utförda av 
Halvdan. Avstånden påverkas inte om vi bortser från dessa stenar. 

196. Axelson, 1993, s. 46–47. 
197. Gräslund, 2002, s. 143–144. 
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 Figur 29. Räckvidd Balle, stilgrupperna Fp-Pr2. Figur 30. Räckvidd Balle, stilgrupperna Pr3-Pr4. 

Tore 
Sö 35 är signerad Tore och Sö 34 är en parsten till denna. Nio stenar har 
attribuerats till Tore, men fera är osäkra då Wessén inte vill godkänna 
Brates attribueringar. De mest säkra tycks vara de som fnns inom ett 
cirka 7,6 km stort område i Trosa och Vagnhärads socknar i Hölebo 
härad. Sö 8, Sö 143 och Sö 149 markeras här som särskilt osäkra (vit 
symbol). Även Sö 2, Sö 10 och Sö 171 är något tveksamma. Om de sist-
nämnda inkluderas blir det längsta fågelvägsavståndet för Tore 21,9 km 
(Figur 27). 

Balle 
Runristaren Balle har ristningar på båda sidorna om Mälaren. Excer-
pering i Samnordisk runtextdatabas ger 91 träfar på Balle. För bedöm-
ningar av dessa attribueringar har jag konsulterat och följt Stille.198 I 
Södermanland fnns fyra signerade Balle-stenar och 16 attribuerade. I 
Uppland fnns det 15 signerade Balle-stenar och upp till ett femtiotal 
(54) attribuerade stenar. Gs 9 har inte tagits med. Vs 15 och Vs 24 är sig-
nerade Rödballe och anses av Philippa och Williams inte vara identisk 
med den uppländske Balle.199 Inte heller dessa har tagits med här. 

198. Stille, 1999, s. 158. 
199. Philippa, 1977, s. 42–43; Williams, 1990, s. 158, 160; Axelson, 1993, s. 14. 
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Det har föreslagits att den sörmländske Balle inte är densamme som 
den uppländske.200 Williams och Stille räknar dock med att det hand-
lar om samma person.201 Stille föreslår att hans fädernesgård varit Ull-
stämma i Litslena och att U 757 rör hans egen familj, men att han möjli-
gen lärts upp av någon runristare i Södermanland.202 Stilarna omfattar 
Fp och Pr1–Pr4, vilket liksom för Halvdan torde ge en lång verksam-
hetstid. 

Om vi räknar med att den uppländske Balle är densamma som den 
sörmländske, har Balle varit verksam inom ett stort område (Figur 28). 
Det längsta fågelvägsavståndet är 73,2 km. Det största avståndet över 
det uppländska området med Ballestenar i Enköpingstrakten är 32 km. 
En runsten signerad Balle fnner vi cirka 41 km sydväst om området på 
Selaön. Det är den signerade Sö 92, med vilken såväl Philippa som Fugle-
sang fnner ornamentala likheter med U 722 i Löts kyrka.203 

I nordvästlig riktning från det uppländska kärnområdet är det 13,5 
km till U1161 i Altuna med den intressanta signaturen Balli, Freysteinn, 
lið Hlífsteinn (Balle, Frösten, Livstens följe). Stille menar att den bör 
tillskrivas Livsten204, varför den har markerats som osäker (vit). Som 
särskilt osäkra attribueringar har även markerats Sö 175, Sö 193, Sö 198 
och Sö 207 i Södermanland samt U 34, U 732, U 755, U 781, U 835, U 1161 
och U 1163 i Uppland. Även om de mest osäkra attribueringarna har 
markerats, kan vi inte vara helt säkra på att samtliga runstenar på kartan 
har gjorts av Balle. Om vi utesluter de osäkra stenarna ändras dock inte 
avstånden eller verksamhetsområdet nämnvärt. En resa till Aspö faller 
dock bort. 

Som Stille har påpekat, fnns de festa Fp-stenarna i Söderman-
land.205 Med en så produktiv ristare som Balle, som också har haft lång 
verksamhetstid, kan det fnnas anledning att dela upp runstenarna kro-
nologiskt. Under sin livstid kan han exempelvis ha varit bosatt en period 
i Södermanland och i sina resor utgått därifrån, för att senare ha sin 
vistelseort i Uppland och i sitt resande utgått därifrån. Om vi utgår från 
de stilbestämda stenarna har han inte begett sig längre norrut än Till-
linge socken, men det fnns fera runstenar som inte stilbestämts. U 813 
bedömer jag som en Pr3-sten med ledning av en upprullad svans, U 808 
som en Pr3 –Pr4, U 833 som Pr3. U 832 och U 834 är enligt Stille delar av 
samma sten som U 833 och därmed är även de troligen Pr3. U 2 är för-
svunnen och avbildning saknas. U 757 har ingen del av ett rundjur som 
jag kan bedöma, men att döma av den intrikata fätningen förmodar jag 

200.Axelson, 1993, s. 12–13 med vidare referenser till Philippa 1977, s. 26, 28, 42 och Williams, 1990, s. 158, not 6.
201. Williams, 1990, s. 158; Stille 1999, s. 201. 
202.Stille, 1999, s. 201, 204. 
203.Axelson, 1993, s. 12, med vidare referens till Philippa, 1977, s. 28, och Fuglesang, 1980, s. 58.
204.Stille, 1999, s. 208. 
205. Stille, 1999, s. 201. 
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Figur 31. Räckvidd Östen. 

att även detta är en sen sten. De återstående obestämda, ofta fragment 
eller försvunna stenar, har markerats som osäkra (vit).

I kartan över Balles tidiga period ser vi Balles stenar i stilgrupperna 
Fp–Pr2 (Figur 29). Vi kan tänka oss att han haft sitt kärnområde på 
Selaön och därifrån gjort utfärder i alla väderstreck, bland annat till 
Mälaröarna. Vi kan utgå från att Balle åker en del båt. Det längsta 
avståndet är cirka 51,6 km. 

Ser vi till Balles stenar i stilgrupperna Pr3 –Pr4, så fnns även nu en 
grupp på Selaön, men lite längre söderut. Balles stenar reses nu till 
största delen i Trögds och Lagunda härader. Längsta avståndet mellan 
två Ballestenar i denna senare fas är 73,2 km (Figur 30). 

Östen 
Östen ligger bakom en liten sammanhållen grupp om sju ristningar 
varav de festa tycks ha placerats längs med farleden från Mälaren ner 
mot Södertäljeviken, längs med inloppet från Södra Björköfärden. Tre 
av runristningarna är ristade bredvid varandra på samma bergvägg vid 
Gamla Turingevägen. Här ingår även två nyfynd, dels ristningen vid 
Bornhuvud (Sö ATA322-1467-2011 i SRD) och den nyligen samman-
fogade runstenen från Björkö by på Birka, som består av fragmenten 
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Figur 32. Räckvidd Mervallaristaren. 

Figur 33. Räckvidd Stenkvistagruppen. 



61 

RUNRISTARNAS RÄCK VIDD

 

 

Figur 34. Räckvidd Tumboristaren. 

Figur 35. Räckvidd Järnagruppen. 
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U 6, U 7, U 8, U Fv1993;230 samt ett nyfynd som påträfades 2012.206 

Hela stenen benämns nu U 6. I det här fallet tycks det sannolikt att det 
är Östen som har gjort alla ristningarna i gruppen. Östens stenar har 
ornamentik i stilgrupp Pr3–Pr4, troligen i övergången mellan de två 
stilgrupperna på 1070-talet.207 Möjligen har det funnits en åttonde sten 
av Östen, Sö 310, men den är endast känd genom en äldre avbildning.208 

Längsta avståndet är 16,4 km (Figur 31). Då runstenarna är så väl 
samlade menar jag att Östens kärnområde sammanfaller med längsta 
avståndet mellan stenarna. Östen kan nämnas som kontrast till Balle 
och Amunde, som en lokal ristare med liten räckvidd. 

Mervallaristaren 
En ristare som har några monument i Södermanland och några i Upp-
land är den s.k. Mervallaristaren. Hit hör Sö 194, Sö 198, Sö 200, Sö 207, 
U 792, U 397 samt U 636.209 Stille menar att trots vissa likheter till Balle 
utgör Mervallaristaren en sammanhållen grupp som skiljer sig från 
denne.210 Särskilt för de ristare som är aktiva på Selaön blir det påtagligt 
hur begränsat ett område med en runstenskoncentration kan vara. Här 
rör det sig om 5,8 km. Längsta fågelvägsavståndet är 39,5 km (Figur 32). 

Stenkvistagruppen 
Även Stenkvistagruppen är en ornamentikvariant, tydligast på Sö 111, 
som Wessén menade knöt samman ett antal runstenar.211 Sö 76, Sö 86, 
Sö 90, Sö 96, Sö 105, Sö 108, Sö 110, Sö 111 (Figur 33). Det längsta fågel-
vägsavståndet är cirka 35,8 km. 

Tumboristaren 
Till Tumboristaren räknar Wessén fyra runstenar, där ”den kring ste-
nen lagda slingan utgår från den kluvna korsfoten”, det vill säga det 
rör sig om korsbandstenar (KB).212 De förenas även av hur inskriften 
är anbragt och av vissa runologiska drag. Det längsta avståndet mellan 
runstenarna är för Tumboristaren endast 3,5 km (Figur 34). 

Järnagruppen 
Järnagruppen är en grupp runstenar som sammanförs av Wessén på 
grund av likheter i kompositionen. Det är två slappt hängande ormkrop-
par upptill förbundna i en dubbelknut, mellan dem ett enkelristat kors 

206.Källström, 2013a, 2013b. 
207. Gräslund, 2002, s. 144; Andersson, Källström & Näversköld, 2016, s. 110. 
208.Andersson, Källström & Näversköld, 2016, s. 107. 
209.Stille, 1999, s. 178, not 22. 
210. Stille, 1999, s. 178. 
211. SRI 3, s. XXXV. 
212. SRI 3, s. XXXVI–XXXVII. 
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Figur 36. Räckvidd lärare–elevserie: Livsten, Tidkume, Äsbjörn. 

Figur 37. Räckvidd Traengruppen. 
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Räckvidd Kärnområdets storlek 

Ristare/Ristargrupp 

Amunde 

Halvdan 

Östen 

Tore 

Balle 

Livsten 

Tidkume 

Äsbjörn 

Rak 1 

Rak 2 

Medel 

Järnagruppen 

Tumboristaren 
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Traengruppen 

Medel 

Balle Fp-Pr2 

Balle Pr3-Pr4 

Få
ge

lv
äg

s-
av

st
ån

d 
Km

30 

33 

16 

22 

73 

73 

37 

44 

68 

74 

47 

44 

4 

40 

36 

31 

109 

75 

92 

52 

73 

Fä
rd

st
rä

ck
a 

Km

39 

43 

21 

28 

95 

94 

49 

57 

89 

96 

61 

58 

5 

51 

47 

40 

141 

98 

120 

67 

95 

D
ag

sr
es

or
 á

 2
0 

km

1,9 0,6 
D

ag
sr

es
or

 á
 7

0 
km

2,1 0,6 

1,1 0,3 

1,4 0,4 

4,8 1,4 

4,7 1,3 

2,4 0,7 

2,8 0,8 

4,4 1,3 

4,8 1,4 

3,1 0,9 

2,9 0,8 

0,2 0,1 

2,6 0,7 

2,3 0,7 

2,0 0,6 

7,1 2,0 

4,9 1,4 

6,0 1,7 

3,4 1,0 

4,8 1,4 

2 

3 

1
A

vr
un

da
de

 d
ag

sr
es

or
 2

0 
km

/d
ag

1)

2 

5 

5 

3 

3 

5 

5 

3,4 

3 

1 

3 

3 

2,5 

7 

5 

6 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

A
vr

un
da

de
 d

ag
sr

es
or

 7
0 

km
/d

ag
2)

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1,4 

1 

1 

1 

1 

1,0 

2 

2 

2 

1 

2 

12 

23 

16 

8 

32 

25 

22 

Få
ge

lv
äg

s-
av

st
ån

d 
Km

21 

7 

4 

6 

14 

8 

18 

18 

16 1 

30 2 

21 1 

10 1 

42 2 

33 2 

29 2 

Fä
rd

st
rä

ck
a 

Km

26 1 
A

vr
un

da
de

 d
ag

sr
es

or
 2

0 
km

/d
ag

1)

9 1 

5 1 

8 

18 1 

10 1 

24 2 

24 2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
A

vr
un

da
de

 d
ag

sr
es

or
 7

0 
km

/d
ag

2)
 

1 

1 

1 

1 

1 

1) Om avståndet överstiger uppskattningen för en dagsresa, antas en ny dag ha påbörjats. T.ex. 28 km med hastigheten 20km/dag = 2 dagsresor. 
2) Om avståndet överstiger uppskattningen för en dagsresa, antas en ny dag ha påbörjats. T.ex. 89 km med hastigheten 70km/dag = 2 dagsresor. 

Figur 38. Resultat. Sammanställning av runristarnas räckvidd. Fågelvägsavstånden har mätts med en decimal, 

men avrundas i tabellen till närmaste heltal. 
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och nedanför detta en båt. På baksidan i fera fall ett kors.213 Längsta 
avståndet mellan två runstenar inom Järnagruppen är 44,3 km. Järna-
gruppens huvudkoncentration är 7,0 km tvärs över, inom detta avstånd 
fnns fyra av stenarna. Från kärnområdet har utfärder gjorts på 13,6–21,9 
km (Figur 35). 

Lärare–elev-serie Livsten–Tidkume–Äsbjörn 
Lärare–elev-serien Livsten–Tidkume–Äsbjörn är ett exempel på hur en 
ristargrupp med eventuell generationsväxling rör sig över ett område. 
I det här fallet är den tätaste samverkan inom Selaön, här fnns alla 
tre representerade (Figur 36). Wessén anser att serien tyder på att man 
vinnlagt sig om kontinuitet i runristandet.214 Om vi jämför Livsten 
med Tidkume har deras områden legat bredvid varandra. Äsbjörn å sin 
sida har gjort en avstickare ner till Gersta, Ytterjärna socken. Längsta 
fågelvägsavståndet är för Livsten 72,6 km, Tidkume 37,4 km och för 
Äsbjörn 43,8 km. Det längsta fågelvägsavståndet som de täcker in 
tillsammans, om vi räknar in gruppens samtliga stenar, är 108,8 km. 
Tillsammans täcker de tre in ett fågelvägsavstånd om 108,8 km, mot-
svarande en färdsträcka om cirka 141 km, en hel veckas resande om de 
färdas makligt och gör ärenden på vägen eller två riktigt långa resda-
gar i maxhastighet enligt resonemanget ovan. Allt förutsatt gällande 
attribueringar. 

Traengruppen 
”Traen” är det ristarnamn som attribuerats fest runstenar i Söder-
manland, men namnet är en felläsning av Brate.215 Attribueringarna
bör granskas mycket källkritiskt. Det är knappast troligt att det rör sig 
om enbart en ristare. Andra indelningar har föreslagits av till exempel 
Lindqvist och Snaedal.216 Delvis sammanfaller Traengruppen med den 
av Wessén introducerade Järnagruppen, som hålls ihop på ornamentala 
grunder.217 Attribueringsdiskussionen angående Traen sammanfattats 
av Axelson.218 ”Traen” diskuteras även av Marco Bianchi i samband med 
avvikande skrift, då det viktigaste gemensamma draget hos Brates Tra-
enstenar är att alla, med undantag av Sö 47, har koordinatrunor. Bianchi 
medger att de stenar som Brate hänförde till Traen har vissa likheter, 
men inte tillräckliga för att de skall vara av samma ristare.219 

213. SRI 3, s. XXIX–XXX. 
214. SRI 3, s. XXXII. 
215. Gustavson & Snædal Brink, 1981, s. 196–197; Axelson 1993, s. 74. 
216. Lindqvist, 1915; Gustavson & Snædal Brink, 1981, s. 196–197. 
217. SRI XXIX f. 
218. Axelson, 1993, s. 74–76. 
219. Bianchi, 2010, s. 153–155. 



 

 
 

Frågan är vad det då är vi ser, eftersom det ändå fnns vissa likhe-
ter. Vi kan inte se dem som en ristares produktion, inte ens som en 
skolbildning. Möjligen visar runstenarna på samband mellan platser 
där folket känner tillräckligt stor samhörighet för att vilja ha likartade 
runstenar med en särskild form av avvikande skrift. Innebörden av att 
använda avvikande skriftsystem diskuteras ingående av Bianchi. Som 
redan nämnts ovan kan avvikande skrift enligt Bianchi uppfattas som 
utmärkande för vad han kallar för ”högambitionsstenar”.220 Stenarna i 
Traengruppen omfattar stilarna Rak, Fp, Pr1 och Pr2 och hör till den 
första halvan av 1000-talet, cirka 985–1050.221 

Det längsta fågelvägsavståndet är cirka 74,8 km. Kärnområdet i Rönö 
är cirka 18,0 km stort. Därifrån sett fnns det några satelliter som kan-
ske kan betraktas som tillhörande andra hushåll som ingår i samma 
gemenskap, om den nu bygger på allians eller släktskap. Avstånden från 
Rönö till de två närmaste satelliterna är 13,5 km respektive 20,3 km. 
Cirka 34 km från Rönö fnns en grupp om tre ristningar. Avstånden 
speglar dock inte resorna av en person, utan markerar möjligen endast 
utsträckningen av bruket av koordinatrunor i Södermanland (Figur 37, 
jmf. med Figur 9). 

220.Bianchi, 2010, s. 160–161. 
221. Gräslund, 1994, s. 126 och 2002, s. 143–144; Lager, 2002, s. 87. 
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Resultat och tolkning 

Analysen av ristningsspåren på 16 runstenar inom stilgruppen Rak visar 
på sex olika ristningstekniker, vilka tolkas som verk av olika ristare. 
De två största grupperna kallas Rak 1 och Rak 2. Rak 1 och Rak 2 har 
jämförts med andra runristare och runstensgrupper för att belysa run-
ristarnas räckvidd. De ristare och ristargrupper som undersökts har 
defnierats på olika sätt: genom runologiska attribueringar, likheter i 
ornamentiken samt analys av ristningstekniken. Södermanland har 
som bekant även ett antal runstenar som tycks vara sin ristares enda 
verk, dessa behandlas inte här. 

På kartorna mättes fågelvägsavstånden, men vi ska nu se närmare på 
vad dessa kan innebära i termer av färdsträckor och restid, samt jämföra 
ristarna och ristargrupperna med varandra. 

Räckvidden speglas av det längsta avståndet mellan två stenar i grup-
pen. Vi kan konstatera att av de tio runstensgrupper som kan tänkas 
representera enskilda ristares resor, håller sig sex inom en maximal 
färdsträcka på marken under 60 km (Figur 39b). En färdsträcka om 
cirka 60 km tycks utgöra en gräns för de festa runristare (motsvarar 
fågelvägsavstånd cirka 46 km). Några går dock utöver detta. Fyra av de 
tio ligger en nivå högre upp, mellan 80 och 100 km. Ingen av ristarna 
har dock en längre schablonberäknad färdsträcka än 100 km mellan sina 
mest avlägsna stenar, motsvarande fem resdagar i måttligt tempo. Med 
ett högre tempo och en lång dagsetapp om 70 km kan de klara det med 
en övernattning.

Medelvärdet för de enskilda ristarna är 61 km motsvarande 3,1 respek-
tive 0,9 dagsresor i låg eller hög reshastighet. Östen och Tore håller sig 
inom ett snävare område, 21–28 km i färdsträcka. 

Det är betydelsefullt att påpeka att det inte är en fytande skala i 
avstånden, utan ristarna tycks bilda två olika kategorier. Det framgår 
bland annat av att histogrammet över spridningen har två toppar (Figur 
40). Antingen håller man sig inom ett maxavstånd i färdsträcka om 60 
km, eller så hör man till dem som reser upp till nästan 100 km. Där-
emellan är det ett glapp. Den senare gruppen kan ha ha haft en annan 
attityd till resande och avstånd, grundad i annan status och erfarenhet.

Färdsträckorna visar att runristarna har kunnat verka över områden 
som kunnat ligga ett par dagsleder ifrån varandra. Översatt till tänkta 
dagsresor får vi dock olika bilder beroende på om vi tänker oss långa 
eller korta dagsetapper. Stenqvist Millde tänker sig en dagsetapp om 
cirka 20 km som färdsträcka, för att även kunna inrymma sociala kon-
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takter och en arbetsuppgift eller liknande. Våra runristare Amunde, 
Halvdan och Östen skulle då nå mellan sina mest avlägsna runstenar på 
1–2 dagar, medan Balle kan ha behövt ta 4–5 dagar för att färdas genom 
hela sitt verksamhetsområde. 

Hur förhåller sig ristarna inom Rak-gruppen till de kända runris-
tarna? Den längsta färdsträckan för Rak 1 och Rak 2 är cirka 89 km 
respektive cirka 96 km. Med Stenqvist Milldes beräkning, som innefat-
tar ärenden och sociala kontakter, motsvarar det upp till 4–5 dagsresor, 
medan Retsös snabba resenär kan klara det inom två dagar – om han 
haft en ridhäst och färdas i hast. Det kan vi jämföra med Amunde, 
Halvdan och Östen som haft 1–3 dagsresor mellan de mest avlägsna 
runstenarna i moderat hastighet, medan detta för Balle kan ta upp till 
4–5 dagar i anspråk. Med Retsös betydligt längre dagsresa om 70 km, 
som vi nog får betrakta som längsta möjliga, har alla utom Balle, Liv-
sten, Rak 1 och Rak 2 kunnat ta sig mellan sina mest avlägset belägna 
runstenar på en dag. Rak 1 och Rak 2 är alltså i paritet med Balle och 
Livsten när det gäller räckvidden (Figur 41). 

Balles produktion är så stor och hans verksamhetstid så lång att den 
kan delas upp på två faser, Fp–Pr2 respektive Pr3–Pr4. Han tycks ha 
företagit sig resor om fera dagar i båda faserna, men möjligen ännu 
något längre i den senare. Balle håller sig i den tidiga fasen (Fp –Pr2-
stenar) nära 60 kilometers-gränsen (67 km) medan han i den senare 
fasen (Pr 3– Pr4) färdas ytterligare något längre, 95 km (Figur 38). Det 
kan man möjligen tolka som att han i senare delen av sin verksamhet 
uppnått en högre status och/eller att fer medhjälpare är inblandade.

Runstensgrupperna Mervallaristaren, Tumboristaren, Järnagruppen 
och Stenkvistagruppen har redovisats för sig. Jag betraktar det som mer 
osäkert att dessa representerar enskilda ristare och har därför valt att 
redovisa dem separat. Medelvärdet för längsta färdsträckan är lägre för 
dessa som grupp än för de namngivna ristarna. Vi kan konstatera att 
de alla håller sig till nivån under 60 km i färdsträcka. Två grupper där 
vi kan vara säkra på att fera runristare är inblandade har undersökts. 
Livsten, Tidkume och Äsbjörn täcker tillsammans in en färdsträcka om 
141 km, minst två dagars resande även om de färdas i hast. Det långa 
avståndet beror mycket på Äsbjörns runsten i Gersta i Ytterjärna. 

I Traengruppen handlar resorna inte alls om en och samme ristare 
utan om likheter av andra orsaker. Traengruppen sammanbinds endast 
av vaga likheter och den överlappar med fera andra runstensgrupper. 
Vad den representerar är svårt att säga. De ligger alla inom maxavstån-
det 98 km på färdsträckan, motsvarande ett längsta fågelvägsavstånd 
på 75 km. Kanske kan det uppfattas som ett grovt mått på över hur 
stort område en viss idé kan sträcka sig, eller över hur stort område 
runristarna påverkar varandra. 



 
Utifrån spridningskartorna framträder koncentrationer av runstenar 

som skulle kunna tolkas som ristarens kärnområde. Att bedöma 
storleken på dessa koncentrationer eller kärnområden är dock ytterst 
subjektivt, det är svårt att avgöra vilka runstenar som skall ingå. Vi 
kan endast göra en grov uppskattning att runristarna Tore, Östen och 
Amunde har merparten av sina stenar inom ett område som är 8–16 
km stort fågelvägsdistansen, medan Halvdan, Livsten och Tidkume 
hamnar inom intervallet 22–25 km fågelvägsavståndet. Kärnområdet 
kan högst sannolikt korsas på det största avståndet på en eller max två 
dagar för alla ristarna. Vad gäller Halvdan är det svårt att avgöra om det 
är en gles gruppering eller fera små klustrar. Dessa kärnområden bör 
med lätthet ha kunnat traverseras på en till två dagar. Om vi tänker oss 
Retsös längre dagsresor har samtliga runristare i undersökningen ett 
kärnområde som kan genomkorsas inom en dag.

Från kärnområdet har resor gjorts till andra grupper eller till ensam-
liggande satelliter. Mellan dessa grupper eller satelliter har ytterligare 
resor gjorts. Östen antas inte ha lämnat sitt kärnområde alls, hans pro-
duktion är begränsad till ett område som sträcker sig 16,4 km fågelvägs-
avstånd tvärs över. Om vi ser till färdsträckor till andra lokaler, har de 
för fertalet ristare ofta varit ganska kort. Det har inte varit längre än 
en dagsetapp i taget till nästa runmonument av samma ristare. Balle 
däremot kan ha företagit sig resor på upp till 3–4 dagsresor från sitt 
kärnområde för att rista ett runmonument. 

Från Rönö har ristaren Rak 1 rest cirka 58 km fågelvägen för att rista 
runstenen i Julita Sö Fv 1973;189, motsvarande 3 dagsresor. Från Rönö 
har ristaren Rak 2 kunnat göra resor till Bjuddby 30,6 km och Igelsta/
Nolinge 42,5 km, motsvarande 2 respektive 2–3 dagsresor.  

Kärnområdet är sällan större än att ristaren kan nå sina runstenar på 
en eller två dagar, medelvärdet är cirka 21 km tvärs över fågelvägen. De 
mest avlägsna stenarna kan nås på två till tre dagar. Om det är av vikt 
kan en ristare som färdas i hast (till häst) nå dem på en dag. Kanske 
återspeglar detta också något av storleken på det område inom vilket en 
runstensresande familj har infytande. 
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Diskussion 

Runristare, resor och räckvidd 
En slutsats av undersökningen är att runristarnas mobilitet är jämför-
bar med den räckvidd som kommit fram i tidigare undersökningar av 
lågteknologiska samhällen under medeltid och tidig modern tid. Run-
ristarnas resor är intressanta i förhållande till Harrisons slutsats, från 
ett helt annat sammanhang, att en medeltida bonde behövt resa 50–100 
km fågelvägen för att komma ut i det okända.222 Det kan jämföras med 
runristarnas räckvidd i den här undersökningen. 10 av 14 undersökta ris-
tare har hållit sig under 50 km, några få har överskridit 50 km men ligger 
inom intervallet 50–100 km (Figur 39a). Den enda monumentgruppen 
som överstiger 100 kilometers-gränsen är lärare-elev-serien Livsten–
Tidkume–Äsbjörn, som tillsammans täcker in ett större område. Det 
visar hur gemensamma drag kan spridas över ett stort område när fera 
ristare är inblandade. Tillsammans binder de samman olika bygder. 

Om vi ser till runristarnas räckvidd uppskattat i antal dagsresor 
(Figur 38 och Figur 41), skulle man möjligen kunna dra slutsatsen att 
alla runristarna med måttligt tempo kan nå mellan sina mest avlägsna 
runstenar inom fem resdagar (fyra övernattningar), de festa kan nå 
dem inom tre resdagar. Kan vi översätta detta till att gälla förbindelser 
mellan olika hushåll? Det intressanta då är kanske att se till maxhas-
tigheten. Med Restös mått skulle en resenär som har mycket bråttom 
i de festa fall kunna nå de mest avlägsna lokalerna på en dag, medan 
några skulle behöva övernatta en gång. Skulle detta kunna vara ett mått 
på över hur stora områden en allians mellan två hushåll, släkter eller 
familjer efektivt kan hållas ihop? Är det en förutsättning för en lyckad 
allians på den här sociala nivån (runstensresare) att man kan meddela 
sig till varandra inom ett eller som mest två dygn?

Harrison har i sin studie om svenska högmedeltida förhållanden 
kommit fram till att det längsta avståndet (fågelvägsavståndet), för 
att i egenskap av vittne eller intressent underteckna ett dokument, i 
medeltal låg kring 20–25 km.223 Motsvarande medelvärde (det vill säga 
fågelvägsavståndet) för att göra en runinskrift i ett monument för de 
tio ristarna Amunde, Halvdan, Östen, Tore, Balle, Livsten, Tidkume, 
Äsbjörn samt Rak 1 och Rak 2 är cirka 47 km. Om vi separerar ut den 

222. Harrison, 1996, s. 220. 
223. Harrison, 1996, s. 213. 
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äldsta fasen med oornerade stenar är medelvärdet för Rak 1 och Rak 
2 71 km, för de övriga 41 km. En av fera skillnader mot de medeltida 
diplomen är att i dessa var fera olika personer involverade, men när vi 
ser på runristarna söker vi isolera observationen till en persons resor. 
Om vi ändå tillåter oss en jämförelse, skulle minimimåttet på runris-
tarnas mikrokosmos vara en aning större än under högmedeltiden med 
Harrisons tolkningsmodell. Möjligen skulle det också vara större under 
den äldsta fasen (Rak) än senare under 1000-talet. Runristarna, särskilt 
under den äldsta fasen, är med andra ord beredda att resa längre för att 
göra en runstensinskrift än vad vittnen och intressenter är benägna att 
göra för att bevittna diplom under 1300-talet. 

När vi jämför de uppgifter som anförs av Retsö och Stenqvist Millde 
med runristarnas resor, måste vi fråga oss om de är mest jämförbara 
med högreståndsbefolkning eller bondebefolkning. En annan fråga är 
om förhållandena för resande är jämförbara mellan exempelvis 1000-
talet och 1400-talet eller om de i någon aspekt väsentligen har föränd-
rats. Den gemensamma nämnaren är de lågteknologiska förutsättning-
arna för resandet, det vill säga att gå till fots, rida, åka vagn eller släde 
och att bitvis åka båt. 

Ovan nämndes kyrkoresor under 1600-talet. Dessa har företagits i ett 
annat slags samhälle än 1000-talets. Under 1600-talet kan kyrkan och 
staten i högre grad förmodas gripa in i människors vardag genom regler 
och förordningar. Likväl kan kyrkor även under 1000-talet ha varit ett 
resmål. Det har funnits runmonument vid kyrkor i form av tidigkristna 
gravmonument och kyrkogårdsmonument. I exempelvis Uppland har 
det funnits kyrkogårdsmonument i form av sandstensrunstenar.224 Vi 
kan också ha i åtanke de runinskrifter där det omtalas att den avlidne 
begravts på en kyrkogård längre bort, såsom Bogesundstenen utanför 
Vaxholm, som omtalar gravläggning på Ekerö (U 170).225 Det har också 
sedan gammalt diskuterats om runristarna själva har haft en särskild 
relation till kyrkan.226 Men det kanske mest relevanta i detta samman-
hang är att kyrkotursöverenskommelsen från 1655 visar vad som ansågs 
vara rimliga resor: de som bodde inom en mil från kyrkan förväntades 
komma varje vecka, medan de som bodde längre bort hade tillåtelse 
att komma mer sällan. En resa om två mil tur och retur ansågs rimligt 
för ett kyrkobesök.227 Arbetsresor kan exempliferas med hur långt en 
runristare reser för att göra en runinskrift. 

När det gäller resor för rättshandlingar kan vi erinra oss att också 
runstenar av vissa forskare har uppfattats som rättsliga dokument, en 

224. Hagenfeldt & Palm, 1996. 
225. Källström, 2013c; McLeod, 2014. 
226. Palme, 1959; Zachrisson, 1998. 
227. Stenqvist, 2007, s. 178, med vidare referens. 
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form av indirekta lagfarter, där arvsgången vid ett dödsfall eller där 
någon inte återkommer från en långresa, omsorgsfullt redovisas.228 

Runstenar kan i den bemärkelsen i någon mån kanske vara jämförbara 
med diplom. Runristaren som gör denna runinskrift kan då uppfattas 
som en person som upprättar en rättshandling, och resorna denne gör 
som en 1000-talets motsvarighet till de resor som fnns belagda genom 
medeltidens diplomatarier. I en av Stenqvist Milldes studier, som rör 
75 resor under åren 1406–1525, har människorna rest i medeltal 69 km 
tur och retur för att genomföra ekonomiska transaktioner eller agera 
vittnen på tinget, motsvarande en resa på cirka tre och en halv dagar.229 

Hur många dagar som en person har ägnat åt en resa för att bevittna en 
rättshandling kanske även kan jämföras med att resa till tinget under 
1000-talet. 

Över tiden sker förändringar i resandet. I Stenqvist Milldes fall jäm-
förs två perioder under senmedeltiden, 1405–1464 respektive 1465–1525, 
i ett undersökningsområde i Hälsingland. Medianvärdet för resorna 
och därmed den ekonomiska räckvidden blir kortare.230 Ett liknande 
angreppssätt kan möjligen tillämpas på runstenar, om man jämför några 
ristare under en tidig och en sen fas. Som nämnts ovan är medelvärdet 
på räckvidden för Rak 1 och Rak 2 i det äldsta skedet 71 km, medan det 
för de övriga runristarna är 41 km. Runristarnas resande verkar föränd-
ras från tidigt till sent 1000-tal. En besläktad undersökning har gjorts i 
Västergötland, där ristningstekniken jämfördes på traditionella runste-
nar respektive tidigkristna gravmonument (eskilstunakistor). Resultatet 
kunde tolkas som att runstenarnas ristare hade kontakter med varan-
dra över hela undersökningsområdet, medan ristarna av de tidigkristna 
gravmonumenten verkade strikt lokalt och utvecklade egna ristnings-
tekniker.231 

Den tidigare forskningen om mobilitet har som synes många berö-
ringspunkter med runforskningen. Ovanstående kan sammanfattas 
med att den tid en resa tar i anspråk påverkas av många skilda fakto-
rer, som terrängförhållanden, färdsätt, syfte och ekonomiska förutsätt-
ningar. Det enda vi egentligen kan räkna ut är det mest basala, nämli-
gen fågelvägsdistansen mellan runstenarna. Det är onekligen ett starkt 
förenklat mått på resvägen, men det ger åtminstone en möjlighet att 
vara konsekvent. 

228. Sawyer, 1991. 
229. Stenqvist, 2007, s. 183.
230.Stenqvist, 2007, s. 179.
231. Kitzler Åhfeldt, 2011, s. 171. 



75 

DISKUSSION

 

 

 

 
 
  

 

Runristarens räckvidd och hushållets nätverk 
En svår fråga är om räckvidden för ristarna är densamma som för hus-
hållet som helhet. Runristarnas verksamhet kan ses som knutna till en 
släkt och beroende av dennes allianser. Det är tänkbart att runristaren 
reser med andra medlemmar av släktgruppen eller hushållet och ris-
tar monument där de har goda förbindelser. Resorna följer därmed det 
sociala nätverket. Dessa nätverk kan antingen ändras snabbt och bölja 
fram och tillbaka, men de kan också vara trögrörliga och stabila under 
lång tid. Personer med nyckelfunktioner eller speciella kunskaper kan 
behöva göra längre resor. Om en runristare har gjort längre resor kan det 
också tyda på att denne är knuten till en släkt som har större infytande. 
Som nämndes ovan baseras uppgifter om längre resor på reseberättelser 
av högreståndspersoner. Vi kan ställa oss frågan vad runristaren är i det 
sammanhanget, och om han färdas med ett motsvarande högrestånds-
sällskap eller på samma villkor som bönderna. 

Ett alternativ är att runristaren är begränsad till ett visst geografskt 
område, medan andra i släkten eller hushållet har möjlighet eller till-
låtelse att göra längre resor. Det fnns en koppling mellan aktionsradien 
och vilken funktion man har i sin grupp eller hushåll. Men runristarnas 
aktionsradie varierar från små områden på några kilometer till avstånd 
som sträcker sig över en stor del av Uppland. Speglar detta aktions-
radien av en släkt eller har dessa ristare som individer en större räckvidd, 
av särskilda skäl? Vissa ristare har gjort verkliga långresor, här kan vi 
kanske inte tala om släktens direkta infytande. En eventuellt västgötsk 
runristare har varit på Berezanj, en ö i Svarta havet vid foden Dneprs 
mynning. Ljung menar att inskriftens Grane kan ha hört till samma 
släktkrets som dem vi känner från runinskrifterna i Häggesled.232 En 
uppländsk runristare tycks ha varit i Simrishamn. I Bysans har en ris-
tare från Uppland eller Gotland gjort en runristning på Pireuslejonet.233 

Det fnns även en gammal diskussion om eventuellt svealändskt infy-
tande på runstenar i Hedeby234 och på Bornholm235. 

Det kan naturligtvis också vara så att runristarens monument är 
begränsade till ett visst område, medan runristaren själv kan resa längre 
bort i andra ärenden. Detta geografska område kan ha bestämts av för-
slagsvis familjens infytande, territoriella gränser eller en tidig kyrklig 
struktur – om en sådan fnns. Vi kan alltså inte utan vidare anta att 
hushållets infytande eller intressesfär inskränker sig till de avstånd som 
exempelvis Amunde och Halvdan har färdats mellan sina runstenar. 

232. Ljung, 2016, s. 209.
233. Snaedal, 2014, s. 33–35. 
234. Danmarks Runeindskrifter, 1942, s. 16; Laur, 2001, 2009. För kritik se Barnes, 2001, s. 107 och Lerche Nielsen, 

2001, s. 144–145. 
235. Moltke, 1976, s. 269; Imer 2007, s. 32. 
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Det skulle vara intressant att se hur runristarnas räckvidd förhåller 
sig till andra familjemedlemmars, om de har högre grad av mobilitet 
eller om det fnns restriktioner. Källström har genom att studera ristar-
signaturer skilt på några kategorier av ristare efter deras relation till 
uppdragsgivaren. Av inskrifterna att döma är det vanligast att rista-
ren ingick i den familjekrets som lät resa runstenen eller den avlidnes 
familjekrets. Mindre vanligt, men förekommande, är att ristaren är en 
underställd. Exempel fnns på att ristaren själv har varit utlandsfarare 
och tillhört de jordägande bönderna236, varför ristaren kan vara en god 
representant för familjens räckvidd. Här antas ju så att säga att ristaren 
är sina runstenar, det är bara räckvidden för runristande som diskuteras. 
Men även en lokal ristare kan ha haft andra ärenden för sina resor och 
besökt platser utan att göra en runsten där.

Vi såg ovan att efter en resa om 50 till 100 km fågelvägen kan en bonde 
under medeltiden ha börjat komma ut i okända områden.237 I en uppsats 
från Uppsala universitet har visats att samma ristare kunde utföra olika 
ornamentik för att anpassa sig till en släkts preferenser, det vill säga 
släkten bestämde hur stenen skulle se ut och uttryckte därmed sitt sam-
band med andra familjer/områden längre bort.238 Runristarna Amunde, 
Halvdan och Östen håller sig väl inom begränsade områden. Däremot 
har Balle och de två runristarna i den äldsta fasen färdats längre än så. 
Är det en antydan om att de inte heller var vanliga bönder? Ansågs 
deras kunskaper så viktiga att det också motiverade deras längre resor? 
Balle var ju uppenbarligen efterfrågad, av de talrika monumenten att 
döma. Chris Callow visar i en studie om isländska förhållanden på nät-
verk av allianser hos de rikare bönderna, þingmenn som är allierade till 
sina goðar. Nätverken sträckte sig normalt 50–60 km, ibland kunde de 
söka stöd hundratals km bort i en form av politisk gemenskap.239 Med 
reservation för att Island är en annan del av den fornnordiska världen 
än Södermanland, är det intressant att avstånden som här rör allianser 
tycks vara jämförbara med de avstånd som tillryggaläggs av runristarna. 
De områden som diskuterats här och som hålls samman av antingen 
ristarattribueringar eller likartad ristningsteknik mäter fågelvägen 
cirka 16–74 km i sin största utsträckning. Inom dessa områden fnns 
mindre grupper och klungor av runstenar. I vissa fall står några på 
relativt korta avstånd, men mellan grupperna är avståndet cirka 12–20 
km. Vi kan fråga oss vad dessa avstånd representerar. Olika familjer i 
samma område kan naturligtvis resa olika slags runstenar, men likväl 
vara förbundna med varandra. Här kan också vara skillnad mellan den 

236. Källström, 2007, s. 289, 303. 
237. Harrison, 1996, s. 220; Retsö, 2007, s. 43. 
238. Hansson, 1993; Sundquist, 1996.
239. Callow, 2006. 



som gör ornamentiken, den som gör runinskriften (och är skrivkunnig) 
och de tillfälliga medhjälpare som kan fnnas till hands lokalt. Om 
ristaren reser långväga tänker jag mig att dennes egen person är viktig 
för uppdraget, på grund av en ovanlig kompetens, betydelsefull i 
hushållet eller att det är viktigt att det är just familjens egen runristare. 
Om ristaren har en stark koppling till ett visst hushåll är dennes resor 
talande för familjens räckvidd i det geografska rummet. 
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Sammanfattning 

I studien diskuteras runristarnas resor utifrån tidigare arbeten om mobi-
litet i lågteknologiska samhällen utförda inom historia240, ekonomisk 
historia241 och arkeologi242. Runristarnas mobilitet antas vara kopplad 
till dennes status inom hushållet. Först görs därför en orienterande 
översikt av hur ett hushåll kan defnieras och olika syn på dess nätverk 
och sociala kontakter, samt betydelsen av släktskap och allianser. Där-
efter presenteras undersökningsområdet, Södermanland, utifrån tidi-
gare arkeologiska studier samt de runstensområden och runstenscentra 
som urskiljs runologiskt och genom stilgrupper.

Några runristares verksamhetsområden som är kända genom signa-
turer och attribueringar kartläggs geografskt och karakteriseras med 
hjälp av resorna mellan monumenten. Runristarna är Amunde, Halv-
dan, Östen, Tore, Balle, Livsten, Tidkume och Äsbjörn. Till dessa 
kommer runstensgrupperna Järnagruppen, Tumboristaren, Mervalla-
ristaren, Stenkvistagruppen samt Traengruppen. Traengruppen är ett 
specialfall, eftersom det där endast fnns vaga likheter sinsemellan och 
den inte avspeglar en enskild runristare. 

Avstånden som används är det längsta avståndet mellan två monu-
ment av samma ristare, det största avståndet inom ristarens kärnområde 
samt avstånden från kärnområdet till andra lokaler med monument av 
samma runristare. Samma sak görs med två runristare inom den äldsta 
fasen (oornerade stenar) Rak 1 och Rak 2, som har identiferats genom 
analys av ristningstekniken med hjälp av 3D-skanning och statistisk 
dataanalys. Slutsatsen från analys av ristningsspåren på 16 stenar inom 
stilgruppen Rak är att sex olika ristningstekniker kan urskiljas, med 
reservation för metodologiska svårigheter i att bedöma likhet samt på 
grund av varierande vittringsgrad. Det kan tolkas som att sex olika ris-
tare varit delaktiga i dessa 16 runstenar från det senvikingatida run-
stensresandets äldsta skede. 

Fågelvägsavstånden har mätts i spridningskartor och räknats om till 
färdsträckor genom att multipliceras med schablonfaktorn 1,3. De scha-
blonberäknade färdsträckorna har i sin tur räknats om till dagsresor. 
Uppskattningen av dagsresor utgår från två olika mått, efter respektive 

240.Harrison, 1996. 
241. Retsö, 2007. 
242. Stenqvist, 2007. 
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förslag av Stenqvist Millde och Retsö.243 Det antas att en dagsresa kan 
vara 20 km inklusive ärenden och sociala kontakter244, eller max 70 km, 
i hög hastighet och till häst.245 Det längsta avståndet mellan en enskild 
runristares runstenar varierar mellan 2–5 dagsresor, om vi antar en dag-
resa om 20 km. Det tycks som om runristarnas resor kan vara längre i 
den äldsta fasen. Rak-ristarnas resor är jämförbara med de resor som 
görs av Balle och Livsten.

En näraliggande slutsats är att runristare som gjorde längre resor 
troligen också hade högre status, var mer efterfrågade och med fördel 
inkluderades i sällskapet vid besök hos familjens allianser. Eftersom få 
ristare hade möjlighet att rista runstenar längre bort än cirka 100 km, 
den maximala färdsträckan för en runristare i den här undersökningen, 
kan detta också ha varit gränsen för utsträckningen av familjens nät-
verk – åtminstone av den art som motiverade resandet av runmonument. 
Längre bort än så har relationerna inte varit av detta slag. Det utesluter 
inte att andra slags relationer har funnits. De tidiga runristarna, de som 
står bakom de oornerade stenarna, reste längre än ristare gjorde senare 
under 1000-talet. En tänkbar orsak är att det var ont om ristare och man 
ansträngde sig för att hålla ihop den kristna gemenskapen. Eftersom 
ristarna knappast kan ha varit helt oberoende och hade behov av viss 
säkerhet under resorna, kan resornas utsträckning indikera hur långt 
bort det fanns vänner och släktingar. Studien visar också att ristarnas 
lokala mobilitet är jämförbar med en självägande bondes under medel-
tid och tidig modern tid. Det kan vara en antydan om att de också har 
jämförbar status. Runstenar som rests utanför en ristares kärnområde 
bör ha rests av särskilda orsaker. Vissa ristare gjorde aldrig några run-
stenar utanför ett begränsat kärnområde. En sådan är Östen, som hål-
ler sig inom ett litet område, men vars stenar ändå inte tyder på att han 
skulle ha varit mindre skicklig än någon annan – tvärtom. Om skicklig-
het och efterfrågan hade varit avgörande borde han ha haft många till-
fällen till resor. Hans mobilitet kan ha varit begränsad av någon annan 
orsak, exempelvis av den typ av relationer som familjen han tillhörde 
var involverad i. Balles räckvidd är å andra sidan desto större. För Balle 
själv kan det ha betytt att han var mer bekant med olika delar av regio-
nen än många andra, träfade mer folk och hade mer att berätta när han 
kom hem. Det kan ha gjort honom användbar som diplomatisk resurs 
för sitt hushåll, någon som det lönade sig att ta med vid förhandlingar. 
Runmonumenten tyder på ett behov av att bibehålla stabilitet och var-
aktighet i relationer och allianser. Runristarna bidrog därmed till att 
konkretisera och bekräfta vänskap mellan familjer och hushåll. 

243. Stenqvist, 2007; Retsö, 2007.
244.Stenqvist, 2007.
245. Retsö, 2007. 
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Figur 42–60 

Figur 42. Sö 113, Kolunda. Stenkvista sn. Foto: SRI/Riksantikvarieämbetet. Modiferad av författaren. 

Figur 43. Sö 131, Lundby, Lids sn. Foto: Bengt A Lundberg/Riksantikvarieämbetet,1997. Modiferad av författaren. 

Figur 44. Sö 134, Ludgo kyrka. Foto: SRI/Riksantikvarieämbetet. Modiferad av författaren. 

Figur 45. 3D-bild av Sö 134. Av bilden framgår att den nedre delen av stenen är mycket bättre bevarad än den övre. 

När runor valdes ut för analys undveks den övre delen. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt/Riksantikvarieämbetet. 

86 



INLEDNING

Figur 46. Sö 137 Aspa Ludgo, Ludgo sn. Foto: Bengt A Lundberg/Riksantikvarieämbetet. Modiferad av författaren. Sida 1. 

Figur 47. Sö 137, Aspa Ludgo, Ludgo sn. Foto: Bengt A Lundberg/Riksantikvarieämbetet. Modiferad av författaren. Sida 2. 

Figur 48. Sö 161, Råby kyrka. Foto: Runverkets samlingar, fotograf okänd/Riksantikvarieämbetet. Modiferad av författaren. 

Figur 49. Sö 162 Råby, Bärbo sn. Foto: Erik Brate/Riksantikvarieämbetet. Modiferad av författaren. 
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Figur 50. Sö 164, Spånga, Råby-Rönö sn. Foto: H. Faith-Ell/Riksantikvarieämbetet, 1928. Modiferad av författaren. 

Figur 51. Sö 165, Grinda, Spelvik sn. Foto: Bengt A Lundberg/Riksantikvarieämbetet, 1985. Modiferad av författaren. 

Figur 52. Sö 166, Grinda, Spelvik sn. Foto: H. Faith-Ell/Riksantikvarieämbetet, 1930. Modiferad av författaren. 

Figur 53. Sö 307, Igelsta, Östertälje. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt, 2012 (RAÄ). 

88 



INLEDNING

Figur 54. Sö 319, Sannerby (nu Stäringe), Årdala sn. Foto: H. Faith-Ell, 1930 (RAÄ). Modiferad av författaren. 

Figur 55. Sö 360, Bjuddby, Blacksta sn. Foto: H. Faith-Ell, 1928 (RAÄ). Modiferad av författaren. 

Figur 56. Sö 367, Släbro, S:t Nikolai. Foto: Bengt A Lundberg, 1989 (RAÄ). Modiferad av författaren. 
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Figur 57. Sö 370, Ludgo kyrka. Foto: H. Faith-Ell, 1935 (RAÄ). Modiferad av författaren. 

Figur 58. 3D-bild av Sö 370. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt (RAÄ). 

Figur 59. Sö Fv1954;20, Nolinge, Grödinge sn. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt, 2012 (RAÄ). 

Figur 60. Sö Fv1973;189, Julita herrgård, Julita sn. Foto: Runverkets samlingar, Å. Grundström (RAÄ). Modiferad av författaren. 
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