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Granskning och uppmålning av runinskrifter i 
Skåne län 2013. 
Den 17 till 20 september 2013 granskade jag och uppmålade ett 

antal runstenar i östra och sydöstra Skåne.  

 
Nf 1997, Färlöv 
I september 2012 granskade jag och målade runinskriften på den 

runsten som hittades hösten 1997 i Färlöv norr om Kristianstad 

(dnr 423-5802-1997).  Då jag blev avbruten av en regnskur innan 

jag var riktigt klar återvände jag till stenen ett år senare framför allt 

för att titta närmare på de ristningar längst upp på baksidans 

vänster sida som Magnus Källström uppmärksammade 2010. 

Ristningarna ser ut som tre t-runor med dubbelsidig bistav, på var 

sin sida om huvudstavarna finns två djupa runda prickar. När de 

har tillkommit eller vilken innebörd de kan tänkas ha är oklart.  

   

  
Nf  1997 framsidan                          Ristningen på baksidan 
 

Datum 2013-12-02 
Klassificering       
Dnr 3.5.1-2288-2014 
 
Avdelning 
Förvaltningsavdelningen 
Enhet Kvs 
Författare Thorgunn 
Snædal  
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DR 344 och 345 Simris kyrka 
Runstenarna stod fram till 1998 på gräsmattan vid prästgården då 

de flyttades till sina nuvarande platser öster om kyrkan, nära 

ingången till kyrkogården, tyvärr saknar de skyltar.  

 
DR 344 och 345 vid Simris kyrka efter uppmålning 

 

DR 287 Bjäresjö kyrka 
I september 2012 målade jag runorna på runstenen vid Bjäresjö 

kyrka (jfr dnr 3.5.1-0073-2013). Vid imålningen använde jag en 

linoljebaserad mönjefärg som tagits fram av Kenth Klasén på F-

avdelningens enhet för konservering. Innan jag blev riktigt klar med 

uppmålningen blev jag avbruten av ett häftigt regn. När jag återkom 

till Skåne och Bjäresjö kyrka ett år senare för att avsluta 

uppmålningen upptäckte jag att föregående års uppmålning tyvärr 

hade påverkats av regnet. Färgen hade flutit ut på många ställen 

så att uppmålningen ser kladdig ut. Färgens nyans är dessutom fel, 

brunrosa i stället för brunröd (faluröd).  Skylt saknas. 

 
 
 



 

3 (8) 

DR 287 2012 DR 287  2013 
 
 
DR 289, Bjäresjö socken, Bjärsjöholm  
Stenen står i slottsparken och uppmålades senast 1992 därför 

fanns rätt mycket färg kvar i ristningslinjerna och uppmålningen 

behövde endast påbättras något.  Stenen saknar tyvärr en skylt. 

 

  
DR 289 före och efter uppmålning 
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DR 290 och 291 Sövestads socken, Krageholms slott 
Stenarna vid Kragehoms slott upprustades senast 1981. Då 

återstod mycket av den flerfärgade uppmålning som professorn i 

Lund Ivar Lundquist gjorde på 1960-talet, speciellt på DR 291. 

Dessa rester är nu betydligt svagare, men inte helt borta. Tyvärr 

saknar båda stenarna en skylt. 

  
DR 290 före  och efter uppmålning  
 
 

  
DR 291 före och efter uppmålning. 
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DR 294 Baldringe kyrka 
Efter rengöringen 2011 var alla spår av uppmålningen från 1989 

borta. Ristningen är grund och nedvittrad och svår att se i utan 

målarfärg eller lämplig belysning. Skylten är mycket gammal men 

dock läslig.  

  
DR 294 före och efter uppmålning 
 
 
DR 338 Glemminge kyrka 
Alla spår av tidigare uppmålningar var borta, vilket gjorde den 

vackra och intressanta inskriften rätt svår att följa. Tyvärr saknas 

en skylt. 
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DR 338 före och efter uppmålning 
 
DR 339 Stora Köpinge kyrka 
Alla spår av tidigare uppmålningar var borta, men ristningen är 
jämförelsevis tydlig även utan imålning. Den är skyltad med en 
lustig gammeldags skylt som dock fungerar fortfarande. 
 

 

 

 
DR 339 Stora Köpinge kyrka före och efter uppmålning 
 
DR 343, Östra Herrestads kyrka 
I stort sett alla spår av uppmålningen från 1993 var borta. Tyvärr 
saknar även denna sten en skylt. 
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DR 343 Östra Herrestads kyrka efter uppmålning 
 
LUND 
DR 298 Dalby, nu vid Kulturen i Lund 
Denna lilla sten står tillsammans med fyra andra runstenar vid 

Kulturen i Lund. Den rengjordes och uppmålades så sent som 

2006, men eftersom stenen var nedsjunken i marken så att de 

nedersta runorna inte var synliga, rengjordes den, sattes på ett nytt 

fundamen och vändes ett halvt varv så att inskriften nu vetter mott 

Lundagård liksom de andra stenarna framför Kulturen.  
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DR 298 före och efter uppmålning 
 

 

Runstenskullen i Lundagård 
De flesta av de sex runstenarna vid runstenskullen  är ännu i gott 

skick efter uppmålningen 2006. Uppmålning av DR 337 från 

Valleberga förbättrades dock något. 

 

Övrigt 
Efter de senaste fem årens upprustning av runstenar i Skåne 

återstår endast ett fåtal stenar att upprusta men dessa har inte 

restaurerats sedan början av 1980-talet. Det gäller DR 259 Fuglie 1 

som står på en bronsåldershög invid kyrkogården, DR 260 Fuglie 2 

som står på Fuglie kyrkogård; DR 262 vid Fosie kyrka; DR 264 i 
Vissmarlöv, Hyby socken; DR 266 som står i trädgården till 

Stenshögsgård i Hjärup/Uppåkra söder om Lund; DR 271 vid 

Tullstorps kyrka samt DR 321 vid Ålstorp i Västra Karaby socken. 

Även dessa stenar borde upprustas de närmaste åren. Många av 

de upprustade stenarna saknar dessutom acceptabel skylt.   
 

Stockholm den 27 januari 2014 

 

 

Thorgunn Snædal  

 

Kopia till:  

Kulturen i Lund 

Länsstyrelsen i Skåne län 


