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Till tolkningen 
af 

Nordens äldsta runeinskrifter. 

Af 

Viktor Rydberg. 

Sedan George Stephens i sitt storartade verk "The Old-
Northern Runic Monuments of Scandinavia and England" skänkt 
vetenskapen en med största omsorg åstadkommen urkundbok 
öfver de äldre runeinskrifterna, har en granskning af dessa kun-
nat börja med något hopp om att ljus efter hand skall spridas 
öfver deras språkformer och sakinnehåll. Hindren, som härvid 
möta, äro dock många och särskildt med afseende på den ble-
kingska gruppen af äldre runstenar sådana, att mer än en af våra 
språkmän och runkännare uttalat misströstan om möjligheten att 
här i alla stycken komma till målet. 

Under dylika förhållanden är det endast i sin värma för sa-
ken författaren till dessa rader eger sin ursäkt för att han vågar 
uttala några egna meningar i detta ämne. De gälla tre af dessa 
äldre runstenar: Björketorpstenen i granskapet af byn Leråkra i 
Medelstads härad, Blekinge, Stentoftestenen vid Sölvesborg och 
Tanumstenen i norra Bohuslän. 

1. Björketorpstenen (Pl. 6 och 7). 

Denna minnesvård är ristad med följande mynder, som pro-
fessorerne Stephens och Bugge läsa på nedanstående sätt: 

1:sta raden: 



235 

2:dra raden: 

˚<runor>
  

  

Utom det att Stephens ser i runan X ett Æ, Bugge ett A, 
skiljer sig deras uppfattning af myndernas ljudvärde i följande
punkter:

Y uppfattas här, som annanstädes, af Stephens som kort A, 
medan Bugge tyder denna runa som ett f. d. S, hvilket öfver-
gått till ändande R. 

X tydes af Stephens som långt A, då Bugge deremot å Björke-
torpstenen   gör ingen skilnad mellan Y och X, hvilka båda gälla
för honom som N. 

Den 39:de mynden, som på stenen är otydlig, läses af Ste-
phens som O, af Bugge som G. 

Den 60:de mynden, hvars utseende är tvetydigt, tages af 
Stephens som L, af Bugge som K. 
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Det ligger i sakens natur, att denna olika uppfattning af en 
del runors ljudvärde på Björketorpstenen skulle i sin mon med-
verka till en fullständig olikhet i de båda vetenskapsmännens 
tolkning af inskriften. 

Stephens' tolkning. 

Det vill säga: 
Sæath dog i strid ute i Æavel. Här mäla oss dessa runor 

hans ära; ja, han slog många hjeltar och vann heder. Nu hvi-
lar han i ro. Uthær och Ebbe den vise (ristade runorna). 

Sæath är enligt denna tydning ett mansnamn, som här för-
sta gången förekommer ; Æavel ett ortnamn, som ej låter med 
visshet tolka sig. 

Bugges tolkning. 
SAR T hAT BAR UT R 

Den som detta bryter, 
UTI A R WELA DAUDE 

för handen är visserligen döden. 
HAERA MALAUSR 

Här mållös 
GINARUNAR ARAGEU 

kraftrunor argheten
FALAH AK HADR OAG 

dolde jag Hadd. Jag fruktar 

SÆATh ÆT BÆRUTA 
Sæath i strid 

UT I ÆAWELÆ DÆUDE
ute i Æavel dog. 
HÆERÆ MÆLÆ USA(O) 

Här mäla oss 
IAÆ RUNÆA ÆRÆ GEU 
dessa runor ära; ja 
FÆLÆ HÆLHÆDA OAG 
många hjeltar slog, 

HÆIDAR UA O ROAU 
heder vann. Eger ro. 

UThÆR ÆBÆ SBÆ 
Uthær Ebbe den vise. 
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HAIDRRU(nar) NORONU 
hedersrunor de nordiska. 

Det vill säga: 
Om någon bryter detta minnesmärke, då drabbar döden ho-

nom visserligen. Här ristade jag, Hadd, mållös i dunkla tecken 
arg trolldoms kraftrunor. Jag rädes för de nordiska heders-
runorna. 

Raden på stenens andra sida läses af Bugge: 
UThARABASBA = úÞarfaspá = förbannelse. 

Förslag till ny tolkning. 

Samtliga de nittio runornas ljudvärde uppfattar jag på samma 
sätt som professor Bugge, med det enda undantag, att jag i den 
60:de mynden ser, i likhet med professor Stephens och efter 
jämförelse med en liknande mynd å Stentoftestenen, ett L, icke 
ett K. 

Hvad inskriftens syfte och hufvudmening vidkommer, öfver-
ensstämmer den tolkning, jag tager mig friheten här lemna, med 
professor Bugges. Inskriften innehåller nämligen äfven enligt 
min tydning en afskräckande varning till grafsköflare. I enskild-
heterna deremot är afvikelsen stor. 

Jag läser och delar inskriften på följande sätt: 
SAR ThAT BARUTR 

UTI AR VELADAUDE HAERAMALAUSR. 
GINARUNAR ARAGE 

UFALA HAL; 
HADR OAG HAIDR 

RUNO RONU. 
Och på stenens baksida: 

UThARABASBA. 

SAR, isl. sá er, den som. 
ThAT, isl. Þat, detta, nämligen kummel eller märke. 
BARUTR isl. brýtr, bryter. Bokstafven A i detta ord, å 

Björketorpstenen tecknad *, är ett af de många å de äldre Ble- 
kingsstenarne, men äfven å andra runvårdar i vidt skilda orter
förekommande prof på en   märkvärdig och, som det vill synas, 
systematisk öfverflöds-vokalisering, hvilken gjort sig gällande un-
der ett visst utvecklingsskede af det fornnordiska språket och som 
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icke saknar motstycke i andra tungomål. Denna öfverflödsvoka-
lisering, som synes haft sin grund i en drift att uppmjuka de 
genom kraftiga konsonantmöten utmärkta orden, eger rum inuti 
dessa, särdeles invid liqvida l, m, n och r. 

Å Björketorpstenen finna vi sålunda: 
Barutr för Brutr, 

Haeramalausr för Hærmlausr, 
Aragi för Argi, 

Utharabasba för Uthrapaspa ;
å Istabystenen, der öfverflödssjelfljudet tecknas \: 

Harivulafa för Harivulfa (Herjulf), 
Hadhuvulafr för Hadhuvulfr (Hodulf), 

Haeruvulafir för Hæruvulfir (Hjorulfsson), 
Warait för Wrait; 

å Stentoftestenen, der öfverflödssjelfljudet tecknas *: 
Hadhuvolafr för Hadhuvolfr, 

Harivolafr för Harivolfr, 
Heramalas för Hermla(u)s, 

Arage för Arge; 
å Gommorstenen, der öfverflödsvokalen tecknas *: 

Iadhuvolafa för Iadhuvolfa (Hadhuvolfa ?) ;
å Varnumstenen (i Vermland), der öfverflödstecknet är \: 

Harabanar för Hrabnar (Hrafnar ). 
Som regel hafva runristarne iakttagit att icke vokalisera 

framför det ändande R i nominat. sing. af substantiv och adjek-
tiv eller i pres. sing. efter stammedljud. 

UTI AR, isl. úti er, för handen är. Uttrycket elliptiskt, så-
som ofta i eftersatsen till en försats, som börjar med "den som". 
Meningen är: "Om någon bryter detta märke, för honom är svek-
död för handen". - En möjlighet, som må i förbigående påpe-
kas, är att UTIAR skulle kunna stå för UITIAR, isl. vitjar, hem-
söker, hvilket ger samma mening. 

VELADAUDE, isl. véladauði, svekdöd, nom. sing. mask. Sam-
mansatt ord af vél, konst, list, svek, och dauði, död. 

HAERAMALAUSR, harmlausr, harmlauss, attribut till vé-
ladauði, af harmr, sorg, sorgväckande orsak, och lausr, lös, som 
icke ledsagas af (något), som icke framkallar (något). 

GINARUNAR, isl. ginnrúnar, kraftrunor. Jämför ginnregin, 
de mäktige gudarne, ginnheilagr, särdeles helig. 
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ARAGE för ARGE, argi, pres. konj. 3 pers. plur. af arga, 
göra ondt, uppreta, skrämma. Jämför isl. argr, rädd, omanlig. 

UFALA-HAL, úfalla-hal, olycksmenniska, ackus. sing. Sam-
mansatt af úfall, olycka, och halr, man; äfven: en till Hels bo-
ning dömd menniska. 

HADR, Haðr, personifikation af háð n., hån. 
OAG, ok, og, och. Ordet förekommer på runstenarne i de 

mest skiftande former. 
HAIDR, Heitr, personifikation af heit n., hot. 
RUNO RONU, rúnu runnu. Rúnu dativ af rúna. Runnu 

imp. ind. pl. af renna, släppa lös, låta löpa, sätta i fart, hetsa. 
Jämför hundum renna. Rúnu renna kan här hafva dubbel me- 
ning: utarbeta kraftrunan och hetsa henne, släppa henne lös mot 
grafrånaren. Man kan också dela RUNOR ONU, rúnar unnu, 
der unnu är imp. ind. pl. af vinna, utföra, verkställa, arbeta, ut-
arbeta, hvilket gifver lika god mening. Men då det andra R i 
ordningen å runstenen är tecknadt |R, ej |Y finale, och då rúna 
förut å Björketorpstenen förekommer med pluralformen rúnar, ej 
rúnor - former, som för öfrigt nyttjats samtidigt i samma bygd 
- torde den förra delningen vara att föredraga, helst uttrycket 
genom henne får mer af den poetiska hållning, som inskriftens 
slutformel eger. 

På stenens andra sida: 
UThARABASBA, úÞrapa-spá, sammansatt ord af úÞrap, sann-

färdigt tal, motsatsen till Þrap, löst tal, samt spá, spådom. Så-
ledes: sannfärdig spådom. 

Min tolkning skulle sålunda få följande lydelse: 

I. 
Rubriken 

(å stenens baksida). 

UÞrapaspá 
Sannfärdig spådom. 

II. 
Varningen. 

Sá er Þat brýtr, úti er véladauði harmlauss. 

Den som bryter detta kummel, honom hemsöker osörjd svekdöd. 

16 
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III. 

Ändformeln. 

Ginnrúnar argi 
Ufalla hal. 
Háðr ok Heitr 
Bunu runnu. 

Kraftrunorna skrämme olycksmannen! Hån och Hot hetsade 
(eller ristade) runan. 

Rånaren rädes 
för kraftens runor! 

Runan hetsats 
af Hån och Hot. 

Ändformeln bildar, som man finner, en vers med stafrim och 
har till fullo skaplynnet af ett hedniskt trollspråk. 

Är det en slump, eller kan det vara något mer, att Háðr och 
Heitr (Hod och Heid), personifikationer, som här göras till kraft-
runors upphof, till lössläppare af dylikas vilda magt, samman-
klinga med Hoddropnir och Heiðdraupnir, som i Sämunds edda 
ställas i samband med "hugrunornas" uppkomst? Ur den enes 
hufvud och den andres horn dröp, heter det, en saft, af hvilken 
Oden danade hugrunorna. 

"Hugrúnar skaltu kunna, 
ef Þu vilt hverjum vera 
geðsvinnari guma; 
Þær of réð, 
Þær of reist, 

Þær of hugði Hroptr 
af Þeim legi, 
er lekið hafði 
or hausi Heiðdraupnis 
ok or horni Hoddropnis." *) 

(Sigrdrifumál v. 13.) 

*) "Hugrunor skall du kunna, 
vill du vettigare vara 
än hvarje annan; 
dem rådde, 
dem ristade, 
dem utgrundade Ropt, 
af den vätska, 
som drupit hade 
ur Heddröpnes skalle 
och Hoddropnes  horn." 
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2. Stentofte-vården (Pl. 8 och 9). 

Om denna runeinskrift vill jag här endast meddela några 
spridda iakttagelser och förslagsmeningar. Professor Stephens' 
tydning af densamma, för hvilken jag hänvisar läsaren till hans 
stora ofvan nämnda verk, synes icke hafva tillfredsstält öfrige 
språkmän och runkunnige; men, så vidt jag vet, har hit intills 
intet annat försök till tolkning af dessa gåtfulla runrader varit 
offentliggjordt. Deremot har den åsigt af en utmärkt vetenskaps-
man, som annars icke skyggar för svårigheter, senare uttalats, 
att någon sammanhängande mening alldeles icke vore att finna i 
denna inskrift, utan skulle hon helt enkelt vara en slumpvis gjord 
sammanställning af rungrupper, lånade från andra vårdar, bland 
hvilka Björketorp- och Istabystenarne, utan att den lånande run- 
ristaren dermed haft annan afsigt än att fylla hällens ytor med 
en skrift af outransakligt innehåll. 

Jag djerfves vara af annan tanke, ehuru jag är långt ifrån 
att hafva öfvervunnit de svårigheter, som ställa sig i vägen för 
en genomgående, på kända eller bevisliga språkföreteelser 
stödd tydning. Emellertid synes mig framgå af hvad jag 
trott mig kunna läsa, att vi här hafva att göra med ett sidostycke 
till Björketorpstenen, att inskriften utgör en följd af hotelser till 
kummelbrytare och grafrånare, samt att runristaren uppmanar 
kumlets innebyggare eller dem, åt hvilka vården är rest, att till-
intetgöra slika, som våga störa deras ro eller nedbryta deras 
minnessten. Som man vet, framställa också sagorna de högsattes 
andar som lefvande i sina grafvar och kämpande med helgerånare, 
hvilka vågat inträda i dessa. 

Så möter oss följande runflock: 
< runor>  
 

 
Vid delningen af denna bokstafsgrupp i ord har man nästan 

öfver allt pålitligt stöd dels i R finale, här tecknadt , dels i H, 
som vanligast förekommer i ett ords början, dels äfven i mot-
svarigheter å Björketorpstenen. Jag delar fördenskull: 

HIDER RUNGNO HERAMALA(U)SAR ARAGE UVMUCN 
UHELA HEDERA. 
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HIDER, Björketorpstenens HAIDR, Heitr, personifikation af 
Heit n., hot. 

RUNGNO, imperativ. Sammansatt af rúna och gnúa, ingnida, 
inpregla. 

HERAMALA(U)SAR, ack. pl. fem. af harmlauss, osörjd. Jäm-
för Björketorpstenens HAERAMALAUSR. 

ARAGE, f. pl., argi, elände. Jämfor Björketorpstenen. 
UVMUCN, ofmykn; järnfor isl. ofmugr, ofmagn, stor mycken-

het, öfvermagt. 
UHELA, gen. plur., uheill, olycka. 
HEDERA, isl. héðra, härstädes. 
Meningen skulle således vara: 
Hot, runrista osörjdt elände, en öfvermängd af olyckor här-

städes! 
Omedelbart på denna runflock följer ordet <runor> GI-

NORONOR, motsvarande Björketorpstenens GINARUNAR, kraft-
runor. Derefter komma sex eller sju till största delen nästan 
utplånade mynder, som således ej låta läsa sig med någon säker-
het, hvarefter följer ordet BARIUTI eller BARIUTIDh, som sy-
nes svara till Björketorpstenens BARUTR och hafva sin förkla-
ring uti brjóta nedbryta, brjótr nedbrytare. 

Härmed torde något ljus vara kastadt öfver inskriftens senare 
och större del. Den förra hälften utgöres af foljande fyra rader: 

hvilka jag läser: 

<runor>

 

AIU HABORUMR 
AIU HAGESTUMR 

HADhUVOLMFR GAF(S?) 
HARIVOLAFR MA 

Vidkommande tolkningen af dessa rader har jag endast att 
framställa några förslagsmeningar, hvilkas värde jag för ingen 
del öfverskattar. 

Samtliga de här på R finale slutande orden uppfattar jag 
som maskulina substantiv i nominativ eller vokativ kasus. Om 
märkelsen af två bland dessa, Hadhuvolafr och Harivolafr, kan 
intet tvifvel ega rum. Det är namnen på dem, åt hvilka vården 
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är rest. Redan det yttre synes röja, att de fyra raderna bilda 
en formel, i hvilken de två första, som börja med AIU, utgöra 
en parallel, de två senare en annan. Frågan är då, om icke 
HABORUMR skulle kunna tydas som sammansatt af HABO, hábu, 
högbo, poetiskt uttryck för graf, grafhög, samt af RUMR, substan-
tivisk frände till verbet ryma, bortrödja, så att ordets märkelse 
vore grafrödjare, samt om icke AIU kan tagas som en form af 
den isländska interjektionen ay, avvi, ve! olycka öfver! eller som 
oblik kasus af ett aja, smärta, olycka. 

Frågan är vidare, om icke HAGESTUMR, stäende parallelt 
med HABORUMR, skulle kunna tydas som sammansatt af geni-
tiven haugs af haugr, grafhög, och TUMR, substantivisk frände 
till verbet toema, tömma. Jämför uttrycket toema hús. Att run- 
ristaren skrifvit HAGES för HAUGES är i fullständig analogi 
med att han skrifvit HERAMALASAR för HERAMALAUSAR 
och att han öfver hufvud undvikit tveljudteckningen såsom i HIDER 
för HAIDR, en egendomlighet, som kan hafva tillhört hans ort-
mål eller tid. HAGESTUMR eller HAUGISTUMR skulle då ty-
das grafhög-sköflare, och inskriftens två första rader tolkas sålunda: 

Ve grafplundraren! 
Ve högsköflaren! 

De återstående två raderna stå omedelbart framför den im-
perativa sats, hvari HOT uppmanas att runrista olyckor öfver 
helgerånaren. Den förmodan ligger då nära till hands, att de 
korta orden GAF(S?) och MA, som följa namnen HADhUVOLAFR 
och HARIVOLAF R, äro verb uti imperativ form. Vidkommande 
GAF(S?) vill jag dess mindre våga en tydning, som den sista 
runan i nämnda ord har en tvetydig form; men med hänseende 
till MA, lär detta ord svårligen kunna uppfattas annorlunda än 
som det isländska má, slita, utrota, utplåna. 

Inskriftens tankegång i hans helhet skulle då vara följande: 
Ve grafplundraren! 
Ve högsköflaren! 
Hodulf  -  -  -! 
Herjulf, sönderslit honom! 

Hot, ingräf i runor osörjdt elände, ett öfvermått af olyckor 
härstädes! 

Kraftrunorna [skrämme?] vårdbrytaren! 
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Skulle någon eller några af runvetenskapens målsmän med 
ynnest upptaga dessa mina försök till tolkning af två bland våra 
äldsta och mest svårtydda runeinskrifter, vore det för mig 
högligen glädjande. Till både tröst och ursäkt gäller vid 
misstag på detta område den hedna skaldens rön: 

Þat verðr mörgum manni, 
at um myrkvan staf villist. 

3. Tanumstenen (Pl. 10.) 

Ehuru jag för icke länge sedan offentliggjort å annat 
ställe*) ett försök till tydning af den lika korta som mycket 
omordade inskriften å denna bohuslänska sten, ber jag att nu 
få återkomma till ämnet. 

Inskriften är, i omvänd ordning, denna: 

<runor>

Förut har jag uppfattat mynden |Y såsom redan på Tanum-
vården egande det ljudvärde, nämligen M, hvarmed hon upp-
träder på yngre runstenar. Denna gång önskar jag framhålla, 
att den mening, som jag uti inskriften tror mig hafva funnit, väl 
förliker sig med professor Bugges onekligen sannolika antagande, 
att |Y äfven här är ett ändande R. Jag kan således fullständigt 
sluta mig till den ärade språkforskaren, då han läser runorna på 
följande sätt: 

ThRA WINgANHA I T I N ARWAS. 
Prof. Bugge delar och tyder denna bokstafsrad sålunda: 
Thrawingan haitinar was: "Den var kallad Thrawinges". 
De inkast prof. Stephens gjort mot sannolikheten af denna 

tydning synas mig svåra att afvisa. Jag kan derför ej annat än 
fasthålla vid min egen delning och tolkning af inskriftens fjorton 
första mynder, hvarigenom man vinner en okonstlad mening, 
uttryckt i former, som ej äro hypotetiska, utan i allo tillfreds-
ställa den fornnordiska språklärans kraf. Delningen är denna: 

Thra vingan haitin. 

*) I "Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia", första häftet, sid. 89 följ. 
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Thra, is l. Þrá, fem. af adjektivet thrar, isl. Þrár: ihärdig: 
afsedd att vara oslitlig, varaktig. 

Vingan, fem., fornsvenska och isl.: 1) knytande af vänskaps-
band; 2) vänskap. 

Haitin, isl. heitin part. pass. fem. nom. sing. af heita, göra 
löfte, lofva. 

Således : "Trofast vänskap lofvad". 
De återstående bokstäfverna ARVAS kunna icke delas an-

norlunda än ar vas, ord som medgifva en dubbel utläggning. 
Vas kan vara antingen, som prof. Bugge antager, imperf. 

ind. af vasa, vara, isl. vesa, vera, eller imperativ af samma verb. 
Ar kan vara antingen den isl. relativa partikeln er = som, 

eller det af vingan styrda femininet af arr, isl. árr, hvars vanliga 
märkelse är tidig (jämför arla), men som i likhet med det ad-
verbialt nytjade ár kan hafva utvidgat sitt område till begreppen 
stadig, ständig, oaflåtlig. Jämför Skirnismál v. 27: 

Ara Þúfu á
Skaltu ár sitja, 
horfa ok snugga heljar til *). 

I det ena fallet skulle vi då hafva en elliptisk sats framför 
oss, innebärande: Þrá vingan heitin (svd Þrá) er (vingan) vas: 
så varaktig vänskap lofvad som vänskap någonsin fanns. 

I det andra fallet vore tydningen 
Þrá vingan heitin ár vas ! 
Vare utlofvad trofast vänskap oaflåtlig! 

Tanken är i båda fallen densamme. 
Jag vågar, som förut, tillägga, att ingen ting öfverraskande 

ligger deruti, att bland de tusental inskrifter, som kommit till 
vår tid, finna åtminstone en, som tyckes syfta på det heligaste 
band våra förfäder kände: vänskapen, vare sig i fosterbrödra-
lagets form eller i annan, framför allt, då man påminner sig, att 
ett löfte troddes vinna ytterligare helgd eller styrka genom 
runornas kraft. Att namn icke nämndes är ej mer än man kunde 
vänta, då vartecknet vidkom endast dem. som runorna gälde, 
och ingen annan. 

*) Å örnetufva 
skall du ständigt sitta, 
bidande vänd åt Hels boning." 
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Genom herr professoren Stephens' välvilja äro vi i tillfälle att 
här (pl. 6-9) återgifva de präktiga afbildningar af Björketorp- och 
Stentofte-stenarne som pryda hans stora runeverk. 

Björketorpstenen är en af Sveriges vackraste runstenar. Hö-
jande sig 13 fot öfver marken står den väldige granitvården, 
skonad af tiden, ännu på den plats han i mer än ett årtusende 
prydt. Runorna, af omkring 6 tums höjd, äro alla, med endast ett 
eller två undantag, tydliga. - På elfva stegs afstånd resa sig två andra 
omkring 10 fot höga bautastenar, hvilka dock sakna runeinskrift. 
Professor Stephens har å sid. 168 i sitt verk meddelat en vacker 
tafla framställande denna af björkar skuggade grupp af minnes-
stenar, en af de märkligaste i Norden. 

Stentoftestenen påträffades omkring år 1825 liggande kull-
fallen på något afstånd från det ställe der han sedan restes, helt 
nära Sölvesborg. Hans höjd ofvan jord var omkring 4,5 fot. 
För att skydda honom mot vittring flyttades han år 1864 till 
vapenhuset i Sölvesborgs kyrka, der han nu står. 

Äfven Tanumstenen är funnen kullfallen. Länge låg han 
som bro öfver ett dike vid Kalleby, en half mil söder om Tanums 
kyrka, tills han för några år sedan restes invid denna kyrka. 



Runsten vid Björketorp i Blekinge. Ena sidan. (Sid. 234.) 

PL. 6



PL. 7. 

Runsten vid Björketorp i Blekinge. Andra sidan. (Sid. 234.) 



PL. 8. 

Runsten vid Stentoften nära Sölvesborg i Blekinge. Ena sidan. (Sid. 241.) 



PL. 9. 

Runsten vid Stentoften nära Sölvesborg i Blekinge. Kanten. (Sid. 241.) 



PL. 10. 

Runsten nu rest vid Tanums kyrka i Bohuslän. (Sid. 244.) 




