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Förord

Runor och runinskrifter fascinerar och engagerar många. Såväl fack
mannen som lekmannen finner dessa originaldokument från tiden då 
skriften introducerades på allvar i vårt land spännande, vackra och 
fantasieggande. Johannes Bureus, vår förste riksantikvarie, började 
redan på 1590-talet dokumentera och studera runristningar. Han var 
författare till den uppmaning som 1630 utgick från kung Gustav II 
Adolf till alla antikvarier och hävdasökare att studera spåren av vårt 
lands historia. I den allra första punkten sägs uttryckligen att de ska 
samla uppgifter om alla gamla runinskrifter, både söndriga och hela, 
om hur de är uppresta i landskapet och om vilka berättelser som är 
knutna till dem.

Runristningar är en fornlämningstyp som är lätt att identifiera och 
studera i kulturlandskapet. Genom sin placering hjälper de oss att se 
och förstå hur människor på 1 ooo-talet färdades i landet. Eftersom 
runstenarna ofta restes vid vägkanten ger de oss kunskap om den 
tidens vägnät. En runinskrift är också en utmaning för den som vill ta 
till sig, läsa och förstå det skrivna budskapet. Språket är svenska, men 
en tusen år gammal svenska. Mycket har hänt med språket under en 
så lång tidsperiod. Men många ord kan man trots allt med lite övning 
känna igen och förstå. Runstenstexterna för oss nära de människor 
som bodde och verkade i olika delar av vårt land. Vi får lära känna



många av våra förfäder till namnet. Vi får veta en hel del om vart de 
reste, vad de kallade näraliggande och fjärran platser och hur den nya 
religionen, kristendomen, växte sig stark. Vi får också en inblick i 
runornas användning under de första århundradena efter Kristus och 
bruket efter kristendomens införande då runskriften användes paral
lellt med de latinska bokstäverna. Runstenar förekommer egentligen 
bara i Skandinavien och framför allt i Sverige. Därför är det naturligt 
att Riksantikvarieämbetet ger ut en bok om vårt lands runristningar.

Inger Liliequist 
Riksantikvarie
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Mervalla i Ytterselö 
socken i Söderman
land. Inskriften lyder: 
Sigrid lät resa denna 
sten efter Sven, sin 
make. Han ofta 
seglat till Semgallen 
med dyrbart skepp 
kring Domesnäs.

På föregående 
uppslag. Detalj av 
runblocket vid Kol
sundet, Söderman
land. Inskriften lyder: 
Björn och Gärdar lät 
hugga stenen efter 
sina bröder Viking 
och Sigfast. Gud 
hjälpe deras själ 
bättre än de kunde 
förtjäna.
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Runornas ursprung och historia

//> Det enda vi säkert vet om runornas ursprung och äldsta
historia är att den förlorar sig i historiens dunkel. I sin bok 

^ Runinskrifter i Sverige säger Sven B.F. Jansson: »Det ganska 
torftiga material som för närvarande står till buds för dryf

tandet av frågan var och när runorna har skapts, utgör en förträfflig 
grund för luftiga konstruktioner.«

Trots detta konstaterande finns det några hållpunkter som kan an
vändas för att placera in runorna i sitt historiska sammanhang.

Runorna har flera likheter med de alfabet som var i bruk i Medel
havsområdet under århundradena före Kristi födelse, bland annat 
de nordetruskiska alfabet som användes av romarna innan den klas
siska kapitalskriften infördes vid vår tideräknings början. Något eller 
några av dessa alfabet bör ha varit runornas förebild.

Fynden visar att runorna brukats av alla germanfolk, men de äldsta 
fynden härstammar alla från nordgermanernas områden: Schleswig, 
Jylland, Själland, Skåne. Att runorna tidigt spreds ännu längre norrut 
och österut framgår av att bland de äldsta runfynden, det vill säga 
från zoo-talet, finns ett spjutblad från Oppland fylke i Norge och ett 
spjutblad från Gotland.

Det är också tydligt att oavsett var runorna skapades så användes 
de och utvecklades i först och främst Skandinavien. På kontinenten

wmn nimim



kom runorna ur bruk redan vid folkvandringstidens slut och av 
de sammanlagt cirka 360 inskrifterna med äldre runor här

stammar endast ett sextiotal från kontinenten.

På
guldbrak
teater) från 400- 
talets Vadstena finns 
hela den urnordiska 
runraden.

RUNRADERNA
Den ursprungliga runraden hade 24 tecken. Varje 
runa hade ett namn som började med det ljud 
som runan betecknade. Sålunda hette u-runan ur 
(oxe), t-runan Tyr (guden) och s-runan sol. Syftet 
med dessa namn är dunkelt, möjligen har de helt 

enkelt tillkommit för att underlätta inlärningen av 
runorna.
Den äldre runraden kallas den urgermanska eller den 

urnordiska. De 24 tecknen var indelade i tre grupper, så kall- 
lade ätter, med åtta runor i vardera gruppen.

Den urnordiska runraden

fNMR<Xr N ł I * t: J Y*
fujjarkgw hni j p i R s tbemlngdo

Den äldre runradens teckensystem återgav de urgermanska språklju
den utmärkt, men under 600- och 700-talet förändrades germanskan 
snabbt och språkutvecklingen krävde en modifiering av skriften.

Mot slutet av 700-talet infördes den nya runraden, där antalet 
tecken reducerats till 16. Detta teckensystem finns i två huvudvarian
ter, normalrunor och kortkvistrunor, samt en tredje ännu mera för
enklad variant som brukar kallas stavlösa runor eller hälsingerunor, 
där varje tecken är reducerat till sitt mest särskiljande drag (se sidan 

49)-
Det nya teckensystemet måste vara resultatet av en medveten skrift

reform och det tycks ha tagits i bruk ungefär samtidigt i hela Skandi
navien. Ursprungsområdet för det nya teckensystemet kan därför inte 
med säkerhet fastställas.

ił hmhKł RITTTT"



Den vikingatida runraden

r n D + k v * ł i + h r b r r å
r n p h r Y ł h m ' 1 y r r .
f u j) o r k h n i a s t b m 1 r

Normalrunorna (överst) är mera dekorativa och har därför mest an
vänts till inskrifter på resta stenar. Kortkvistrunorna (underst) är enk
lare och har troligen använts som snabbskrift för dagligt bruk och ris- 
tats i andra material än sten. Vissa tecken från kortkvistrunraden före
kommer dock rätt ofta tillsammans med normalrunor på runstenarna.

Eftersom den vikingatida runraden bara hade 16 tecken måste 
samma runa användas för att beteckna flera ljud. Man gjorde ingen 
skillnad på om ett konsonantljud var tonande eller tonlöst. Därför 
används samma runa för till exempel t och d. Vissa vokaler har påver
kats av andra vokaler i ordet, så kallat omljud. Omljud syns inte i run
skriften. Den sista runan, r, betecknar ett speciellt r-ljud som oftast fö
rekommer i nominativändelser i mansnamn. Uttalet av runorna r och 
r sammanföll under noo-talet. Runan kom då att beteckna e eller y.

Den medeltida runraden

u L11> m r r 11 rrYMBKRVinnui*
a b c d j) 9 e f g hi k 1 mno pq r s tuv y äö

RUNINSKRIFTERNA
De äldsta runinskrifterna återfinns företrädesvis på föremål av metall, 
såsom vapen eller smycken. Inskrifterna är oftast korta och tyvärr 
ofta svåra eller omöjliga att tolka.

Som exempel kan nämnas inskriften på ett spjutblad som hittades i 
början av 1900-talet nära gården Mos i Stenkyrka socken på Gotland 
och som är arkeologiskt daterat till 200-talet. Inskriften består av fem 
runor som antingen kan läsas från vänster till höger sioag eller från 
höger till vänster gaios.

RUNORNAS URSPRUNG OCH HISTORIA HriPirt RIHtR 13



På spjutspetsen från 
Mos på Gotland finns 
en av Sveriges äldsta 
runinskrifter.

Det första alternativet ger inga hållpunkter för en tolkning medan 
läsningen gaois ger en möjlighet att anknyta ordet till ett rekonstru
erat urgermanskt ord, gaujan, som betyder skälla, yla och liknade. I så 
fall skulle runorna vara lika med spjutets namn, Skällaren, och syfta 
på den gamla nordiska tron att om ett spjut ljuder i kampens början 
bringar det ägaren lycka och fienden fördärv.

BAUTASTENAR OCH RUNSTENAR
Resta stenar, bautastenar, förekommer ofta på gravfält från äldre 
järnålder (seklerna närmast före Kristi födelse) och senare. Från och 
med 400-talet började man förse stenarna med runinskrifter.

Bautastenarna på järnåldersgravfälten hörde troligen ihop med 
begravningsritualerna. Men det finns ingenting som tyder på att detta 
samband bevarades när stenarna allt oftare försågs med en minnesin- 
skrift.

Perioden 400-900 är ganska runstensfattig, men under 900-talet 
blir runstenarna allt vanligare framför allt i Mellansverige.

Stenarna restes ofta, liksom tidigare bautastenarna, på släktens 
gravfält, ättebacken, men oftare placerades de vid vägar, vattenleder 
och tingsplatser där många människor kunde beundra dem och läsa 
inskriften.

Runstenarna är minnesstenar, inte gravstenar, ofta är de resta ef
ter män som avlidit långt från hembygden. Under vikingatiden drog 
många män iväg till fjärran länder för att aldrig återvända. Genom 
att resa en runsten med en vacker inskrift kunde familjen bevara de-

14 hnthlri ÜITfflt



Stenar placerades 
ofta vid vattenleder. 
Ulunda vad i Upp
land.

ras minne trots att deras kvarlevor inte vilade bland förfäderna på 
ättebacken.

MISSIONSTIDEN
På iooo-talet började kristendomen bli alltmer utbredd. Den nya tron 
förde med sig ett nytt gravskick. De döda skulle nu begravas i kyrkans 
vigda jord. Dessutom hade var och en nu ansvar för sin odödliga själ, 
vars välfärd efter döden måste planeras redan under livstiden. De ef
terlevande hade också stort ansvar. Deras böner för den dödes själ och 
gåvor till kyrkan kunde förkorta den tid som den avlidne måste vistas 
i skärselden. Under missionstiden, innan kyrkan kunde tillhandahålla

RUNORNAS URSPRUNG OCH HISTORIA hPHhKt RIHłRTT



Exempel på kristen 
sten, Norahällen i 
Uppland. Inskriften 
lyder: Björn, Finnvids 
son, lät hugga denna 
häll efter Olev, sin 
broder. Han blev 
sviken på Finnheden. 
Cud hjälpe hans själ. 
Denna gård är de
ras odal och ättarv, 
Finnvidssönernas på 
Älgesta.

is hmnrł itrrmr



den sista smörjelsen och ombesörja själamässor för de döda, blev 
runmonumentet ett sätt att tillkännage den dödes tro och inskriftens 
bön ersatte kyrkans begravningsritualer och själamässor.

I Uppland är omkring 70 procent av runstenarna utpräglat kristna, 
det vill säga smyckade med ett kors och/eller en bön för den döde. I 
de andra landskapen rör det sig om 50-60 procent.

I Skåne, som ju räknades till danskt område under vikingatiden, 
är det kristna inflytandet mindre märkbart trots att Danmark blev 
kristnat redan i slutet av 900-talet. Runstenstiden i Danmark inträf
fade under perioden cirka 950-1030, det vill säga något tidigare än i 
de svenska landskapen.

RUNSTENSTIDENS SLUT
Den svenska runstenstiden inföll under perioden från slutet av 900- 
talet till noo-talets första decennier.

På noo-talet, när kyrkan hade befäst sin ställning och kyrkor 
byggdes i allt fler bygder, ersattes runstenarna av gravstenar på de 
dödas gravar. Vikingatågen hade också upphört och därmed också 
behovet av att resa minnesstenar efter män som inte återvänt från 
resor i öster- eller västerled.

MEDELTIDEN
Men runorna försvann inte med runstenarna. Runraden utvecklades 
och förbättrades och på de flesta håll i Sverige från Jämtland och 
söderut levde runorna kvar som allmogens skrift ännu under några 
sekler, medan den latinska skriften, som infördes av kyrkan och 
skrevs med bläck på pergament, i stor utsträckning var förbehållen 
samhällets övre skikt.

I de framväxande städerna och på handelsplatserna tycks runorna 
ha varit i flitigt bruk. De var behändiga eftersom de kunde ristas med 
en kniv på lättillgängligt material som träpinnar, benbitar och metall. 
Talrika runfynd av detta slag i gamla städer som Lödöse, utanför Gö
teborg, Skara och inte minst i Sigtuna, bekräftar denna bild.

RUNORNAS URSPRUNG OCH HISTORIA HEHHEnnHm:



Skaft till ett litet verk
tyg funnet i kvarteret 
Trädgårdsmästaren 
i Sigtuna. På båda 
sidorna står runraden 
ristad. På smalsidan 
finns en inskrift med 
stavlösa runor. Den 
lyder: Borga äger 
denna ... ristade (?).

Men runorna försvann inte heller från kyrkan. På Gotland är 
omkring två tredjedelar av de omkring 400 bevarade inskrifterna 
medeltida inskrifter med anknytning till kyrkan. Även Västergötland, 
Östergötland, Öland och Småland har många sådana medeltida in
skrifter.

Under 1400-talet försvann runorna på de flesta håll men när 
Johannes Bureus vid slutet av 1500-talet började samla in uppgifter 
om runstenarna var runorna fortfarande i bruk på Gotland (som vid 
den tiden var under danskt styre). I Dalarna använde bönderna ännu 
på r 800-talet ett särskilt alfabet som hämtat många tecken från run
raden.

I Danmark och Norge försvann runorna i stort sett under T400- 
talet men de användes i Sverige ända fram till omkring 1900. Sverige 
har också sammanlagt fler runinskrifter än de båda grannländerna 
tillsammans.

TDnHEHHH



Att läsa en runsten

f; y yx ""' Det är lätt att lära sig de 16 runorna i den vikingatida run- 
"Ä.A-raden och dess varianter. Att förstå inskriften när man väl 

; har läst runorna är betydligt svårare. Språket har förändrats 
mycket under de närmare tusen år som gått sedan runste

narna restes och runorna är så få att nästan alla betecknar fler än 
ett språkljud. Exempelvis betecknar b-runan också p-ljudet, t-runan 
också d-ljudet och u-runan fick också beteckna o, y och ö.

För att förbättra ljudåtergivningen började ristarna redan tidigt på 
iooo-talet att använda stungna runor. En punkt mitt på i-runan för
vandlade runan till e, en punkt mellan huvudstav och bistav i k-runan 
förvandlade den till g, medan en punkt mitt i u-runan ändrade dess 
ljudvärde till y, ö eller diftongen øy.

Även konsonanterna erbjuder en del tolkningssvårigheter. De dub
belskrivs aldrig och det är därför svårt att veta om en man, vars namn 
skrivs uni hette Uni eller Unni.

Eftersom runorna så bristfälligt återger språket sker en översätt
ning av inskrifterna oftast i tre steg. Först ersätts runorna med mot
svarande latinsk bokstav, utom |i-runan, som inte har någon motsva
righet i det latinska alfabetet. I detta stadium återges tecknen oftast i 
fetstil; sedan kompletteras den sålunda translitterade texten med de 
språkljud som saknas i runtexten, den rekonstrueras alltså till språ-
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En av stenarna vid 
Jarlabankes bro i 
Täby i Uppland.

ket som man tror att det såg ut under iooo-talet. Slutligen översätts 
texten till nusvenska så ordagrant som möjligt.

Som exempel kan vi ta en av stenarna vid Jarlabankes bro i Täby i 
Uppland (kryssen är ordskillnadstecken):

x iłurmri * rit- iuih+ * ht+i+ * mm- * u hir x minutx 
x +nr m * mh+ * rm\x rnRłtrx hi++« +nrm+ti * 
+m x rłBn x rnHim i ł+r +ł+H

x iarlabaki x Ut x raisa x stain x jjisa x at sik x kuikuan x 

x auk bru x |>isa * karjłi x fur ont x sina x auk ain ati * alan x tabu 

x kujj hialbi ont hans
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Inskriften på denna sten i 
Lids socken i Söderman
land börjar längst nertill 
vänster:
: sbiuti: halftan : [)aiR 
: raisjru : stain : parisi: 
eftiR : skarpa : brujjur 
sin :: fur: austr: hij>an : 
mija : ikuari: a : sirklanti 
: likR : sunR : iuintaR. 
Spjute, Halvdan, de reste 
denna sten efter Skarde 
sin broder. Han for häri
från österut med Ingvar.
I Särkland ligger Öjvinds 
son.

larlabanki let rceisa stcein[a] pessa at sik kvikvan, ok bro pessa gærdi 
fyr and sina, ok æinn atti allan Tceby. Gud hialpi ant hans.

»Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han 
gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby. Gud 
hjälpe hans själ.«

Inskriften börjar vid den vänstra drakens huvud och fortsätter i den 
högra. De flesta inskrifter har bara ett drakhuvud och många inskrif
ter börjar där oavsett var det befinner sig på ristningsytan. Inskrifter 
som saknar ornamentik börjar oftast i ristningens nedre vänstra del. 
Från dessa tumregler finns det dock många undantag.

ATT LÄSA EN RUNSTEN ‘inihrt itnfflTTT



RUNSVENSKAN
Det språk som talades i Sverige under perioden cirka 800-1225 
brukar kallas just mnsvenska. Trots att språket givetvis förändrats 
mycket under seklernas gång är många ord lätta att förstå: var var, let 
lät, rceisa resa, stceina (pl. ack.) stenar, bro bro, gærdi gjorde, hialpi 
hjälpe, ok och.

Ordet kvikr, som under runsvensk tid betydde levande, finns ännu 
i nusvenskan i betydelsen ’kvick, lustig, snabb’ och liknande. Ännu 
på 1800-talet var den gamla betydelsen levande i uttryck som »sät
tas kvick i jord« ’begravas levande’. I uttrycket »kvickna till« ligger 
betydelsen nära den runsvenska.

p-ljudet uttalades som ett tonlöst läspljud, motsvarande engelskans 
tbin, d-ljudet är dess tonande variant, som i engelskans there. (Dessa 
ljud är ännu i bruk i isländskan.)

Runstenarnas minnestexter följer, åtminstone i inledningen, en fast 
formel: nn och nn lät resa stenen efter nn, sin släkning. Ordförrådet 
i denna del av texten är alltså begränsat.

Genom att använda en handbok om runor, exempelvis Sven B. F. 
Janssons Runinskrifter i Sverige, där många runinskrifter är återgivna 
i alla tre stegen kan man så småningom lära sig att förstå de vanligaste 
orden i runinskrifterna. Det är mödan värt att ge sig tid att sätta sig 
in i runstenarnas svenska språk eftersom översättningarna ofta är un
gefärliga och inte återger språkets skönhet och uttrycksfullhet, detta 
gäller inte minst de inskrifter som är helt eller delvis i versform.
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Runstenarna som konstföremål

Runstenarna betraktas kanske främst som skriftliga min- 
nesmonument. Det är deras språkliga budskap som oftast 

6' '^1) tilldrar sig uppmärksamheten. Men intresset för vad texten 
har att berätta får inte överskugga det faktum att runrist

ningar också är praktfulla konstverk.
Runstensornamentiken har studerats ingående av konsthistoriker 

och arkeologer. Man kan finna många paralleller till de stildrag som 
finns på runstenarna i smyckeformer och i utsirningar i till exempel 
tidigmedeltida träkyrkor.

RUNSTENSSTIL
De ornamentala mönster som återfinns på runstenar norr om Mäla
ren påminner mycket om den utsmyckning som finns på portalen till 
den norska stavkyrkan i Urnes. Denna stil kallas på norskt område för 
urnesstil men kallas vanligen runstensstil här hos oss.

Runstensstilen karakteriseras av att det oftast är en lång djurkropp 
som fungerar som skriftband där runtecknen är placerade. Stilen 
utvecklades och förändrades under det dryga sekel som runstens- 
traditionen varade. Rundjurets huvud avbildas ibland sett uppifrån 
men oftast i profil. De profilsedda huvudena förses med ögon av olika 
form, öron, nacktofs och nosflik av olika utseende. De uppländska
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Runstenen står som 
ett praktfullt konst
verk i kulturlandska
pet. Strax söder om 
Skokloster, i Viksjö, 
står stenen med 
inskriften Bjärt och 
Bysir och Kylfa de lät 
resa denna sten efter 
Assur, sin broder. 
Dessa var Vikulvs 
arvingar.
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rundjurens huvuden används för datering av runristningar. Runt run- 
djuret på ristningsytan slingrar inte sällan mindre skriftlösa djurkrop
par. Ett mer eller mindre rikt utsirat kors finns ofta på ristningsytan 
innanför runslingan.

Runristningar söder om Mälaren karakteriseras av att det ofta bara 
finns ett jämnbrett skriftband, som antingen saknar avslutningar el-

Rundjurets huvud är 
tecknat uppifrån i så 
kallat fågelperspektiv. 
Runstenen står i Focksta 
sydväst om Uppsala.
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Qrka 100 meter syd
öst om den runsten i 
Focksta som är avbil
dad på sidan 25 står 
en annan sten. På 
denna är rundjurets 
huvud avbildat i profil 
med mandelformat 
öga och övervikt 
nosflik.

ler som har ett klumpigt format huvud och en avrundad svans. Det 
förekommer sällan ornamentala slingor, däremot finns ganska ofta 
ett kors.

TECKNADE SAGOR
Utöver runtexterna har flera runstenar och runristade hällar en bild
framställning som berättar episoder ur den mytiska sagovärlden. Den 
välkända berättelsen om Sigurd Fafnesbane finns på flera ristningar. 
Den vackraste och fullständigaste finns på den så kallade Sigurdsrist- 
ningen inhuggen i Ramsundsberget vid Sundbyholm nordnordost om 
Eskilstuna.

På Ledbergs kyrkogård i Östergötland står en ståtlig runsten med 
ristning på båda sidor. Figurerna anses bland annat föreställa en scen ur 
Ragnaröksdramat där Fenrisulven biter Oden i benet (se sidan 104). 

Tors fiske, där asaguden Tor försöker fånga Midgårdsormen ge-
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Endast ett skriftband, 
avslutat med ett 
klumpigt format hu
vud i ena änden och 
en rund svanstipp 
i den andra, pryder 
ristningsytan på 
runstenen vid Store- 
gården i Fröstorp i 
Västergötland. Inskrif
ten lyder: Tord reste 
denna sten efter 
Funnen, sin fader, 
en mycket god tägn, 
och efter Esbjörn, sin 
broder, en mycket 
dugande ung man.
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Sigurdsristningen 
visar episoder ur 
sagan om Sigurd 
Fafnesbane. Låna 
sagan, läs den och 
följ med i ristningens 
bilder som i ett serie
magasin!

Till vänster. Bilden 
nertill på Ledbergs- 
stenen tolkas som 
Fenrisulven som 
biter Oden i foten vid 
Ragnarök.
Till höger. Altunaste- 
nen. På smalsidans 
nederdel ser man 
bildframställningen 
där Tor fått Midgårds- 
ormen att nappa på 
kroken.
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nom att agna en stor krok med ett oxhuvud finns återgiven på en 
runsten som nu står utanför Altuna kyrka i nordvästra Uppland. Tor 
har trampat genom bottnen på sin fiskebåt i sina fruktlösa försök att 
dra upp Midgårdsormen och han håller sin hammare Mjölner höjd 
för att slå den i Midgårdsormens huvud.

En j aktscen fyller ytan innanför skriftbandet på en imponerande 
runsten i Böksta väster om Uppsala. En skidåkande jägare med spänd 
pilbåge har tolkats som föreställande asaguden Ull.

Sparlösastenen i Västergötland är unik med sina många och svår
tolkade bilder, som finns ristade på stenens alla fyra sidor.

Bökstastenens mittparti har saknats sedan mitten av 
1600-talet. Det finns teckningar från 1600-talets början 
som visar den fullständiga ristningen som den såg ut 
innan stenen slogs sönder. Sedan det saknade stycket 
med bland annat hästens framkropp påträffades 2004 
är bilden åter komplett. Foto till höger: Marit Åhlén.
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Det har inte varit 
möjligt att tolka 
runorna i ramen runt 
Sikahällens bild av 
vad som uppfattas 
som en gudstjänst
scen.

KRISTNA MOTIV
Kors, oftast på ytan innanför skriftbandet, är mycket vanliga. Korsen 
kan ha olika utseende, men ska tolkas som kristna symboler. Det finns 
också några runristningar med bilder som återger kristna handlingar. 
På en runristad häll i Sika söder om Norrtälje finns en bild som tolkas 
som en grupp människor som firar gudstjänst.

En man som ringer i klockan i en klockstapel, ett altare med natt- 
vardskalken och andra kristna scener finns återgivna på en runsten 
söder om Östhammar.
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Runstensvård

Runstensvård har flera syften. Först och främst handlar 
;. : . det om att skydda och bevara runinskrifterna för framtiden.

: ;y Men genom att måla i linjerna gör man ristningen tillgänglig 
för intresserade besökare.

Runstenarna målades när de restes för ungefär tusen år sedan. I 
vissa fall målades ristningslinjerna med röd färg på samma sätt som 
vi gör i dag. Men ibland målades hela ristningsytan. Detta kan vi 
veta eftersom det finns några få lyckliga fall där runstensfragment 
påträffats inmurade i väggar, oftast kyrkväggar, med inskriftsytan 
inåt. Ristningen har då varit skyddad för väder och vind och rester av 
färgpigment har bevarats. Vi kan se att i de fall hela ristningsytan varit 
målad har de vanligast förekommande färgerna varit rött, vitt och 
svart. Runristningar målade på detta sätt måste ha lyst lång väg där 
de stod i det vikingatida landskapet och såväl text som ornamentik 
framträdde tydligt.

Vid uppmålning av runinskrifter i dag nöjer vi oss med att färga 
ristningslinjerna, oftast med röd färg. I de fall hela ristningsytan kan 
antas ha varit färglagd vet vi ju inte hur runristaren valt att använda 
färgerna. Vi kan därför inte göra någon säker rekonstruktion. Vi vet 
dock att färgerna har använts på olika sätt, sannolikt av både este
tiska och praktiska skäl. I några fall tycks ambitionen ha varit att
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I Köpings kyrka på 
Öland har många 
runstensfragment 
med bevarad mål
ning påträffats. Den 
vänstra bilden visar 
ett originalfragment 
med blekt men ändå 
tydlig färg. Den högra 
återger en kopia av 
ett påträffat fragment 
där målningen rekon
struerats till ursprung
lig klarhet. Lägg 
märke till att orden 
har växlande färg.

underlätta läsningen. Det finns exempel på att man använt två färger 
till själva texten och då målat vartannat ord med den ena färgen och 
vartannat med den andra.

TIDIGARE RENGÖRINGAR OCH UPPMÅLNINGAR
I det stora verket Sveriges runinskrifter, där alla landets runinskrifter 
publiceras landskapsvis, finns fotografier av alla runstenar utom av 
de öländska. Sveriges runinskrifter började ges ut år 1900. Det första 
häfte som trycktes behandlade Öland och illustrerades med teck
ningar. Allt eftersom de olika landskapens runristningar behandlats i 
bokserien har de också blivit rengjorda, i förekommande fall lagade, 
uppmålade och fotograferade. Många har inte blivit åtgärdade sedan 
dess. Det betyder att åtskilliga runstenar i dag är täckta av tjocka lager 
av hårt sittande lavar. I många fall är också de gamla lagningarna på 
upphällningen. Cement i fogar släpper och ramlar bort, järndubbar 
och krampor rostar och skadar stenen.
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ALGER, MOSSOR OCH LAVAR
Alger, mossor och i synnerhet lavar är ett stort problem när det gäller 
vård och underhåll av runstenar och runristade hällar. Tillväxthas
tigheten för de flesta svenska lavar i de delar av landet där det finns 
runstenar är cirka två millimeter per år. Men om förhållandena för 
lavarna är gynnsamma kan det gå betydligt snabbare. Vägdamm är 
till exempel en faktor som gynnar lavtillväxten och väldigt många 
runstenar står ju vid vägkanter.

Ett alltmer tilltagande problem för kulturmiljövården är förbusk- 
ningen av det gamla jordbrukslandskapet. Ristningar som är om
gärdade av och inneslutna i täta buskage far illa. Den påträngande 
vegetationen skapar en mörk och fuktig miljö där först alger och lavar 
och sedan mossor trivs. Alla som sett en maskros bryta genom asfal
ten vet att växter har en kraftig sprängverkan. Även lavarnas små, 
små rottrådar spränger loss korn av stenen när de växer. Det är därför 
angeläget att hålla ristningsytan så fri från lavar som det går. Men inte 
heller borttagning av hårt sittande lavar lämnar stenytan opåverkad.

RENGÖRING OCH LAGNING
Stenkonservatorerna som gör ristningsytan ren från växande organis
mer använder så skonsamma rengöringsmetoder som möjligt. Men 
trots att de arbetar med stor försiktighet medför varje rengöring en 
materialförlust, det vill säga korn av stenen lossnar.

I samband med rengöringsarbetet lagas och tätas sprickor. Andra 
skador på ristningsytan ges en översyn. Vatten som tränger in i stenen 
och fryser på vintern kan orsaka frostsprängningsskador.

På många runstenar kan man iaktta avspjälkningsskador. Ett of
tast två till fem millimeter tjockt lager av stenytan har spjälkats bort 
och med det har ristningen försvunnit på det skadade området. Ett 
förstadium till en avspjälkning har uppstått när vatten, smuts och 
organiska ämnen har trängt in under stenens ytskikt och lyft det. Ett 
hålrum har bildats mellan stenens kärna och ytan. Till en början syns 
ingenting, men om man försiktigt knackar på stenytan hör man att
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Till vänster. Stenkonservator Paterik Stocklassa täcker 
runristningen med finkornig, fuktig lera. När inpack
ningen fått sitta ett par veckor har lavar och annat 
organiskt material dött och stenen kan sköljas ren.
Foto: Peter Engström.
Till höger. En runsten vid Vik i Upplands Väsby har drab
bats av omfattande avspjälkningsskador.

det låter dovt och ihåligt. Den här typen av skador är mycket svåra 
att åtgärda. Sten konservatorn försöker fylla ut håligheterna med spe
ciella typer av lim.

MÅLNING
När stenkonservatorn är färdig med rengöring och lagning träder 
runologen in i handlingen och målar i ristningslinjerna. Själva målar
färgen har ingen skyddande effekt. Uppmålning är snarast att se som 
en serviceåtgärd för att runristningen ska bli tillgänglig och lättare att 
se för intresserade besökare.

Man målar bara i ristade linjer som verkligen finns på stenen. Bort
vittrade partier av ristningen lämnas alltså omålade även om man 
tack vare gamla avritningar vet vad som har stått där. Om ristaren 
gjort sig skyldig till fel och misstag rättar man inte till det, utan målar 
just precis som det är ristat.
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Ristningslinjerna är ibland så grunda att de är svåra att se om man 
inte vet vad man ska leta efter eller om ljuset inte faller rätt. Det hän
der att man får lov att göra en uppmålning i mörker på natten. Då 
kan man med hjälp av släpljus från en stark lampa se linjer som är 
omöjliga att hitta i dagsljus.

SKYDDA OCH BEVARA
En runsten med svårupptäckta ristningslinjer löper stor risk att utsät
tas för oavsiktlig skadegörelse. En runristning som är så övervuxen 
av lavar och mossor att de ristade linjerna inte syns smälter helt ihop 
med landskapet och skiljer sig inte från övriga stenar i omgivningen. 
Ar ristningsytan däremot rengjord och linjerna ifyllda med färg ser 
var och en att det är en runsten, som ska skyddas och bevaras till 
eftervärlden.

SKYLTAR
Som ett led i att göra runstenar mera tillgängliga för intresserade 
besökare tillverkas efter hand informationsskyltar som placeras intill 
ristningarna. På skylten finns runtecknen angivna med motsvarande 
latinsk bokstav, så att även den som inte känner igen alla runorna kan 
försöka stava sig igenom texten. Inskriften återges i översättning och 
ibland även på runsvenska. Andra upplysningar om runstenen och 
dess historia lämnas även i korthet, eftersom utrymmet på skylten är 
mycket begränsat.

RUNSTENSFADDRAR
All expertis, geologer, stenkonservatorer, lavexperter och kemister, 
är överens om att en runsten mår bäst av regelbundet återkommande 
underhåll. Om man borstar av ristningsytan en eller ett par gånger om 
året med vanligt vatten och en mjuk borste bidrar man till att lavarna 
får svårare att få fäste på stenen och börja växa. Denna regelbundna 
tillsyn sköts av runstensfaddrar, som skriver kontrakt med Riks
antikvarieämbetet och åtar sig att tvätta av stenen liksom att hålla
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En runristad häll intill 
en hårt trafikerad väg 
får ta emot en stor 
mängd föroreningar.

efter gräs och sly runt den. Som runstensfadder kan till exempel en 
hembygdsförening, en skolklass, en Rotaryklubb eller naturligtvis en 
intresserad privatperson fungera. En runstensfadder ska däremot inte 
försöka få bort gammal och hårt sittande lav. Den uppgiften måste 
lämnas till stenkonservatorn. En nyrengjord och uppmålad runsten 
kan dock tack vare en fadders omsorger hållas fin i många år och rist- 
ningsytan behöver mindre ofta utsättas för hård rengöring.

UTSATTA LÄGEN
Runstenarna restes ofta i anslutning till vikingatidens vägnät. De pla
cerades vid vägkanten för att de skulle ses och läsas av många förbi
passerande. Fanns det en slät berghäll valde man kanske den. Många 
vägar har i dag samma sträckning som de hade för tusen år sedan och 
runristningarna finns kvar vid vägkanten. Men framför allt under de 
senaste decennierna har runstenarnas miljö drastiskt försämrats. Den 
allt tätare biltrafiken utsätter dem för luftföroreningar i stark kon
centration. Dessutom stänker asfalt, småsten och ibland saltbemängt 
vatten på dem.
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Detta är ett svårlöst problem. En runsten som står på ursprunglig 
plats vid vägkanten lämnar ett värdefullt bidrag till bilden av det gamla 
kulturlandskapet. Därför vill man ytterst ogärna flytta runstenar som 
ännu står på samma plats som de restes på. När det gäller runristade 
hällar och flyttblock är ju en flyttning omöjlig. Därför gäller det att 
finna metoder att stärka stenytan och motverka vittringsskador.

Under en period trodde man att ett litet tak över särskilt utsatta 
runstenar skulle skydda dem från skador förorsakade av surt regnvat
ten. I dag menar forskarna i stället att ett tak i de allra flesta fall gör 
mera skada än nytta. En runsten som står fritt sköljs av regnvatten. 
Detta är visserligen förorenat, men inte så mycket att det inte tvättar 
bort många av de föroreningar som smutsig luft avsatt på stenen. Det 
är bara när en sten har stora, svårtätade sprickor där regnvatten kan 
rinna in som ett tak kan vara nödvändigt.

Vid hembygdsgår
den på Torkaris
berget i Medelpad 
harden lagade 
runstenen försetts 
med ett litet tak. 
Inskriften lyder: 
Ögnar reste denna 
sten efter Salve och 
Björn, sina söner.
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de äldsta INSKRIFTERNA Urnordiska runinskrifter finns i södra delen av 
landet. Stenar ristade med den äldre runradens tecken förekommer 
i Värmland, Uppland, Södermanland, Östergötland, Västergötland, 
Bohuslän, Skåne och Blekinge. De runristade stenarnas antal i varje 
landskap är få. Flest har Blekinge med fem stenar. De flesta urnor
diska ristningar återfinns på lösföremål som vapen och smycken.

VIKINGATIDA RUNRISTNINGAR Det hnns runinskrifter från vikingatid i alla 
de svenska landskapen från Skåne i söder till Jämtland i norr med tre 
undantag. I Härjedalen och Dalarna finns inga runstenar, endast yngre 
inskrifter. I Dalsland har ännu inte någon runristning påträffats.

Runinskrifterna är inte jämnt fördelade. Den utan jämförelse 
största koncentrationen finns i Mälardalen. Av Sveriges drygt Z500 
kända vikingatida runinskrifter hittar vi cirka 1300! Uppland, mer 
än 400 i Södermanland och ett trettiotal vardera i Närke och Väst
manland. Runstenarna i södra Norrland följer kusten upp till Sunds- 
vallstrakten. Ett undantag är runstenen på Frösön i Jämtland.

I Sydsverige är Östergötland och Västergötland rikast på runstenar, 
men även i Småland och på Öland finns mycket att studera. I Skåne finns 
merparten av runristningarna ner mot de södra och östra kusterna.

På föregående upp
slag. Runstenarna 
vid Oppeby Släbro i 
Södermanland.

MEDELTIDA RUNINSKRIFTER OCH YNGRE När seden att resa runstenar upp
hört i början av 11 oo-talet ristades runor på bruksföremål, träpinnar, 
benbitar och liknande. Främst på Gotland finns många medeltida 
ristningar i kyrkornas väggputs. Många runristade gravhällar finns 
också från de sydligare landskapen. Ibland, som på hällen från Ugg- 
lums kyrka i Västergötland, har man ristat samma text två gånger, 
dels med runor, dels med latinska bokstäver. På så sätt kunde alla, 
såväl vanligt folk som kyrkans lärde, ta till sig informationen.

I Dalarna och Härjedalen finns många ristningar från senare tid, 
huvudsakligen från 1500-talet och framåt. Dessa ristningar är ut
förda med så kallade dalrunor, som har utvecklats ur den vikingatida 
runraden. Dalrunorna var i bruk i isolerade delar av Dalarna som en 
folklig vardagsskrift fram till omkring 1900.
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Jämtland

Sveriges nordligaste vikingatida runsten står på Frösön.
.Den har varit känd för runforskarna sedan mitten av 1600-

talet. Det tidigaste bevarade omnämnandet i litteraturen 
svarar dansken Ole Worm för. I en skrift från 1643 finns 

både en teckning och en beskrivning i ord. I Rannsakningar efter 
antikviteter från 1685 skriver sockenprästen att runstenen »finnes 
på Frösön i Jämptlandh« vid östra färjesundet 10 alnar från vattnet. 
Urban Fljärne skriver i en reseberättelse från samma år att han reste 
från Frösön »öfver et sund, der en runsten stod«.

I Lantmäteriverkets kartarkiv finns en karta från 1646 av Chris
topher J. Stenklyft. På den finns runstenen utritad på Frösöns östra 
udde. På en i Krigsarkivet förvarad karta från 1676 finns runstenen 
också utritad på samma udde. I början av 1800-talet rapporterades 
att stenen fallit och gått i två stycken. Delarna sammanfogades, men 
i mitten av 1860-talet hade stenen åter gått i två delar. Det berättas 
att det blev stor uppståndelse när man upptäckte att den övre halvan 
saknades. Efter ett par dagars idogt letande hittade man runstens- 
halvan inmurad i en just anlagd husgrund i Östersund. Efter det har 
den stått rest på olika platser på Frösön dels på den iordningställda så 
kallade Runudden, dels vid fästet av de olika broar som gått över till 
Östersund. Ar 1969 skulle en ny bro byggas och runstenen flyttades
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Frösöstenens text 
innehåller det äldsta 
belägget på namnet 
Jämtland. Det består 
av folkslagsbeteck- 
ningen jämtar med 
land som efterled. 
Ortnamnsforskare 
menar att jämtar kan 
innehålla ett äldre 
namn på Storsjön 
med betydelsen 'den 
som aldrig är stilla'.
Att Storsjön är ett 
oroligt vatten visas 
också av förklarings- 
sägnerna om Stor- 
sjöodjuret som det 
som förorsakar oron i 
vattnet.

42 hkHHKt RITTTTT



provisoriskt till landstingsgården för att stå skyddad under byggna- 
tionstiden, för att sedan placeras på en konstgjord udde vid den nya 
brons fäste på Frösösidan. Stenen blev dock kvar på landstingsgården 
där den står än i dag.

STORSJÖODJURET
Flera sägner på platsen berättar om spökeri och stormar på Storsjöns 
vatten då runstenen flyttats. Berättelser från 1600-talet och framåt 
återger att ett odjur i Storsjön hålls lugnt genom att det avbildats och 
bundits med runor på stenen. Kanske är rundjuret på Frösöstenen 
upphovet till traditionen om Storsjöodjuret?

Ole Worm återberättar i sin skrift från 1643 en fabel om en orm 
som länge hade ställt till besvär för invånarna, men en trollkarl hade 
bundit ormen med runor på stenen. I Rannsakningarna kan man 
läsa om att runstenen tagits från sin plats vid vattnet och rests på 
kyrkogården. Men då blev det mycket spökeri i sundet varför man 
förde tillbaka runstenen till sin plats. Då blev det åter lugnt i vattnet. 
I Rannsakningarnas berättelse om Frösöstenen står också att läsa att 
det ska finnas ett stort ormhuvud under stenen. Ormens kropp är 
så lång att den sträcker sig under Storsjön och till »Hille Sand« där 
stjärten är nedgrävd. Om stenen faller omkull blir det så stor oro i 
sjön att färjkarlen inte kan ta sig över sundet med färjan. När stenen 
reses igen stillnar vattnet.

JÄMTLAND KRISTNAS
Frösöstenens inskrift skiljer sig från merparten av landets runstenar 
på så sätt att den inte är ristad till minne av någon avliden släkting, 
utan till minne av en händelse. Texten lyder:

Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro och 
han lät kristna jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade, och 
Sten, dessa runor.
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Runstenarnas tillkomsttid, iooo-talet, var också det århundrade då 
den kristna missionen verkade i landet. Men ingen annan landsdel 
har sitt kristnande omnämnt i ett samtida dokument. Att brobygge 
nämns i texten är inte förvånande. Många runstenstexter innehåller 
upplysningen att de som låtit resa runstenen också anlagt en bro. 
Ofta står det explicit att det skett för den dödes själ. Att bygga broar 
och underlätta framkomligheten har alltså betraktats som en from 
gärning.

Var den i inskriften nämnda bron funnits har diskuterats. Somliga 
menar att den sannolikt gått över ett mindre vattendrag eller sankt 
parti på själva Frösön. Andra menar att den i runtexten nämnda bron 
förbundit Frösön med fastlandet. Det senare alternativet är det mest 
troliga med tanke på att man i sjöbotten funnit rester av pålar som 
kan ha burit upp en vikingatida träbro.
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Medelpad

Från detta landskap finns uppgifter om 18 runinskrifter. 
: - Mj):.. Hälften av dem, nio stycken, är någorlunda fullständigt be- 

varade. Medelpads runstenar är koncentrerade till östra delen, 
alla finns väster om Sköle i Tuna socken och söder om Timrå. 

Två av de runristare som varit verksamma i Medelpad känner vi till 
namnet. Den ene hette Håkon. Han har signerat runsten sfragmentet 
som finns i Tuna kyrka. Den andre bar namnet Fartegn. Han har ristat 
en väl bevarad sten i Nolby, Njurunda socken. Texten lyder i sin helhet:

Bergsven och Sigfast och Fride reste denna sten efter Bure, sin far. 
Och Fartegn ristade.

Runstenen har varit känd av runforskarna sedan början av 1600- 
talet. Johan Bure, adlad Johannes Bureus, vår förste riksantikvarie 
och runforskare, trodde felaktigt att den i inskriften nämnde Bure var 
stamfar till hans egen ätt.

INCVARSSTEN?
Vid Attmars kyrka finns två runstenar, eller rättare sagt en och en 
halv. På den hela stenen kan man läsa en traditionellt formulerad 
minnesinskrift:
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Det berättas att Carl 
von Linné under sin 
lappländska resa 
1732 då han skulle 
botanisera bland rara 
örter på Medelpads 
högsta berg band sin 
häst vid runstenen 
i Nolby och tog en 
ledsagare med sig 
upp på berget.
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Håkon lät resa denna sten efter Skygne, sin bror, och efter Altrud, sin 
mor. Gud och Guds moder hjälpe deras själ.

Av den andra runstenen finns bara ungefär hälften i behåll. Eftersom 
så stora delar av inskriften gått förlorad blir tolkningen av den del av 
texten som finns kvar osäker. Mycket talar dock för att de bevarade 
delarna ska översättas:... reste sten ... for österut med Ingvar (?) ... 
denna sten.

Om tolkningen är riktig är den fragmentariska runstenen vid Att- 
mars kyrka den nordligaste av det trettiotal runstenar som ristats till 
minne av deltagare i den berömda färden i österled under ledning av 
Ingvar den vittfarne.

Det återstår inte 
tillräckligt mycket 
av runstenen 
utanför Attmars 
kyrka för att man 
med säkerhet 
ska kunna tolka 
den av allt att 
döma mycket 
intressanta run
inskriften.
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Runstenen på 
Högomgravfältet står 
inte på ursprunglig 
plats. Det berättas att 
den en tid tjänstgjort 
som sittbänk vid den 
öppna spisen i en 
gård i närheten.

HÖGOMGRAVFÄLTET
I Sundsvalls västra utkant ligger Högomgravfältet. Efter att ha flyttats 
runt i närområdet under lång tid restes en runsten 1948 på sin nuva
rande plats framför en av gravhögarna. Exakt var den ursprungligen 
stått är osäkert, men Johannes Bureus omtalar vid 1600-talets början 
stenens plats som vid »Siliånger sund«. Inskriften är välbevarad och 
lyder:

Gunvid och Torgärd de lät resa stenen efter Torsten, sin son. Och 
Örn och Önd var hans bröder.
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Hälsingland

’ En variant av den vikingatida runraden kallas hälsinge-
runor eller stavlösa runor. Anledningen till beteckningen 

&""vAS hälsingerunor är att de flesta inskrifter med denna speciella 
variant av runraden påträffats i Hälsingland. Denna typ av 

runor saknar, som den andra namnformen antyder, huvudstav, det vill 
säga de lodräta strecken. Bara de små bistavarna ristades. Det gör att 
runtecknen är mycket svårlästa.

I ) 1 . ( 1 T * I * 1 . ! * =
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STENAR MED STAVLÖSA RUNOR
Den mest kända runsten som ristats med stavlösa runor är Malsta- 
stenen. Den finns nu på Hälsinglands museum i Hudiksvall, men stod 
tidigare i Maista i Rogsta socken. När stenen, för att inte bli förstörd 
av vittring, flyttades till museet tillverkades en kopia som placerades i 
Maista. Den långa texten berättar att Frömund reste stenen till minne 
av sin far Rike-Gylve. Sedan räknas Rike-Gylves förfäder i fem gene
rationer upp. Till samma familj hör också de personer som omnämns 
på Sunnåstenen, en andra sten från Rogsta socken ristad med stavlösa 
runor, som också förts till Hälsinglands museum.
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De båda runstenar 
som nu står på var 
sin sida av vågen 
fram mot Högs kyrka 
har legat inmurade i 
vapenhusväggen res
pektive gavelmuren 
i kyrkan. Den sten 
som står på vågens 
vänstra sida år ristad 
med stavlösa runor, 
stenen på den högra 
med normalrunor. 
Inskrifterna haringet 
innehållsligt sam
band med varandra.
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På Hälsingtuna kyrkogård står en väldig granitskiva ristad med 
vacker ornamentik och försedd med en lång runinskrift. Dessvärre är 
stenytan så starkt vittrad att merparten av texten gått förlorad. Ris- 
tarsignaturen »Bruse Åsbjörns son« och små brottstycken av texten 
är allt man kan läsa.

Utanför Högs kyrka står två runstenar på var sin sida av en gång
väg. Den ena är ristad med stavlösa runor och den andra med vikinga
tida normalrunor. På stenen med stavlösa runor står att läsa:

Gudnjut, Toras son, lät resa denna sten och gjorde bron efter sina 
bröder Asbjörn och Gudlev.

Stenen med normalrunor är signerad av två runristare, Alver och 
Brand. Ingen av dem har signerat någon mer bevarad runsten. Texten 
lyder i sin helhet:

Vifast lät resa denna sten efter Udde, sin far. Gud hjälpe hans själ. De 
ristade runorna, Alver och Brand.

ANDRA RUNSTENAR
Bland Hälsinglands 19 runstenar förtjänar även en vackert ristad och 
originellt formad runsten vid Järvsö prästgård att nämnas. I texten 
förekommer ortnamnet uitku|}sta|>um. Det ska troligen förstås som 
en gammal form av nuvarande Sör-Viksta i Forsa socken. Järvsö- 
stenen står jämförelsevis långt in i landskapet. Övriga runstenar 
finns närmare kusten. Längst söderut, av de bevarade runstenarna i 
Hälsingland, står den på Norrala kyrkogård. Inskriften är skadad på 
vänstra sidan där ristarsignaturen står. Även den bevarade delen av 
inskriften är problematisk, särskilt vad gäller ett par av namnen. Det 
första problemet är att finna var texten börjar. Man ska varken börja 
vid rund jurets huvud eller svans som brukligt är, utan troligen mitt på 
högra sidan av slingan. Inskriften har helt nyligen tolkats av Uppsala- 
runologen Patrik Larsson och lyder i hans föreslagna översättning:
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Järvsöstenen till vän
ster är den enda av 
Hälsinglands runste
nar som står på ur
sprunglig plats. Run
stenen från Jättendal 
på den högra bilden 
är svårt brandskadad, 
men förtjänar ändå 
uppmärksamhet, 
eftersom den är den 
enda runsten som 
signerats av en kvinn
lig runristare.

Ån, Åsvid och Otrygg och Sigbjörn, de lät uppresa stenen efter 
Kättilbjörn och Anund, hans och Sövors son. Gud hjälpe ... detta 
minnesmärke.

Utöver de hittills nämnda stenarna finns ett större runstensfragment 
vid Hälsingtuna kyrka. Mindre fragment finns bevarade av fyra andra 
runstenar och ytterligare sex är kända genom äldre avbildningar och 
uppteckningar. Dessutom återstår landskapets nordligaste runsten, 
vars fullständiga inskrift är känd genom äldre avritningar.

KVINNLIG RUNRISTARE
Den nordligaste runstenen som står rest utanför Jättendals kyrka är 
svårt brandskadad. Inskriften avslutas med en ristarsignatur och det 
är den som gör Jättendalsstenen speciell. Gunnborga ristade denna 
sten, den goda lyder signaturen. Gunnborga är den enda kvinna som 
signerat en runsten.
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Gästrikland

De lättast framkomliga vägarna genom Gästrikland gick 
under vikingatiden uppe på de tre grusåsarna Gävleåsen, 
Ockelboåsen och Hedesundaåsen. Längs dessa stråk restes 

också runstenarna. I dag är det bara en av dem, Järvstastenen 
i Valbo, som står kvar på sin ursprungliga plats.

Järvstastenen, vars text innehål
ler en kristen bön, Gud och 
Guds moder hjälpe hans själ, 
står rest i kanten av ett stort 
järnåldersgravfält med ungefär 
1 000 gravanläggningar.
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ASMUND, ÖNJUT OCH ÖPIR
Alla Gästriklands zz kända runinskrifter finns eller har funnits på 
resta stenar. Alla runristare som varit verksamma i landskapet har 
valt gävlesandsten som material för sin alster. Tre av runristarna kän
ner vi till namnet. Önjut har signerat en av stenarna i Österfärnebo 
kyrka. Han var en skicklig stenmästare som också var duktig på att 
analysera ljuden i de ord och namn han skulle rista. Inskriften lyder:

Snölög lät resa stenen efter Vilev, sin man. Och Onjut (ristade).

Stenen i Österfärnebo kyrka är det enda provet på hans verksamhet 
som bevarats.

Mera välkända är Åsmund och Öpir. Öpir var den mest produk
tive av alla runristare. Han var huvudsakligen verksam i Uppland. I 
Gästrikland har han signerat den nu försvunna runsten som fanns 
i Hedesunda kyrka. Runstenens äldsta kända plats var intill He- 
desunda medeltidskyrkas vapenhusdörr. Redan när den avbildades 
på 1600-talet var ristningen skadad och inskriften fragmentarisk. På 
teckningen kan man läsa:

... stenen efter Sot ...sin ... och Germar efter sin måg. Öpir ristade.

Åsmund har signerat tre av landskapets runstenar, samtliga i Valbo 

socken. En av dem är Järvstastenen, som har en lång inskrift:

Tjudger och Gudlev och Karl, alla dessa bröder lät resa denna sten 
efter Tjudmund, sin far. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Och 
Åsmund Kåres son ristade rätta runor. - Då satt Edmund (?).

Innebörden i de avslutande orden är omdiskuterad.
Rest på utsidan av Valbo kyrka, mot kyrkans västra långhusvägg, 

finns den andra av Åsmunds ristningar. Den flyttades till kyrkan 1898. 

I äldre källor anges runstenens plats vara i Lund i samma socken. I
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samband med flytten restes en minnessten på runstenens ursprungliga 
plats. Själva minnesinskriften är ganska svårt skadad. Den avslutande 
bönen och ristarsignaturen är dock utformade på ett för Åsmund 
karakteristiskt sätt. Bönen lyder:

Detalj av den av 
Åsmund ristade ste

nen vid Valbo kyrka 
där man kan se hur 
ristaren tre gånger 
utnyttjat möjligheten 
att dubbelläsa en 
runa. Foto: ATA.

Gud bjälpe hans själ och Guds moder.

Ett sätt att förenkla runristandet var att dubbelläsa en runa om ett 
ord slutade med samma tecken som nästa började. Orden hans själ 
och Guds återger Åsmund honsaluku|>s i stället för hons salu uk kujis. 
Signaturen lyder: Rätta runor högg Åsmund.

HAN DOG I TAVASTLAND
Den tredje av de stenar som bär Åsmunds signatur har han ristat till

sammans med Sven till minne av Egil, som dog i Tavastland. Det är 
det enda runstensbelägg som finns på det finska landskapets namn. 
Läsningen är omdiskuterad, så kanske är det ett helt annat geografiskt 
namn som döljer sig i runföljden tafstalonti.

Resor omnämns ganska ofta i runstenarnas texter. I Torsåkers 
kyrka finns en sten ristad till minne av en man som var västerut i 
England.

SIGURDSRISTNINGAR
Mer eller mindre väl framställda bilder ur sagan om Sigurd Fafnes- 
bane har prytt tre av Gästriklands runstenar (se vidare i avsnittet
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En kopia av den vid 
kyrkbranden för
störda runstenen står 
rest i den så kallade 
Runstenslunden i 
Ockelbo. Med vid 
kopians invigning 
var till vänster Sven 
B.F. Jansson, »Run
tanne«, och till höger 
Ockelbo hembygds
förenings ordförande 
E. Wikman. Foto: ÄTA.

om Södermanland om Sigurdsristningen på Ramsundsberget). Den 
mest kompletta bildberättelsen fanns på en runsten i Ockelbo kyrka. 
Stenen förstördes i samband med kyrkbranden 1904. En kopia tillver
kades efter en bevarad avritning 1931.

KNUTRUNOR
Ett litet fragment i Ovansjö kyrka är ristat med 

en lika märklig som ovanlig typ av runor. De 
kallas efter sitt utseende för knutrunor. Hu
vudstavar och bistavar ser ut att vara hop
knutna med varandra. Knutrunor är i övrigt 

bara kända från två norska och en grönländsk 
inskrift. Och ingen av dem är tillnärmelsevis så 

lång som Ovansjöristningen varit.
Foto: ÄTA.
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Västmanland

Icke kommer till Hassmyra en bättre husfröja, som över 
gården råder. Balle den röde ristade dessa runor. Till Sig

mund var Odendisa en god syster.

Med dessa vackra ord hyllar bonden Holmgöt sin avlidna hustru på 
runstenen vid Hassmyra i Fläckebo socken.

Endast en liten del av de svenska runstenarna är resta efter kvinnor. 
Kvinnorna stannade hemma när männen drog ut på vikingafärder 
och ofta var det de som reste minnesmärket när deras män och söner 
inte återvände från sina resor.

SPRIDNING OCH ANTAL
Runstenarna i Västmanland är inte talrika. Av de 28 kända är 5 för
svunna och flera av de återstående är endast delvis bevarade.

De flesta finns i landskapets östra delar nära gränsen till Uppland och 
längs Mälaren. Skogs- och bergstrakterna i landskapets västra delar var 
nästan obebodda under vikingatiden och saknar därför runstenar.

Samhörigheten med de uppländska runstenarna framgår av att 
flera uppländska ristare har varit verksamma även i Västmanland, 
bland andra Balle den röde som signerat Hassmyrastenen och stenen 
vid Målhammar i Björksta socken:
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Hassmyrastenen i 
Fläckebo socken. I 
inskriften från 1000- 
talet får bonden 
Holmgöts hustru 
Odendisa ett ståtligt 
eftermäle.

Hägulv lät göra detta minnesmärke efter Knut, sin fader, och efter 
Gudlög, hans syster. Balle reste stenen. Balle. Knut.
Stenen har upprest, 
som stånda skall,
Balle den röde 
efter brodern.

Balle

Trots att Balle har signerat stenen inte mindre än fyra gånger bär den 
tydlig prägel av Balles läromästare Livsten. Ornamentiken är skickligt 
utförd i Livstens karaktäristiska stil, medan slingan och det fyrfota 
djuret på baksidan är mycket klumpiga och uppenbarligen ristade 
av en mindre skicklig ristare. Möjligen är detta Balles första ristning.
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Målhammarstenen 
i Björksta socken 
har inskrift på två 
sidor. Inskriften till 
vänster lyder: Hägulv 
lät göra detta min
nesmärke efter Knut, 
sin fader, och efter 
Cudlög, hans syster. 
Balle reste stenen. 
Balle. Knut. Inskriften 
till höger är i vers
form: Stenen har 
upprest, som stånda 
skall, Balle den röde 
efter brodern. Balle.

Livsten, som annars huvudsakligen var verksam i Enköpingstrak- 
ten, har signerat Västmanlands kanske vackraste ristning, nu inmu
rad i Sala landsförsamlings kyrka:

Visäte och Halvdan lät hugga stenen efter Holme, sin fader, och efter 
Holmfast, sin broder. Livsten ristade dessa runor.

RISTAREN LITLE
Västmanland har också en egen runmästare. Lide (’den lille’) har sig
nerat två ristningar, men ytterligare fem ristningar kan med säkerhet 
hänföras till honom. Hans ristningar är enkelt utformade, karakteris
tiskt är det fyrklöverliknande korset.

Inskriften vid Grällsta i Kila socken innehåller det ovanliga mans
namnet Sigtorn:

Torbjörn och Ingefast lät resa (stenen) efter Sigtorn, sin fader. Han 
blev död på utfärd. Litle ristade runorna.
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Runstenen restes på 
1 OOO-talet vid en väg 
som sannolikt var en 
del av den medeltida 
Eriksgatan. I bakgrun
den den mäktiga 
Anundshögen.
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RUNSTENSBRON VID ANUNDSHÖGEN
Ett av landets märkligaste fornminnen är den imponerande vägan- 
läggningen vid Anundshögen. En runsten står invid den norra kanten 
av en gammal vägbank mitt i raden av 14 bautastenar. Vägsträckan, 
som ingår i Eriksgatan, kan följas ända från vadstället över ån i öster 
fram till den punkt där marken börjar höja sig upp mot Badelunda- 
åsen i väster. Runstenens anknytning till vägmonumentet bekräftas 
av inskriften:

Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. 
Vred högg runorna.

Äldre forskning utgick ifrån att den Anund som nämns i texten är 
identisk med Sveakungen Bröt-Anund, vars vägbyggarverksamhet 
skildras i Ynglingasagan: »Anund lät bryta väg över hela Svitjod, 
både genom skogarna och över myrmarkerna och över fjällen. Därför 
kallades han Bröt-Anund (Väg-Anund).«

Man har också antagit att Anund blivit höglagd i den stora högen 
väster om runstensbron, som därför kallats Anundshögen.

JÄDRA RUNSTEN
I juli 1986 hittades en runsten nära Jädra gård i Hubbo socken på 
östra sluttningen av Badelundaåsen. Stenen har varit rest vid samma 
väg som stenen vid Anundshögen, det vill säga den gamla åsvägen 
från Badelunda upp mot Dalarna. Inskriften är mycket skadad, men 
klart är att den nämner ett vägbygge:

Taf(?) lät resa denna sten efter Grimmund. Han var faren - Vifasts 
son - österut. Ulf och Vibjörn ... Ketilasj?) gjorde bro...

Tre av namnen i inskriften, Taf, Grimmund och Ketilas är inte belagda 
i någon annan runinskrift.
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DÖRREN FRÅN BJÖRKSTA

I Västmanland finns också några inskrifter 
från medeltiden. Den märkligaste av dem 
finns på en rikt ornerad järnbeslagen dörr från 
Björksta kyrka. Den är daterad till 1200-talet 
och förvaras nu i Statens historiska museum 
i Stockholm.

Inskriften tillägnas smidesmästarna, som 
väl också har ristat runorna på järnbeslaget:

Gud signe eder, mäster Röding och Bo fris 
(den frisiske) O Alfa.

Avslutningen är kristusmonogrammet Alpha 
och Omega, första och sista bokstaven i det 
grekiska alfabetet. Det var en mycket vanlig 
symbol i den kristna konsten under medelti
den (»Jag är a och o, den förste och den siste, 
begynnelsen och änden«, Uppenbarelseboken 
22:13). Det är faktiskt därifrån vi har fått ut
trycket att något är a och o. Anmärkningsvärt 
är dock att här står O(mega) före Alpha.

Dörren från Björksta 
kyrka.

=Mrn
oal f a
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Uppland

y Tyde den man, som runvis är, de runorna som Balle ristade.
Flera hundra runstenar står ännu runt om i det uppländska 
kulturlandskapet och riktar samma uppmaning till alla 

förbipasserande, som Balle ristade på en runsten vid Agersta 
nära Enköping.

RUNSTENSRIKAST
Uppland är med sina omkring 1300 kända runristningar det run- 
stensrikaste landskapet. Traditionen under huvudsakligen 1 ooo-talet 
att rista och resa runstenar till minne av döda släktingar var starkast 
i Mälardalen och framför allt i Uppland.

Det uppländska landskapet har förändrats mycket sedan vikingati
den. För tusen år sedan var havsytan cirka fem meter högre än i dag. 
Det betyder att all mark som ligger lägre än så var täckt av Östersjöns 
vatten och att skärgårdslandskapet sträckte sig betydligt längre in i 
landet. Det betyder också att det fanns flera vattenleder från havet och 
in i landet som var farbara med åtminstone mindre båtar.

Många åssträckningar genomkorsar landskapet. Landvägarna 
följde dem gärna, eftersom det var torrare och lättare att ta sig fram 
uppe på åsryggarna.
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Ågerstastenens inskrift 

lyder:
Vidhugse lät resa 
denna sten efter 
Särev, sin gode fader. 
Han bodde i Ågersta. 

Här skall stända 
stenen mellan byarna. 
Tyde den man 
som runvis är 
de runorna 
som Balle ristade.

URNORDISK TID
På Historiska museet i Stockholm står den ena av Upplands två ur
nordiska runstenar. Dit fördes den 1948 efter att ett par hundra år 
ha stått vid Hagby prästgård. Ursprungligen har den stått i Möjbro i 
Hagby socken väster om Uppsala. Möjbrostenen har en ovanligt lång 
inskrift jämfört med andra ristningar med urnordiska runor från Mel
lansverige. Den dateras till 500-talet.

Under runinskriften, som är ordnad i två vågräta rader, finns 
bildframställningar som föreställer en beväpnad ryttare och två 
fyrfotadjur. Möj brostenens inskrift, frawaradan anahahaislaginan, har 
givits olika tolkningar. Den första runsekvensen återger säkerligen 
ett mansnamn som i dagens språkdräkt skulle utvecklats till Fråråd. 
Det följande partiet är svårare att komma till rätta med. Förslag som
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Ane den enögde är slagen eller den förnämste av alla är stridsglad har 
framförts.

I Krogsta i Tuna socken finns en annan sten ristad med urnordiska 
runor. Den har ristning på två sidor. Inskriften har inte kunnat tolkas. 
På den ena sidan finns bredvid runorna en klumpigt formad männi- 
skoliknande figur med spretande fingrar.

»GJORDE BRON FÖR HANS SJÄL«
Många runstenar står vid kanten av större eller mindre vägar. Ofta 
är de placerade vid ett vägkors eller där vägen passerar ett vatten
drag. Inte sällan kan man då i stenens inskrift läsa att de som lät resa 
stenen också lät bygga en bro. Att underlätta framkomligheten var 
en from gärning. Därför står det ofta gjorde bron för hans själ. Vid

Till vänster. Inskriften 
på Möjbrostenen ska 
läsas från vänster till 
höger och den undre 
raden ska läsas före 
den övre.
Till höger. Krogsta- 
stenen vars inskrift 
hittills gäckat forskar
nas tolkningsförsök 
är prydd med en lika 
svårtolkad figurrist
ning.
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De tre runstenarna 
vid Broby med ste
nen sönerna reste 
till minne av fadern 
Östen längst till 
höger, den så kal
lade pilgrimsstenen 
som Estrid lät resa 
till minne av sin man 
längst till vänster. 
Den lilla stenen i 
mitten reste Östen 
och Estrid tillsam
mans till minne av 
sin son Gag.

Broby i Täby finns tre runstenar. I texten på en av dem nämns bygge 
av den bro som säkerligen gett gården dess namn. Alla stenarna är 
monument över medlemmar i samma familj. Två är resta till minne av 
familjefadern Osten och den tredje efter en av sönerna. Ingefast och 
Östen och Sven lät resa dessa stenar efter Östen, sin far, och de gjorde 
denna bro och denna hög står det i en runslinga som följer runstenens 
kontur. Änkan Estrid har låtit resa den andra av Östens stenar:

Estrid lät resa dessa stenar till minne av Östen, sin man, som drog
till Jerusalem och dog borta i Grekland.
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Den sten som Estrid låtit rista till minne av sin man brukar kallas »pil
grimsstenen« därför att dess inskrift nämner vad som tolkas som det 
äldsta belägget på en pilgrimsfärd från Mellansverige till Jerusalem.



JARLABANKESLÄKTEN
Osten var farfar till en av de mest namnkunniga av de vikingatida 
stormännen, Jarlabanke. Man måste säga om honom att han under 
sin livstid verkligen försäkrade sig om att hans namn skulle bevaras 
till eftervärlden.

Jarlabanke lät bygga en runstensbro, en vägbank över ett sankt 
parti av vägen, i Täby. Bron heter än i dag »Jarlabankes bro«. Väg- 
banken kantades på båda sidor av mindre resta stenar utan inskrift. I 
varje ände av bron fanns ett runstenspar, alltså totalt fyra runstenar. 
Alla var försedda med i stort sett likalydande inskrifter:

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig medan ban levde, och ban 
gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby. Gud 
bjälpe hans själ.
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Det är bara två av runstenarna som i dag står kvar vid Jarlabankes 
bro. En flyttades till Danderyds kyrka där den på 1600-talet låg som 
tröskelsten. Nu står den rest utanför kyrkans ingång. Den fjärde ste
nen fördes till Fresta kyrka där den las in i väggen. Inte förrän 1957 
lokaliserades stenen och togs loss. Den står nu rest på kyrkogården.

Totalt har Jarlabankesläkten lämnat efter sig ett trettiotal runste
nar. Hans släkt är därför den vikingatida familj i Uppland som run
stenarnas texter låter oss lära känna bäst.

TINGSPLATSER
Jarlabanke lät också anlägga en tingsplats. Om detta vittnar inskrif
ten på en runsten vid Vallentuna kyrka. Stenen är ristad på två sidor. 
Texterna påminner mycket om dem vid Jarlabankes bro. På ena sidan 
står att läsa: jarlabanke lät resa denna sten åt sig själv medan han 
levde, och han gjorde denna tingsplats, och ensam ägde han hela detta 
hundare.

En annan tingsplats anlades vid Vallentunasjöns östra strand av tre 
bröder, söner till Ulf i Skålhamra. Förutom att anlägga tingsplatsen 
reste de två runstenar där de berättar om hur de hedrat sin far. Run
stenarna utgör ett parmonument, eftersom texten fortsätter från den 
första stenen till den andra.

Ulfkell ok Arnkell ok Gyi 
JiæiR giærdu hiar Ringstad.

Munu æigi mærki 
mæiri verda 
ban Ulfs syniR 
æftiR gærdu 
snialliR svæinaR 
at sinn fadur.

Ulfkel och Arnkel och Gye 
de gjorde här tingsplats.

Ej skall en minnesvård 
bliva större 
än den Ulfs söner 
gjorde efter honom, 
raska svenner 
efter sin fader.
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Tingsplatsen i Balista 
vid Vallentunasjöns 
Östra strand kallas 
även Arkels tingsstad. 
På bilden ser man 
själva tingsplatsen i 
förgrunden och de 
båda runstenarna 
bortanfor den. In
skriften börjar på den 
röda stenen, som 
vänder baksidan mot 
kameran, i bildens 
övre vänstra del.

Ræistu stæina 
ok staf unnu 
ok inn mikla 
at iarteknum. 
Ok Gyridi 
gats at veri. 
ky man i grati 
getit lata.

De reste stenarna 
och gjorde staven 
den stora 
till hederstecken.
Också Gyrid 
älskade sin make. 
Därför i ett sorgekväde 
skall han besjungas

Gunnarr hiogg stæin. Gunnar högg stenen.
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De båda runstenarna 
vid Skålhamra är 
resta till minne av Ulf. 
Den vänstra har hans 
söner Ulf kel och Gye 
och Une ombesörjt. 
Den högra har Ulfs 
frände Ulf i Borresta 
ristat.

Förutom inledningen och signaturen är inskriften avfattad på vers. 
Versmåttet är fornyrdislag, ett versmått vi möter i eddadikterna och 
som också är vanligt förekommande i runinskrifter. Versraderna är 
parvis allittererande, det vill säga ord börjar på samma konsonant, 
ibland konsonantgrupp, eller på vokalljud. De allittererande ljuden är 
markerade med fetstil i strofen återgiven på runsvenska.

Ulf har även fått två andra runstenar ristade till sitt minne. De står 
resta på Vallentunasjöns västra sida, nära gården Skålhamra där han 
bodde. Texten på den ena lyder:

Ulf kel och Gye och Une de lät resa denna sten efter Ulf, sin gode far. 
Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och 
själ, förläne honom ljus och paradis.
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Den andra inskriften har ristats av Ulfs namne och svåger, Gyrids 
bror, Ulf i Borresta:

Ulf i Borresta högg till minne av Ulf i Skälhamra, sin gode frände. 
Ulfkel lät hugga.

GUNNAR, ÅSMUND OCH FOT
Stenarna till minne av Ulf i Skålhamra vid tingsplatsen har signerats 
av en runmästare Gunnar. Flera andra vad det förefaller professio
nella runristare har signerat sina verk. Därför känner vi namnet på 
mästaren bakom ristningen i många fall. Bland de konstnärligt mest 
framstående är Åsmund. Han anses ha varit verksam under runstens- 
periodens inledningsskede i Uppland, det vill säga under iooo-talets 
första decennier. Han skriver sig några gånger »Äsmund Kåres son«. 

En annan framstående runmästare som behärskade runstensstilen

Den vackra Fotristningen låg 
länge dold i Danmarks kyrka. 
1940 lokaliserades stenen 
och 1951 togs den ut. Run
stenens högra kant hade i 
samband med en kyrkrestau- 
rering på 1880-talet slagits 
bort. Det fragmentet hittades 
1951 i ett vedförråd. Karak
teristiskt för Fot är att run- 
djurets svans och nacktofs är 
utdragna och sammanflätade 
med varandra.
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Landets till ytan 
största runristning 
finns på en häll i 
Granby. Inskriften är 
huggen av Visäte.

En mycket komplice
rad arvsgång beskrivs 
på runinskrifternas 
kärva och kortfattade 
sätt på Hillersjöhällen 
på Svartsjölandet.
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till fullo var Fot. Han har signerat en vacker sten vid Danmarks kyrka. 
Inskriften på den lyder:

Signjut och Åvid lät resa stenen efter Ofeg, sin far. Gud och Guds 
moder hjälpe hans ande. Fot ristade runorna.

Fots ristningar präglas liksom Åsmunds av rena, klara linjer och hans 
handstil var mycket prydlig.

»HAN ÄGDE ENSAM ALLT FÖRST«
Den till ytan största runristningen finns i Granby i Orkesta socken. 
Den har huggits av runmästaren Visäte. Hans inskrifter känns lätt 
igen på två karakteristiska drag. I de flesta runinskrifterna står lät resa 
stenen, men Visäte har presensform av hjälpverbet, låter resa stenen. 
Han använder också ofta kortkvistrunor i sina ristningar.

I Granbyhällens inskrift kan vi läsa om Finn vid, som fått hällen 
ristad till sitt minne, att han ägde ensam allt först, det vill säga innan 
arvet delades upp mellan de efterlevande. Arv kan man läsa om i yt
terligare några uppländska runinskrifter. Den mest kända i denna 
kategori finns i en berghäll på Svartsjölandet i Mälaren. Inskriften 
berättar om hur Gerlög gifter sig, får barn, blir änka och barnlös, 
gifter om sig, får en dotter och blir änka igen. Dottern gifter sig med 
en man i Markims socken, får ett barn med honom, blir änka och se
dan barnlös, gifter om sig men dör barnlös. Allt detta för att förklara 
varför Gerlög enligt den tidens arvsregler ärvde först sin första man 
genom sitt första barn, sedan sin dotter som ärvt sin far och genom sitt 
barn även sin första man. Gerlög måste ha blivit en förmögen kvinna 
på äldre dar. Tyvärr vet vi ingenting om hennes vidare öden.

UTLANDSFÄRDER
Torsten gjorde efter Arnmund, sin son, och köpte denna gård och för
värvade rikedom österut i Gårdarike. På Vedahällen i Ångarns socken 
kan vi läsa om arvet som inte blev. Fadern Torsten hade deltagit i
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Vedahällens inskrift 
innehåller det äldsta 
belägget på att mark 
kunnat köpas. I rist
ningens text står att 
Torsten köpte denna 
gård.

vinstgivande vikingafärder i österled och köpt en gård därhemma. 
Sonen var inte lika lyckosam. Han dog före sin far och hann aldrig få 
arvet. Torsten tycks inte haft några andra barn i livet heller, eftersom 
inga syskon till Ärnmund nämns.

Många runinskrifter berättar om män som farit till Grekland, Särk- 
land och andra fjärran länder i öst.

INGVARSTÅCET
Ett antal runstenar har rests till minne av deltagare i det så kallade 
Ingvarståget. Om denna vikingaexpedition berättas utförligt i avsnit
tet om Södermanland. Vid Ekillä bro i Yttergrans socken står en 
praktfull sten rest av fem bröder till minne av fadern Gunnlev med in
skriften Han föll österut med Ingvar. Vid Varpsundet i samma socken 
har brödraskaran rest ytterligare en sten. Av texten på den framgår att 
Gunnlev deltagit i Ingvars expedition med ett eget skepp. Han kunde 
väl styra sitt skepp avslutas inskriften.

DANAGÄLD
Om västerledsfärder berättar runstenarnas texter också. Alle i Väsby 
i Össeby-Garns socken lät resa en sten till minne av sig själv. Han 
uppbar Knuts gäld i England fortsätter texten.

74 hPWł MUTT



Väsbystenen i Össeby- 
Garn tillhör den lilla 
gruppen så kallade 
»självresarstenar«. Med 
det uttrycket avses run
inskrifter som någon låtit 
utföra till minne av sig 
själv under sin livstid.

Alle var en av de många upplänningar som deltog i vikingatåg till 
Brittiska öarna. Den gäld han uppbar var den så kallade danagälden. 
Den kan beskrivas som en avgift eller en skatt som invånarna där 
betalade för att slippa utsättas för vikingarnas plundringar.

Utanför Husby-Sjuhundra kyrka står en hög, smal runsten, ristad 
på fyra sidor, rest av fem bröder till minne av en sjätte. Av texten på 
stenen framgår att han skulle fara till England, men dog på Jylland. 
Han nådde alltså aldrig sin resas mål.

FLYTTADE RUNSTENAR
Många runstenar har förts kortare stycken från sina ursprungliga 
platser för att muras in i kyrkväggar eller, lite längre fram i tiden, 
för att pryda till exempel herrgårdsparker. Längre flyttades de tre
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stenar som vid olika tillfällen skickats till Brittiska öarna. Redan 
1687 skänkte Karl XI två runstenar, en från Eds socken och en från 
Simtuna, till det som skulle bli Ashmolean museum i Oxford. Där står 
nu de båda runstenarna utställda bland grekiska marmorgudar, andra 
statyer och fornsaker från hela världen.

I parken utanför slottet i Edinburgh finns en runsten som ursprung
ligen stått rest i Vittinge socken. Den skänktes 1787 till The Society of 
Antiquaries of Scotland. Den står nu undanskymt i parken, anonym 
och bortglömd av alla. Det finns inte någon skylt som upplyser den 
som råkar komma förbi om vad det är för slags sten som står där. 
Endast en svensk som råkar förirra sig in på den lilla stigen förstår 
vad det är, men undrar nog över hur en uppländsk runsten hamnat i 
Edinburgh.

Som framgått är det många runstenar som rests till minne av män 
som farit till avlägsna länder och inte återkommit. I universitetspar
ken i Uppsala står en runsten från Örby i Rasbo socken som varit med 
om en utlandsresa som blev minst lika äventyrlig som ett vikingatåg. 
Den skulle tillsammans med ytterligare två uppländska runstenar 
visas på världsutställningen i Paris 1867. Resan dit gick bra, utställ
ningen blev lyckad och runstenarna belönades med en bronsmedalj. 
Men när de skulle fraktas tillbaka till hembygden tappade man en 
av runstenarna i vattnet när den skulle lastas ombord på en båt i Le 
Havre. Alla trodde att man sett runstenen från Rasbo för sista gången. 
Men cirka trettio år senare muddrades hamnen. När man fick upp en 
stor sten med märkliga linjer på var det någon minnesgod som kom 
ihåg vad som hänt efter världsutställningen och runstenen återfördes 
till Uppsala, denna gång utan missöden.

GRAVSTENAR
En av runstenarna i Ashmolean museum är ristad av Upplands mest 
produktive runristare, Öpir. Han var verksam mot runstensperiodens 
slut, det vill säga något eller några årtionden in på 11 oo-talet. Ett 
par av hans alster har inte den traditionella runstenstexten, utan
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Den 1787 till The 
Society of Antiquaries 
of Scotland skänkta 
runstenen står vid en 
undanskymd gångstig 
utanför slottsmuren i 
Edinburgh. Foto: Marit 
Åhlén.

I universitetsparken, 
mellan universitetshu
set och Ärkebiskopsgår- 
den, i Uppsala står den 
runsten som i cirka 30 
år låg på havets botten i 
hamnen i Le Havre.
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I gränslandet mellan runristade minnesstenar 
och gravstenar på kyrkogården befinner sig 
Öpirs i sandsten inhuggna inskrift vid Husby- 
Sjuhundra kyrka.

inskriften är utformad efter mönster av kristna 
gravstenar. I stället för »NN reste stenen efter 
NN, sin släkting« står det på en sten vid Husby- 
Sjuhundra kyrka att Här ligger Sigrev, broder 
till... Och Öpir ristade runorna.

Mycket få medeltida, runristade gravstenar 
är kända från Uppland. Traditionen att resa 
runristade minnesstenar vid vägkanten och 
på andra platser i landskapet tycks ha varit 
starkast här. Men när runstensseden upphörde 
några decennier in på i ioo-talet har man också 
nästan helt slutat rista runor i sten.

SIGTUNA
Vid arkeologiska utgrävningar, främst under 
1980- och 1990-talet, i några bostadskvarter i 
den gamla stadskärnan har ett stort antal intres
santa runinskrifter påträffats i medeltida lager. 
Det handlar om vardagsinskrifter och klotter, 
främst i ben. Som exempel kan nämnas ett rev
ben med runinskrift på båda sidor. På den ena 
sidan har någon insmickrande ristat:

Kungen är frikostigast på mat, han är rikast,
han är full av ynnest.

Det så kallade kun ga
benet från Sigtuna 
bär en av de mer 
än 100 runristningar 
i framför allt ben och 
horn som kommit 
fram vid arkeologiska 
undersökningar i 
staden.
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Södermanland

Med sina drygt 400 runstenar är Södermanland det näst 
runstensrikaste landskapet i Sverige, överträffat endast 
av Uppland. I de bördiga slättlandskapen står runsten

arna tätt, särskilt runstensrika är socknarna på Södertörn 
- Öster- och Västerhaninge, Sorunda och Ösmo. Talrika är run
stenarna också i Trosa-Vagnhäradstrakten och trakterna norr om 
Nyköping - Ludgo, Spelvik, Runtuna och Lid.

Skogsbygderna däremot var i stor utsträckning obebodda under 
vikingatiden och saknar därför runinskrifter.

FÄRDVÄGAR OCH TINGSPLATSER
Stenarna restes företrädesvis vid vägar och färdleder, ofta vid Eriks
gatan, den färdväg som en ny konung skulle följa genom rikets vikti
gaste landskap.

Andra reste sina minnesstenar hemma på ättebacken, det gamla fa
milj egravfältet eller, om familjen var förnäm, på häradets tingsplats. 
Södermanland var ett skärgårdslandskap under vikingatiden och 
vattendragen var bredare och djupare. Därför kunde skeppen gå via 
Svärtaån ända upp till tingsplatsen vid Aspa löt. Där står nu fyra run
stenar (en femte är försvunnen sedan 1600-talet), varav en nämner att 
Denna sten står efter Öpir, på tingstaden, efter Toras man.
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På en annan av runstenarna vid den gamla tingsplatsen återfinns 
namnet på det gamla Sveariket, Svipjöö:

Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin 
son. (De) blev döda i Danmark / var rika i Rauninge / och raskast i 
Svitjod.

Namnet Rauninge har troligen samband med det nutida häradsnam- 
net Rönö.

Stenen vid tings
platsen vid Aspa 
löt i Ludgo socken 
är rest till minne 
av Anund och 
Ragnvald, som var 
raskast i Svitjod 
enligt makan och 
modern Astrid.

80 hHlhhł RhTTir



INSKRIFTERNAS BUDSKAP
De sörmländska inskrifterna är personligt formulerade och ofta in
nerligare i tonen än inskrifter från andra landskap. Påfallande många 
är i versform.

Vid Bjudby i Blacksta socken står en sten som Torsten reste efter 
sonen Hävner och sig själv. Man anar faderns sorg i slutstrofen:

Till England hade / den unge kämpen farit. / Blev sedan hemma / till 
stor sorg död.

Stenen som 
Torsten reste efter 
sig själv och sin 
son Hävner och 
som Brune och 
Slode ristade.
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Sörmländska storbondesläkter framträder i flera inskrifter. Nära 
Torstens sten i Bjudby står en tre meter hög sten med en lång, delvis 
versformad, inskrift:

Torsten och Östen och Nattfare reste stenen efter Finnvid, Olev och 
Torkel, sina bröder. Alla Vikings söner / var av länsadelsbörd / (de) 
lät resa stenen. Stenkel ristade runorna.

Trots att namnet Torsten tillhör de vanligaste i runinskrifterna är det 
tänkbart att det är samme Torsten som nämns i båda inskrifterna i 
Bjudby. En annan Torsten hedras i inskriften på en av Sveriges vack
raste runstenar som nu står i Turinge kyrka utanför Södertälje. Den 
är rest efter Torsten av sönerna Kättil och Björn, brodern Anund, 
hustrun Kättilö och huskarlarna, det vill säga Torstens personliga 
följe eller ’hirdmän’. Inskriften avslutas med en lång strof, vars fyra 
sista rader lyder:

Han (Torsten) föll i örlig (strid) / österut i Gårdarike / ledungens 
hövding / av landmän den bäste.

INCVARSSTENARNA
Många sörmländska runstenar är resta efter män som inte återvände 
från färder i öster- eller västerled. En särställning bland dessa stenar 
intar Ingvarsstenarna, det vill säga stenar resta efter Ingvar den vitt- 
farnes följeslagare på hans ödesdigra färd mot Särkland.

Enligt runinskrifterna dog flera av hans män i Särkland, som var 
nordbornas namn på den islamiska världen, kalifatet, söder om Kas
piska havet (ungefär nuvarande Irak). Ingvars avsikt kan ha varit 
att öppna nya vägar till arabländerna sedan den traditionella vat
tenvägen via Volga till Kaspiska havet spärrats av genom att krigiska 
stammar bosatt sig i trakterna norr om Kaspiska havet. Enligt sagan 
inträffade Ingvars död 1041.

Av de omkring 30 säkra Ingvarsstenarna är cirka hälften från Sö-
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dermanland. De flesta finns i Mälarregionen. Mest berömd är stenen 
vid Gripsholms slott, rest över Harald, Ingvars broder, som var en av 
dem som österut gav örnen föda (och) dog söderut i Särkland.

Vid Lundby i Lids socken står den sten som restes av Spjute och 
Halvdan till minne av brodern Skarde, som for österut hädan / med 
Ingvar / i Särkland ligger / Öjvinds son.

Det stora antalet Ingvarsstenar visar företagets omfattning. Trots 
att färden slutade i fiasko blev expeditionen så berömd att Ingvars 
saga skrevs på Island på 1200-talet.

Enligt sagan gav sig Ingvar iväg med 30 fullt bemannade och ut
rustade skepp. Första anhalten var Gårdarike. Där stannade han i 
tre år innan han fortsatte färden söderut. Sagan berättar att Ingvar

Ingvarsstenen i Dill
näs socken: Bergvid, 
han och Helga, reste 
denna sten efter Ulv, 
sin son. Han avled 
med Ingvar. Gud 
hjäipe Ulvs själ.

SÖDERMANLAND hmhtł MWITSł



sökte sig fram till ett stort vattensystem som han hade hört om under 
tiden i Gårdarike och sedan han hittat det han sökte återvände han 
hemåt. På hemresan föll han själv och nästan alla hans män offer för 
en epidemi. Endast ett skepp med besättning lyckades ta sig tillbaka 
till Gårdarike och därifrån vidare hem till Sverige.

I boken Ett ödesdigert vikingatåg försöker arkeologen Mats G. 
Larsson fastställa expeditionens färdväg genom att studera de geo
grafiska uppgifterna i sagan. Han kommer fram till att Ingvar tog 
sig fram till Kaspiska havet genom Kaukasus och att han dog i det 
nuvarande Georgien.

DEN NYA TRON
Enligt sagan var Ingvar den vittfarne en god kristen och många av 
Ingvarsstenarna är utpräglat kristna.

Sammanlagt är omkring hälften av Södermanlands runstenar 
kristna, det vill säga försedda med kors och/eller en bön. Den andra 
hälften saknar dessa kristna attribut. Endast tre stenar är dock ut
präglat hedniska. En ristning i Västermo socken och en vid Stenkvista 
kyrka är dekorerade med en stor torshammare och vid Korpa bro i 
Ludgo socken står en sten där orden »Tor sejde« är dolda i en inveck
lad bindruna. Budskapet är troligen att Tor ska sejda olycka över den 
eller dem som förstör minnesmärket.

Ett par stenar är dekorerade med ett maskliknande ansikte som tro
ligen skulle skydda minnesmärket med sin skräckinjagande uppsyn. 
Vad masken symboliserar är omstritt, men det kan vara Oden själv, 
ett av hans många namn var Grimnir ’maskbäraren’.

ORNAMENTIK
Runinskriften på de sörmländska stenarna är oftast placerad i en 
enkel slinga runt stenens kanter och Ornamentiken är präglad av den 
lite enkla och klumpiga sydskandinaviska konststilen. I landskapets 
nordöstra delar är inflytandet från den uppländska runstensstilen 
märkbart.
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Till vänster. Stenen 
vid Ärja ödekyrka är 
ristad av Eskil och 
typisk för de enkelt 
utformade sörmländ
ska stenarna. Den är 
rest efter bland andra 
Runulv som blev 
dräpt ute i Kalmar
sund.
Till höger. Ristningen 
på denna sten nära 
Oppeby skola i Nykö
ping är delvis ristad 
med kvistrunor. Den 
är rest av Öborg och 
sönerna Håmund 
och Ulv efter maken 
och fadern Rolv, som 
tillsammans med 
brodern Frösten ägde 
byn Släbro.

SÖRMLÄNDSKA SÄRDRAG
Medan de uppländska runristarna var yrkesmän som troligen reste 
runt från uppdrag till uppdrag och ofta signerade sina verk är läget 
annorlunda i Södermanland. Endast omkring 30 ristare är kända 
till namnet. Ingen av dem har signerat fler än 4-5 ristningar. Många 
sörmländska ristare var dock skickliga och deras ristningar håller hög 
konstnärlig kvalitet.

I trakterna norr om Nyköping verkade en ristare vars ristningar 
karaktäriseras av bland annat palmettkors, båtframställningar och en 
hästskoformad inskriftsram med hängande, sammanknutna ormar 
(se bild på sidan 80).
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I Södermanland finns 
en del medeltida rist
ningar, bland annat 
denna gravkista från 
1100-talets Botkyrka. 
Enligt inskriften 
gjordes stenen av 
Karl efter hans släk
ting Björn, Svens och 
Bänkfrids son i Ham
marby ...

Liknande ristningar förekommer också i Järnatrakten, men det är 
osäkert om det rör sig om samme ristare eller om andra tagit upp hans 
stilelement.

Ett speciellt drag i den sörmländska ristartraditionen är den flitiga 
användningen av lönnrunor av olika slag. Kvistrunor, som bygger på 
att futharken (runraden) var uppdelad i tre grupper (ätter) och att 
varje runa hade sin givna plats i raden, förekommer på många stenar, 
bland annat på stenen vid Klippinge i Svärta socken. Invecklade bind- 
runor, där flera tecken samsas om en huvudstav, förekommer bland 
annat på en sten vid Ärsta i Runtuna socken. I närheten finns en av 
fem stenar i Södermanland som är ristade delvis med hälsingerunor 
eller stavlösa runor (se avsnittet om Hälsingland, sidan 49).
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Närke

Y* Runristningarna i Närke är koncentrerade till norra och
.mellersta delarna av landskapet. Där ligger också det gamla

' r kulturlandskapets odlingsbygder. Sammanlagt finns det 16 
vikingatida runstenar eller runristade block. Därutöver finns 

sex något yngre runristningar i stenar som ingått i kristna gravmonu
ment, gravhällar eller så kallade eskilstunakistor.

PÅ URSPRUNGLIG PLATS
Många runstenar har av olika skäl flyttats från sina ursprungliga plat
ser. Det är bara ristningar i berghällar eller på flyttblock som säkert är 
på ursprunglig plats. Runinskrifterna placerades i de flesta fall nära 
vägar, så att många skulle passera och se dem. Ett exempel på detta är 
stenen i Nasta, Rinkaby socken.

Runstenar är som regel inga gravstenar. De är minnesmonument 
som inte är resta på eller invid en grav. Men det finns några undantag. 
Ett sådant är runstenen i Södra Lunger i Götlunda socken. Den står 
rest på ett gravfält mitt inne i en skeppssättning. På Lungeråsen finns 
ett järnåldersgravfält som sträcker sig längs den gamla vägen. På det 
gravfältet ingår skeppssättningen med runstenen. Inskriften lyder:

Helgulv och Gerlev de gjorde (monumentet) efter Sigmund, sin bror.
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Nastastenen står vid 
kanten av en gam
mal slingrande väg. 
Runstenens inskrift 
följer den så kallade 
runstensformeln: 
Tored lät resa stenen 
efter Lydbjörn, sin 
dugande son.

RUNSTENARNA
Av de vikingatida runinskrifterna är alla ristade i granit utom två, 
som är i kalksten. Åtta av runristningarna från vikingatid finns kvar 
på ursprunglig plats, medan de övriga förts till olika kyrkor, oftast 
redan under medeltiden.

Mälardalens runstenar skiljer sig vad gäller ornamentik, ordval och 
i viss mån stavning från de sydsvenska. Det är därför inte förvånande 
att finna att ett gränsområde som Närke har runstenar av båda ty
perna. Framför allt stenen i Vesta, Kumla socken, och den vid Stora 
Mellösa kyrka ansluter till de västgötska med mycket sparsam orna
mental utsmyckning. De övriga har en mera utvecklad ornamentik.

INSKRIFTERNA
De flesta av Närkes runstenar har texter som ansluter till runstens
formeln, det vill säga vi får reda på vilka som låtit resa runstenen och 
till minne av vem och hur de var släkt med varandra. På den runsten 
som står vid Mummeista avslutas inskriften med bönen Gud bjälpe
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Runstenen i Vesta 
i Kumla socken har 
endast ett kontur- 
följande skriftband 
på ristningsytan. 
Hustruns namn, 
som börjat på K, är 
bortvittrat. Textens 
fortsättning lyder: 
reste denna sten 
efter Ärnbjörn, sin 
make.

hans själ. Kristna böner av detta slag är vanliga tillägg i runstenstex- 
terna och flera exempel finns i Närke. Däremot är det endast en av 
de bevarade runstenarna som har ett kors inristat på ytan innanför 
skriftbandet (den i Bärsta i Stora Mellösa socken).

Det enda ortnamn som förekommer i en runtext i Närke är Vinön. 
På det runristade blocket i Åsby i Stora Mellösa socken kan man läsa 
att Bolie blev död på Vinön. Namnet skrivs Vinøyu i dativ. Vinön är 
den största ön i Hjälmaren.
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Runorna är 
ojämnt och ofta 
grunt inhuggna i 
Åsbyblocket. Par

tier av texten kan 
inte längre läsas. 
Den intressan
taste delen av 
texten, Han blev 
död pä Vinön, är 
dock tydlig och 
fullt säker. Foto: 
ATA.

Utlandsfärder nämns ofta i de svenska runinskrifterna. På stenen 
i Apelboda i Glanshammars socken, som ristats till minne av en nar
king vid namn Björn, avslutas inskriften med upplysningen att han 
hade manligen farit vida. Vi får alltså bara veta att han var berest, men 
inte vilka länder och platser han hade besökt.
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Värmland

Endast två urnordiska och två vikingatida runstenar är 
pppT kända från Värmland. Utöver dessa fyra forntida runin- 

skrifter finns ett antal sentida ristningar.

JÄRSBERGSSTENEN
Runstenen står rest på sin ursprungliga plats invid Letstigen. Den var 
en del av vägen som förband Mälarprovinserna i det gamla Sveariket 
med Vestfold i Norge. Vägen hade redan varit i bruk under flera sekler 
när den efter Olav den heliges död 1030 blev en viktig del av pilgri
mernas allfarväg till Trondheim.

Stenen påträffades 1862 kullfallen på marken. Toppen var redan 
då avslagen, men i övrigt är ristningen välbevarad. Den felande top
pen har inte stått att finna trots ihärdigt letande. Runstenen restes 
sannolikt ursprungligen på en flack gravkulle och ingick i ett större 
monument som bestod av kullen med runstenen omgiven av ett antal 
resta stenar utan ristning.

Inskriften är ristad med den urnordiska 24-typiga runradens 
tecken. Den dateras till 500-talet efter Kristus. Vid den här tiden var 
läs- och skrivriktningen från vänster till höger, som vi är vana vid i 
dag, ännu inte fastlagd. Den kunde variera ganska fritt. Huvudregeln 
var att man skulle läsa i den riktning runans bistavar pekade. På Järs-
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bergsstenen byter texten riktning inte mindre än tre gånger.
Texten lyder i översättning Ljuv(?) heter jag. Ravn heter 

jag. Jag, eril, skriver runorna. Eril var sannolikt en benämning 
på en person med speciella funktioner knutna till religionsut
övningen.

SKRAMLESTENEN
I samband med arkeologiska utgrävningar på Skramles udde i 
Gunnarskogs socken påträffades 1993 en sten i en medeltida 
husgrund. En inskrift med urnordiska runor fanns på stenen. 
Ristningsytan var så skadad av vittring att endast vissa runor 
kan läsas. Detta omöjliggör en säker tolkning av inskriften.

EFTER VIDBJÖRN OCH ESGER
Den lilla runstenen i Väse haren extremt kort inskrift. Där står 
bara Vidbjörn, sin broder. Stenens form visar att det inte kan 
ha funnits flera runor. Det måste i stället röra sig om en sten i 
ett parmonument, där den andra, nu förlorade stenen, burit 
textens inledning. Stenen står inte på ursprunglig plats. Den 
har flyttats flera gånger i samband med vägomläggningar.

Runstenen från Hammarö har en något fragmentarisk 
runinskrift:

Järsbergsstenen 
hade förlorat sitt 
toppstycke redan 
då den påträffades. 
Inskriften är ristad 
med den 24-typiga 
runradens tecken.

Björn reste ... efter Esger, sin ...

Stenens topp och övre vänstra del är bortslagna. En av de 
bortslagna bitarna fanns i behåll när stenen tecknades av 
på 1600-talet. Med det fragmentet blir inskriften nästan 
fullständig, där stod nämligen de båda orden denna sten och 
inskriften får lydelsen Björn reste denna sten efter Esger, sin ... 
Ordet som angivit släktskapsförhållandet mellan Björn och 
Esger saknades dock redan då.
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Västergötland

.pSp®55*- Runor ristar jag, de från gudarna stammande. Så börjar 
% inskriften på Nolebystenen från Fyrunga socken. Den lilla 

(i' stenen finns sedan 189 6 på Statens historiska museum i Stock
holm. Texten är ristad med den urnordiska runradens tecken.

Att konsten att läsa och rista runor skulle ha varit en kunskap 
som förmedlats till människorna av asagudarna finns det flera olika 
vittnesbörd om. I dikten Havamal i den poetiska Eddan lyder några Nolebystenen från 

strofer (i Björn Collinders översättning): Fyrunga socken.
Foto: ÄTA.

Vet du hur ristas må? Vet du hur runor tydas?
Vet du hur runor målas, vet du hur de rönas må? 
Vet du hur man bedja skall? Vet du hur blotas må? 
Vet du hur man utgiver, vet du hur man offra skall?

Runor får du taga och tydda stavar
mycket stora stavar
mycket starka stavar
som stortulen målat och makterna gjort
och runrik gud ristat.
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Detta är fullrönt: frågar du om runor 
ristade i makternas råd
och färgade i rött av den främste bland vismän 
då är det tryggast att tiga.

Stortulen är en annan beteckning för »den förnämste bland visa 
män«.

SPARLÖSASTENEN
Västergötlands mest kända runsten finns vid Sparlösa kyrka. Texten 
på den omtalar också runorna som »från gudarna stammande«. Ty
värr är Sparlösastenen skadad. Den har varit kluven och inmurad i 
kyrkväggen. Stora delar av texten har gått förlorad. Merparten av 
de mycket intressanta bildframställningarna, som finns inristade på 
stenens alla fyra sidor, är dock i det närmaste intakta. Trots det är det 
inte lätt att förstå vad bilderna vill berätta.

Övergången från urnordiska till vikingatida runor ägde sannolikt 
rum under 700-talet. Sparlösastenen har huggits just i brytningstiden 
innan alla de vikingatida runorna fått sin slutgiltiga form.

»TOR VIGE«
Av Västergötlands vikingatida runinskrifter avslutas ett tjugotal med 
en kristen bön. Den kan vara mycket kort: Gud hjälpe hans själ eller 
lite längre: Gud hjälpe hans själ och Guds moder, helig Krist i him
melriket.

Inte den kristne guden utan en av asarna åkallas på en runsten 
i Velanda i Väne-Asaka socken. Texten avslutas Tor vige. Detta är 
ett av få i ord uttryckta exempel på förkristen tro i runinskrifterna. 
På några ristningar, främst i Västergötland och Södermanland, finns 
figurer som tolkas som torshammare. Runstenen i Töfta, Lärkegapet 
i Bjärby socken är ett gott exempel.
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VIKINGATÅG
På runstenen vid Härlingstorp i Edsvära socken kan man läsa att Ger 
vart död på västervägar i viking. Utanför Dalums kyrka står en sten 
som en brödraskara ristat till minne av två av sina bröder. Den ene 
dog västerut, och den andre i öster berättar inskriften. De här båda

Sparlösastenen har tilldragit sig stort 
intresse för både runformerna från 
övergångstiden mellan den 24-typiga 
och den 16-typiga runraden och för de 
talrika bilderna.

Inskriften på Velandastenen till vänster pryds av ett fågelhuvud 
upptill och har texten Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, 
en mycket god man. Tor vige. Ornamentiken på stenen vid Töfta, 
Lärkegapet, består av vad som kan tolkas som en torshammare där 
det långa skaftet skiljer de båda skriftbanden åt.
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runinskrifterna ger en koncentrerad bild av att vikingafärderna gick i 
såväl väster- som österled.

I Västanåker i Gösslunda socken påträffades en runsten 1870. Den 
hade rests till minne av Gudmar, som blev dräpt i England. I andra 
riktningen begav sig Asbjörn.

Agmund reste denna sten efter Asbjörn, sin frände, och Åsa efter sin 
make. Denne var son till Kolben. Han dog i Grekland.

Det är ovanligt att länderna på 
andra sidan Östersjön nämns 
i runinskrifter. Oftast berättar 
texterna om mera avlägsna 
länder. Frugårdsstenen i Norra 
Åsarps socken är rest till minne 

av Olav, som blev dräpt i Est
land. Håvard, som har signerat 
stenen, har försett den med 
säregen ornamentik. Den har 
vissa drag gemensamma med 
de så kallade knutrunorna på 
stenen i Ovansjö kyrka i Gäst
rikland (se sidan 56).
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De flesta runinskrifter som berättar om resor till främmande länder 
är resta till minne av män som dött långt hemifrån. Dödad på resa i 
österled blev även Olav, men inte så långt bort.

Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande ung 
man. Han blev dräpt i Estland. Håvard högg stenen.

»STUPADE I STRIDEN DÅ KONUNGAR KÄMPADE«
Sällan berättas om historiska händelser i runinskrifterna. Men att 
Gunne stupade i striden, då konungarna kämpade kan man läsa på 
en runsten inmurad i Råda kyrkas vägg.

Gunnes samtida förstod genast vilken strid som åsyftades i det 
kortfattade meddelandet. För oss som läser texten tusen år senare är 
informationen otillräcklig. Vi vet varken vilka de inblandade konung
arna var eller på vilken plats slaget stod.

Var runstenen, som 
nu finns i Råda kyrkas 
vägg, ursprungligen 
stått rest vet man 
inte. Inte heller vet 
man var den strid i 
vilken Gunne stu
pade stod.
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RÄKNEORD OCH SIFFROR
Runskriften saknade siffertecken. Räkneorden måste stavas med 
runor som ett vanligt ord. 3, 15 och 30 förekommer bland annat i 
västgötska runtexter. I sina runsvenska former skrivs de pria, fcemtan 
respektive prcetigi.

Udd skald reste denna sten efter 
Torsten, sin son, och gjorde stenbro 
för (honom). Han ägde tre gårdar 
i hammarskifte och trettio marker 
innestående hos Erik. Inskriften på 
runstenen i Stora Ek i Eks socken 
innehåller två räkneord, 3 och 30. 
Runskriften hade dock inga siffer
tecken. Man fick stava till räkneorden 
på samma sätt som till alla andra ord 
och som det är gjort i översättningen 
här ovanför. Innebörden i »hammar- 
skifte« är oklar. Ordet förekommer i 
landskapslagarna, men ingen källa 
lämnar någon redogörelse för vad 
hammarskifte var.
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MEDELTID
Runinskrifterna i Västergötland har tillkommit under en lång tids
rymd. De äldsta kan dateras till 400- eller 500-talet. Från vikingatid 
finns cirka 150 runstenar. Under flera sekler därefter fortsatte man 
att rista och hugga runor. Denna typ av inskrifter finns såväl på olika 
bruksföremål och kyrkliga inventarier som på gravhällar av sten.

En lite kort men intressant inskrift på en gravhäll från Vårkumla 
kyrka bjuder oss på ett av de äldsta exemplen på slutrimmad vers.

Här ligger far och son de två 
Heden och Enar, de hette så.

En gravhäll från Ugglums kyrka har formen av ett kistlock och har 
fyra rader inskription. En är med runor och lyder på normaliserad 
runsvenska Reginmod læt gæra hvalf yfir Gunnar, Æsbiornar son. 
På motstående sida står en bokstavsskrift i två rader: reginmot let 
gera hvalf ihr GVNNAR ESBEORNAR son. Under raden med 
runinskrift står ytterligare en rad med bokstavsskrift: HARALDVS 
med fecit MAHiSTER. På gravhällen finns alltså exakt samma text 
på svenska dels ristad med runor, dels återgiven med latinska stora

Den kistformade 
gravhällen från 
Ugglums kyrka har 
inskrift med både 
runor och latinska 
bokstäver.
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Den cirka 20 centi
meter långa vävkni- 
ven är ornerad med 
ett rutmönster på 
ena sidan, på den 
andra finns runrist
ningen: Tänk du på 
mig, jag tänker på 
dig. Älska du mig, jag 
älskar dig.

bokstäver. Under runinskriften står ytterligare en text med stora bok
stäver, men den är avfattad på latinskt språk. Detta visar tydligt att 
de båda språken och skriftsystemen levde parallellt inom kyrkan i 
Västergötland vid noo-talets slut.

LÖDÖSE
I samband med arkeologiska utgrävningar i Lödöse har en hel mängd 
medeltida runinskrifter i olika material kommit i dagen. På en väv- 
kniv, som troligen varit en fästmansgåva, står:

Tänk du på mig, jag tänker på dig. Älska du mig, jag älskar dig.
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Östergötland

:/ Runinskrifterna i Östergötland ligger som ett pärlband
& över landskapets norra del, från Vättern i väster till Öst- 

^ ';Ö ersjön. Särskilt tätt står runstenarna i Skänningebygden, 
Linköpingstrakten och på Vikbolandet. Sammanlagt rör det 

sig om omkring 250 inskrifter från vikingatid, dessutom har Öster
götland ett femtiotal inskrifter från medeltiden.

RÖKRUNOR
Rökstenen är troligen inte bara Sveriges utan hela världens mest 
kända runsten. Stenen restes i början av 800-talet och inskriften är 
den längsta, kända runinskriften från vikingatiden. Den restes av 
Varinn efter sonen Vämod. Inskriften innehåller för oss dunkla hän
visningar till forna sagor och dikter, välbekanta i Östergötland vid 
denna tid men oförståeliga för oss, utom den vackra och välkända 
strofen, Sverige äldsta dikt:

Red PiodrikR Då rådde T jodrik
hinn |>urmoöi den djärve,
stillir flutna sjökrigarnas hövding,
strandu HraidmaraR, över Reidhavets strand.
SitiR nu garuR Nu sitter han rustad
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Rökstenen. Till minne 
av Vämod står dessa 
runor. Men Värin 
skrev dem, fadern 
efter den döde 
sonen ... Strofen står 
på de två nedersta 
raderna på stenen.

TöQHHramHE



a guta sinum, 
skialdi umb fatlaÖR, 
skati Mæringa

på sin gotiska häst, 
med sköld över axeln, 
den främste av Märingar.

Troligen handlar strofen om Teoderik den store (cirka 45 5-526), som 
grundade ett ostgotiskt rike i Italien år 493, och den berömda staty 
av honom till häst som Karl den store i början av 800-talet lät flytta 
från Ravenna till Aachen.

Runor av samma typ som Rökstenens finns på några andra stenar 
i landskapet, bland annat på en ganska anspråkslös sten vid Västra 
Stenby kyrka (se bild sidan 105), ett par mil nordost om Rök. Inskrif
ten lyder:

Stygg gjorde dessa minnesmärken efter Öjvind, sin son. Hann föll 
österut med Ejvisl. Viking ristade och Grimulv.

Detta är den äldsta runinskrift som omtalar ett vikingatåg i österled.

1000-TALETS FÄRDSTENAR
Flera av de östgötska runstenarna från 1 ooo-talet är dock resta efter 
män som dött i väster- eller österled. I Styrstads socken, sydost om 
Norrköping, står en sten som rests av en kvinna över hennes båda 
söner, varav en varit Ingvar vittfarnes färdkamrat:

Torfrid reste denna sten efter Asgöt och Göte, sina söner. Göte dog 
i Ingvars här.

Om Ingvarståget berättas i avsnittet om Södermanland (sidan 82).
I Landeryds kyrka finns en sten som rests över en Englandsfarare:

Väring reste stenen efter Tjälve, sin broder, den kämpe, som var i 
tjänst hos Knut.
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Gillbergastenen i Kaga socken står ännu på den plats där den en 
gång restes vid den urgamla väg som var den största nord-sydliga 
förbindelsen genom landskapet och band samman Småland med 
Östergötland:

Röd reste denna sten efter Toke, sin broder, som blev dräpt i Eng
land, en mycket god ung man.

I originaltexterna kallas Tjälve och Toke drcengR, ett mycket vanligt 
ord i runinskrifterna. Ordets grundbetydelse är ung ogift man, men 
det betecknade också en ung krigare. I sin Edda beskriver Snorre Stur
lasson ordets betydelse på följande sätt: »Drängar kallas unga män 
utan eget hushåll, medan de förvärva sig egendom och ära; fardrängar 
de som segla från land till land; konungsdrängar de som tjäna höv
dingar; men även de äro drängar som tjäna mäktiga män eller bönder; 
drängar kallas alla raska män som går framåt.«

Kanske ingick både Tjälve och Toke i Knut den stores livgarde, den 
elittrupp som kallades Tingalid och som bestod av särskilt framstå
ende krigare.

HEDNISKA INSLAG
Det kristna inslaget är inte särskilt framträdande i Östergötlands in
skrifter även om cirka hälften av runstenarna är korsmärkta.

Den märkliga runstenen vid Ledbergs kyrka har ett kors på ena 
smalsidan medan de båda runristade sidorna är smyckade med ut
trycksfulla scener ur Ragnaröksdramat.

Överst på baksidan står en hjälmprydd krigare, som ett varglik- 
nande djur biter i ena foten. Det måste vara Oden som under Ragna
rök (gudarnas undergång) blir slukad av Fenrisulven, Midgårdsor- 
mens broder. Under ulven ligger en man som saknar ben. Det skulle 
kunna vara Tor, som sedan han dödat Midgårdsormen själv dukar 
under för det gift som ormen sprutat på honom. Framsidans bilder är 
dunklare, men skeppet längst ner skulle kunna föreställa Nagelfar, de
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Till vänster. Run
stenen står strax 
innanför grinden till 
Västra Stenby kyrko
gård. Inskriften lyder: 
Stygg/StigCO gjorde 
detta minnesmärke 
efter Övind, sin son. 
Han föll österut med 
Övisl. Viking ristade 
och Crimulv.
Till höger. Bjälboste- 
nen. Inskriften lyder: 
»Drängar« reste 
denna sten efter 
Crep, sin gillesbro
der, Jutes son. Love 
ristade runorna.

dödas skepp, som skulle komma seglande österifrån vid Ragnarök.
Stenen är rest av syskonen Bise och Gunna efter fadern Torgöt. 

Inskriften avslutas med en trollformel som var känd i hela Norden 
under forntiden: Tistel, mistel, kistel.

Tistel och mistel har i folktron haft övernaturliga egenskaper. Det 
tredje ordet, kistel, liten kista, är troligen med helt enkelt eftersom det 
rimmar på de andra två orden.
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Ledbergsstenen.
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Detalj av ristningen 
på berget vid 
Oklunda gård.

OKLUNDAI NSKRIFTEN
Vid gården Oklunda i Östra Husby socken på Vikbolandet upptäck
tes år 1929 en märklig ristning när gårdsägaren uppmärksammade 
runor på en berghäll nära boningshuset. Det är inte en minnesinskrift 
utan ett unikt rättsdokument:

Gunnar ristade detta, ristade dessa runor. Han flydde för en dråp
saks skull. Han sökte sig till detta vi (heliga plats) och han innehar 
denna röjning av land som Vi-Finn band (på rättsenligt sätt).

Vi-Finn kan ha varit viets föreståndare och befäst Gunnars vittnes
mål. Gunnar har alltså för att rädda sitt liv tagit sin tillflykt till viet, 
den hedniska kultplatsen vid Oklunda. Där rådde fredsplikt och 
ingen hämnd kunde nå honom.
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Gravhäll i S:t Lars 
kyrka i Linköping. 
Foto: Runverket.

MEDELTIDEN
I Östergötland finns omkring 50 inskrifter från medeltiden, bland 
annat visar flera rikt ornerade gravhällar att runornas ställning var 
stark i landskapet långt in i 1400-talet. Ar 1958 hittades en gravhäll 
i S:t Lars kyrka i Linköping med reliefhuggen ornamentik. Inskriften 
meddelar att:

Gera lät göra detta minnesmärke över Tord, sin man och Sigrid, 
ungmön, över sin fader. Gud hjälpe hans själ.

Bevarade färgspår visade att den ena drakslingan varit målad i rött 
och den andra i svart. Med flera sådana gravmonument har medel
tidens kyrkogårdar skimrat av en färgprakt som vi har svårt att 
föreställa oss.
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Småland

h z''y ■ De småländska runinskrifterna är ojämnt fördelade i land- 
skapet. Av de omkring i zo kända runstenarna från vikinga- 
tiden tillhör drygt 70 Jönköpings län, omkring 35 finns i 

Kronobergs län, medan Kalmar län endast har 15 inskrifter. 
De flesta stenarna i Jönköpings län finns i trakterna kring Vetlanda, 

de kronobergska inskrifterna huvudsakligen runt Ljungby och Växjö 
och de få inskrifterna i Kalmar län finns i inlandet väster om Kalmar.

ENKLA INSKRIFTER
De småländska inskrifterna är i allmänhet ganska enkelt utformade. 
Någon konststil är svår att upptäcka. De delar dock sitt anspråkslösa 
utseende med många runinskrifter i Sydskandinavien.

Inskrifterna är oftast korta och består endast av minnesformeln. 
Från denna regel finns dock många lysande undantag som bidrar till 
att göra Småland till ett mycket intressant runstensområde.

TILLGIVNA SÖNER, MILDA FÄDER
Många småländska stenar är resta av söner efter fäder, som ofta får 
mycket hedrande omdömen i sina minnesrunor.

Vid Nöbbele i Östra Torsås socken står en anspråkslös sten, vars 
poetiska inskrift upptar stenens båda sidor:
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Rodsten och Eliv / Åke och Håkan / de svenner (unga män) reste 
/ efter sin fader / ett ståtligt minnesmärke / efter Kale, den döde. / 
Därför den gode mannens / minne skall leva / så länge stenen står / 
och runornas stavar.

Vid Rörbro i Nött ja socken står en runsten som Assur reste efter fa
dern Önd, som hyllas med denna vackra strof:

Han var minst bland män en gnidare / ej snål på mat / eller snar till 
hämnd. / På sin Gud / den gode trodde.

Vid Ryssby kyrka står en sten som Gunne har rest efter fadern Sune, 
som var mild i ord och matgod.

Att vara matgod, det vill säga frikostig med mat, var en uppskattad 
egenskap i forntiden när kosthållet för allmogen var magert och snålt 
tilltaget i vardagslag. Ordet förkommer också i en strof i Eddadikten 
Havamal: »Jag fann ej en man så matgod och rundhänt / att han av
slog allt som gavs (i gengäld) ...«

En smålänning i Norra Sandsjö omnämner inte endast fadern i min- 
nesrunan utan bifogar fyra av sina förfäder:

Ärenvard lät resa denna stenen efter Hägge, sin fader och Hära, hans 
fader, och Karl, hans fader (och) Hära hans fader, och Tegn hans 
fader, (och) efter dessa fem förfäder.

UTLANDSFÄRDER
Några småländska stenar är resta efter män som omkommit utom
lands även om dessa tycks vara färre i Småland än i andra landskap.

I Forsheda socken har Rolf och Eskil rest en sten efter fadern Livsten:

Han föll i Skåne vid Gårdstånga, och de förde honom till Finnveden.

Sönerna har alltså tagit hem faderns jordiska kvarlevor för att be-

EanHEHHH



grava honom hos förfäderna på ättebacken. Det småländska folk
landet Finnveden omfattade landskapets sydvästra del, häraderna 
Sunnerbo, Östbo och Västbo.

Vid Nöbbelesholm i Nävelsjö socken står Smålands högsta (260 
centimeter) och smalaste sten (se bilder på nästa sida). Inskriften är 
också en av Smålands märkligaste:

Gunnkel satte denna sten till minne av Gunnar, sin fader, Rodes sott. 
Helge lade honom, sin broder, i stenkista i England i Bath.

MEDELTIDEN
Småland har ganska många runinskrifter från medeltiden. Dessa åter
finns främst på föremål med kyrklig anknytning som dopfuntar, kyrk-

777/ vänster. Replö- 
sastenen står ännu 
i Finnveden: Cötrad 
gjorde denna min
nesvård efter Astrad, 
sin fader, den bäste 
af fränder och 'tag
nar'/som i Finnve
den / fordom levde. 
Till höger. Sävsjö- 
stenen. Tova reste 
denna sten efter 
Vråe, sin fader, Hå
kon jarls stallare.
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Nävelsjöstenen, med 
ristning på två sidor, 
är Smålands högsta 
runsten. Inskriften 
berättar om Gunnar 
som dog i England.

klockor och gravhällar. Flera av dessa inskrifter är helt eller delvis 
på latin, som till exempel inskriften på gravhällen i Ukna ödekyrka, 
lagd över herr Torgils Gudmundsson. Betraktaren uppmanas att inte 
gå förbi stenen utan att läsa den välkända latinska bönen Ave Maria 
gratia plena:

m »irtt^rtimTW

Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad vare 
du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt. Amen. I dina händer 
Herre (befaller jag min ande).



Gotland

Gotland är ett av Sveriges runristningsrikaste landskap 
och ingenstans har runorna så lång sammanhängande his

toria. Från zoo-talet till långt in i 1600-talet var runorna 
gutarnas vardagsskrift. Ännu på 1800-talet fanns det bönder 

på Gotland som behärskade runskriften, de sista representanterna för 
denna seglivade tradition.

Runornas tidsålder inleds med de gåtfulla 
runorna gaois (eller sioag) på en spjutspets 
från Mos gård i Stenkyrka socken. Den är 
arkeologiskt daterad till slutet av zoo- 
talet efter Kristus. Ett av tolkningsfor
slagen presenteras i inledningen (sidan
14).

Runfynden under de följande sek
lerna är få och oftast svårtolkade men 
tillräckligt många för att bekräfta ru
nornas kontinuerliga användning.

Under 800- och 900-talet blir flö
det av inskrifter rikligare, då gotlän
ningarna börjar förse sina traditionella 
bildstenar med runinskrifter.

Pilgårdsstenen. Den 
farliga forsen i Dnjepr 
tog en av de fem 
brödernas liv: Bjärt- 
målad uppställde 
denna sten Hegbjarn 
(och hans) bröder 
Rodvisl, Austain och 

Emund, som har 
uppställt 

stenar till 
minne av 
Ravn sö
derom 
Rufstain. 
De kom 

långt i 
Aifur. Vivil 
(gav upp
drag?).
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Till vänster. Sjon- 
hemsstenen. Rodvisl 
och Rodälv de lato 
resa stenarna efter 
(sina) tre söner. 
Denna efter Rodfos. 
Honom sveko va
lacker på utfärden. 
Gud hjälpe Rodfos 
själ. Gud svike dem, 
som sveko honom. 
Till höger Hogräns- 
stenen.

På iooo-talet lånade gotlänningarna in den uppländska runstens- 
stilen och anpassade den till bildstensformen. De skickliga stenmäs- 
tarna skapade flera fina monument i denna stil. Ett exempel är den 
ståtliga stenen från Hogräns kyrka som nu står i Gotlands Fornsal. 
Den långa inskriften innehåller en versstrof:

Sigmund lät resa stenen efter sina bröder och göra bro efter Sigbjärn 
- Sankt Mikael hjälpe hans själ - och efter Botraiv och efter Sigraiv 
och efter Aibjärn, fader till dem alla, och han bodde i byn (eller går
den) längst söderut. Gairvid lade (det vill säga utformade) ormsling
orna, skickligt redde (han) ut (dem)... Sigmund har på så sätt skapat 
ett minnesmärke åt männen, som är ... känt (?).
Här skall stenen stå som märke, 
bjärt (lysande) på berget, 
bron framför (invid) den.
Rodbjärn ristade dessa runor 
några (dock) Gairlaiv 
han känner dem väl.
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MEDELTIDENS RUNINSKRIFTER
När kristendomen besegrat den gamla tron och kyrkan etablerat sina 
seder på ön avlöstes bildstenar och runstenar av gravhällar. Runorna 
försvann dock ingalunda med de resta stenarna. Tvärtom går nu 
runorna mot sin verkliga blomstringstid. Av Gotlands omkring 400 
runinskrifter är minst 300 medeltida, det vill säga från perioden cirka 
115 0-1600.1 nästan alla kyrkor på ön finns det runristade gravhällar, 
runristningar i kalkputsen och runprydda föremål. Många av dessa är 
självdaterande och några kan även knytas till historiska händelser.

I korgolvet i Gothems kyrka ligger en tyvärr svårt skadat gravhäll 
vars inskrift handlar om dramatiska händelser på ön i början av 
1300-talet:

Här vilar Gairvat ... Gairvat ... han kom inför konungen och är
kebiskopen och vår biskop ...så ville Gud honom väl(?). Så länge 
sedan var jämmeråret (?) som pors (runan |>j var söndag(sruna) och 
lagr (runan \) primade (var primruna) ...

Inskriften är självdaterad till 1305. Dateringen avser den tidpunkt 
då Gairvat gjorde sin resa till fastlandet, men hällen bör ha lagts före 
mitten av 1300-talet. Enligt Svärdström (i Gotlands runinskrifter 2,

Denna fragmenta
riska häll från om
kring 1100 hittades 
vid arkeologiska ut
grävningar i S:t Hans 
kyrkoruin 1982:... 
reste minnesmärke 
efter Hailgair, fa- 
der(?) ■ ■ ■ Cud(?)
... hans själ. Alltid 
medan världen vakar 
(dvs. består) ligger 
märket här över den 
man som arvingen 
gjorde det efter... 
och Torlaiv, de ris- 
tade stenen. Formen 
på pronomenet 'de' 
visar att det måste 
ha varit en kvinna 
som signerat rist
ningen tillsammans 
med Torlaiv.
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sidan 59 f.), som tidfäster hällen till 1305-1325, kan Gairvats resa 
sättas i samband med Linköpingsbiskopen Bengt Birgerssons olaglig
heter på ön vid en visitationsresa 1304. Stankär kan ha varit gutarnas 
beteckning på detta bedrövliga år.

Hejnumhällen kan 
dateras till cirka 
1300. Cairvat från 
Norrbys vilar här och 
hans hustru Rud- 
iaud. Cören väl och 
bedjen för dem. De 
var det som ni är nu 
och ni blir det som 
de är nu.
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I golvet i Lärbro kyrka ligger en skadad gravhäll, vars långa inskrift 
innehåller en utförlig datering:

Gud vare nådig mot Hägvards själ, som (bär vilar?) ... göra. Fem 
tusen år och ett år mindre än två hundra år var från Adam till Guds 
födelse, ett tusen år och tre hundra år och femtio år var från Guds 
födelse och till digerdöden ...

Hällen är alltså lagd över ett offer för den första kända pestepidemin i 
Norden och visar dessutom att beteckningen digerdöden har använts 
redan då.

Hundra år yngre är den häll i Lye kyrka som Rudvi lät lägga över 
sin make:

Denna sten lät husfru Rudvi göra över sin man, Jakob i Mannagår
den, som blev skjuten ihjäl med en bössosten från Visborg, då ko
nung Erik var belägrad på nämnda slott. Och då hade lidit från Guds 
födelse fjorton hundra år och ett år mindre än femtio år. Vi bedja att 
Gud vare nådig mot hans själ och alla kristna själar. Amen.

Den kung som nämns i inskriften är Erik av Pommern. Han var den 
danska drottning Margaretas tronföljare och blev kung av länderna 
i Kalmarunionen, det vill säga Danmark, Sverige och Norge, 1412 
när Margareta avled. Efter många dramatiska år blev han i slutet av 
1430-talet avsatt som kung och tog då sin tillflykt till det av honom 
själv anlagda och befästa slottet Visborg i utkanten av Visby. Got
land tillhörde ju Danmark sedan Margaretas far Valdemar Atterdag 
intagit ön 1361 - den hade då varit förbunden med Sverige sedan 
vikingatiden.

Erik av Pommern drev sedan under många år sjöröveri på Öster
sjön till stor skada för sina tidigare riken och förstås den mäktiga 
Hansan. Sommaren 1448 landsatte den nyvalde svenske kungen Karl 
Knutsson en stor svensk armé på Gotland och intog snart hela ön.
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I januari 1449 avgav Gotlands prostar, domare och allmoge ett löfte 
om att vara svenskarna underdåniga med hänvisning till att Gotland 
fordomdags med rätta tillhört Sveriges krona. Det var alltså ytterst 
nära att Gotland återförts till Sverige nästan tvåhundra år tidigare 
än vad som blev fallet. Det var ju vid freden i Brömsebro 1645 som 
Gotland blev svenskt igen. Svenskarna belägrade sedan Visborgs slott 
tills kung Erik erkände sig besegrad och förband sig att lämna borgen 
till svenskarna några månader senare, i april 1449. Erik vann på så 
sätt tid att varsko danskarna, som anlände till Gotland, evakuerade 
Erik och tvingade svenskarna att återlämna Gotland. Men gravstenen 
i Lye visar att Jakob i Mannegården anslutit sig till den svenska beläg
ringen av Visborg och var en av de säkert många gutar som fick sätta 
livet till.

PUTSINSKRIFTER
Ett karaktäristiskt inslag i de gotländska kyrkorna är de många 
putsinskrifterna. Tornkammaren i Bunge kyrka är nerklottrad med 
runor, de flesta troligen från 1500-talet. Bland oläsligt klotter står en 
from »suck« som lyder Gud han är god, det är sant.

Strax under denna inskrift står det Herr Uluf i Rute 1593. Enligt 
Visby stifts herdaminne var Herr Oluff Svendsen i Rute gammal pas
tor där redan 1578 och prost i Nordertredingen. Han fick avsäga sig 
prosteriet 1595 »för sin skröplighets skull« och har därför varit till 
åren kommen när hans namn och titel ristades i kalkputsen. Strax 
ovanför denna ristning står det Johan klockare.

Även i Lye kyrka finns många putsristningar, troligen från 1300- 
och 1400-talet. I tornkammaren har någon plågad själ ristat me
ningen Jag är en arm och syndig människa. Vid kyrkans huvudingång 
finns runor som med viss möda kan läsas: miskunne oss Gud och den 
heliga kyrkan. På korets södra vägg finns en illa medfaren inskrift:
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Söte Herre Jesus Kristus, jag heder dig för den synd(i) och bedrövelse 
den söta jungfru Maria mö...



Öland

De? bör kyrkoherden kunna, runor läsa och skriva, stod
..det i en numera försvunnen inskrift från 1500-talet, ristad
^ på en pelare i Runstens kyrka, vilket visar att runor användes

på Gotlands grannö ännu vid medeltidens slut.
Det öländska materialet ser dock helt annorlunda ut än det got

ländska. Av de 155 kända fynden är 90 procent från vikingatiden, 
endast en liten del tillhör således medeltiden.

Den mest kända av de öländska runmonumenten är Karlevistenen i 
Vickleby socken på öns västra sida. Den är rest på 900-talet efter den 
danske hövdingen Sibbe Foldarsson, som hedras med en lika vacker 
som dunkel skaldestrof:

Dold ligger den som de största dåd följde, det visste de flesta, ’stri
dernas Truds arbetare’ [= hövdingen] i denna hög. Ej skall en rätt
rådigare kamp stark ’vagn-Vidur’ [= hövding] på sjökungens väldiga 
mark råda över land i Danmark.

Vid södra respektive norra änden av Bägby bro i Gärdslösa socken 
står två runstenar. Den södra är rest av Sven efter fadern Vikar, ... 
ende sonen reste själv stenen. Stenen på norra sidan är rest av Gud
brand och Sven över bröderna Åsvald och Helge.
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Karlevistenens run
inskrift från omkring 
år 1000 består av en 
minnesinskrift i prosa 
och en hyllningsdikt 
i dröttkvaett, ett kom
plicerat versmått som 
skalderna använde 
för de dikter de 
muntligen framförde 
inför hövdingens 
krigars kara (drótt).
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Stenarna vid Bägby 
bro. Inskriften till 
vänster lyder: Sven 
gjorde till minne av 
sin fader Vikar, ende 
sonen reste själv 
stenen. Inskriften till 
höger lyder: Gud
brand och Sven reste 
denna sten efter sina 
goda bröder Åsvald 

och Helge.

Sten vid Gårdby 
kyrka.

Vid Gårdby kyrka står en mycket vacker 
sten där minnesorden kompletteras med upp
gifter om den dödes bror:

Härtrud reste denna sten efter sin son 
Smed, en god ung man, Halvboren, hans 
broder, sitter i Gårdarike. Brand högg (ru
norna) rätt, därför kan man tyda (dem).

I Runstens socken, vid Bjärby respektive 
Lerkaka står två runstenar med mycket spän
nande inskrifter. Den första är rest av hustrun 
Siglaug och barnen Vidbjörn och Härfrid 
efter maken och fadern Fastulv, som enligt 
inskriften är begravd i kyrkan, vilket måste
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Runstenarna vid 
Sandby kyrka. Inskrif
ten till vänster lyder: 
Gudfast och Helgun 
och Nenne, moder 
och söner, lät resa 
stenen efter fadern 
Sven. Inskriften till 
höger lyder: Dessa 
bröder reste detta 
minnesmärke efter 
sin syster Å frid och 

efter sin gode fader 
Sven.

betyda att Fastulv har fått sin grav inne i den äldsta kyrkan i socknen. 
Den andra stenen är rest av bröderna Olov, Gammal och Saxe och 
hustrun Gervi efter fadern och maken Unne som ägde här halva byn.

RUNFYNDEN I KÖPINGS KYRKA
Under en restaurering av Köpings kyrka på 1950-talet hittades ett 
sextiotal runstensfragment. De förvaras nu i kyrkans tornkammare. 
Materialet är sandsten och de tunna hällarna tycks ofta ha kasserats 
omedelbart för mejselspåren är färska och helt ovittrade. Det mest 
sensationella var dock att flera fragment hade spår av de ursprung
liga målarfärgerna (se sidan 3z). Dessa spår visar tydligt att hela rist- 
ningsytan varit målad. De vanligaste färgerna var rött, svart och vitt, 
men även bruna och blåa färger har lämnat säkra spår. Tyvärr är ingen 
inskrift helt bevarad men en av stenarna har varit rest efter fadern 
Sigsten och (troligen) brodern Helge, och en annan har varit rest av 
bröderna efter en man med det i övrigt okända namnet Skykke.
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Bohuslän

Från Bohuslän är fem resta stenar kända och dessutom 
f;:"/-; ;:, nio ristningar på andra typer av föremål. Tre av stenarna 

härstammar från urnordisk tid. Den mest kända är troligen 
från 500-talet och är därmed en av Sveriges äldsta runstenar. 

Stenen härstammar från Rö på Otterön men förvaras sedan länge 
i Statens historiska museum i Stockholm. Runorna är vittrade och 
svårlästa och tydningen därför osäker. Möjligen kan inskriften över
sättas:

Svavar dog av sår. Steinar ristade.

Vid Rävsal i Valla socken på Tjörn står en sten vars urnordiska in
skrift består av två ord:

Härjulfs stenar.

Mittemot Tanums kyrka står en sten som, när den påträffades, an
vändes som bro över ett dike mellan Kalleby och Trättelanda. Den 
mycket nötta inskriften meddelar att jag (det vill säga stenen) blev 
kallad Prawijas. Namnets betydelse är oklar, möjligen betyder det 
’den uthållige’ och syftar på att stenen ska bli stående länge.
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Röstenen under
söks år 1919. Foto: 
S. Rosén/ATA.

Hogastenen i Stala socken på Orust står troligen på eller i alla fall i 
närheten av sin ursprungliga plats. Inskriften är av runorna att döma 
från tidig vikingatid:

lor i km utförde stenen här på mulen.

Mule är ett fornnordiskt ord för höjd, eller bergsknalle.
I tornet på Brastads kyrka är tre hällar inmurade. De härstammar 

troligen från iooo-talet och har ingått i ett monument av liknande 
typ som de uppsvenska Eskilstunakistorna. Hällarna har ornamentik 
i relief och en av dem har en runinskrift:

Jungfru Maria hjälpe den som gjorde denna sten.
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Hogastenen på Orust 
står troligen på den 
plats där den en gång 
restes.
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Dopfunt från Norums 
kyrka.

I Kareby kyrka står en dopfunt från noo-talet med en inskrift som 
utmanar läsarens runkunskaper: Tyde den som kan namnet följt av 
runorna orklaski. Detta är en lönnskrift av ganska vanligt slag, före
kommer faktiskt redan på Rökstenen. Om man byter varje tecken mot 
det närmast före i runraden framträder namnet |)orbiarn, Torbjörn.

I Norums kyrka fanns en dopfunt som numera förvaras i Statens 
historiska museum i Stockholm. Den tillhör troligen tiden omkring 
n oo och längs en av kanterna står med runor: Sven gjorde, därefter 
följer fem tecken som möjligen ska tolkas som en m-runa och en för
kortning av mig.
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Halland

... reste stenen efter ... (Krist) hjälpe hans 
(hennes) själ...

IK vihille kyrkas södra yttervägg är en runsten 
inmurad. Texten lyder:

Eve och Torgöt de lade stenen över Torlak. Gud 
hjälpe hans själ.

Vid Holms kyrka fanns en sten som numera förva
ras i Statens historiska museum i Stockholm:

Här ligger Einar Ambjörnsson. Gud hjälpe hans själ.

I Halland finns endast fyra runstenar från sen vikingatid 
och/eller tidig medeltid.
En mycket skadad sten finns vid Vapnö 

slott, av inskriften återstår endast 
resarformeln och delar av den avslutande 
bönen:

Stenen vid 
Vapnö 

slott.
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En runsten från 
vikingatidens Halland 
är inmurad i Kvibille 
medeltida kyrkas 
sydvägg.

Av en sten, som står i Getinge kyrkas vapenhus återstår inskriftens 
början och slut:

Rand lät resa denna sten ... Einar högg runorna ...

I kyrkoinventariet för Getinge kyrka 1830 omnämns en sten i kyrk- 
murens sydsida med inskriften Einar högg ... Enligt inventariet ska 
den »fordom ha legat i vapenhuset men är nu insatt i den nybyggda 
muren.«
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Blekinge

I Blekinge finns fem runstenar från urnordiskt tid (före 
mitten av 700-talet) och tre stenar från vikingatiden. Dess

utom finns där ett par gravstenar från medeltiden med run
inskrifter.

Fyra av de fem urnordiska runstenarna i Blekinge är 
troligen resta av samma familj under 600-talet. Äldst 
är troligen Istabystenen i Mjällby socken:

Hådulv, Hjorulvs ättling, ristade till minnet av Här-
julv dessa runor.

Samma namn förekommer också på en liten, 
numera försvunnen, sten från Gummarp i Gam
maltorps socken och på Stentoftenstenen (nu i 
Sölvesborgs kyrka). Eftersom inskrifterna på 
Stentoftenstenen och Björketorpsstenen i Lis- 
terby socken är delvis likalydande hör troligen 
också detta fantasieggande forntidsmonument 
till samma familje- eller släktkrets.

Björketorpsmonumentet består av tre stenar 
ställda i en triangel. Den runristade stenen är

Istabystenen. 
Hådulv, Hjör- 
ulvs ättling, 
ristade till min
net av Härjulv 
dessa runor.
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Björketorpsmonu- 
mentet. Intill den 
höga runstenen står 
två något lägre stenar 
utan inskrifter. I när
heten finns ytterligare 
sju betydligt lägre 
resta stenar och en 
domarring. Inga fynd 
gjordes vid utgräv
ningar 1914.
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Björketorpsmonu- 
mentet. Inskriften är 
ristad med en typ 
av runor som är en 
övergångsform mel
lan den äldre och 
den yngre runraden.

fyra meter hög och inskriften kan få kalla kårar att löpa även längs 
nutidsmänniskornas ryggar:

Ofärdsspådom! Mäktiga runors hemlighet dolde jag här. Förvil
lande runor. Oupphörligt plågad av arghet (omanlighet), hemsökt 
av trolldomsdöd blir den som bryter detta minnesmärke.

Ordet arghet är en ganska onöjaktig översättning av fornspråkets ergi 
i betydelsen sexuell perversitet, sodmi, onaturlig lusta, men även troll- 
domskonst och häxeri. Det förekommer några gånger i runinskrifter
nas förbannelseformler. Enligt den medeltida litteraturen var ’arghet’ 
något av det värsta som kunde drabba en man. I Ynglingasagan sägs 
om Oden att han bedrev sejd, det vill säga trolldom, men denna sys
selsättning gav upphov till så mycken ’arghet’ att det var farligt för 
män att ägna sig åt den. Därför idkades sejd mest av kvinnor.
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Av de vikingatida inskrifterna är det endast Sturköstenen som står 
på eller nära sin ursprungliga plats vid sundet mellan Sturkö och 
Västra Skålö. Den är rest av Gudes skeppare efter någon vars namn 
nu är förlorat.

På kyrkogården vid Lösens kyrka finns ett fragment av en gravsten 
från 1300-talet. Inskriften är en blandning av runor och latinska 
bokstäver:

... det Herrens år 1311 (eller 10) lät... göra denna sten över ... och
Fader (eller fader).

Den berömda guldbrakteaten från Tjurkö nära Karlskrona 
påträffades i februari 1817 tillsammans med ytterligare 

två brakteater. Fyndplatsen ligger helt nära kusten 
och inga spår av gravar eller andra fornlämningar 

finns i närheten. Brakteaten är troligen från bör
jan av 500-talet och inskriften är både poetisk 
och fantasieggande:

Heldar åt Kunimund gjorde runorna på det väl- 
ska kornet (= pä guldsmycket).
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Skåne

I Skåne finns de flesta av landets äldsta runinskrifter på 
lösföremål. Från 200-talet är en inskrift på ett silverspänne 

som hittades år 1950 vid utgrävningen av en kvinnograv i 
Gårdslösa, nära Simrishamn. Inskriften innehåller runrista

rens namn: Jag Unwod, vilket troligen betyder ’den lugne’ (egentligen 
den orasande). ’Den listige’ kallar sig däremot den Eril (se avsnittet 
om Värmland) som signerat amuletten som 1841 hittades inuti ett 
torvstycke som en gumma vid Lindholms herrgård bröt sönder för att 
lägga i ugnen. Amuletten är ett 16 centimeter långt, vackert format 
benstycke och runorna är mycket skickligt utformade. På ena sidan 
står ristarens signatur:

Jag Erilen kallas ’den listige’.

Amuletten från Lind
holms herrgård. Foto: 
Lunds universitets 
historiska museum.
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Västra Strömonu- 
mentet på den skån
ska slätten består av 
två runstenar och 
fem resta stenar utan 
inskrift. Foto: Pål-Nils 
Nilsson/RAÄ.
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Till vänster. Simris
stenen 1 .Bjarnger 
lät resa denna sten 
efter sin broder Ravn, 
(som var) 'sven' (kri
gare) hos Gunnulv i 
Svitjod (Sverige).
Till höger. Simrisste
nen 2. Sigre v lät resa 
denna stenen efter 
Forkun ... fader till 
Knuts 'dreng' (kri
gare, följeslagare) 
AsUlv. Hjälpe Gud 
hans ande.

På den andra sidan finns en rad runor, bland annat upprepas a-ru- 
nan åtta gånger, ramsan avslutas med det magiska ordet alu, vanligt 
förekommande i magiska inskrifter. Detta ord är troligen iden
tiskt med ordet ’öl’ och kan i dessa magiska sammanhang betyda 
’(trolldoms)extas’.

Skånes hittills äldsta runsten hittades i oktober 1997 i kanten av 
ett stort gravfält i Färlöv, norr om Kristianstad. Fyndplatsen är säkert 
identisk med den plats där stenen ursprungligen restes. Inskriften, 
som består av en enda rad är tyvärr mycket illa medfaren och endast 
ett fåtal runor kan tydas med någon säkerhet. Deras form ger dock vid 
handen att runstenen kan dateras till 700- eller 800-talet. Gravfältet 
undersöktes arkeologiskt 1996-1997. Vid utgrävningarna hittades 
bland annat två stora skeppssättningar, som daterades just till 700-/ 
800-talet respektive Soo-Zgoo-talet. Det är möjligt att det en gång fun
nits ett lokalt maktcentrum i Färlöv och att det där, vid vikingatidens 
början, fanns en mäktig familj som begravde sina döda på gravfältet 
och även reste runstenen.
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Den smäckra Lunda- 
gårdsstenen är prydd 
med både runinskrift 
och bildristningar.
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I Skåne finns omkring 60 runstenar från senare delen av vikinga
tiden. Särskilt runstensrikt är kustområdet mellan Simrishamn och 
Trelleborg och Malmötrakten. Den danska runstensperioden inföll 
under andra hälften av 900-talet och 1000-talets tre första decennier, 
det vill säga något tidigare än den svenska runstensperioden.

De flesta inskrifter är enkelt uppställda i parallella langsgående 
rader eller inskriftsband. Ett undantag är den vackra Lundagårds- 
stenen, som hittades i Allhelgonakyrkans grund i slutet av 1600-talet. 
Den står nu i foajén till Lunds universitetsbibliotek. Stenen är en fyra 
meter hög pelare, ristad på tre sidor. Utöver den långa inskriften är 
den prydd med bildristningar: ett par konstfullt sammanflätade djur 
och en ansiktsmask av samma typ som i Södermanland. Stenen är rest 
av Torgisl, son till Esge Björnsson efter hans bröder Olof och Ottar, 
välborna landmän.

Unikt är Hunnestadsmonumentet. Det bestod ursprungligen av 8 
stenar, varav 2 runristade och 3 bildristade. De båda runstenarna och 
en av bildstenarna är bevarade och finns nu i Kulturen i Lund. Inskrif
ten på den första stenen meddelar att Esbjörn och Tumme satte denna 
sten efter Gunne hands söner Roe och Lekfröd. Den andre är rest över 
Tumme av Esbjörn. En av bildristningarna visar jättekvinnan Hyr- 
rokkin ’den av eld fårade’ som fick tillkallas när gudarna hade lagt 
den svekfullt dödade Balders lik ombord på hans skepp Ringhorne, 
som brinnande skulle skjutas ut på havet, men inte kunde rubba skep
pet. Hyrrokkin kom ridande på en varg med en huggorm som tömmar 
och hon hade inga svårigheter att få skeppet i vattnet.

I Hällestads kyrka finns tre runstenar som eventuellt är resta till 
minne av deltagare i det berömda slaget på Fyrisvallarna utanför 
Uppsala på 980-talet, där sveakungen Erik Segersäll tillintetgjorde en 
stor här som leddes av kungens egen brorson, Styrbjörn den starke.

Enligt berättelserna om slaget hade kung Erik hjälp av ingen min
dre än Oden själv, som med trolldom slog Styrbjörns män med blind
het. De föll därmed lätt offer för kungens trupper, men några lyckades 
återvända till sina skepp och fly. De fick synen åter så fort de hade



kommit utanför Odens trollkrets. Slaget vid Uppsala nämns också 
på en runsten som på 1700-talet blev inlagd i en bro i Skivarp. Den 
togs fram 1985 och står nu åter vid Sjörups kyrka i närheten av sin 
ursprungliga plats. Den restes efter Åsbjörn Tokes son och ban flydde 

inte vid Uppsala, men kämpade så länge han hade vapen.
Även i Skåne fanns runorna kvar under medeltiden. I Norra Åsums 

kyrka finns landskapets yngsta runsten, rest vid slutet av 11 oo-talet:

Krist, Marias son, hjälpe dem som gjorde denna kyrka, Absalon 
ärkebiskop och Esbjörn Mule.

Absalon blev ärkebiskop 1178 och avled 1201. Han nämns ofta i 
samtida källor och sägs ha varit »den raskaste och vapendjärvaste av

Sjörupsstenen, känd 
från en 1600-tals- 
teckning, sprängdes 
sönder på 1700-talet 
för att användas som 
byggnadsmaterial i 
Skivarps bro. I slutet 
av 1900-talet togs 
delarna ut ur bron och 
i dag står stenen åter 
vid Sjörups kyrka.
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alla män«. Esbjörn Mule i sin tur nämns i ärkebiskopens testamente 
och har troligen avlidit omkring 12.15.

Vid arkeologiska utgrävningar i Lund har ett ganska stort an
tal runristade lösföremål från 1000- och iioo-talet påträffats. En 
praktfullt utskuren spatserkäpp, troligen från mitten av iooo-talet 
har handtaget utformat som ett drakhuvud och den övre delen deko
rerad med ornamentslingor och sin ägares namn inristat med runor: 
Ulvkel.

På en nålbindningsnål från noo-talet står uppmaningen:

Tyd runorna som Pa ristade.

Namnet Pa kan antingen vara identiskt med det fornnordiska ordet 
för påfågel pä, päi eller en förkortning av namnet Paulus. Från 1200- 
talet är troligen ristningen på den stylus som hittades i Dalby 1968. 
Stylus är det latinska namnet på det föremål som användes för att 
skriva på vaxtavlor och på denna stylus står ägarens namn och det 
fornnordiska ordet för detta redskap:

Bove äger griffel.
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Krogsta, Uppland 65
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Lärbro kyrka, Gotland 117
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Lösens kyrka, Blekinge 132
Maista, Hälsingland 49
Mervalla, Södermanland 10
Mos, Gotland 13,14,113
Målhammar, Västmanland 57, 59
Möjbro, Uppland 64, 65
Nasta, Närke 87,88
Nolby, Medelpad 45,46
Noleby, Västergötland 93
Norahällen, Uppland 16
Norrala kyrkogård, Hälsingland 51
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Sigtuna, Uppland 17, 18, 78
Sigurdsristningen, Södermanland 26, 28
Sikahällen, Uppland 30
Simrisstenarna, Skåne 135
Sjonhemsstenen, Gotland 114
Sjörups kyrka, Skåne 137
Skara, Västergötland 17
Skramles udde, Värmland 92
Skålhamra, Uppland 70

Sparlösastenen, Västergötland 29, 94, 95
Stenkvista kyrka, Södermanland 84
Stentofta, Blekinge 129
Stora Ek, Västergötland 98
Stora Mellösa kyrka, Närke 88
Sturköstenen, Blekinge 132
Styrstad, Östergötland 103
Sunnåstenen, Hälsingland 49
Sävsjöstenen, Småland in
Södra Lunger, Närke 87
Tanums kyrka, Bohuslän 123
Tjurkö, Blekinge 132
Torkarisberget, Medelpad 37
Torsåkers kyrka, Gästrikland 5 5
Tuna kyrka, Medelpad 45
Turinge kyrka, Södermanland 82
Töfta, Västergötland 94,95,99
Ugglums kyrka, Västergötland 99
Ukna ödekyrka, Småland 112
Ulunda vad, Uppland 15
Uppsala universitetspark, Uppland 76
Vadstena, Östergötland 12
Valbo kyrka, Gästrikland 54, 55
Vallentuna kyrka, Uppland 68
Vapnö slott, Halland 127
Varpsundet, Uppland 74
Vedahällen, Uppland 73,74
Velanda, Västergötland 94,95
Vesta, Närke 88,89
Vik, Upplands Väsby, Uppland 34
Viksjö, Uppland 24
Vårkumla kyrka, Västergötland 99
Väsby, Uppland 74, 75
Väse, Värmland 92
Västanåker, Västergötland 96
Västermo, Södermanland 84
Västra Stenby kyrka, Östergötland 103, 105
Västra Strö, Skåne 134
Ågersta, Uppland 63,64
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HHtHM RIHtlTMä











Runtom i det svenska kulturlandskapet finns det runstenar.
Alla har de en spännande historia att berätta. Genom att de 
flesta av dem står kvar på den plats där de restes för cirka 
tusen år sedan förmedlar de värdefull kunskap bland annat 
om hur vägar gått, var broar byggts och var människor bott.

Eftersom runstenar är originaldokument ger deras inskrifter 
en direkt och oförvanskad information om livet på 1000-talet 
efter Kristus, runornas blomstringstid. Både äldre och yngre 
inskrifter i olika material behandlas också. Många runstens- 
texter berättar om resor till främmande land. Andra ger 
oss en inblick i livet hemmavid.

Efter en allmän introduktion till runorna som 
skriftsystem, den tidens svenska språk och run
stenarna som fornlämningar följer en presentation 
landskap för landskap. Där ges exempel på monument av 
olika slag och runologiska särdrag lyfts fram.

Vi bjuds på en spännande resa genom alla landskap där det 
finns runstenar, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Följ med 
på färden, känn igen dig i din hembygd och stifta bekantskap 
med vad andra landsdelar har att erbjuda.
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