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ABSTRACT: 

The raising of the runestones occurred during a complex period related to Christianity's establishment in 

Scandinavia. The breaking point between the old Nordic and Christian religion has often been treated as 

clear-cut. Defining a period or material culture into one or the other religion is too simple and becomes 

problematic when a previously established (worldview) religion has been alive and permeated throughout 

society. This paper aims to illustrate the complexity of this period by studying runestones in 

Södermanland with pagan symbols. The runestones will be examined together with their context. 
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Omslagsbilder: Foto på Sö 111, Sö 45, Sö 113 och Sö 367. Foto: Ruth Rudenlöv. 

1. Inledning 

1.1. Inledning 

Runstensresandet förekommer under en komplex tidsperiod som hänger samman med kristendomens 

etablering i Skandinavien. Denna etablering har oftast framställts som linjär, där bland annat brytpunkten 

mellan den fornskandinaviska och kristna tron har redogjorts som clear-cut. Men att definiera en tid för 

förkristet eller kristet och, likaså, föra samman den materiella kulturen till det ena eller den andra är för 

enkelt, speciellt när en tidigare etablerad världsbild eller religion har varit levande och genomsyrat hela 

samhället och individernas vardag.  

Runstenarna har, generellt sätt, kopplats med kristendomen och setts som en kristen företeelse, framför 

allt på grund av kristna attribut. Men hur blir det då med runstenarna som bär på hedniska symboler, eller 

de som inte har tydliga kristna symboler?  

1.2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att förstå utvalda runstenar med hedniska symboler i relation till deras 

kontext samt andra runstenar. Målet är att uppmärksamma den komplexa tidsperioden som ägde rum i och 

med kristendomens etablering i Skandinavien. 

1.3. Frågeställningar 

1) Hur kommer hedniska och de kristna elementen till uttryck på utvalda runstenar?  

2) Vad kan man förstå utifrån relationen mellan de hedniska dragen och den kristna symbolen? 

3) Vad kan respektive runstens placering säga? 

1.4. Teori & metod 

Jag har valt att studera utvalda runstenar utifrån ett synkretistiskt teoretiskt perspektiv. Synkretism är ett 

begrepp som behandlar processerna som sker vid ett möte mellan två och flera religioner (Hultgård 

1992:50) men som även kan visa på en mycket komplex bild av själva mötet. Mer om detta kommer att 

skrivas i kapitel 2. 

Föreliggande uppsats kommer att behandla fem sörmländska runstenar, från tre olika socknar. 

Stenarna valdes ut efter sina hedniska drag och mitt fokus kommer att ligga mer på att belysa de icke-

kristna än de kristna attributen, då de senare har redan i stort sett fått uppmärksamhet inom 

runstensstudierna (se kap 2.1). Förutom ornamentiken och runinskriften, kommer runstenarna att 

undersökas tillsammans med sin kontext för att på så sätt få en helhetsbild på aktiviteterna som kan ha ägt 
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rum i närområdena under samma period. Det som inkluderas i kontexten är arkeologiska fynd i 

närområden, övriga runstenar samt ortnamn, som kommer att behandlas kort. Som dateringsmetod 

kommer jag att använda mig av Anne-Sofie Gräslunds stilperioder som utgår från ornamentiken. Stilarna 

baseras på två grupper, icke-zoomorfa och zoomorfa ristningar. Första gruppen består av stilen RAK som 

avser den äldsta perioden, alltså ca 980–1015 (Gräslund 2003:586–588). Andra gruppen består av stilarna 

Fågelperspektiv (förk. Fp) och profilstilarna 1–5 (förk. Pr.1–5) som följer efter i nummerordning. 

Gruppen täcker totalt för period ca 1016–1130 (Gräslund 2003:588). 

2. När två världar möts 

2.1.  Runstenar 

Runstensresandet under senvikingatid har generellt kopplats till kristendomen och jag skulle vilja, i detta 

kapitel, belysa lite kring vilka punkter som har sammanfört runstenarna med ovannämnda religion. 

Uppland ligger på första plats, som runstensrikaste landskap, med ca 1400 runstenar och Södermanland 

ligger på tredje plats med ca 400 runstenar. Anledningen till att jag tar med uppländska runstenar i detta 

kapitel är för att dessa har varit utgångspunkten för många runstensundersökningar och för att det kan 

vara intressant att göra en ytlig jämförelse mellan uppländska och sörmländska, som Anne-Sofie Gräslund 

(2001) och Lars Wilson (1994) också gör och vars undersökningar också kommer att tas med i detta 

kapitel. 

Framför allt har kristna drag diskuterats och markerat runstensfenomenet som kristet (Wilson 

1994:38). Arkeologen Anne-Sofie Gräslund, som refererar till Henrik Williams diskussion, betraktar bl.a. 

korsfigurer, böner, kristna personnamn, begrepp och termer som kristna drag. Även eventuella placeringar 

av runstenar på kyrkoplats eller i kyrkobyggnader kan kopplas till kristendomen (2001:41, se Williams 

1996b:80). I linje med Williams diskussion, skriver Gräslund att även runstenar utan kors kan vara lika 

kristna som runstenar med kors, för att de bland annat innehåller böner. Även parstenar kan betraktas som 

kristna även om endast den ena av dem har ett kors (2001:41). 

Av de uppländska runstenarna är ca 50 % korsmärkta (jfr Gräslund 2001:41) och 17% försedda med 

bön. Bland de sörmländska är ungefär 41% korsmärkta och 12% försedda med bön (Wilson 1994:39–40). 

Enligt arkeologen Lars Wilson förkommer kors och bön mer på tidigt resta runstenar (1994:39, se 

Herschend 1993) baserat på en studie gjord på uppländska runstenar. Även Gräslund har påpekat att 

korset är mer framträdande på uppländska runstenar från 1000-talets första hälft och menar att den tidiga 

markeringen kan ha varit behövligt under en tid när kristendomen ännu inte hade rotat in sig i området 

eller kulturen (2001:42). Även bönen förändras, från att vara utförlig till att följa en enformig och 

stereotypisk mall på de senare resta runstenarna. Dessa drag kan förstås som ”kristna enklaver i ett för 

övrigt icke kristet område” skriver Gräslund (2001:42, se Herschend 1994:29). 
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Resandet av korsmarkerade runstenar på gravfält har tolkats som kristlig invigning av gravplats eller 

som kristna kultplatser (Gräslund 2001:42, se Hallencreutz 1991:29). Men också som en antydan att det 

finns tidigkristna gravar i närheten till det hedniska gravfältet (Wilson 1994:39, se Gräslund 1987:258). 

Även brostenar, speciellt de som uttrycker att bron har gjorts för någons själ eller för att behaga Gud, 

anses kristna. Hit hör även andra stenar som placerats vid vattendrag och sankmarker menar Gräslund 

(2001:42, se Gräslund 1989). Brobyggandet kan ses som en handling i utbyte mot förböner och/eller löftet 

om syndaförlåtelsen (Gräslund 2001:42, se Kinander 1935).  

Runstenar vid eller i kyrkor är ett ämne som har varit omdiskuterat av olika forskare. Vissa menar att 

inmurade runstenar har ansetts lämpliga som byggnadsmaterial och därav låtits muras in i kyrkan (Wilson 

1994:132). Runstenar som står vid kyrkor kan både ha fungerat som gravstenar eller markerat tingsplatser 

som sedan blev kyrkplatser (Wilson 1994:133). Det har också förklarats som att runstenar som medvetet 

flyttats från sina ursprungsplatser för att placeras nära en kyrka kan tolkas som att individerna ville att 

stenarna skulle ”ses av så många som möjligt eller att kyrkan på något sätt var inblandad i de 

förmögenhetstransaktioner som manifesterades i inskrifter” (Wilson 1994:135, se Sawyer 1988:36).  

Det finns några punkter som jag kan tycka är problematiska med att kalla runstensresandet för en 

kristen företeelse. Och jag skulle vilja börja med att referera till Wilson som skriver att det finns en 

princip i det runologiska sammanhanget som menar att ”man ska läsa vad som står i inskriften”, dock går 

Wilson ett steg längre i sin studie och lägger till principen ”se efter var runstenarna finns” (1994:135) där 

han studerar runstenarna tillsammans med sin kontext, som i hans fall gäller kyrkor. Att utgå från att en 

företeelse är kristen bara för att denna bär på kristna element är för enkelt. Första frågan blir i så fall vad 

vi menar med kristet? Utgår vi från den egna västerländska moderna förståelsen av Kristendomen? Utgår 

vi från samma förståelse vid inkorporeringen av kristna element i en individs liv? Vilket/a element 

inkluderas eller exkluderas i detta synsätt i så fall? Det är för enkelt att fastställa om någon eller något är 

kristet om man sätter sig i andra sammanhang, och bör därför förtydligas tror jag. 

För ca 500 år sedan ägde ett religionsmöte rum även i Sydamerika, i och med koloniseringen, och 

resultatet har tagit sig till uttryck på olika sätt runt om i kontinenten, bland annat i Bolivia. Antropologen 

Olivia Harris skriver angående samhällena i norra Potosí ”What we can detect in this complex field is a 

general distinction between two spiritual spheres or worlds, which operates differentially according to 

context. Sometimes the two worlds are so close as to be virtually identified; at others a sharp contrast is 

enacted. Sometimes parallelism is emphasized, at other times radical alterity” (2006:20). Detta har gjort 

att forskarna, eller rättare sagt antropologerna, har haft svårt att fastställa om de andinska samhällena kan 

betraktas som kristna eller inte kristna. Det är en återkommande diskussion (2006:4: se Mills 1997). 

Kristna företeelser som kyrka, bön och kors förekommer i norra Potosí och är del av deras värld. 

Samma företeelser eller element uppkommer även under vikingatiden, kan vi då kalla de för kristna? Eller 
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runstenar för kristna enklaver? Vad sker i människorna som står, eller stått, mellan två olika religioner, 

och där en tidigare religion har genomsyrat individens värld? Mer om detta kommer att diskuteras i nästa 

kapitel. Det jag vill argumentera för, och ifrågasätta, i detta kapitel är om ett kors eller en bön kan eller 

bör bestämma om något eller någon är kristen? Är det baserad på vår förståelse av kristendomen? I linje 

med Gunnar Andersson som menar att vare sig den nya eller gamla religionen har problematiserats nog 

(2005:11), så tror jag även att kristna element bör problematiseras mer, speciellt för en tid som är starkt 

präglad av kristnandeprocessen. 

2.2. Mötet mellan religioner 

Runstenarna som jag har valt ut sammanfaller med en tidsperiod som är starkt präglad av 

kristnandeprocessen. Den ungefärliga tidsperioden för Skandinaviens kristnande sägs vara 900–1000-

talet. Dock har tidsbestämmelserna oftast varit kopplade till politiska event som i sin tur har ansetts som 

viktiga utgångspunkter i tidigare forskning för den religiösa förändringen (Brink 2008:621).  

Lotta Mejsholm skriver at det är för enkelt ”att söka och identifiera absolut förkristenhet eller 

kristenhet i en kultur som befinner sig mitt i en transformationsfas” (2009:33, se Schjødt 1989:196–197). 

Speciellt när en (tidigare) religion har varit levande och genomsyrat alla områden inom ett samhälle, så 

kan, och bör i min mening, definitionen som oftast ges det senvikingatida eller det tidigmedeltida 

samhället, ifrågasättas (Mejsholm 2009:33, se Kaliff 1997:12). Att acceptera förändringar och idéer som 

man inte har hört om tidigare, som man inte förstår eller som anammas på grund av tvång eller annat 

(anledningarna kan vara många), är en process som inte kan tas för given eller generaliseras. Ett bra 

exempel är just företeelser som bär på symboler eller element från två olika religioner, som torshammaren 

i silver från Lugnås mosse som är ornamenterat med kors- och hammarfigurer. En vanlig tolkning har 

varit att individen ville ha det bästa från båda världar, eller att individen var i hemlighet kristen 

(Sköldhammar 2015:6, Gräslund 2001:17), vilket för mig bara reflekterar vårt sätt att tänka idag. Att vilja 

ha det bästa från båda världar, är inte så enkelt som att bara välja. Det måste finnas en förståelse och passa 

in i individens världsbild. Mer om detta kommer att skrivas längre fram. 

Tolkningar kring mötet mellan kristendom och hedendom har också oftast generaliserats, till exempel 

har fientlig relation mellan de som man uppfattar som kristna och icke-kristna framförts, som till exempel 

Henrik Williams hypotes om en samhällssegregation mellan de två religionerna, utifrån runstensinskrifter 

(Andersson 2005:11). Gräslund skriver att, enligt vissa forskare, har istället en ”hednisk motreaktion” 

förekommit, men också att den fornskandinaviska religionen har i relation till kristendomen framställts 

som ”uttjänt, trött och orkeslös vid tiden för religionsskiftet…predestinerad till undergång” (2001:30–

31). Det har även framförts att kyrkan har varit negativt inställd mot användandet av till exempel gamla 

gravplatser under vikingatid och tidig medeltid, även om skillnad mellan ”tillämpad praxis och 

föreskrivna anvisningar vid begravning” har påpekats (Andersson 2005:11, se Nilsson 1992 &1996).  
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Vad gäller kyrkan och kristendom, så bör man även här vara försiktig med att generalisera menar 

Andersson, och refererar till Russel som har kunnat visa att förespråkare för den kristna tron har oftast 

behövt omformulera och anpassa den kristna läran till den lokala kontexten (2005:11, se Russel 1994). 

Detta är något som även Harris (2006) har kunnat visa gång på gång i sin studie i Bolivia. 

Så vad händer i en människa vid ett möte med en annan religion? Antropologen Robert Hefner som 

diskuterar fenomenet ”conversion” till kristendomen, visar att omvändelsen till en ny religion inte är ett 

linjärt och monolitiskt händelseförlopp utan en komplex företeelse som intar olika former (1993:5). När 

en omvändelse äger rum, så sker inte en djupgående omstrukturering av personliga värderingar, istället 

görs ett urval av handlingar och övertygelser som anses lämpliga, användbara eller sanna, som sen 

anpassas till den egna självbilden/världsbilden, samt den lokala identiteten (Hefner 1993:17). Det sker 

alltså en typ av förhandling i samband med mötet, som i hans studie sker mellan en världsreligion som 

kristendomen och en traditionell religion.  

Hefners förklaring låter rimligt när man sätter sig in i Harris fältarbete. För människorna, i norra 

Potosí, existerar två världar bland annat. I den dolda världen (manqha pacha) gömmer sig saxras, som 

oftast likställs med demoner. Saxras står för kaos, fertilitet, fara, välstånd men också förstörelse. I alax 

pacha (övre världen) befinner sig Gud och de heliga. För att tillfredställa Saxras offras, på nattetid, blod 

från djur, en typisk andinsk drink och fett från djuret llama. För att behaga Gud och de heliga, deltar 

individerna i mässa med vin och bröd och genom att ge en gåva, allt detta på dagtid (Harris 2006:1,14–

15). Harris, som refererar till Cervantes, menar att medan kristendomen bannade och bannar än idag 

djävulsdyrkan, så har ursprungsbefolkningen anammat det som en del av sin gudavärld, dels för att det 

passar in med det andinska tankesättet om dualism (yanantin) (2006:15, se Cervantes 1994, se 

MacCormack 1991:40). Ovan är bara ett kort exempel av Harris studie som visar på en komplicerad värld 

vid mötet av olika religioner. Individerna ersatte inte sin världsbild för en annan, utan skräddasydde vissa 

(kristna) element enligt deras förståelse av världen runt omkring. 

Men hur såg läget ut i Södermanland under 1000-talet? Utgår man från legenden om sankt Eskil, som 

är Södermanlands skyddshelgon idag, så kan man kanske få en glimt av läget. Eskils historia börjar på 

1000-talet när han, som biskop, kommer från England för att sprida den kristna läran i Sverige men han 

möter motstånd. Enligt en skriftlig källa från omkring 1122 nämns det att ”Eskillinus, en biskop av 

förnäm engelsk härkomst, för sanningens vittnesbörd dödats av de vilda barbarerna, som han förkunnat 

evangeliet för… Barbarerna betecknas… som ’Suethi et Gothi’, d.v.s svear och götar” (RA). Det mer 

utförliga händelseförloppet, enligt den som tros vara skriven av skarabiskopen Brynolf Algotsson, går ut 

på att Eskil har framgång med spridningen av den kristna läran under kung Inge den äldres regering 

(1080–84, 1088–1110). Men när Blot-Sven intar tronen efter kung Inge, så offrar han åt de gamla 

gudarna. Eskil försöker hindra blotet och dödas i Strängnäs i samband med det (RA). Relationen mellan 
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kung Inge och Blot-Sven är också intressant. Enligt Hervararsagan ska Blot-Sven ha intagit tronen för att 

kung Inge, på tinget, vägrade blotandet och stödde kristendomens införande och drevs därför bort med 

stenkastning. Blot-Sven blev då kung över svearna (RA). Mitt fokus här kommer inte ligga på 

motreaktionen, istället vill jag göra en liten notis på att kristendomen fortfarande inte hade rotat in sig så 

sent som på slutet av 1000-talet. Blotandet var en del av den ”gamla” världsbilden och att avsäga sig den 

handlingen var ingen enkel uppgift.  

2.3.  Synkretism – definition 

Synkretism har genomgått en utveckling från att ha varit en kristen teologisk term på andra religioner som 

ansågs bland annat som misshagliga och icke renläriga, till att idag användas som en neutral term inom 

religionsvetenskapen (Hultgård 1992:50). På grund av den negativa laddningen, har den också undvikits 

av vissa forskare (Mejsholm 2009:32–33; se Rydving 1995: 11 not 43; Kaliff & Sundqvist 2004:11). 

Istället har begreppet ackulturation uppmanats att användas av bland andra religionshistorikern Håkan 

Rydving (Sköldhammar 2015:5, Gräslund 2001:15). Enligt Anders Hultgård behandlar ackulturation allt 

område inom mänsklig civilisation som påverkas av ett möte med en eller flera utomstående kulturer 

(1992:50) med fokus på förändringsprocessen (Mejsholm 2009:32, se Hultkrantz 1973:210–214) medan 

synkretism fokuserar på den religiösa sfären, på de djupgående förändringarna inom religionen (Hultgård 

1992:50, Gräslund 2001:16). Synkretism kan alltså ses som ett resultat av ackulturation enligt Hultgårds 

definition. Dock har definitionen av ackulturation varierat, vissa menar att den är en förutsättning för 

synkretism medan andra ser den som en del av synkretism (Hultgård 1992:50, Mejsholm 2009:33). Och 

som tidigare skrivet, så väljer vissa att ersätta synkretism med ackulturation på grund av sitt dåliga rykte, 

fast deras roller kan förstås som olika. 

Begreppet synkretism används än idag inom forskningen (Mejsholm 2009, Sköldhammar 2015, 

Andersson 2005 m.fl.) och föredras framför ackulturation, bl.a. för att ackulturation har varierat i 

innebörd och därav tappat sin kraft (Mejsholm 2009:33) och för att synkretism anses vara ett mer 

inarbetat begrepp inom arkeologi (Andersson 2005:10–11). Ett annat begrepp som uppkom under min 

undersökningsperiod är hybriditet. Termen har börjat användas mer på senare år (Tesch 2017:41) och 

förekommer mycket inom kulturstudier, som visar på att en kultur befinner sig i ständig förändring vid 

mötet med andra kulturer. Begreppet utmanar idén om statiska kulturer (Tesch 2017:41, Romanov 

2011:5,7; se Stanford-Friedman 1998:82ff). Sten Tesch beskriver hybriditet som ”en kombination av 

element från olika sfärer till en ny helhet”, till en ny identitet (2017:41). Men även här förekommer 

synkretism som grunden för en av tre hybriditetstyper (Romanov 2011:7, se Stanford-Friedman 

1998:82ff). 

Jag kom i kontakt med synkretism för första gången när jag studerade religionsantropologi i Chile, där 

begreppet användes flitigt (F. Cannell 1995, R. Hefner 1993, E. Viveiros de Castro 2011 & O. Harris 
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2006 m.fl.). Anledningen till att jag väljer synkretism framför de andra termerna är av samma anledning 

som Andersson och Mejsholm. Synkretism är ett mer inarbetat begrepp, inte bara inom arkeologi, utan 

även inom andra vetenskapliga fält som till exempel religionsantropologi, som jag har användning av i 

min uppsats. Dock vill jag klargöra att den negativa laddningen som begreppet tidigare har haft, inte tar 

del i föreliggande studie. Istället kommer begreppet på ett neutralt sätt belysa hur uttryck från 

fornskandinavisk och kristen religion kan förekomma på utvalda runstenar tillsammans med sin 

respektive kontext.  

3. Stenkvista 

3.1.  Stenkvista & Kolunda 

I Stenkvista har totalt åtta runstenar påträffats, som gör Stenkvista till en av Rekarnesbygdens 

runstensrikaste socknar (Hackelberg 2006:11). Ortnamnet Stenkvista förekommer på skrift, bland annat 

på offentliga handlingar, från början av 1300-talet. Dock benämns inte Stenkvista som en socken i vissa 

av de medeltida källorna utan snarare som en by, som Stenquisteby i Eskilstuna klosters jordebok 

(Hellberg 1963:166). Att namnet på en socken har haft sitt ursprung som en by eller en bebyggelse, där 

även första kyrkan har byggts, är en återkommande företeelse (Hellberg 1963:167). Ortnamnet består av 

två sammansatta ord. Sten-, som förled, kan refereras till en fornborg, rest sten (bautasten), flyttblock eller 

att företeelsen benämnd i efterleden består av eller är gjord av sten. Men för att förstå innebörden av sten 

så måste även kvista tolkas (Hellberg 1963:167). Kvista el kvist som efterled är ovanligt i ortnamn men 

förekommer på några bebyggelser. Dock råder det fortfarande delade meningar gällande dess ursprung. 

Fig.1. Skala 1:50 000, © Lantmäteriet medgivande I 2011/0094.  = Sö 111 & Sö 112 placering i Stenkvista o Kolunda. 

N 
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Hellberg menar att man ska förstå hela namnet utifrån naturförhållandena (1963:167–169). I det här 

sammanhanget undersöker han Stenkvista som by och inte som en socken. Vid Stenkvista forna bytomt, 

där även den ursprungliga kyrkan (raä 50) fanns placerad, påträffades en naturformation som ännu är 

synlig. Denna formation består av en lång och avsmalnad moränrevel som sträcker sig rakt ut i lermarken 

(tid. våtmark ’Kolundakärret’) som enligt Hellberg kan kopplas med efterleden kvist. Ortnamnet kan 

alltså ursprungligen ha varit ett ägonamn som syftade på ”odlingarna invid stenkvisten”. Att den har varit 

stenig, då den fortfarande är så än idag, finns inget tvivel på menar han (1963:170, jfr Hackelberg 

2006:6). En annan tolkning som har gjorts är att kvisten kan istället avse vägmötet som sker vid Kolunda, 

där sidovägen liknar en kvist som ”sticker” ut från den väg 53 (fig. 1 & 2). Förleden Sten kan då syfta på 

runstenen Sö 113 som tros vara Sörmlands äldsta och 

som hittades ursprungligen på en höjd vid samma 

sidoväg (Carlsson: muntligen). 

Stenkvistas gamla kyrka ska ursprungligen ha varit 

en ridkyrka som hade hand om sex gårdar, däribland 

Kolunda (Indebetou 1877:408). En ridkyrka, eller rättare 

sagt en annexkyrka, låg långt ifrån huvudkyrkan vilket 

gjorde att prästen behövde rida till byn för att hålla 

gudstjänster, därav namnet ’rid’-kyrka (SAOB). Byn 

hade alltså inga egna präster. 

Kolunda, som ligger söder om Stenkvista, består av 

orden ko- och -lund och betyder helt enkelt en lund där 

kor har betat enligt Hellberg (1963:172, jfr Hackelberg 

2006:7). Ortnamnet kan även ursprungligen ha varit ett 

ägonamn, på grund av dess pluralform (-lunda), som för 

Stenkvista. Det är en typisk företeelse för nordiska 

ägonamn och det beror på bland annat att ägorna inte hade en fast form utan röjdes och kultiverades en 

markbit i taget. Detta tog sig senare som uttryck i namngivningen skriver Hellberg (1963:172–173), vilket 

kan förklara i så fall att Kolunda inte avser flera lundar utan en lund, och att Kolunda istället kan ses som 

en bebyggelse eller en by. En annan tolkning har varit att den plurala bebyggelsenamnen kan istället 

tolkas som byar (Hackelberg 2006:4, se Gräslund 2004:25). Öster om Kolunda ligger den ursprungliga 

våtmarken Kolundakärret (fig.1), som tidigare var en sjö. Att människan har vistats nära denna sjö genom 

historien kan ses i hur fornlämningarna och andra kulturhistoriska lämningar är placerade i landskapet 

(Svensson 2013:5–6). Man kan även se en gammal färdväg (raä95) gå förbi den gamla kyrkan som tros 

vara del av den gamla Malmköpingsvägen (fig. 2). 

Fig.2. Karta från FMIS. Markering av fornlämningar. 

Sö 111 

raä 95 

Sö 115 

Sö 112, Sö 113 & Sö NOR1998;22 

Sö Fv1990:31 

raä 2 
raä 49 

raä 94 

raä 50: gamla kyrkan 

N 
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Vid Kolunda finns ett gravfält (raä 2) bestående av sju fornlämningar, sex runda stensättningar och en 

rest sten (fig.2). Nära vid, har en annan rund stensättning (raä 49) påträffats med en rest sten satt mitt på, 

som hör till gravfältet men som har rapporterats separat på FMIS (fig.2). Ovannämnda fornlämningar tros 

ha varit del av en större gravfält som odlades bort under 1870-talet (Ahnlund 1963:157, Svensson 2013:9, 

Indebetou 1877:187) och där även 3 runstenar (raä 3:1–3) har påträffats. Två av runstenarna (Sö 112 & 

113) stod på en höjd, ”hvilken fordom hetat Ramsbacken” (Brate & Wessén 1924–36:84, Svensson 

2013:9) och söder om dessa ska den tredje runstenen (Sö NOR1998;22) ursprungligen stått (raä 94).  

Ramsbacken finns inte längre på kartan, men enligt Brate och Wessén ska den ha funnits vid ”en 

afväg till Husby socken” (Brate & Wessén 1924–36:84, Svensson 2013:9) och bestått av högar, 

stenkretsar, bautastenar och skeppssättning (Brate & Wessén 1924–36:84, Indebetou 1877:187 & 

Svensson 2013:9). På kartan (fig.2) kan man däremot se Rangelbacken utsatt, som ligger väster om väg 

53, nordväst om Kolunda. Höjdpartiet har haft olika tilltalsnamn, Ragnelz backe och Rangnilebacke i 

äldre uppgifter (Schnell & Ståhle 1938:72–73 ) samt Ragnhildsbacken (Indebetou 1877:187). Och tros, 

tillsammans med Ramsbacken utgjort ett sammanhängande höjdparti (Ahnlund 1963:156, Indebetou 

1877:187 & Svensson 2013:9) som Ahnlund tillskriver ”socknens största och viktigaste gravplats… 

socknens förhistoriska centrum”(1963:156). Gravfältets betydelse kan även ses utifrån att flera runstenar 

har rests där. Så, enligt Ahnlund, att en kyrka tillkom, 

inte så långt ifrån gravfältet, kan ses som rimligt och 

förstås som en protest mot hedendomen som gravfältet 

representerade (1963:157). Vid Rangelbacken har alltså 

en skeppssättning, tio runda stensättningar, en 

bautasten och ”tvenne trinda högar”, som lokala 

trodde jättar fanns begravda i (Ahnlund 1963:158 & 

Schnell & Ståhle 1938:72–73), påträffats. Troligen 

gick även den gamla färdvägen (raä 95) förbi 

Ramsbacken- Rangelbacken om man undersöker äldre kartor (fig.3). 

Hackelberg för en intressant analys över landskapet runt sjön, nutida Kolundakärret. Gårdarna i 

Stenkvista socknen omringar Kolundakärret. Öster om finns sakrala namn som bland annat Torsberga, 

Lundberget, Torslunda samt Frölunda (fig.1). Väster om kärret ligger kyrkan, runstenarna och gravfältet. 

(2006:8). Vidare skriver Hackelberg om en trefaldighetskälla vid Lundberget som är känd (raä 30). 

Jämförelse görs mellan källkult och förkristna offerkällor (2006:22). Det är intressant att många 

kopplingar kan göras till den hedniska världsbilden i en och samma socken. Sen kan man inte heller ta 

miste om hur viktig Tor kan ha varit för denna socken då hans namn förekommer minst sju gånger, och då 

Fig.3 Karta ut Lantmäteriets historiska kartarkiv, 1645. Stenkvista 
Prästgård. 

Kolunda 
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har jag bara räknat namnen som syns på ytan. Det finns en förbindelse mellan gudanamnet och platser och 

personer.  

3.2.  Sö 111 (Stenkvista 1:1) 

Translitterering: ·  helki ·  auk ·  fraykaiR ·  auk ·  þorkautr · raistu ·  

merki ·  siRun ·  at ·  þiuþmunt faþur ·  sin (Samnord. Rundata). 

Normalisering: 

Hælgi ok FrøygæiRR ok Þorgautr ræistu mærki sirun/siryn at 

Þiuðmund, faður sinn. (Samnord. Rundata). 

Översättning: 

’Helge och Fröger och Torgöt reste runristade(?) minnesvårdar efter 

Tjudmund, sin fader’ (Kringla). 

Sö 111 låg i Stenkvistas gamla kyrkans golv, nära ingången. När den 

gamla kyrkan revs ner år 1794, blev den liggandes ”i jordbrynet, med 

uppvänd inskrift” i 30 år  (Brate & Wessén 1924–36:83). Den ställdes 

upp igen år 1824 och har sedan dess stått på sin nuvarande plats utanför 

nya kyrkans östra mur, längst väg 53 med texten vänd ut mot vägen (Brate & Wessén 1924–36:83). Utgår 

man från Gräslunds stilperioder så tillhör Sö 111 Fp som täcker perioden ca 1016–1050.  

Ornamentiken består av bland annat två ormslingor, den ena större än den andra (fig.4). Utgår man 

från Anders Andréns tolkning gällande ormslingor, så representerar den stora ormslingan en familj, som i 

det här fallet, består av bröderna Helge, Fröger och Torgöt. Helge är familjens överhuvud eftersom hans 

namn står först där runinskriften börjar längst ner till vänster (2000:13,15). Ormarna har även tolkats som 

beskyddare av gård och by, såsom midgårdsormen som omger världen (2000:13, se Johansen 1997:143, 

224). Brödernas avlidne far Tjudmund finns inte med i samma slinga, istället står at Þiuðmund, faður sinn 

inristad i fristående runor centralt på stenen, omgiven av ormslingorna. Föräldraskapet är det som 

framträdande på stenen, i direkt anslutning till torshammaren ovanför (fig.4).  

Vad gäller den mindre runslinga så brukar dessa förmedla, för det mesta, extra information som till 

exempel utlandsfärder eller runristarens signatur (Andrén 2000:15). På Sö 111 förekommer istället 

meningen mærki sirun/siryn ’runsmyckat minnesmärke’ (Hultgård 1992:90). Frågan är om denna del ska 

särskiljas från resterande inskrift på runstenen och har därför en egen slinga. Gällande mærki sirun/siryn 

så har ingen säker förklaring gällandes dess betydelse uppnåtts. Det finns ett runblock som bär på samma 

uttryck, Sö 86, som står på Södra Åby ägor i Västermo socken, Eskilstuna kommun. Det som är intressant 

är att även Sö 86 har en torshammare inristad. Så både Sö 111 och Sö 86 har mærki sirun/siryn och 

torshammaren gemensamt, vilket väcker frågan om inte det finns ett samband mellan uttrycket och 

torshammaren. Hultgård har diskuterat det och skriver att torshammare ställer både stenen och runorna 

Fig.4. Sö 111, Brate & Wessén 1932: Pl52 
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under Tors beskydd, ”detta innebär också att minnesmärket skall bli bestående” och får därför sin ”fulla 

innebörd” genom torshammaren (1992:91). 

Förutom den inristade torshammare så kan även namnen säga oss något. Tjudmunds barn Helge, 

Fröger och Torgöt, har alla någon koppling till de fornskandinaviska gudarna. Helge, (fvn.) betyder 

’helig’ som under en hednisk tid kan betytt ’vigd åt gudarna’. Fröger, Frö- (Frøy) kan antingen kopplas 

till gudanamnet Frej, ’herre’ eller ’den fruktsamme’, och -ger (gaeiRR) betyder spjut. Torgöt, börjar med 

förleden Tor-, det hedniska gudanamnet, och slutar med efterleden -göt (fsv. got), ’invånare i Götaland’. 

Faderns namn Tjudmund är också mäktig, med förleden Tjud- (fvn.) som betyder ’folk’ och efterleden -

mund som betyder ´beskyddare´ (Eldblad 2002:84, 86, Peterson 2007:128, 69, 76, 226, 166). Kristna 

namn syns, generellt sätt, väldigt lite av i runinskrifterna (Eldblad 2002:91, se Williams 1996:70). 

Trenden med kristna namn börjar under medeltiden, när man börjar namnge människor efter helgon och 

bibliska personer bland annat (Eldblad 2002:91). Vikten att uppkalla individerna efter viktiga företeelser 

och/eller personer fortsätter alltså. 

Det som gör Sö 111 speciell är att där det kristna korset finns inristad, finns istället en torshammare 

(fig.4) och att just denna sten, med så klar och tydlig koppling till en äldre religion, valdes muras in i 

Stenkvistas gamla kyrka. Kyrkan tillhörde gårdarna och hade ingen egen präst i sin början, vilket kan 

betyda att folket valde vad som skulle ingå. Kyrkan må representera kristna tron men man får inte 

glömma att den placerades på ett område som genomsyrades av den gamla världsbilden. Istället har 

kristendomen oftast fått anpassa sina läror och riter i mötet med den fornskandinaviska religionen 

(Hulgård 1992:57–81) under långa perioder. 

3.3.  Sö 112 (Stenkvista 3:1) 

Translitterering: 

: u(i)[k]tirfR : auk : tiarfR : raisþu : stain : þans[i :] at : þurkil : 

faþur : sin þrutaR <[þi]akn> ·  (Samnord. rundata) 

Normalisering: 

VigdiarfR ok DiarfR ræisþu stæin þannsi at Þorkel, faður sinn, 

þrottaR Lönnrunor: þiagn (Sam.nord rundata) 

Översättning: 

‘Vigdjärv och Djärv reste denna sten efter Torkel, sin fader, en 

kraftkarl’ (Brate & Wessén 1924–1936:84). 

 

Runstenen hittades ”vid en afväg till Husby socken en höjd invid det 

så kallade Nybygget, kvilken fordom hetat Ramsbacken” (Brate & 

Wessen 1924–1936:84). Ramsbacken, tillsammans med Rangelbacken, Fig 5. Sö 112, Brate & Wessén 1932: Pl.52 
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kan ha utgjort, som tidigare skrivet, ett stort gravfält. Idag står inte stenen på sin ursprungliga plats, utan 

invid väg 53, strax norr om infarten till Kolunda gård, tillsammans med Sö 113 och Sö NOR1998;22. 

Stenen, enligt Gräslunds typologi, tillhör stilperioden Fp som täcker för ca 1016–1050 (2003:588), 

liksom Sö 111. Ornamentiken består av två zoomorfa runslingor. Utgår man från tolkningen att den stora 

runslingan representerar en familj så överensstämmer det på Sö 112, då brödernas och faderns namn 

inryms i den (Andrén 2000:13,15). På stenens övre del finns ett ansikte/mask inristad och kopplingar har 

bland annat gjorts till Oden då ett av hans namn är grímr ’en som bär mask’ (Hackelberg 2006:13, se 

Snaedal & Wachtmeister 1984:39,73 , Palm 2010:486). Ansiktsformen förekommer på två andra 

sörmländska runstenar Sö 367 och Sö 167, och liksom Sö 112 har Sö 367 även orden þrottaR þiagn 

inristad.  

Relationen mellan ansiktet, lönnrunor, korset samt þrottaR þiagn har diskuterats, där bland annat 

korset har likställts med en solsymbol liknande svastikan dit Oden, med schamanistiska resor, stiger upp 

(Hackelberg 2006:14, se Ström 2005:22). þrottaR þiagn har även kopplats till militär- och krigarideologi 

(Hackelberg 2006:13), vilket passar med Oden som då är krigets Gud. Betydelsen av ordet þiagn är dock 

fortfarande osäkert. Marco Bianchi, som refererar till Birgit Sawyer och Jan Paul Strid, skriver att det kan 

avse personer som tjänade en eller flera svenska ledare/härskare vars organisation liknade danskt 

organiseringssystem (2010:159, 161), vilket inte säger emot krigartolkningen. Ordet þrottaR (próttr) 

betyder ’kraft, styrka’ (Peterson 2007:237), och är även Odens binamn (Palm 2010:511).  

Det är Torkels attribut þrottaR þiagn som intar ett ganska framträdande plats på stenens mittyta, direkt 

under korset, omringad av slingorna (fig.5). Första ordet är skriven i normalrunor och andra ordet i 

lönnrunor, eller koordinatrunor som Bianchi väljer att använda. Denna form av skrift ingår i det som 

Bianchi kallar för avvikande skriftsystem. I Södermanland är det vanligast och förkommer i 18 

runinskrifter, de flesta från stilperioderna RAK och Fp. (Bianchi 2010:117,141,151–52, 155). Två vanliga 

företeelser förekommer med partier i avvikande skrift, och som Sö 112 även uppfyller, det ena är att 

utvalda ord är framträdande och att uttrycket tillägnas den hågkommens gärningar i livet. Bianchi nämner 

också två relationer, det ena är relationen mellan ristaren och läsaren, där den avvikande skriften leder 

läsarens blick och ”hjälper till att hitta berättelsen om den avlidne”. Det andra är en horisontell relation 

mellan resaren och läsaren (2010:157–58), ”en ideationell metafunktion” skriver Bianchi, där han kan 

tycka sig se ett samband mellan avvikande skrift och utlandsfärder (2010:160–62). 

Även namnen på Sö 112 är intressanta i samband med ovan diskussion. Vigdjärv, består av förleden 

Vig- som betyder (fvn.) ’strid/kamp’ och efterleden -diarfR som betyder (fvn.) ’djärv, modig, dristig’. 

Broderns namn DiarfR kan också kopplas till ovannämnd betydelse. Faderns namn Torkel består av (fvn.) 

Þor-, som kan associeras med ’gudanamnet eller åska, eller med båda’, och -kel som kan betyda 
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’kittelhatt, hjälm’ (Peterson 2007:54, 155, 227, 233, 252). Kan stenen ha rests till minne av en 

odenkrigare? (Hackelberg 2006:14, se Ström 2005:28). 

3.4.  Övriga runstenar 

I Stenkvista har alltså åtta runstenar hittats, men idag finns bara sex kvar. Lite information finns gällande 

de saknade runstenarna Sö 110 och Sö 114. Sö 110:s runinskrift lyder sin faþur : raistii : stain : þansi : 

at : þurstain : fauRi : maisi : som översatt blir ’sin fader reste 

denna sten efter Torsten Gods-asmunde(?)’. Dock har fauRi : maisi 

och sin faþur bytt plats i Brate och Wesséns översättning (1924:82–

83). Stenen hittades på en backe i Grönsta gärde (Brate & Wessen 

1924:82). Gällande Sö 114 ska den ha funnits i ”Kolunda grind widh 

en åå” och hade en kors liknande den på Sö 112 inristad (Brate 

&Wessén 1924:86). 

Sö 115 (raä 108) tillhör gruppen av runstenar som än idag 

existerar, dock kvarstår endast ett fragment. Fragmentet finns mellan 

Stenkvista och Kolunda, vid en gårdsväg, som enligt kartan, leder 

till Ollestugan (fig.2) och tillhör stilperiod Fp. Den hittades i 

samband med plöjning, i en åkermark vid samma väg och verkar 

vara runstenens övre del (Gustavsson, Snaedal & Åhlen 1992:153). 

Runstenen ska, enligt uppgifterna, legat ”Emellan Koolunda och Steenqvista Kiörka öfwer En Broo” och 

”Kolunda hage öfwer en rennill” (Brate & Wessén 1924–36:86). Vilket överensstämmer med fyndplatsen 

för runstensfragmentet menar Thorgunn Snaedal (1992:153). Erik Brate fotograferade ett annat litet 

fragment (Brate & Wessén 1932: Pl. 78) som hittades 1897 och som kan ha tillhört Sö 115. Den ligger 

troligtvis kvar i åkern än idag (Gustavsson, Snaedal & Åhlen 1992:155). Sö 115s inskrift lyder ’Viulv och 

Älvdisa (?), de båda, och Trotte läto resa (stenen) efter Hol(m)därv (?), sin fader’ (Brate & Wessén 

1924–36:87). Dock är översättningen osäker på grund av slitage (Gustavsson, Snaedal & Åhlen 

1992:154–155). Rännilen som nämns för Sö 115 kan avse samma å där Sö 114 tidigare fanns placerad 

vid.  

Nästa runsten, Sö 113, står idag tillsammans med Sö 112 och Sö NOR1998;22, vid väg 53 (fig.6), norr 

om infarten till Kolunda gård. År 1856 hittades Sö 113 i en gravhög, på samma höjdparti som Sö 112 

hittades, alltså Rams-/Rangelbacken. Mannen som hittade stenen hade grävt sig igenom gravhögen, när 

han mötes av stenen samt lager av kol och lite benfragment (Brate & Wessén 1924–36:85). Stilen på 

runstenen tillhör, enligt Gräslunds typologi, RAK vilket avser det äldsta perioden ca 980–1015 

(2003:586–588). Inskriften översatt lyder: ”De satte stenen, sönerna av Torkättil och Folka; här efter 

fader och moder gjorde de manligen (minnesvård)” (Brate & Wessén 1924–36:85). Enligt Brate så 

Sö NOR1998;22       
 

Sö 112  

Sö 113  

Fig. 6. Foto tagen från FMIS. Foto: Anna 
Ulfhielm (RAÄ) 
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innehar inskriften en metrisk form som bildar en fyrradig strof, som han kallar för Kolunda-strofen då 

ingen annan runsten har detta. Denna form påminner om den fornnordiska skaldekonsten, som 

individerna under 1000-talet kan ha känt till menar Brate (1924–36:85–86). 

Runstenen NOR1998;22, står idag tillsammans med Sö 112 och Sö 113, invid väg 53 (fig.6). Stenen 

saknar dock rotparti och har därför lagts på en granitsten med inskriften vänd uppåt (FMIS). Stenen 

hittades vid Kolunda gård år 1997, vars plats låg söder om Rams-/Rangelbacken där Sö 112 & 113 

tidigare stod (raä 94). Inskriften normaliserad lyder: ” Guð hialpi and GæiRa(?) ok Guðs moðiR” 

(samnord.rundata). 

Sista runstenen SÖ Fv1990:31 består av ett litet fragment som hittades 1988 i grunden av en gammal 

nedriven stuga. Idag finns fragmentet utplacerad på Östergården (fig. 2) och har beteckningen raä 93. Det 

som syns på fragmentet är en del runor, som tyvärr inte bildar några ord eller mening, samt en del av 

runslingan och en korsarm (FMIS). 

4. Nyköping 

4.1.  Släbro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag skulle här vilja börja med namnet Släbro, som består av förleden Slä- och efterleden -bro. Det 

intressanta är att namnet uppstår redan på runstenen Sö 367, ”ÞæiR attu by Sleðabro”, översatt till nusv. 

de ägde byn släbro (Brate & Wessén 1924–36: 356). 

Fig. 7.  Karta över Släbro och Harg. © Lantmäteriet medgivande I 2011/0094, skala 1:10 000.  

Sö 367 

Sö 45 

N 
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Enligt Brate & Wessen likställs förleden slä med ”släde”, så enkelt sagt skulle Släbro betyda ”en bro 

för slädar” (1924–36:356). Men språkforskaren Jan Paul Strid är inte överens (1980:188–189) och menar 

att förleden istället kan vara besläktad med det urgerm. verbet ’sliðan’ som betyder glida, jfr med eng. 

slide ’glida’ (1980:193). I ett 

ortnamn där efterleden slutar på 

-bro, kan förleden oftast vara ett 

namn på ett vattendrag eller en 

beskrivning av bron som sen har 

tagit sig till uttryck i namnet 

(Strid 1980:193). Så i det här 

fallet, skulle Slä- kunna mena 

att det är halt eller slipprigt på 

terrängen runt omkring bron 

eller på själva bron (Gustafsson 

2006:6). Efterleden skulle 

kunna syfta på den förhistoriska 

bron som går över Nyköpingsån 

(raä 391), med start på 

gravfältets, raä 5:1, norra del där även båda runstenarna står placerade idag och inger en känsla av ett 

välkomnande till vattnet (fig.8). Runstenen Sö 367 som står närmast vattnet, talar om byn Sleðabro. 

Nära vid runstenarna går en gammal hålväg (raä 5:4) som är ca 50 meter lång (Gustafsson 2006:6) och 

som bland annat ser ut att leda ner till ån, men som också sträcker sig till mitten av gravfältet 5:1. 

Till vänster av gravfältet har en annan hålväg (raä 612) påträffats under en arkeologisk utredning av 

Sörmlands Museum. Dessa två 

hålvägar kan vara del av ”den 

stora landsvägen till Nyköping på 

vikingarnas tid” (Snædal & 

Wachtmeister 1984:21). De 

förhistoriska brofästena finns i 

nuläget under vatten, men ansluter 

på båda sidorna av ån till 

ovannämnt gravfält samt gravfältet 

Helgona 55:1 som ligger på andra 

sidan ån.  

Fig. 8. Översiktbild över runstenarna samt ån. Foto: Ruth Rudenlöv 2019. 

Fig. 9. Historisk karta från 1687 tagen från Lantmäteriet. På kartan syns Stora Släbro, Lilla Släbro, 
Harg samt en bro som leder till Harg. Väster om på kartan ska Släbro bron, gravfältet med 
runstenarna finnas. 

Runstenarna, 
gravfält 5:1 

samt bro 

Sö 367 

Sö 45 
Nyköpingsån + 

bro under vatten 

HARG 
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Släbro-gravfältet består av ca 120 fornlämningar, inklusive runstenarna. Resterande fornlämningar utgörs 

av 10 högar och ca 108 runda stensättningar. Går man över bron kan man på andra sidan alltså mötas av 

ett annat gravfält, tillhörande Helgona socken. Helgona-gravfältet består av ca 47 fornlämningar som 

utgörs av 8 högar, ca 34 runda stensättningar, 3 domarringar samt 2 hålvägar. 

Ett intressant ortnamn som ligger ca 1 kilometer nordost om Släbro gravfält är Harg (fig.7), vars namn 

kan tolkas som en förkristen kultplats (Gustafsson 

2006:6). Vid Harg finns ett vattenfall som enligt 

Nyköpings Hembygdsförening användes för bland 

annat kvarnrörelse (fig.10). Idag finns en kraftstation 

på plats. Mitt emot Harg ska det ha funnits två gårdar 

som hette Släbro, dessa differentierades mellan det 

stora och lilla Släbro. Gårdarna finns utmarkerad på 

en karta från 1687 (fig.9). 

Lilla gården tros ha legat mitt emot Harg, väster 

om den gamla hargbron och den stora gården ska 

ligga/legat ca 360 meter öst från runstenen Sö 367 (bygdeband.se: lilla Släbro, fig.9). Under 2018 

utfördes en arkeologisk utredning, på det som då var Stora Släbros inägomark. I direkt anslutning till 

Släbro-gravfältets östra del hittades två stolphål. Dock är arkeologerna osäkra om det kan handla om de 

kan vara förhistoriska eller sentida (Beckman-Thoor 2018:11).  Gårdarna, som under järnålder kan ha 

omfattats av en gård eller en by, låg alltså mellan Harg och stora gravfältet med runstenarna. Det kan även 

tilläggas att vid den stora gården finns även ett hällristningsområde som är 

känd för sina unika figurer. Man kan fråga sig om namnet Harg kan ha 

anknytning till vattenfallet, eller vice versa. Och i så fall, vad har 

vattenfallet spelat för roll i den förkristna kultplatsen? Kan det finnas en 

relation mellan kultplatsen, vattenfallet, byn med hällristningar nära vid 

och gravfältet med runstenarna? Det intressanta är att alla dessa företeelser 

ligger så nära varandra. Av gårdarna finns idag endast en del av den Stora 

Släbro gårdstomt kvar (raä 299).  

Ca 3 km sydost om Släbro ligger gamla Nyköping (raä 231). Undersökningar från 2003 visar på 

kulturlager sedan 1000-talet. På östra sidan av Nyköpingsån i kvarteret Kompaniet hittades år 1841 en 

silverskatt, innehållandes av bland annat tacka, armbygel och 407 arabiska, engelska, tyska, danska och 

svenska mynt (SHM, Inv.937:1–3). Enligt en rapport befann den sig två till tre meter under femmeters-

kurvan. Den tros ha ”grävts ned vid vattenbrynet, i utkanten av den vikingatida bebyggelsen” (Lindh 

1996:18). Under vikingatiden tros kv. Kompaniet legat utanför den centrala bebyggelsen (Lindh 1996:6). 

Fig. 10. Bild tagen från Sveriges hembygdsförbunds hemsida. På bilden 
ser man på ett ungefär vattenfallet. 

Fig. 11. Bronsspänne. Bild tagen från 
SHM (kulturarvsdata). 
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Andra fynd som har gjorts, som också har legat i eller vid ån, är en fingerring av brons som hittades i ett 

vattenfall (raä 409) och ett runt bronsspänne med en intressant djurornamentik (raä 408, fig.11). (SMHI, 

SHM). 

4.2.  Sö 367 (Nyköping 5:2) 

Translitterering: 

hamunr : ulfR raisþu : stain : þinsi : efti : hrulf : 

faþur : sin : ayburg : at : unir sin þaiR otu : by : 

slaiþa:bru + fraystain : hrulfR o^þru<toR> 

<þia>k<n>a (Samnord. rundata) 

Normalisering: 

Hamundr, UlfR ræisþu stæin þennsi æftiR Hrolf, faður 

sinn, Øyborg at ver sinn. ÞæiR attu by Sleðabro, 

Frøystæinn, HrolfR, þrottaR þiagnaR (Samnord rundata) 

Översättning: 

‘Håmund, Ulv reste denna sten efter Rolv, sin fader, 

Öborg efter sin man. De ägde byn Släbro, Frösten (och) 

Rolv, dugande män’ (Brate & Wessén 1936:356) 

 

Runstenen hittades år 1935 vid Släbro hage, i 

Nyköpingsån, vid ett populärt badställe (Brate & Wessén 

1936:355). När Sö 367 hittades var den sönderslagen i 

tre delar. Ena delen hittades först därför att den störde de som kom för att bada. Det var då runristningen 

upptäcktes. De andra två delarna bärgades sen efteråt. Delarna sattes ihop, restaurerades och placerades 

därefter på sin nuvarande plats som inte låg långt ifrån fyndplatsen (Brate & Wessén 1936:355), norr om 

gravfält 5:1, vid Nyköpingsån. 

Stenen tillhör stilperioden RAK som täcker ca 980–1015 AD, om man utgår från Gräslunds typologi 

(2003:586:588). Den avser alltså äldsta perioden. I likhet med Sö 112 (Stenkvista sn) har Sö 367 en mask 

på övre del och meningen þrottaR þiagnaR inristad, dock skiljer sig stavningen lite. På Sö 112 är þrottaR 

skriven med normalrunor medan på Sö 367 är hälften, alltså þru-, skriven med normalrunor och -toR 

med lönnrunor. På Sö 367 stavas också -taR med en o-runa (-toR) istället för a-runa som på Sö 112. En 

annan skillnad är bindrunan o^þ som uppstår innan -rottaR þiagnaR på Sö 367 (fig.12), dock har ingen 

säker förklaring uppnåtts (Bianchi 2010:137–38). Stavandet av ordet þiagnaR skiljer sig också, på Sö 112 

är ordet skriven [þi]akni med lönnrunor fram till sista i-runan, som då är skriven med normalruna. På Sö 

367 slutar <þia>k<n>a med ett a istället för ett i, vilket kan bero på att den är skriven i pluralis (Bianchi 

Fig. 10. Bild på Sö 367. Foto: Ruth Rudenlöv 

Fig.12. Sö 367. Brate & Wessén 1936: Pl.201 
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2010:158). Ordet är också skriven med lönnrunor förutom k- och a-runan. Man väljer alltså att skriva 

själva ordet med både lönn- och normalrunor på båda stenar. 

Utseendet på masken skiljer sig också, på Sö 367 är den mer symmetrisk och pannan är fri. På Sö 112 

har masken ett kors direkt under, medan masken på Sö 367 har istället vad som kan förstås som skägg 

under. På Sö 112 finns ordet þrottaR þiagnaR framträdande, i fristående runor, på stenens mittyta. På Sö 

367 flyter meningen med resterande inskrift, men just för att -ttaR þiagnaR är skriven i lönnrunor så 

utmärker den sig (fig.12). Mellanrummet från þru är också längre än det som vanligen syns på stenen, 

den särskiljs på sätt och vis. Så även om Sö 112 och Sö 367 är från två olika platser, vilket kan påverka 

stavandet, uttalandet och även utseendet av masken, så är det intressant att ordet þrottaR þiagnaR 

behandlas annorlunda i jämförelse med andra ord på stenarna. Synen på attribut förändras inte, utan är 

viktig att belysa, den både uppmärksammas och skrivs med lönnrunor. 

Namnen Hamundr, UlfR, Hrolf och Øyborg finns ristad i den stora slingan som följer stenens form och 

utgörs av en familj, om man både utgår från inskriften samt tolkningen att slingan representerar familjen 

(Andrén 2000:13). Andra namn som uppstår är Frøystæinn och HrolfR (HrolfR och Hrolf avser samma 

person), men deras namn påträffas i en annan kortare runslinga, rakt under maskfiguren, mitt på stenen. 

Höger om finns inskriften þrottaR þiagnaR,  och som tidigare nämnt så är den skriven i pluralis vilket är 

rimligt då den riktas till både Frösten och Rolv (Bianchi 2010:157), ’De ägde gården Släbro, Frösten 

(och) Rolf, dugande tägnar’ (Bianchi 2010:137), vilket visar på en typ av samhällsklass som äger mark 

(Bianchi 2010:161). Även namnen talar lite om ägarna som hade hand om Släbro gård, Frösten, Frøy- 

som herre, fruktsam, gudanamnet och -stæinn i sten. Rolv, från HróðulfR, där Hróð- betyder ‘beröm’ och 

och -ulfR betyder ulv, varg. Rolvs barns namn kan förknippas till krigare, som Hamundr, Ha- kan betyda 

hög, strid och/eller häst och -mundr som betyder beskyddare samt UlfR som betyder ulv, varg. Rolvs frus 

namn håller sig dock utanför herre/krigar temat som annars resterande namn avger, den består av Øy- 

lycka, (lycko)gåva, alltid och -borg ’rädda, hjälpa eller borg, befäst plats’ (Peterson 2007:71, 105, 122, 

241, 267). 

4.3.  Sö 45 (Nyköping 5:3) 

Translitterering: 

: kaiRf--tr : aistfari : raisþu : stain : þansi : eftiR : frayst... ...-[r :] sin : auk at ruakn : bruþur si:n 

(u)...þr : uinurniR : (Samnord rundata) 

Normalisering: 

GæiRf[as]tr, Æistfari ræisþu stæin þannsi æftiR Frøyst[æin], [faðu]r sinn, ok at Vrang/Vagn/Vranga, 

broður sinn. ... <uinurniR> (Samnord rundata). 
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Översättning: 

‘Gerfast och Estfare reste denna sten efter 

Frösten, sin fader, och efter Vagn, sin broder. 

Bröderna åstadkommo runorna (Brate & Wessén 

1936:35) 

 

Stenen hittades i ”stoora Släbro hage” sprucken i 

två halvor. Sö 45 står idag på sin ursprungliga 

plats idag tillsammans med Sö 367, och är då rest 

efter Frösten och Vagn. Frösten på Sö 45 avser 

samma Frösten på Sö 367. Brate och Wessén skriver att Rolv och Frösten har sannolikt varit bröder, och 

att deras namn befinner sig tillsammans i en egen runslinga på Sö 367 skulle kunna bekräfta det om man 

utgår från Andréns tolkning (2000:13). Brate och Wessén jämför dessutom Sö 45 med Sö 145 i Runtuna, 

som belyser om en by ägd mellan två bröder. Samma situation kan alltså ha utspelat sig även här i Släbro 

(1924:34). Stenen överensstämmer med stilperioden Fp som täcker ca 1016–1050 AD (Gräslund 

2003:588). Centralt på stenen finns ett kors lite lik det som påträffas på Sö 112, vilket blir intressant när 

man tänker på att korset var det som saknades på Sö 367, om man likställer den med Sö 112. Delen med 

korset kompletteras här av Sö 45 som på sätt o vis hör samman med Sö 367, i och med familjebanden. På 

denna sten kan man dessutom se mer av det så kallade palmkorset, mer än vad man kunde göra på Sö 112. 

Här är den rundare och mer lik en solsymbol än ett kors. 

Uttrycket (u)...þr : uinurniR : som är ristad i fristående runor, innanför vänstra slingan har av Brate 

och Wessén tolkats som Bröderna åstadkommo runorna, där uinu betyder ’vinna, utföra, åstadkomma’ 

(1924:35). Även meningen auk at ruakn : bruþur si:n (u) ’efter Vagn/Vrang, sin broder’, finns ristad i 

fristående runor till höger. Om nu slingan representerar en familj, kan man då undra varför Vagn/Vrang 

inte finns med i slingan som fadern Frösten och sönerna Gerfast och Estfare är med. Samma situation sker 

med Sö 111 ’at Þiuðmund, faður sinn’, fadern befinner sig inte i samma slinga som resterande familj. 

Namnen kan också belysa lite över vilka dessa var. Gerfast består av GæiR- som betyder spjut och -

f[as]tr ’fast, stark’. Estfare, ’estlandsfarare’. Den hågkomna broderns namn som antingen kan vara Vagn, 

som betyder vagn, eller Vrang/Vranga som betyder vrång (Peterson 2007: 98, 245, 258, 262) . Faderns 

namn Frøyst[æin] såg vi tidigare i kapitlet om Sö 367. 

4.4.  Övriga runstenar  

Det finns en annan runsten, Sö 51, som är inmurad i Allhelgona kyrkan i Nyköping, och beräknas vara 

från 1000-talet. Den överensstämmer med stilperioden RAK, alltså ca 980–1015 AD. Stenen är känd 

sedan 1600-talet och var även då inmurad på samma ställe, utsidan av norra väggen. Den ursprungliga 

Fig.13. Sö 45. Brate & Wessén 1932: Pl.28 
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platsen är okänd. Stenens inskrift översatt lyder: Gudfast, Säulv reste stenen efter Holmsten, sin broder. 

En annan runsten har påträffats, den (raä 395) iaktogs av en person vid Örsta år 1941. Tyvärr finns inte 

mer information om denna. 

5. Blacksta 
5.1.  Fyrby 

 

Det närmsta jag kunde komma till gällande en förklaring av ortnamnet är Gösta Franzéns studier som 

menar att förled Fyr- tyder på furuskog, som kan syfta på en plats beväxt med denna typ av trädslag 

(Franzén 1982). Sigurd Fries skriver att ortnamn som består av ett trädnamn i förleden samt -by i 

efterleden är inte ovanligt, och då stödjer han sig på belägg från ortnamn som är kända från innan 1500-

talet (1957:48). Till exempel förekommer Ek- i ca 120 gamla ortnamn, Björk- finns i 7 ortnamn och vad 

gäller Fura- (furu & fyri) så förekommer detta som förled i 12 ortnamn (1957:51–55). Att byar och gårdar 

har namnsatts efter furu kan förklara naturmiljöerna, men också betydelsen av virket furu. 

Fyrby i Blacksta socken, finns nedskriven från 1369 och framåt, då skrivet som Fyriby. Ortnamnet har 

även skrivits som Fyruby (1401) och Fureby (1467) (SOFI). Väldigt lite finns om Fyrby och ser man på 

kartan över området så ligger Fyrby mer utåt och ensamt än om man går mot Blacksta.  

Två vägar svänger in från landsvägen in till Fyrby (fig.14). Runstenen Sö 56 står idag längst landsvägen 

tillsammans med sex runda stensättningar som ligger utspridda. Tre av dessa finns ca 400 m norr om 

Fyrby (raä 94:1–3) och de andra tre finns ca 400m till höger om Fyrby (raä 58:1–2 & 30). Söder om 

Fyrby finns tre gravfält lite utspridda. Gravfältet raä 92, som ligger ca 300m SÖ, består av 10 

Fig. 14. Karta från FMIS. Karta över Fyrby för en överblick över runstenens placering i relation till andra fornlämningar. 

Runsten 
Sö 56 

Gravfält raä 29 

Gravfält raä 93 
Gravfält raä 92 

Stensättning raä 30 

Stensättning raä 
58 

Stensättning raä 58:2 Hög raä 41 
Hög raä 42 

Stensättningar 94:1-3 

Vägmärke 99 

N 
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fornlämningar. Dessa utgörs av 6 resta klumpstenar och 4 liggande klumpstenar. En av resta 

klumpstenarna har ett spetsformigt utseende. Enligt inventeringsboken så bildar fyra stenar en stenrad, ca 

12 meter lång (FMIS). Gravfält raä 29, som också ligger ca 300m SÖ om Fyrby, består av 4 

fornlämningar som utgörs av runda stensättningar. Dock tros en av stensättningar inge mer en kvadratisk 

form än rund enligt inventeringsboken (FMIS). Gravfältet raä 93 ligger ca 400-500m SV om byn, vilket 

är lite längre bort än de två andra. Detta gravfält består av 11 fornlämningar. Dessa utgörs av 10 runda 

stensättningar och 1 hög med, vad man tror kan vara, en mittsten (FMIS). Närmast Fyrby, eller snarare på 

gården, där det även står Fyrbylund (fig.15), finns två högar (raä 41:1–2), varav en är för osäker att kalla 

för hög. Enligt rapporten står det att företeelsen är svårtolkad och att det snarare kan handla om en 

naturlig stenbunden förhöjning (FMIS). 

Väster om Fyrby, ca 800 

m ifrån, ligger en gård vid 

namn Trinkesta (fig.15) 

som funnits på skrift sedan 

1355. Gården har from 

1300-talet skrivits, bland 

annat, som dryykiæstum 

(1355),  druckestade 

(1378), drvckestad och 

dryckista (SOFI). Namnbytet tillkom senare. Anledningen till namnbytet kan ligga på den sociala 

skillnaden mellan ett äldre och ett yngre namn menar språkprofessorn Svante Strandberg. Gården som sen 

blev en prästgård kan ha, från ett kyrkligt perspektiv, ansetts lämpligare som Trinkesta än Dryckesta. 

Förleden Trinke- är alltså ”ett mera lärt än folkligt intryck”(2009:119). Om prästgården finns även skrivet 

i Rannsakningarna, där en präst skriver från Blacksta prästgården år 1683, ”Men ingia skriffter finnes här 

i kyrkiorna som man kan rätte sig effter. Jordh hogar här och dher finnes, som kallas Hedniska griffter, 

som wijdh ….. Prästegårdzgiärdhe, dhem ingen torss röra wijdh” (Stahre, Ståhle & Olsson 1969:70). 

Vid Trinkesta finns tre gravfält (raä 36, 17, 69) som är placerade runt en block-morän höjd. Medan två 

av gravfälten består av sex runda stensättningar var, så skiljer sig gravfält raä 69 med fem runda 

stensättningar och en ensam treudd vilket gör den här gården intressant. Andrén studerar treuddar och 

jämför dessa med världsträdet Yggdrasil och diskuterar om en koppling mellan individ, träd och gård, 

speciellt för grundarna av gården eller byn. ”Since a person like this has in a way ’created’ the world 

from a local perspective, there could also have been associations with the world tree of the myths” 

(Andrén 2014:58–61).  

raä 36 

raä 80 

raä 80:2--5 raä 69 

raä 17:1–2  

raä 79 

raä 37:1–2 

N 

Silverskatt raä 90 

Fig.15. Karta från FMIS över Fyrby och Trinkesta. 
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Andra fornlämningar som också påträffats lite utspritt men ändå nära och runt höjden är 8 

stensättningar (raä 17:2, 37:1–2, 80:1–5). Några meter sydöst ifrån berget, lite ensamt, finns troligen en 

hög (raä 79). Man kan fråga sig om inte denna plats kan ha utgjort ett enda stort gravfält.  

År 1883 gjordes i hagen vid Trinkesta (Blacksta) prästgård under en sten ett anmärkningsvärt fynd av 

en silverskatt. Fyndet bestod av fyra brytsilver, tre armringar, ett hängkors, två fingerringar, en örring, 

fragment av två hängsmycken samt ett antal engelska, tyska och danska mynt (SHM, INV. 7218:1, 5–6). 

De yngsta mynten är från kung Edvard bekännarens (1042–1066) och danske kung Sven Estridssons tid 

(1047–1075). Resterande fynd tros tillhöra perioden 900–1000 talet (inv.7218:1–13). Angående 

deponering av silver så har olika tolkningar framförts, bland annat att den tillhör gården, och såsom 

runstenar förstärker platsens betydelse så gör även silverskatten det, därför blir den kvar i jord. Den 

uttrycker individens, eller kanske till och med gårdens och familjens, framgång och ära (Carlsson 

2015:205). 

5.2.  Sö 56 (Blacksta 28:1) 

Translitterering: 

iak ·  uait : hastain : þa : hulmstain : bryþr ·  menr : 

rynasta : a : miþkarþi : setu : stain : auk : stafa : 

marga eftiR ·  fraystain ·  faþur ·  sin · (Samnord. 

Rundata) 

Normalisering: 

Iak væit Hastæin þa Holmstæin brøðr mænnr rynasta a 

Miðgarði, sattu stæin ok stafa marga æftiR Frøystæin, 

faður sinn. (Samnord. Rundata) 

Översättning: 

‘Jag vet Håsten och Holmsten, bröderna, vara 

runkunnigast bland män i Midgård. De satte stenen och 

stavar många efter Frösten fader sin 

(Sörmlandsmuseum). 

 

Det vikingatida runblocket står på sin ursprungliga plats, invid södra sidan av landsvägen nordost om 

Fyrby (Brate & Wessén 1924:42). Stenen tillhör äldsta stilperioden RAK, enligt Gräslunds datering, som 

täcker ca 980–1015 AD (2003:586–588). Ornamentiken består av en runslinga vars ändar är raka och 

inskriften utgör, enligt Brate och Wessén, en strof i fornyrdislag (1924:43). Runor finns både i runslingan 

men också utanför. Det som finns inristad utanför slingan är æftiR Frøystæin, faður sinn. Samma 

företeelse syns på Sö 111, där at Þiuðmund, faður sinn ristas i fristående runor, mitt på stenen, och följer 

Fig. 16. Plantryck över Sö 56, av Johan Henric Strömer 1857. 
Kungliga bibliotek. 
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ingen slinga. En annan runsten, som kommer att skrivas mer om längre fram, är Sö 57 (Trinkesta). Mitt på 

stenen i fristående runor, står bruþur : sin. I tre fall handlar det inte om något attribut som den som 

belyses på Sö 112 eller Sö 367. Istället uppmärksammas familjeroller, två fäder eller en bror, och får ett 

framträdande roll på stenarna eller blocket. 

Inskriften börjar med Iak væit som väcker frågan vem är jag? Kan jaget syfta på själva stenblocket? 

Uttrycket påminner om vissa föremål som till exempel måttverktyget från Lödöse som har inskriften 

”Erik äger mig” på handtaget eller föremålet av älghorn som hittades i samband med en grävning i 

Varnhems kloster 1938, vars runinskrift lyder ”Magnus äger mig”, samt andra föremål som har namn 

inristade. Man undrar om inte saker och ting kunde ha betytt mer för individerna än bara det praktiska. 

Det brukar vara vanligt i traditionella religioner att förutom den praktiska delen i föremål, så innehar 

dessa även en andlig del. Detta kan man se till exempel i 

Harris studie (2006) i Norra Potosi, för individerna var berg 

och jord viktig och troddes bestå av andar, samtidigt som 

jorden var viktig för jordbruk. Även natt och dag kunde ha 

praktiska anledningar men samtidigt ”andligt” betydelse. 

Andrén (2014) diskuterar bland annat trädets betydelse och 

representation inom olika kulturer, inklusive Skandinavien, 

vilket breddar synen på ting. Förutom att ett träd är ur ett 

praktiskt perspektiv viktigt, så har det även en andlig betydelse i många kulturer. 

Miðgarði, människans hemvist, finns ristad på stenen, vilket kopplar bra med treudden som befinner 

sig vid Trinkesta bredvid Fyrby, midgård representerar gården. Ser man över området i sin helhet, över 

Fyrby och Trinkesta, så kan man se Midgård/utgård utspela sig över landskapet (fig. 17) där runblocket 

finns placerat mellan dessa två världar. Silverskatten som deponerades i Trinkesta, kan även spela roll i 

Midgård, där den uttrycker framgång och ära, men också förstärker gårdens betydelse. 

5.3.  Övriga runstenar 

Det finns totalt fem runstenar i Blacksta socken. Sö 57 (raä 91) upptäcktes av en kyrkoherde vid namn 

Lars Hallman i mitten av 1700-talet. Enligt Hallman låg runstenen omgiven av en stenkrets. Runstenen 

tecknades ned av upptäckaren, men ska enligt Brate & Wessén har varit felaktigt nedtecknad vad gäller 

vissa runor (1924:43–44). Sö 57 är idag försvunnen men ska ha tillhört Trinkesta ägor och stått på ett 

område kallad Stensängen som inte finns på kartan idag. En mindre väg löpte förbi stenen som vidare 

fortsatte till landsvägen som låg, och ännu, ligger, vid Trinkesta Prästgård. Denna väg utgick ”från ett nu 

ödelagt hemman å höjden, kalladt Stensäng” (Brate & Wessén 1924:43–44). Höjden omnämnd utgörs av 

en hage och ”äro många grafkullar och stensättningar, samt mot sjön tre gamla ringmurar” (Brate & 

Utgård 
Midgård 

Fig. 17. Översiktskarta från © Lantmäteriet, medgivande I 
2011/0094. 
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Wessén 1924:43). Runinskrift lyder ’Balle och Ofeg reste stenen efter Svarthavde, sin broder’ (Brate & 

Wessén 1924:44). Stenen kan ha tillhört stilperioden Fp ca 1015–1050 AD (Gräslund 2003:588). 

Sö 55 finns i Bjudby, vid ett gravfält (raä 34), vars inskrift lyder ’Torsten lät resa denna sten efter sig 

själv och sin son Hävner. Till England var den unge kämpen 

faren, blev sedan hemma till sorg död. Gud hjälpe deras själ. 

Brune och Slode de ristade denna sten’. Enligt Brate och 

Wessén, är en del av inskriften (understrykt) en halv strof i 

fornyrdislag, lik Sö 56. (1924:41–42). Stilen tillhör Pr 2 (ca 

1020–50) (Gräslund 2003:588) och är nästan tre meter hög. 

Vilket även nästa runsten är, Sö 54, som också står i Bjudby. 

Om dess område nämns bland annat att två skeppssättningar och 

en storhög, som tros ha varit ett ”Domsäthe eller Tinghställe”, 

har påträffats (Brate & Wessen 1924:40). Stilen hör till Pr 2 (ca 

1020–50) och inskriften lyder ’ Torsten och Östen och Nattfare 

reste stenen efter Finnvid och Olev, Torkel, sina bröder. De voro 

alla Vikings söner av länsadelsbörd, läto resa stenen. Stenkil 

ristade runorna’, även här utgör sista delen av inskriften en halv 

strof i fornyrdislag (Brate & Wessén 1924:41). 

Sista stenen, sö 360, hittades i Bjuddby ägor och ställdes sen i Vadsbro (Brate &Wessén 1936:350–

51). Ornamentikens stil ser ut att stämma överens med stilperioden RAK (ca 980–1015) och inskriften 

lyder ’Torsten reste denna sten efter sin broder Torbjörn, son av Rut(?). Han har farit…’ (Brate &Wessén 

1936:350–51). 

6. Slutsats 

Jag valde att studera specifika runstenar utifrån ett synkretistiskt teoretiskt perspektiv för att 

runstensforskningen har oftast baserat sig på eller utgått från en religion, kristendomen. Kristna element 

kring och på runstenarna har oftast definierat dessa som en kristen företeelse och hedniska spår befann sig 

antingen i underkastelse eller uppfattades som motståndare av världsreligionen. 

Att utgå från en religion under en period där två religioner möts, och där den tidigare religionen har 

genomsyrat identitet och samhälle, begränsar och visar bara en del av helheten. Som fallet i Bolivia, 

skulle man utgå från att folket i norra Potosí är kristna för att de har inslag av kyrkor, kors och böner så 

missar man helheten. Dessa element har anpassats och accepterats enligt en redan etablerad världsbild, det 

ena ersätter inte det andra. Om man istället lyfter blicken, kan man märka att det är mycket mer 

komplicerat. Och lika komplicerad skulle jag uppfatta transformationsfasen som ägde rum i 

Fig. 18. Bild tagen från Wikimedia. Källa: Dybeck, 
Richard (1855). Svenska run-urkunder, Första 
Samlingen. Stockholm. Joh. Beckmann. 
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Skandinavien. Med ett synkretistiskt perspektiv kan företeelser med attribut från två religioner 

uppmärksammas, problematiseras och diskuteras. Och med inblick i andra kulturer kan man få en 

förståelse för hur komplicerad ett religionsmöte kan vara. 

7. Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att förstå utvalda runstenar med hedniska symboler, i relation till deras 

kontext samt andra runstenar. Målet är att uppmärksamma den komplexa tidsperioden som ägde rum i och 

med kristendomens etablering i Skandinavien, samma tidsperiod som runstensresandet tar fart. 

Undersökningen har utgått från utvalda sörmländska runstenar. Fokus har för det mesta legat på 

hedniska element som utmärker sig, både på stenarna och närområdet. Runstenforskningen har oftast 

fokuserat på kristna element, t.ex. kyrka, kors och bön, och därav definierat runstensresandet som kristet. 

Av mina ”huvud” runstenar, har en påträffats inmurad i en kyrka och två andra har ett kors inristat. Men 

lyfter man blicken och undersöker runstenarna tillsammans med sin kontext kan man få en annan bild på 

runstenarna. 

Runstenarna Sö 111 och 112 är två av Stenkvista socknets åtta runstenar. Tre av dessa har påträffats på 

ett stort gravfält, bestående av bl.a. högar och skeppsättning, som ligger ca 500 meter ifrån den gamla 

kyrkan. Det skulle inte vara konstigt om resterande fem runstenar också har stått på eller vid gravfältet. 

Runstenen med torshammare tilläts muras in i den lokala kyrkan. Det finns en koppling mellan Tor, 

platsnamn samt personnamn. Östra delen av Stenkvista forna sjö har sakrala ortnamn, samt en välkänd 

trefaldighetskälla. Namnen på stenarna har också kunnat informera om attributer, idéer m.m. 

Sö 367 och 45 i Nyköping socken förmedlar om ett ägandeskap i Släbro, men också en stolthet eller 

ära. Kan inte gården/byn representera Midgård? Med runormen som omger representerar midgårdsormen 

som beskyddar byn. Släbro by finns nära ett stor gravfältet bestående av 120 fornlämningar, däribland de 

två runstenarna. På andra sidan av den gamla byn påträffas Harg med vattenfallet, och mitt ibland 

hällristningarna. Allt är så nära varandra att man undrar om inte dessa är kopplade. 

Sist men inte minst är Sö 56 (Blacksta sn) som bär på bl.a. inskriften Midgård. Kopplingar har bl.a. 

gjorts mellan individ, träd och gård, där den påträffade treudden representerar Yggdrasil och gården 

Midgård. Silverskatten deponerad vid Trinkesta ökar gårdens betydelse. Ännu mer stöd finner man för 

midgårdsidéen när man blickar över området. Man kan då se att runblocket ligger på gränsen mellan 

Midgård och utgård. 

Denna uppsats öppnar upp för flera frågor, som på grund av tid och rum inte ryms här. Det som står 

mig klart är att genom att lyfta blicken och studera runstenar tillsammans med sin kontext, i den mening 

att man sätter ihop olika företeelser så finner man en mer komplex bild där kristna element är få i 
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jämförelse med de hedniska. Det är mycket annat som händer runt omkring runstenarna. Kristna element 

har, i min mening, inkorporerats och anpassats till den hedniska världsbilden under tranformationsfasen. 
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