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Abstract 

Källström, Magnus. 2007. Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida 
runristare och skriftmiljöer i Norden. (Masters and memorials. Studies on Viking-
age rune-carvers and literate settings in Scandinavia.) Acta Universitatis Stock-
holmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series. 43. Almqvist 
& Wiksell International. 442 pp. 

The aim of this study is to determine what can be known about the people who were 
able to write runes during the Viking Age. The investigation is based on the rune-
carvers’ own statements about themselves and their work, which is normally found 
in the signature or the carver formula of the inscriptions. The material comprises all 
carver formulas known from primarily Scandinavian Viking-age runic inscriptions, 
but since most of the inscriptions are found on rune-stones, there is a focus on rune-
carvers who worked in this material. 

In the study the form and content of these carver formulas are closely analyzed in 
different ways. It can for example be shown that the choice of verbs in a carver 
formula is primarily determined by chronology, which is also reflected in the geo-
graphical distribution of different verbs in the material. The study also shows that 
the carver formula is normally positioned finally in the text, and that the examples of 
other positions might be determined by the content of the rest of the inscription. In 
some cases the runic monument is signed by more than one name, which has been 
interpreted as indicating the existence of workshops. Even if this is true for parts of 
the material, many of the co-signed stones seem to be the products of carvers who 
only worked occasionally. An investigation of the personal names and the use of 
attributes such as patronymic, titles or bynames, shows no difference from the nor-
mal Viking-age population, which indicates that the rune-carvers were not members 
of a special social class. 

The latter part of the study deals with the relationships between the rune-carver 
and the sponsor of the runic monument. Special attention is paid to some local carv-
ers in the Mälar Valley in order to determine their social status and the extent of 
their production of rune-stones. The study shows that some of these carvers be-
longed to a wealthy group of land-owners with contacts abroad, and many of them 
have executed about ten rune-stones, often in the vicinity of their own dwelling-
place. In conjunction with this, there is also an attempt to see to what extent the 
writing habits of these local carvers are influenced by more productive and pre-
sumably professional carvers. This investigation leads to a re-evaluation of one of 
the most famous carvers in the district, Åsmund Kåresson, which also has some 
implications for the picture of how the rune-stone custom was introduced into cen-
tral Sweden at the beginning of the 11th century. 

Keywords: Rune carvers, Runic inscriptions, Rune-stones, Viking Age, Personal 
names, Åsmund Kåresson, Rune-stone custom. 
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1 Inledning 

Det har ofta hävdats att det vikingatida samhället i huvudsak var ett muntligt 
samhälle, där skriften spelade en marginell roll. Den samlade korpusen run-
inskrifter som har bevarats till våra dagar från perioden är inte heller im-
ponerande stor. Enligt de senaste siffrorna rör det sig om ca 3 600 inskrifter.1 
Dessa är dock spridda över i stort sett hela det nordiska området och fynd 
har även gjorts på många av de platser som har besökts eller koloniserats av 
nordbor. Utifrån texterna kan man sluta sig till att runorna har använts såväl i 
kretsen kring kungen som bland trälarna, även om beläggen i det sistnämnda 
fallet inskränker sig till brytarna och de frigivna. Fynd visar att runskriften 
har funnits bland de krigare som vaktade borgen i Birka under 900-talet lik-
som bland de frisiska gillebröderna i Sigtuna ett århundrade senare. Runorna 
är också det skriftsystem som änkan Inga använde för att bevara minnet av 
sin make Ragnfast i Snåttsta i centrala Uppland och samma sak gjorde den 
gode bonden Holmgöt för sin hustrus räkning i en ganska avlägsen del av 
Västmanland. Utifrån dessa få exempel skulle man kunna hävda att det 
under vikingatiden har funnits tillgång till ett skriftspråk i de flesta sociala 
skikt och i de flesta miljöer. Att någon kan sägas ha haft tillgång till skrift 
innebär dock inte automatiskt att denne person var läs- och skrivkunnig. 
Kunskapen kan ha uppburits av enskilda individer eller av en liten specia-
liserad grupp som ställt sina färdigheter till förfogande.  

Syftet med detta avhandlingsarbete är att undersöka vilka samtida upp-
gifter som finns om skriftutövarna under vikingatiden och vilka slutsatser 
man kan dra av detta material. Visserligen rymmer den isländska litteraturen 
åtskilliga uppgifter som rör bruk av runskrift under förhistorisk tid, men 
även om dessa i många fall kan underbyggas med autentiska vikingatida 
fynd (Dillmann 1995:20 ff.), speglar de troligen i första hand ett medeltida 
och inte ett vikingatida skriftbruk. Kvar finns egentligen endast de ristar-
signaturer och ristarformler som de skriftkunniga själva har efterlämnat. 
Materialet är visserligen ojämnt och ordkargt, men har liksom runinskrifter-
na i övrigt fördelen av att bestå av originaltexter som är samtida med den 
företeelse som skall studeras.  

                                                      
1 Enligt sökning i den version av Samnordisk runtextdatabas som i skrivandes stund (den 15 
april 2007) finns tillgänglig på internet och där runtextfilen uppdaterades den 17 september 
2004. I det följande kommer jag av stilistiska skäl ofta att använda den kortare benämningen 
»runtextdatabasen» för att referera till denna källa. 



 18 

1.1 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av 11 kapitel. I detta inledningskapitel kommer jag att 
behandla sådant som notation och materialredovisning, terminologi samt de 
principer som kommer att användas för translitterering och normalisering av 
runtexter. I kap. 2 ges en översikt av tidigare forskning kring vikingatida 
runristare, vilken utmynnar i fem övergripande frågeställningar, som jag 
kommer att återkomma till senare i avhandlingen. Kap. 3 ägnas åt material 
och metod i avhandlingen och här görs också en del teoretiska över-
väganden. Dessutom behandlas frågor knutna till dateringen av runinskrif-
terna inom den vikingatida perioden. I kap. 4 behandlas olika typer av läs-
nings- och tolkningsproblem. Dessa rör bl.a. principiella frågor kring hur 
materialet skall bedömas, men också mångtydiga skrivformer och mång-
funktionella verb. Dessutom diskuterar jag avslutningsvis ett antal inskrifter, 
där det på grund av motsägelser inom texten är svårt att avgöra om inskriften 
innehåller en ristarformel eller ej. I kap. 5 redovisas de olika varianter av ris-
tarformler som förekommer i materialet och här ges också en översikt av 
förhållandet mellan signerade och osignerade runmonument i hela undersök-
ningsområdet. 

Med kap. 6 börjar den egentliga undersökningen med utgångspunkt i frå-
geställningarna i kap. 2. Här behandlas ristarformelns språkliga och grafiska 
utformning. Undersökningen fortsätter i kap. 7, som behandlar inskrifter sig-
nerade av flera personer och de olika arbetsmoment som kan beläggas i ris-
tarformlerna. Kap. 8 ägnas åt den information om den vikingatida runristaren 
som kan utvinnas ur personnamnsskicket eller olika typer av attribut direkt 
knutna till ristarnamnet. I kap. 9 diskuteras de inskrifter där man kan faststäl-
la olika typer av relationer mellan ristaren och beställaren av runmonumen-
tet. Här görs också några fallstudier av ett antal utvalda runristare. Kap. 10 
utgörs av en avslutande diskussion som framför allt berör resultaten från det 
föregående kapitlet, men där det också utpekas områden för vidare forsk-
ning. I det sista kapitlet (kap. 11) sammanfattas hela avhandlingen. Därefter 
följer en engelsk sammanfattning, en litteraturförteckning samt tre bilagor, 
som framför allt består av en kommenterad katalog över samtliga ristarfor-
mler som ingår i undersökningen. Avhandlingen avslutas med ett inskrifts-
register. 

1.2 Notation och materialredovisning 
För att referera till en inskrift använder jag de vanligaste beteckningarna som 
brukar förekomma i den runologiska litteraturen. Inskrifter som är publi-
cerade i någon del av Sveriges runinskrifter (SRI) har försetts med en bok-
stav som markerar landskapet (t.ex. U för Uppland) följt av det nummer som 
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inskriften har i verket. Samma sak gäller inskrifterna i Danmarks runeind-
skrifter (DR + nummer) och Norges innskrifter med de yngre runer (NIyR, 
N + nr). För inskrifter utanför dessa korpusar har jag övertagit de signum 
som används i Samnordisk runtextdatabas, vilket är mest praktiskt för den 
som vill söka vidare information om dessa inskrifter. Ett signum som t.ex. 
U Fv1948;168 syftar alltså på den uppländska runsten vars inskrift är publi-
cerad på sidan 168 i Fornvännen 1948.2 För att referera till urnordiska runin-
skrifter i Norge, som ännu saknas i runtextdatabasen, har jag valt att använda 
numreringen i Wolfgang Krause & Herbert Jankuhn: Die Runeninschriften 
im älteren Futhark (1966), vilket återges med KJ + nr. För urnordiska in-
skrifter som är publicerade i de nationella runverken används däremot signu-
men i dessa. 

I likhet med databasen använder jag ett korstecken för att markera när en 
inskrift är försvunnen, exempelvis Sö 215†. Runtextdatabasen har dessutom 
en särskild markering ($), som anger om läsningen eller tolkningen av den 
aktuella inskriften avviker från den källa som signumet hänvisar till. Dessa 
markeringar har stadigt ökat för varje ny version av databasen. Jag har därför 
inte sett någon praktisk nytta i att återge denna markering i inskrifternas 
signum, dels för att förändringarna gentemot källan inte alltid är relevanta 
för de frågor som jag diskuterar, dels för att det ändå är möjligt att finna den 
aktuella inskriften i runtextdatabasen utan denna information. Dessutom ten-
derar $-tecknet att bli störande i löpande text och i längre uppräkningar av 
inskriftssignum.  

Vid redovisningen av materialet har jag till skillnad från flera tidigare 
studier (t.ex. Larsson 2002) inte följt den ordning som länder och landskap 
(eller motsvarande) har i Samnordisk runtextdatabas. I stället har jag valt en 
mer geografiskt motiverad ordning, där jag börjar med Danmark, varefter 
följer inskrifterna i Sverige, Norge och på Brittiska öarna. Därefter kommer 
det lilla fåtal inskrifter som härrör från andra områden. Inom Danmark följer 
jag ordningen i DR, vilket i stort sett innebär att man rör sig från sydväst och 
mot nordost med början i Sydjylland och slut på Bornholm. Inskrifterna i 
Skåne, Blekinge och Halland räknas i detta sammanhang som danska. För de 
svenska inskrifterna har jag också i huvudsak försökt redovisa landskapen 
från söder och vidare norrut, vilket betyder att jag börjar med Småland och 
avslutar med Jämtland. Denna ordning kommer därför att skilja sig en del 
från ordningen i runtextdatabasen, som ju följer numreringen på banden i 
SRI samt beträffande de norrländska landskapen Hälsingland och Medelpad 
publiceringsåret för de källskrifter som har använts. Detta betyder bl.a. att 
inskrifterna i Medelpad i runtextdatabasen kommer före Hälsingland, trots 
                                                      
2 För inskrifter från Trondheim anges dubbla signum. I Samnordisk runtextdatabas används 
nämligen de signum (N A+nr) som ristningarna har i Runearkivet, Oslo, medan samma in-
skrifter i Hagland (ms) har fått nummer i serien för NIyR, men utan att någon hänvisning görs 
till den tidigare numreringen. För att kunna identifiera en inskrift i båda dessa källor behöver 
man därför f.n. två olika signum. 
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att Medelpad ligger längre norrut. Fördelen med den geografiska ordningen 
är att landskap som gränsar till varandra hålls ihop och att det förhoppnings-
vis blir lättare att urskilja tendenser i materialet. 

Publiceringen av det norska materialet i NIyR börjar med Østfold och 
fortsätter sedan västerut längs kusten och vidare norrut. Denna ordning har 
jag bibehållit. Bohuslän räknar jag i detta sammanhang som ett norskt land-
skap och det har placerats först, även om det i NIyR behandlas i band 5. Be-
träffande de fåtaliga inskrifterna på Brittiska öarna följer jag den ordning 
som har tillämpats i Barnes & Page (2006). Därefter har jag ställt inskrifter-
na från Irland. 

Samtliga ristarformler i det vikingatida materialet har samlats i en kom-
menterad katalog (Bilaga 1). Jag redovisar dem där i samma ordning som 
ovan har beskrivits. Inom respektive landskap (eller motsvarande) har jag 
dock funnit det mest praktiskt att följa ordningen i runtextdatabasen. Det 
betyder att de inskrifter som är publicerade i korpusverken redovisas först, 
medan senare fynd har placerats i slutet och i bokstavsordning efter deras 
signum i databasen. Detta motiveras av att det på så sätt är enkelt att finna en 
viss inskrift med ledning av det signum som har använts i huvudtexten. 

1.3 Terminologi 
En fråga som måste diskuteras inledningsvis är hur man bäst benämner en 
sats i runskrift, där en person säger sig ha producerat en text eller med egna 
händer framställt ett monument som bär en runtext. Redan Erik Moltke 
(1936:250 ff.) valde att skilja mellan det han kallade risterformeln och mes-
terformeln. Med den förra termen avses de formler där en person uppger sig 
ha ristat runor, medan den senare syftar på rena tillverkarsignaturer, där det 
som frambragts inte är skrift, utan ett konkret föremål. Eftersom detta av-
handlingsarbete främst är inriktat på skriftproduktionen, vill jag försöka upp-
rätthålla denna distinktion mellan en ristarformel som i första hand avser 
framställningen av skrift och en tillverkarformel som syftar på själva före-
målet. Jag erkänner dock att gränsen emellanåt kan vara flytande och att en 
helt strikt uppdelning inte alltid går att göra. Vissa verb som t.ex. gær(v)a 
’göra’ verkar nämligen förekomma i båda funktionerna. 

I den svenska runlitteraturen finner man i stället för ristarformel ofta be-
teckningen ristarsignatur. Denna beteckning har dock ifrågasatts av Per 
Stille (1999b:134 f.), som menar att den lätt leder tankarna åt fel håll efter-
som den »används på ett bestämt sätt om moderna konstverk». Han föreslår 
därför i stället termen utförarformel. Jag tror dock inte att termen signatur 
egentligen är så belastad att den inte kan användas om runristningar. I SAOB 
(S 2282) finner man bl.a. betydelsen ’på konstföremål l. ritning l. karta o. d.: 
märke l. tecken l. påskrift (äv. namnteckning l. förkortning för sådan) som 
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anger vem upphovsmannen är (o. att denne godkänt arbetet)’, vilket verkar 
fullt adekvat i detta sammanhang. Ett större problem är att man med ristar-
signatur oftast har avsett en sats av typen ØpiR rísti »Öpir ristade» som 
uppträder som komplement till en resarformel, t.ex. Þórbiôrn ok Þórstæinn 
ok Styrbiôrn létu ræisa stæin æftiR Þórfast, faður sinn »Torbjörn och Torsten 
och Styrbjörn lät resa stenen efter Torfast, sin fader» (U 1034). En text som 
t.ex. Tóki rísti rúnaR æftiR Þóru, stiúpmóður sína, konu góða »Toke ristade 
runorna efter Tora, sin styvmoder, en god kvinna» (DR 212) uppfattas inte 
lika lätt som en signatur, även om texten bokstavligt tolkad anger att Toke 
själv har ristat runorna. Jag finner det därför lämpligast att i stället använda 
ristarformel som ett övergripande begrepp, medan ristarsignatur hos mig får 
beteckna en undertyp för de fall där ristarformeln står vid sidan av en resar-
formel (eller annan text) som i exemplet från U 1034 ovan.  

Den av Stille introducerade termen utförarformel har vunnit en viss an-
slutning i senare litteratur (t.ex. i Williams 2000) och skulle ha kunnat 
användas som alternativ till ristarformel. Problemet med denna term är dock 
att den är ganska ogenomskinlig och att det inte direkt går att avgöra vad 
som egentligen utförs. Dessutom skulle den i vissa fall kunna appliceras på 
satser med ett annat innehåll än framställningen av ristningen och runorna. 
Som exempel kan nämnas texten på Sö 149, som meddelar att Anundr ok 
Gylla þau létu giæra bró æftiR Gunnar, sun sinn. Hialpi Kristr hans and. 
Øy(v)indr giærði bró »Anund och Gylla lät göra bro efter Gunnar, sin son. 
Hjälpe Krist hans ande. Öjvind gjorde bron». Här borde väl den sista satsen 
klassificeras som en utförarformel, eftersom resarformeln bara omtalar ett 
brobygge. Ännu ett belysande exempel finner man på Frösöstenen i Jämtland 
(J RS1928;66). Enligt texten har Östman, Gudfasts son, låtit »resa denna 
sten och göra denna bro» och inskriften avslutas med vilka som har utfört det 
praktiska arbetet: Ásbiôrn gærði bró. Triúnn ræist ok Stæinn rúnaR þessaR 
»Åsbjörn gjorde bron. Tryn och Sven ristade dessa runor». Eftersom monu-
mentet har bestått av en bro och en runsten borde båda dessa satser uppfattas 
som utförarformler, men det är endast den senare som är av intresse för den 
som vill undersöka runkunnigheten. Jag finner därför den mer traditionella 
termen ristarformel bättre, även om den givetvis inte täcker alla de arbets-
uppgifter som kan ha varit förenade med framställningen av en runristning. I 
det följande får denna term även omfatta sådant som t.ex. formuleringen av 
texten och målningen av runorna. Dessa har givetvis ganska lite med ristning 
att göra, men är ändå klart förbundna med framställningen av runtexten. 

Den person som namnger sig i en sådan ristarformel kommer jag genom-
gående att kalla runristare. Även här har benämningarna varierat i litte-
raturen och inte sällan används termen runmästare som synonym. François-
Xavier Dillman (1981:28 f., även i korthet 2003:537 f.) har föreslagit att man 
skall skilja mellan den person som besatt den fulla runkunskapen och kunde 
formulera en runtext och den som i praktiken högg eller målade den. I det 
första fallet vill Dillman tala om en maître-des-runes (runmästare) och i det 
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senare om en graveur de runes (runristare). Detta motsvarar det bruk av 
termerna runemester och runerister som introducerades redan av Moltke (i 
DR:927). Även Jan Meijer (1997:91) räknar med en sådan uppdelning ge-
nom att använda termen rune-master »for any person who mastered runic 
script, in other words, who was a literate», medan runographer »is used for 
any person writing runes, whether literate or not». Att denna typ av distink-
tioner ibland kan ha sin tillämpning skall inte förnekas. Dillman (1981:29) 
nämner exempelvis produktionen av runtexterna på de folkvandringstida 
guldbrakteaterna och Meijer (1997:92 f.) diskuterar olika scenarier som in-
kluderar kombinationer av runmästare, runristare och beställare med olika 
grader av läs- och skrivkunnighet. Det måste samtidigt i många fall vara 
omöjligt att avgöra om en inskrift i sten har tillkommit genom ett samarbete 
mellan en runmästare och runristare, eller om dessa båda funktioner var för-
enade i en och samma person. 

Även sättet att benämna den del av en minnesinskrift som innehåller upp-
dragsgivarnas och den dödes namn varierar i litteraturen. Ovan har jag an-
vänt beteckningen resarformel. Detta avser detsamma som Claiborne W. 
Thompson (1975:12) benämner »Memorial formula» och som Stille (1999b: 
129) översätter med »minnesformel». Rune Palm (1992:134) räknar i sin 
studie med tre olika typer av obligatoriska formler i minnesinskrifterna: 
minnesformeln, resarformeln och gravformeln. De två första skiljs från va-
randra med utgångspunkt från vem eller vilka som står som tema i den ak-
tuella satsen. I minnesformeln som exemplifieras med Rökstenens (Ög 136) 
bekanta Aft Vámóð(?) standa rúnaR þáR står den dödes namn som tema, 
medan temat i resarformeln utgörs av namnet på resaren eller beställaren av 
monumentet.3 Jag har i denna avhandling valt att följa Palms terminologi. 
Resarformel får – trots att verbet resa särskilt betonas – även täcka mot-
svarande formler med annat ordval som »göra minnesmärket» och alla 
exempel som har omskrivning med hjälpverbet »lät» eller liknande (jfr Palm 
1992:135). 

I undertiteln till denna avhandling används ordet skriftmiljö. Detta ord har 
hos mig en ganska vid syftning, nämligen de sammanhang där man använder 
skrift. Ibland får man här också tänka sig en geografisk begränsning. En 
norrländsk skriftmiljö syftar exempelvis på bruket av skrift inom de då be-
bodda delarna av (nuvarande) Norrland. 

 

                                                      
3 Gravformeln förekommer enligt Palm (1992:135) huvudsakligen i medeltida inskrifter som 
har haft till funktion att »vid sidan av minnet även markera graven». Han nämner bl.a. in-
skrifter som (fvn.) Hér er Jórunn jôrðuð »Här är Jorun jordad» (N 317). Under vikingatid 
finns denna kategori representerad i en liten grupp inskrifter med formuleringen Hér liggR… 
(U 184 m.fl.). 
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1.4 Translitterering och normalisering 
När man angriper ett runmaterial som täcker ett större geografiskt område 
och som omfattar en längre tidsperiod måste man bestämma sig för hur in-
skrifterna skall translittereras och hur texterna skall återges i ett normaliserat 
fornspråk. 

Beträffande translittereringen har redan de tre nordiska korpusverken 
(DR, SRI och NIyR) varierande principer, och ytterligare varianter kan man 
finna i den övriga litteraturen (för en numera något föråldrad översikt se 
Thompson 1981). Eftersom jag delvis kommer att granska äldre läsnings- 
och tolkningsförslag, måste jag givetvis i referaten av de enskilda källorna 
återge dessa utan ändringar.4 I övriga fall och framför allt i katalogen (se 
Bilaga 1) bör dock ett mer enhetligt system för translitterering tillämpas. Jag 
kommer här att i huvudsak följa de principer som tillämpas i de senare 
delarna av SRI. Inskrifterna återges följaktligen med fetstil och i möjligaste 
mån med ordsegmentering även om skiljetecken saknas. Om en runa skall 
dubbelläsas som t.ex. s-runan i runföljden hÊNsƒl hans sál (U 372) så 
sammanskriver jag däremot ordet: honsal. Punkt under en translittererad 
runa (t.ex. !f) borde egentligen efter mönster från Elisabeth Svärdström (i GR 
2:3) endast användas för »osäkra eller på grund av formen tvetydiga run-
tecken, ej skadade runor som har bevarade karakteristika eller kan styrkas ur 
äldre källor». Tyvärr har inte en sådan princip tillämpats konsekvent i de 
övriga banden av SRI och jag har därför för enkelhets skull följt återgivning-
en i korpusutgåvorna med de oregelbundenheter som detta medför. Runor 
som inte kan identifieras på grund av skador eller för att runtypen är okänd 
återges med ett kort vågrätt streck (-), medan lakuner i texten markeras med 
tre punkter (…) oavsett skadans storlek. Hakparenteser använder jag endast 
kring text som kan suppleras från äldre källor och inte för att makera 
förmodade tecken eller rekonstruktioner, vilket förekommer i DR och NIyR. 
Om en läsning har hämtats från en äldre källa, har jag i katalogen försökt 
följa denna källa utan att restituera texten. Rundade parenteser används här 
enbart för att markera de fall där en ramlinje (ibland alternativt) skall upp-
fattas som en i-runa, t.ex. i det inledande ordet (i)n en i den andra raden på 
Rökstenen (Ög 136). 

Beträffande enskilda runtecken translittereras åsrunan (A, Ê, o, Í m.fl. 
varianter) alltid med o oavsett om den används för [ã] eller /o/. Yrrunan (z) 
återges genomgående med R, även om den ibland kan stå för ett vokalljud 

                                                      
4 Jag har dock ibland tillåtit mig en del mindre förändringar. Lakuner i translittereringar och 
översättningar som återges med fler än tre punkter har reducerats till just tre. Spärrad text som 
förekommer i översättningarna i DR och NIyR har av samma skäl inte efterliknats, såvida de 
inte ingår i citat tillsammans annan typ av text. I NIyR återges inskrifterna vanligtvis både 
med runor och i translitterering. Jag återger i förekommande fall endast translittereringen, 
men har fört in ordskillnadstecken, som annars bara finns redovisade när texten återges med 
runor. 
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(/i/, /e/ etc.). De stungna runorna e, y, g och Œ har jag på hävdvunnet sätt 
translitterat med e, y, g och d. För runor som i de äldsta vikingatida runin-
skrifterna har behållit sin urnordiska form som H, M och h använder jag 
också den traditionella translittereringen med kapitälerna H, M och A. Samma 
sak gäller enstaka urnordiska runor som kan dyka upp i materialet, t.ex. D-
runan på Ingelstadhällen (Ög 43), vilken återges som D (om en urnordisk 
inskrift däremot refereras använder jag gemener med undantag för yrrunan). 

I katalogen – men i regel inte i den löpande texten – har jag valt att mar-
kera de fall där det sker ett brott i runföljden beroende på att inskriften byter 
rad eller att texten fortsätter på ett annat ställe på skriftbäraren. Detta återges 
med ett lodrätt streck: * fasti ri|sti runaR (U 171). Om texten byter sida 
(t.ex. på en rest sten) använder jag två lodräta streck som markering, även 
när detta byte sker precis framför den aktuella ristarformeln, t.ex. || ybiR ' 
risti (U 1177).  

Ett betydligt svårare problem är att åstadkomma en normalisering som 
kan användas för hela inskriftsmaterialet. I de nordiska runverken tillämpas 
nämligen helt olika principer, och ett så enkelt ord som stain i ackusativ kan 
därför dyka upp i minst tre olika skepnader: stén (DR och ibland också i 
SRI), stæin (SRI) och stein (NIyR). När tidigare tolkningar diskuteras i av-
handlingen, ser jag inget hinder i att återge de normaliseringsprinciper som 
den enskilde forskaren har använt, men när jag själv är författaren liksom i 
katalogen är det önskvärt med ett så konsekvent notationssystem som möj-
ligt. Jag har här försökt följa de principer som Lena Peterson har tillämpat i 
Svenskt runordsregister (Peterson 2006) och Nordiskt runnamnslexikon 
(NRL). Detta innebär dels att etymologin många gånger blir avgörande, dels 
att normaliseringarna blir färgade av de runsvenska texter som de bygger på. 
Detta är dock knappast till någon större nackdel, eftersom huvuddelen av 
mitt material ändå tillhör Mälardalen och 1000-talet. 

Ord som under tidig vikingatid antas ha innehållit diftong återges därför 
med diftong, oavsett om runtexten uppvisar en skrivning med monograf eller 
digraf. De fallande diftongerna kommer därför även i västnordiska inskrifter 
att skrivas æi, au och øy efter östnordiskt mönster. För stigande diftonger har 
jag begränsat mig till enheterna ia, io, ió och iô. För konjunktionen auk > ok 
’och’ har jag använt den senare beteckningen, även om detta egentligen är ett 
avsteg från den etymologiska principen.  

Tecknet ô (»o med hake») har använts sparsamt och endast i de fall där 
det har verkat motiverat. T.ex. skulle man utifrån skrivningar som haukua 
på U 130 kunna argumentera för en normalisering hôggva i stället för hagg-
va, men jag har här valt den variant som är vanligast i litteraturen. För namn 
eller namnleder som både kan uppträda med oomljudd resp. omljudd rot-
vokal som t.ex. Anundr/Ônundr eller Ás-/Ös- har jag i regel bara använt den 
förra formen. 

Beträffande /R/ följer jag principen att normalisera med R i de fall där man 
av etymologiska skäl förväntar detta ljud. Efter dental konsonant använder 
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jag däremot r, eftersom [R] i denna ställning tidigt antas ha övergått till [r]. I 
inskrifter från äldre vikingatid, där denna ljudförändring ännu inte tycks ha 
blivit genomförd, har jag dock behållit R även efter dental konsonant. Namn 
eller ord som ursprungligen har inletts med konsonantförbindelsen hr- nor-
maliseras med en sådan, trots att den inte behöver vara uttryckt i runtexten, 
t.ex. rolif Hrólæif (ack.) (U 464). 

I övrigt har jag i möjligaste mån försökt att tona ned fonologiska skillna-
der i normaliseringen, medan morfologiska har fått ett större utrymme. 
Formrikedomen i skrivningarna för exempelvis ordet æftiR visar att det måste 
ha förekommit ett högst varierande uttal för flera av komponenterna i ordet 
(se t.ex. Lagman 1990:63 ff., Larsson 2002:197 ff.). Jag kommer dock ge-
nomgående att normalisera det just som æftiR, men däremot göra en skillnad 
mot den kortare formen aft/æft (om förhållandet mellan de olika varianterna 
för ’efter’ se Peterson 1996a). 

Ett annat exempel på formvariation utgörs av gruppen av demonstrativa 
pronomen, som t.ex. i sg. ack. m. uppträder i en mängd konkurrerande for-
mer: þannsi, þennsi, þenna, þennsa etc. Jag ser här ingen anledning att redu-
cera dessa till en normaliserad form motsvarande t.ex. (fvn.) þenna, utan vill 
i stället försöka begränsa antalet former till de vanligast förekommande. För 
skrivningen þasi i pl. ack. f. kan man i litteraturen finna förslag på varianter 
som þaRsi, þessi eller (runda.) þæssi, trots att en form þási av ortografiska 
skäl borde ligga närmast till hands åtminstone i Mälarområdet. Jag har därför 
valt denna variant. Ett ord som är mycket frekvent i ristarformlerna är ordet 
rúnaR, vilket emellanåt dyker upp i former som runiR, runir och runi, vilket 
visar att det vid sidan av ó-stamsböjningen också har böjts som i-stam. Vi 
har alltså att göra med en morfologisk skillnad, vilket motiverar att rúniR 
skall användas som en normaliserad form vid sidan av rúnaR (jfr även Peter-
son 1996b:31 ff.). Däremot kommer jag inte att markera när det slutljudande 
/R/ i detta ord återges som r eller är helt utelämnat, vilket ibland har skett i 
SRI (t.ex. i U 887, se UR 3:569). Eftersom den morfologiska variationen får 
ett visst spelrum i normaliseringen har jag också i förekommande fall be-
hållit ålderdomliga språkdrag som t.ex. sg. ack. sunu på Rökstenen (Ög 136). 

Hakparentes används i normaliseringarna för att markera suppleringar av 
skadade partier, medan rundade parenteser – efter mönster från Marit Åhlén 
(1997:38) – hos mig endast får markera något som kan antas vara utelämnat i 
runtexten, vare sig det rör ett helt ord, en del av ett ord eller markering för ett 
språkljud, t.ex. ubiR * risti ' ru ØpiR rísti rú(naR) (U 687). Jag kommer dock 
att vara relativt sparsam med den senare typen av markering för att inte göra 
den normaliserade texten mer svårläst än nödvändigt. Det finns ingen anled-
ning att på detta sätt markera enstaka utelämnade runor, när sammanhanget 
ändå är klart som t.ex. bali * risti * stn *, vilket återges som Balli rísti stæin 
(U 756). 
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2 Bakgrund, syfte och frågeställningar 

De runristare vi känner är i de allra flesta fall knutna till minnesinskrifter 
ristade i sten. Runstenar uppträder redan under den urnordiska perioden (ca 
150–725 e. Kr.) och de representerar sålunda en inhemsk tradition med hed-
niska rötter.5 De vikingatida steninskrifter som har tillkommit under förkris-
ten tid är dock förhållandevis få och det är först efter kristendomens genom-
brott i de nordiska länderna som bruket har fått en vidare spridning. Många 
forskare har därför räknat med ett nära samband mellan det senvikingatida 
runstensmodet och den kristna missionen. 

Enligt Otto v. Friesen (1933:168 ff.) hänger denna hastigt uppblomstrande 
sed samman med det förändrade gravskicket som innebar att man lämnade 
gårdsgravfältet för den gemensamma kyrkogården. Eftersom detta gravfält 
också stod som garant för äganderätten till gården skapades ett behov av 
minnesmonument i nära anslutning till denna plats. v. Friesen räknar med att 
en sådan sed tidigt funnits utbildad på nordisk botten, när den döde inte har 
kunnat jordas på vanligt sätt, och han tänker sig att de kristna missionärerna 
avsiktligt anknöt till denna för att övervinna de nyomvändas tveksamhet in-
för det nya begravningsskicket. Detta ger enligt v. Friesen också förklaring-
en till varför bruket att resa en runsten plötsligt uppstår på olika platser i 
Norden för att efter ett par tre generationer lika plötsligt försvinna. Han vill 
därför betrakta runstensseden som »ett samtida vittnesbörd om det pågående 
missionsarbetet, tiden för detta och dess förlopp i hastigare och långsammare 
tempo i skilda trakter» (v. Friesen 1933:170).  

Egentligen ger denna förklaring en mycket elegant lösning till runstens-
resandet, men den ger förmodligen inte hela sanningen. Det är nämligen i det 
runstensrika Uppland känt att man utnyttjat de gamla bygravfälten ännu un-
der sent 1000-tal och t.o.m. i början av 1100-talet (se t.ex. G. Andersson 
2005:105, 114), vilket visar att runstensseden åtminstone inte här kan bero 
på att de döda inte längre vilade bland sina fäder. Kanske har Anne-Sofie 
Gräslund (1987:258) träffat det rätta när hon föreslår att en korsmärkt run-
sten som rests på bygravfältet kan ha fungerat som »en kristen invigning av 
gravfältet eller en del av det». Tidigare har man ofta (t.ex. i Jansson 1984: 
42 f.) utgått från att runstensseden hänger samman med utlandsfärderna, 
både vikingaräderna och de mera fredliga handelsexpeditionerna, som ju 
                                                      
5 Tyvärr låter sig dessa steninskrifter sällan dateras särskilt exakt, men man brukar ofta räkna 
den norska Einangstenen (KJ 63) som det äldsta någorlunda säkra exemplet. Enligt dateringen 
av föremålen i en närbelägen gravhög (KJ:144 med hänvisn.) antas stenen tillhöra den andra 
hälften av 300-talet. 
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både skapade ett ekonomiskt överskott och som ofta resulterade i att de som 
gav sig iväg dog långt från hemmet. Som Birgit Sawyer (2000:16) har fram-
hållit ger dock inte detta någon förklaring till att den överväldigande majo-
riteten av runstenarna är tillägnade personer som har verkat och dött hemma. 
Själv har hon därför i flera sammanhang (t.ex. Sawyer 2000:47 ff.) hävdat att 
runstenarna i första hand har haft till uppgift att deklarera arvsförhållanden, 
även om detta endast indirekt framgår av inskrifterna genom de utförliga 
redogörelserna för släktskap mellan olika personer.  

2.1 Tidigare forskning 
Trots att mycket har skrivits om de vikingatida runristarna, finner man emel-
lanåt en pessimistisk syn på möjligheterna att komma dessa personer när-
mare in på livet. Som exempel kan nämnas det uttalande som Bruce E. Nils-
son (1973:193) gör med anledning av de fåtaliga signaturerna på de öländska 
runstenarna: 

Due to a paucity of both internal and external information, we know relative-
ly little about the lives of these individuals, the manner in which they learned 
their trade, and whether or not they were members of ’schools’ or guilds. 

Det finns visserligen anledning att delvis hålla med Nilsson, men å andra 
sidan har inte det samlade materialet av uppgifter om den vikingatida run-
ristaren varit föremål för någon grundligare analys. I artikeln Runristare i 
KL, som är författad av Sven B.F. Jansson (1969:496 ff.), behandlas och 
karakteriseras visserligen många namnkunniga runristare, men de övergri-
pande slutsatserna är få och hållna i ganska allmänna ordalag som t.ex. att 
runristarna »är våra första till namnet kända författare och konstnärer» 
(Jansson 1969:504). En modern översikt med en fylligare behandling och en 
mycket omfattande litteraturförteckning finner man däremot i Reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde, där François-Xavier Dillmann (2003:537 
ff.) har bidragit med artikeln Runenmeister. 

Att ge en fullständig forskningsbakgrund kring de åsikter som har fram-
förts om den vikingatida runristaren är ingen lätt uppgift. Ofta rör det sig om 
iakttagelser och hypoteser som är spridda i olika artiklar eller på olika ställen 
i korpusverken. Jag har därför valt att dela upp forskningsbakgrunden efter 
några teman, vilka är avsedda att utmynna i ett antal konkreta frågeställning-
ar. Till dessa teman hör ristarformelns funktion och språkliga utformning, 
runristarens sociala roll samt arbetsfördelningen vid framställningen av en 
runtext eller ett runmonument. Vissa av dessa teman kan komma att gripa in 
i varandra. 
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2.1.1 Ristarformelns funktion 
Beträffande ristarformelns funktion har åsikterna varierat. Vissa har menat 
att den bara skall uppfattas som en tillverkar- eller konstnärssignatur, medan 
andra har tillagt den en djupare mening. Som nämndes i avsnitt 1.3 gjorde 
Moltke (1936:250 ff.) skillnad mellan risterformlen som avser framställning-
en av runorna och mesterformlen som syftar på tillverkningen av ett föremål. 
Den förra ansåg han vara »en af de mest virkningsfulde magiske formler 
inden for runernes område», medan den senare »næppe have haft noget med 
magi at gøre, men må have været udtryk for forfærdigerens glæde og stolt-
hed over et fuldbragt værk» (Moltke 1936:258). Ristarformelns magiska 
natur härledde Moltke (1936:250) bl.a. ur inskriften på den norska Einang-
stenen (KJ 63), som vid denna tid ännu lästes och tolkades som dagaR þaR 
runo faihido »Dag malede disse runor».6 Stenen skall ha stått på en grav, 
men texten nämner inte den döde, vilket enligt Moltke (ibid.) bara kan bero 
på »at risterformlen har besiddet magt til at udøve en eller anden magisk 
virksomhed», vare sig denna var riktad mot den döde eller skulle verka till 
dennes fördel. Moltke (1936:251) hävdade att ristarformeln var knuten till 
magiska föreställningar under hela folkvandringstiden och att en sådan upp-
fattning ännu var levande under vikingatid, även om han bara uppfattade 
Gørlevstenens (DR 239) iak sata runarit »jeg satte runerne rigtigt» som ett 
helt säkert exempel. Han antog dock att signaturen ÁvæiRR fáði »Åver male-
de» på Flemløsestenen (DR 192) också kunde ha varit av magisk art, efter-
som verbet var detsamma som i de urnordiska runinskrifterna. Beträffande 
övriga ristarformler från samma tid tror han (ibid.) däremot att de snarast har 
»gået over til at være mestersignaturer, således som det senere er tilfældet i 
Sverige». 

I Saglexikon till DR återvänder Moltke till dessa frågor, som behandlas 
under flera olika uppslagsord.7 Förutom de tidigare nämnda formlerna räknar 
han nu även med ytterligare två typer: magikerformlen och runemester-
formlen (DR:925). Med den förra avses inskrifter som är avfattade enligt 
mönstret »(jeg) NN. hedder (ell. kaldes)» etc., vilket exemplifieras med bl.a. 
inskriften på Lindholmenamuletten (DR 261): ek erilaR sa wilagaR hateka 
»jeg erilen kaldes den trolddomskyndige» (ibid.). Den senare formeltypen 
definieras (ibid.) som texter »der – enten ved navns nævnelse eller […] blot 
ved hjælp af pronominet: jeg – angiver, hvem der har affattet indskriften». 
Som exempel nämns bl.a. inledningen på Stentoftenstenen (DR 357) hideR 
runono fe(lA)hekA hederA ginoronoR »jeg runernes mester(?) skjuler her 

                                                      
6 Moltke hade vid denna tidpunkt inte själv undersökt inskriften och utgår därför från en äldre 
läsning och tolkning. Den nu gällande läsningen, som har Moltke till upphovsman, påverkar 
dock inte inskriftens egenskap av ristarformel. Inskriften tolkas av Krause (KJ:143) som [ek 
Go]dagastiR rúnó faihidó »Ich Godgest malte die Rune». 
7 Mesterformler (DR:851 f.), Runemester-, magiker- og risterformler (DR:925 ff.), Runemes-
ter och runerister (DR:927 ff.) och Runeristere (DR:930 ff.). 
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magtfulde runer» (DR:925 f.). I anslutning till sina resonemang i artikeln 
från 1936 menar Moltke att magikerformlen och runemesterformlen har haft 
till syfte »at indgyde stene og genstande magisk kraft», vilket dels fram-
kommer »ved navnets nævnelse (’navnets magt’), dels ved omskrivninger 
for runemagikeren, der kan skjule sit navn enten bag sin magiske titel (fx. 
erilaR) eller blot ved at betegne sig som: jeg».  

Enligt Moltke (ibid.) förekommer magikerformlen bara under den ur-
nordiska perioden. Runemesterformlen skall däremot ännu under äldre vi-
kingatid ha varit i bruk »som magisk formel til sikring af sten og grav» (DR: 
926) för att under loppet av 900-talet övergå »til en almindelig risterformel, 
en indskriftsignatur» (ibid.). Bland de ristarformler som härrör från mitten av 
1000-talet och framåt antar han (i DR:926 f.) däremot att endast sartr rist 
ret »Sart ristede rigtigt» på DR 370 bär vittne om formelns magiska ur-
sprung, medan magin lyser med sin frånvaro vid behandlingen av de medel-
tida formlerna. 

I en anmärkning till samma artikel (DR:927 Anm. 1) nämns att Lis Jacob-
sen är kritisk till den av Moltke skisserade utvecklingen från en runemester-
formel till en risterformel eller ristersignatur under den senare delen av vi-
kingatiden. Hon antar i stället att ristarformlerna »har været tillagt magisk 
værdi» så länge de användes och »da denne forsvandt, ophørte brugen af 
formlerne». När ristarformler åter dyker upp på danskt område omkring 
1050 beror det enligt Jacobsen på »svensk påvirkning, idet ristersignaturen 
på sv. stene var almindelig». 

Uppfattningen att man i ristarformlerna skall utläsa en magisk mening 
kritiserades tidigt av Anders Bæksted (1952:28), som ansåg att man i flerta-
let av ristarsignaturerna från vikingatid och medeltid förgäves får »søge mo-
menter, der berettiger til den antagelse, at der har været forbundet særlige 
forestillinger med runer og runeristning». Detta gäller enligt Bæksted oavsett 
de i ristarformlerna använda verben, som han i stället menar »delvis afspejler 
relativt kronologiske eller typologiske grupper indenfor rune(stens)skikken». 
Han pekar t.ex. på verbet fá (urn. *faihian) som förekommer i ett antal dan-
ska och svenska runinskrifter »uden at disse på nogen måde hæver sig til et 
højtideligere plan end andre, samtidige indskrifter».8 Bæksted (1952:29) 
framhåller också att de flesta vikingatida ristarformler innehåller verben rísta 
eller haggva och att dessa »er i al almindelighed at betragte som signaturer, 
enten indskriften så lader ane, at runemesteren har stået i tjenesteforhold til 
den, for hvem monumentet er rejst, eller till stenrejseren, eller det ser ud til 
(måske direkte fremgår), at han arbejder i et frit erhverv som selvstændig 
mester».9  

                                                      
8 Exemplen utgörs av DR 190, DR 192, Ög 8, Ög N288, Sm 144, Hs 10, Hs 21. 
9 Som exempel på den första typen hänvisas till DR 134 och DR 209. 
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Trots Bæksteds invändningar mot ristarformelns magiska natur återfinns 
denna uppfattning även senare. T.ex. kan man hos Ingrid Sanness Johnsen 
(1968:61) finna följande uttalande med hänvisning till DR: 

Runemesterformelen og stenreiserformelen representerer forskjellige oppfat-
ninger av hvilken oppgave og hvilket mål runeristningen hadde. Runemester-
formelen er nedarvet fra folkevandringstiden og er utvilsomt magisk i sin 
funksjon. 

På svenskt område tycks man bortsett från de urnordiska inskrifterna i 
huvudsak ha uppfattat ristarformeln som en konstnärs- eller hantverkarsigna-
tur. En del forskare har dock tänkt sig att den även kan ha haft andra funk-
tioner, exempelvis att förekomsten av ristarens namn har haft en juridisk be-
tydelse. Sune Lindqvist (1941–42 1:55 f.) har framhållit runstenarnas karak-
tär av offentliga dokument och att dessa därför kunde användas i rättsliga 
sammanhang som t.ex. i arvstvister: 

Wenn die Ritzer wohlbekannt waren, wurde ihr Name als Bürgschaft für den 
Wahrheitswert der Inschriften betrachtet; ausserdem hat die Mitteilung des 
Namens der Ritzer es natürlich leichter gemacht, sie eventuell als Zeugen 
einzuberufen. (Lindqvist 1941–42 1:56)  

Birgit Sawyer (2000:76), som menar att runstensresandet bl.a. kan ha varit 
ett sätt för enskilda familjer att manifestera sin kristna tro och visa sitt aktiva 
stöd till kyrkans representanter, har också föreslagit att ristarsignaturen kan 
ha fungerat som en sorts vidimering jämförbar med funktionen hos de me-
deltida diplomen:  

It is possible that many inscriptions were ‘authorized’ by the clergy, and it is 
worth considering the possibility that the signatures of the ‘rune-masters’ had 
the function of declaring such authorization, and were not only a confirma-
tion that alms had been given, but offered some promise of support, spiritual 
and secular, for all those named as sponsors. 

Ytterligare en aspekt på ristarsignaturen ger Anders Andrén (2000), som har 
framfört hypotesen att förhållandet mellan de olika personer som nämns i 
runinskrifterna också kan ha fått ett uttryck i ornamentiken. Den runbärande 
ormen skall enligt Andrén (2000:12 f.) symbolisera (kärn)familjen och anta-
let rundjur i en ristning spegla hur många olika familjer som nämns i inskrif-
ten. Han vill också (Andrén 2000:15) lägga en speciell mening i de mindre 
ormfigurer som ibland förekommer inflätade kring det större rundjuret. 
Dessa skall dels ha använts för att framhäva vissa viktiga passager i inskrif-
ten, dels indikera att runristaren har varit i tjänst hos den person som har be-
ställt stenen. I det senare fallet skall signaturen vara placerad utanför huvud-
slingan i ett separat textband eller stå med fristående runor på stenytan. En-
ligt Andrén (2000:24 f.) är de flesta runinskrifter från 1000-talet som är sig-
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nerade också försedda med en mindre ormfigur kring ristarens namn och han 
menar att denna komposition »shows a personal agreement of service be-
tween the sponsor (large snake with text) and the rune-carver (small twisted 
snake without text)» (Andrén 2000:25). Även antalet mindre ormfigurer an-
tas här vara av betydelse (ibid.):  

Sometimes several small snakes are intertwined around the large snake, 
which consequently may indicate that several craftsmen were employed to 
execute the stone, although only one rune-carver is mentioned. 

Enligt Andrén (ibid.) måste det ha varit viktigt att runstenen försågs med 
signatur. På detta sätt kunde beställaren visa sin duglighet och makt genom 
att nämna de män som han kunde knyta till sig, medan det för runristaren var 
hedrande att tjänstgöra hos mäktiga män. De osignerade stenarna skall däre-
mot ha tillkommit i andra sociala sammanhang (ibid.): 

They were not the result of a personal service, but instead the rune-carver 
must have executed the unsigned rune-stones as non-personal commissions, 
for instance by selling the unsigned stones to the sponsor.  

Slutligen bör också nämnas Karin Fjellhammer Seim (1998), som har kom-
menterat ristarsignaturerna i samband med sina studier av de fornvästnordi-
ska futharkinskrifterna. Enligt Seim (1998:225 f.) finns omkring ett 80-tal 
inskrifter av typen N.N. reist/risti (rúnar) eller liknande från vikingatid och 
medeltid. Av de omkring 60 som är upptagna NIyR 1–5 återfinns de flesta i 
kyrkobyggnader (minst 25), medan ristningarna i fasta hällar och block resp. 
på minnestenar och andra mindre stenar uppgår till ca 10 i vardera gruppen. 
De opublicerade inskrifterna uppger hon vara närmare 20. De flesta av dessa 
har påträffats i stadsmiljö och de är för det mesta ristade på trä eller ben. 
Seim (1998:226) framhåller att en »naken ristersignatur sier naturlig nok 
ikke mer enn hvem som laget runeinnskriften» och menar att det krävs en 
»kontekst for å komme fram til en sikker nærmare tolkning». Som en möjlig 
generell förklaring till ristarsignaturerna nämner hon dock »det menneske-
lige markeringsbehovet, risterens ønske om å se navnet sitt materialisert på 
en flate, som en bekreftelse på sin eksistens og som en dokumentasjon på sitt 
nærvær der og da». Hon kallar dessa »Kilroy-typen» efter det välbekanta 
Kilroy was here. Ristarsignaturer som uppträder på små, transportabla och 
lätt förgängliga föremål kan enligt Seim knappast tolkas som ett sätt att 
markera närvaro på ett bestämt ställe vid en bestämd tidpunkt. I stället menar 
hon (Seim 1998:227) att dessa snarare skall uppfattas som ett försök att 
dokumentera skrivfärdigheter. 

Det verkar alltså inte finnas någon generell förklaring till ristarformelns 
funktion, inte ens under en så kort period som vikingatiden. En klar tendens i 
de olika uttalandena är dock att man tycks ha varit mer benägen att tillägna 
denna typ av texter en djupare innebörd ju äldre inskriften är. Följaktligen 
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uppfattas ristarformlerna i de urnordiska inskrifterna i regel som tillkomna i 
någon magisk avsikt, medan denna uppfattning i stort sett saknas vad gäller 
motsvarande formler på de vikingatida runstenarna med undantag för det 
äldsta skiktet på danskt område. I Sverige tycks ristarformeln i första hand 
ha uppfattats som en konstnärs- eller hantverkarsignatur. 

Att undersöka det eventuellt magiska inslaget i ristarformlerna under 
vikingatid framstår knappast som någon meningsfull uppgift. Däremot är det 
av intresse vad som kan ha styrt närvaron respektive frånvaron av ristar-
formeln i inskrifterna och om man kan spåra olika tendenser under olika ti-
der och i olika områden. Även ristarformelns placering bör undersökas när-
mare. Detta gäller inte bara Andréns hypotes att placeringen på skriftytan 
rymmer en särskild information om förhållandet mellan ristaren och run-
stensresaren, utan även vilken plats ristarformeln har i texten.  

2.1.2 Ristarformelns språkliga utformning 
Ordförrådet i ristarformlerna har berörts av flera studier. Grundläggande är 
en artikel av Hans Kuhn (1938), vilken har fördjupats genom Else Ebels av-
handling Die Terminologie der Runentechnik (1963). Den senare utgör en 
kartläggning av den tidsmässiga och rumsliga fördelningen av det ordförråd 
som är knutet till framställningen av runtext i hela materialet av runinskrifter 
från äldsta tid t.o.m. medeltid (Ebel 1963:2). Dessutom har Ebel försökt be-
stämma termernas ursprung och deras vidare spridning, liksom deras seman-
tiska innehåll. Visserligen är hennes statistik genom nyfynd och de datorise-
rade sökverktyg som i dag finns tillgängliga delvis föråldrad, vilket dock inte 
behöver ha påverkat iakttagelserna i stort. Ebel har i första hand intresserat 
sig för verben, medan de substantiv som förekommer som objekt spelar en 
mer underordnad roll. Samma material har även varit föremål för en större 
undersökning av Palm (1992:175 ff.). Han väljer dock att gå en motsatt väg i 
förhållande till Ebel och utgår från beteckningen för själva monumentet – 
monumentmarkören – och studerar utifrån denna den geografiska varia-
tionen hos substantiv och verb. Ebel har behandlat ordförrådet i både resar- 
och ristarformlerna, men gör i sin framställning inte alltid klar skillnad mel-
lan dessa. Palms undersökning är koncentrerad kring resarformeln och inne-
hållet i ristarformlerna berörs därför bara i viss mån. 

Det finns i detta sammanhang ingen anledning att göra om hela Ebels 
undersökning, även om detta med hjälp av Samnordisk runtextdatabas i dag 
är en betydligt enklare uppgift än i början av 1960-talet. Eftersom mitt 
intresse är riktat mot runristaren och vad denna person säger sig ha utfört, 
måste dock ordförrådet i just ristarformlerna granskas på nytt. Framför allt är 
det verben och deras komplement som här är av intresse. Syftet med denna 
undersökning är att se om Ebels slutsatser angående de aktuella ordens di-
stribution och betydelse fortfarande är giltiga eller om det finns anledning till 
modifikationer och korrigeringar. 
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2.1.3 Ristarens sociala roll 
Beträffande runristarens sociala roll har man gärna tänkt sig att runkunnig-
heten åtminstone i ett inledningsskede har varit knuten till en överklass (se 
Dillmann 2003:543 med hänvisn.). Denna uppfattning har inte minst fått nä-
ring genom det bekanta avsnittet i Rigstula, där Rig tävlar med jarlssonen 
Konr ungr i runkonsten (ibid.). Många har också menat att det har funnits ett 
nära samband med den förkristna religionen. Som ett exempel kan nämnas 
Magnus Olsen, som i Norges indskrifter med de ældre runer (NIæR 2:624 
ff.) utförligt diskuterar varför runristaren i de urnordiska inskrifterna träder i 
förgrunden på bekostnad av den som stenen antas ha varit tillägnad. Hans 
slutsats är att denna typ av inskrifter är ristade »for at  vie el ler  værne 
Gravmindesmærket» (NIæR 2:627). Enligt Olsen är nämligen runristaren 
»den store Magiker, som i Kraft af de guddommelige Runer hersker i den 
oversanselige Verden» och han anser att man borde diskutera »om ikke Ru-
nekyndighed i det hele taget har været særlig knyttet til den ældre Jernalders 
Præsteslægter» (NIæR 2:629). När en namngiven ristare åter dyker upp un-
der tidig vikingatid som på t.ex. Glavendrupstenen (DR 209) i Danmark, där 
Sote säger sig ha ristat runorna »efter sin herre», har dock denne enligt Olsen 
(i NIæR 2:632) hamnat i bakgrunden och det är i stället »den afdøde Gode 
og Høvding, som Indskriften først og fremst handler om». Olsen menar 
(ibid.) att detta inte bara beror på en religionshistorisk utveckling, utan också 
på att det skett »en social og politisk Forskyvning». 

Liknande idéer finner man även hos Carl Marstrander (1951:18 ff.) som 
hävdar att det finns ett samband mellan den person som under folkvandrings-
tiden kallar sig »eril» och den tidigvikingatida runristaren. Den förre uppträ-
der flera gånger som runristare och tycks dessutom i ett antal urnordiska run-
inskrifter (DR 196 Kragehul, KJ 55 Veblungsnes, KJ 69 Rosseland) ha varit 
underordnad en annan person. Enligt Marstrander (1951:30) kan man spåra 
ett liknande förhållande hos runristarna Sote och Åver på Fyn under äldre 
vikingatid. Båda dessa ristare har utfört ristningar efter en person som har 
haft funktionen goði och Marstrander tänker sig att erilens överordnade har 
burit samma titel. Han antar också att erilen och goden under folkvandrings-
tiden har tillhört olika samhällsklasser, där »erilen er utøvende runemagiker, 
goden hans verdslige og sakrale herre» (Marstrander 1951:32). Medan gode-
institutionen i Marstranders tolkning har en obruten tradition in i vikingatid, 
skall erilen försvinna »under runemiseren i 6. årh.» för att senare dyka upp 
igen »som en nokså fargeløs runemester i 8. årh. under eget navn, men uten 
verdighetstitel» (ibid.). 

Beträffande den vikingatida runristaren finner man ganska utförliga reso-
nemang redan hos Ludvig F.A. Wimmer i inledningen till De danske rune-
mindesmærker, tryckt 1907–08 (DRM 1:1:XCIX f.). Wimmer börjar med att 
påpeka att det för det mesta är omöjligt att avgöra om en person som säger 
sig ha rest en sten eller gjort ett minnesmärke också är den som har ristat 
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runorna. Han anser detta visserligen vara uteslutet när stenresarna utgörs av 
kungligheter eller kvinnor, men menar att det annars bara går att avgöra när 
inskriften har formuleringen »N.N. hug (ristede) disse runer efter N.N.». 

Att man redan inom den äldsta gruppen av vikingatida runstenar möter 
namnet på runristaren tar Wimmer (i DRM 1:1:C) som ett bevis på »at ud-
førelsen af indskriften var en kunst, der fra gammel tid blev øvet af særlig 
dertil uddannede folk». Han menar dock att dessa samtidigt »har været an-
sete mænd, som selv kunde rejse mindestene eller med de afdødes frænder 
kunde tage del i mindesmærkets udførelse». Till dessa räknar han Sote på 
Glavendrupstenen (DR 209) som ristat runorna »til minde om sin herre», 
men som också antas ha utfört DR 202 och DR 230. Wimmer (ibid.) upp-
märksammar också förekomsten av yrkesbeteckningen smiðr på några 
stenar: 

Når Toste, der rejste Kolind-stenen [DR 108] efter sin broder, kalder sig selv 
smiðr, ligger det nær at formode, at han har øvet kunsten også som ‘rune-
smed’, og det samme gælder for en noget senere tid utvivlsomt om Hørning- 
[DR 58] og Grensten-stenens [DR 91] ‘Toke smed’. 

I de danska inskrifterna från slutet av 900-talet och början av 1000-talet är 
ristarsignaturerna ovanliga, vilket enligt Wimmer visar att monumenten har 
ristats av stenresarna själva i de fall dessa är män.10 Under den senare delen 
av runstensperioden antar han dock att det har blivit »et ligefremt håndværk 
at lave runestene» och räknar med att de flesta av runstenarna från mitten av 
1000-talet till 1100-talets slut, bl.a. samtliga ristningar på Bornholm, »er 
udførte i stenhuggerværksteder af kendte stenhuggere på stedet». Han näm-
ner också att det under denna period finns exempel på att en sten har signe-
rats av två personer.  

Denna mycket nyktra genomgång av de danska runristarna brukar sällan 
refereras, men mycket av den senare diskussionen anknyter medvetet eller 
omedvetet till Wimmers resonemang. Framför allt gäller det att resandet och 
ristandet av en runsten under äldsta tid har varit en angelägenhet för den 
närmaste familjekretsen, medan det senare sker en sorts professionalisering 
av denna verksamhet.  

I Sverige har man i regel räknat med att runstenarna i de sydligare delarna 
av landet härrör från personer som mera tillfälligtvis har verkat som 
runristare. T.ex. nämner Svärdström (i VgR:XXX) beträffande Västergöt-
land att de namngivna runristarna är få och att endast ett fåtal osignerade 
ristningar kan knytas till dessa. De övriga runstenarna räknar hon som »ano-
nyma ristares verk» och finner att »det är ganska naturligt, alldenstund den 
                                                      
10 När stenresaren är en kvinna, förutsätter han däremot att ristaren måste ha varit en man, 
men framhåller att detta bara kan beläggas på Bjerregravstenen 2 (DR 99), som är rest av 
Gyda efter hennes man Torbjörn. Han finner det också möjligt att runristaren Tord på denna 
sten kan ha stått i ett liknande förhållande till den döde som Sote på DR 209 och Toste på 
DR 108. 
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konstnärliga ambitionen synbarligen ännu icke har vuxit sig självständig och 
stark, och produktionen dessutom icke har varit särskilt omfattande». Även i 
Södermanland har man tänkt sig att många runristningar utförts av personer 
som utövat denna verksamhet mer tillfälligtvis. v. Friesen (1933:187 f.) an-
ser att den övervägande delen av dessa stenar härrör »från tillfälliga ristare, 
som icke hade runstenshuggningen till yrke utan vid förekommen anledning 
utförde en eller annan ristning». Av samma uppfattning är Thorgunn Snædal 
(1990:15 f.), som jämför med situationen i Uppland där man känner namnen 
på omkring 100 olika ristare, medan Södermanland endast har ett 30-tal, 
varav ingen »har signerat fler än 4–5 ristningar». Detta tillsammans med de 
sörmländska ristningarnas ofta mycket individuella prägel gör att hon drar 
slutsatsen att många familjer här »tillverkade sina minnesmärken själva». 
Till liknande resultat har även Frands Herschend (1994:80 ff.) kommit med 
utgångspunkt i en jämförelse mellan inskrifterna i Rönö härad i Söderman-
land med ett antal socknar i centrala Uppland. 

En något annorlunda syn finner man hos Elias Wessén (i SöR:XLVII), 
som hävdar att man vid en genomgång av det sörmländska runstensmate-
rialet »kan urskilja ett antal karakteristiska grupper, som äro lokalt begrän-
sade till ett större eller mindre område». Enligt Wessén röjer variationerna 
»en individuell smak, i ornamentik och uttryckssätt» och bör därför vara 
»verk av bestämda, mer eller mindre yrkesmässiga runmästare». Han noterar 
dock vissa avvikelser i materialet, t.ex. att det i norra delen av landskapet 
förutom mer produktiva ristare som Balle, Tidkume och Äsbjörn även upp-
träder ett antal annars okända ristare som efterlämnat en enstaka inskrift eller 
en mindre grupp av ristningar. Beträffande dessa ristare menar Wessén (i 
SöR:XXXII) att de i allmänhet »väl icke varit yrkesmän utan mera tillfälligt 
utfört en eller annan ristning». Han tillägger samtidigt att »[m]an förvånas så 
mycket mera över den skicklighet, som de ofta lägger i dagen». 

I Uppland har man däremot räknat med att en stor del av ristningarna har 
utförts av »professionella runristare» och man brukar här nämna namn som 
t.ex. Åsmund Kåresson, Balle, Fot, Visäte och Öpir (se t.ex. Jansson 
1969:497 ff.). Dessa har både efterlämnat ett större antal signerade ristningar 
och utfört ristningar som genom ornamentik, runformer och ortografi kan 
tillskrivas dem. Enligt en uppskattning av Wessén (1960:7) har »[e]tt tjugo-
tal sådana namngivna runmästare» svarat för »över hälften av de uppländska 
runristningarna».  

Vissa forskare har berört frågan om runristarna har tillhört en särskild 
grupp och om de kan knytas till ett visst samhällsskikt. I sin undersökning 
rörande administrativ indelning av Södermanland under vikingatid och äldre 
medeltid har Keith Wijkander (1983) med hjälp av vissa ortnamnstyper i 
kombination med storhögar och runstenar urskilt s.k. huvudenheter, som han 
menar skall ha haft en speciell funktion i denna indelning. Enligt Wijkander 
(1983:96 f.) avviker runstenarna vid dessa antagna huvudenheter från de 
övriga runstenarna i landskapet, dels genom ett mera enhetligt namnskick, 
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dels genom att de oftare är signerade. Han menar därför att ristarna »har haft 
särskilda kontakter med huvudenheterna» och att de också kan ha ingått »i 
samhällsgruppen bakom dessa bebyggelser» (Wijkander 1983:97). 

Även Mats G. Larsson (1990:28) anser att de flesta runstenar har utförts 
av en särskild grupp av människor och att de därför skiljer sig »från övriga 
arkeologiska monument från vikingatiden, vilka normalt kunnat uppföras av 
gårdens eget folk så snart man beslutat sig för att göra det». Han anser dock 
att endast en eller ett fåtal ristare har verkat inom en viss bygd vid en viss 
tidpunkt och att runristandet därför inte kan »ha varit huvudsysselsättning 
för någon». Den senare slutsatsen bygger på en beräkning att det totala anta-
let ristade stenar per år endast kan ha varit ett tiotal i hela Mälardalen. Att 
vissa ristare som t.ex. Åsmund Kåresson och Öpir täcker stora geografiska 
områden, förklarar Larsson (1990:28 f.) med »att åtminstone en del ristare 
under vissa perioder gjort färder över större områden och då självmant upp-
sökt presumtiva beställare för att erbjuda sina tjänster, kanske i samband 
med andra uppgifter». Runstenarnas frekvens och spridning blir därför enligt 
Larsson (1990:29) »åtminstone delvis […] resultatet av hur enskilda ristare 
lagt sina färder, hur ofta dessa gjorts samt ristarnas förmåga att sälja sina 
tjänster». Han ser också runstenarnas anknytning till vägar och andra kom-
munikationsleder som en naturlig följd av detta. Larsson har också gjort en 
intressant iakttagelse beträffande den ersättning som runristaren måste ha 
fått. Visserligen framhåller han att vi inte har någon möjlighet att bedöma 
hur denna har sett ut, men påpekar att »den tydligen inte varit svårare att 
erlägga än att hälften av bebyggelseenheterna i Uppland gjort det minst en 
gång inom en tidsrymd av ca tre generationer» (Larsson 1990:30). 

En gammal tanke är att en del av dessa runristare också har verkat som 
präster och missionärer. Idén kan delvis ledas tillbaka till 1700-talet, men har 
i modern tid mest fått näring genom identifikationen av runristaren Åsmund 
Kåresson med missionsbiskopen Osmundus, som finns omnämnd hos Adam 
av Bremen. Förslaget framställdes först av N. F. Sander (1896) och fick en 
stor spridning genom v. Friesens skrifter, även om kritiska röster inte sak-
nades (t.ex. Brate 1925:28). Bland runologerna är väl denna hypotes numera 
i stort sett övergiven (se Thompson 1975:161 ff. med hänvisn., Åhlén 
1997:20 f.), men den har på senare år tilldragit sig ett ökat intresse bland 
historiker och arkeologer (se t.ex. Janson 1998:116 f., Zachrisson 1998:157). 
Även ristaren Öpir har identifierats med en kyrkans man (Sjöberg 1982), ett 
förslag som dock inte har vunnit någon anslutning från runologiskt håll 
(Åhlén 1997:21 ff. med hänvisn.). 

Det har också föreslagits att dessa runristare kan ha haft anknytning till en 
framväxande centralmakt. Åke Hyenstrand (1972–73:187) har t.ex. antagit 
att kunskapen om den kristna läran kan ha förmedlats direkt »av runristaren 
och dennes sällskap» och han finner det »inte otänkbart, att runristarens an-
komst till en gård var bondens första kontakt med den nya religionen». En-
ligt Hyenstrand kan också kungamakten ha haft ett intresse av att religions-
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skiftet genomfördes snabbt och enhetligt, och föreslår därför att runristaren 
kan ha ingått »i en större, centralt styrd organisation». 

Torun Zachrisson (1998:126 ff.) räknar med att de tidigaste runstenarna i 
Mälardalen både har rests och ristats av de anhöriga, medan man under ett 
senare skede har anlitat professionella runristare för samma ändamål. Hon 
har dessutom föreslagit att staden Sigtuna kan ha spelat en avgörande roll för 
runstenssedens spridning i Mälardalen. Enligt Zachrisson (1998:128) skall 
idén om hur en kristen runsten borde vara utformad ha fötts i denna miljö, 
där kristna drag av olika ursprung blandades, och hon antar att de äldsta run-
stenarna också har rests i stadens närhet. Den stora mängd stenar som tycks 
ha tillkommit från mitten av 1000-talet och framåt tolkar hon (Zachrisson 
(1998:157 f.) som resultatet av en medveten missionsinsats med utgångs-
punkt från Sigtuna. Eftersom denna tycks sammanfalla med uppträdandet av 
de professionella runristarna i Uppland och Gästrikland, antar hon att dessa 
ristare kan ha haft en direkt anknytning till kyrkan. Om de inte själva skall 
identifieras med »kyrkans män» bör de enligt Zachrisson (1998:158) »ha 
varit ’hantverkare’ som ingått i vagabonderande biskopars följe». Dessa 
»eventuella följen» skall mot betalning både ha ristat runstenar och utfört 
andra religiösa tjänster, där förtjänsten har gått tillbaka till biskopsstolen i 
Sigtuna.11 

Som nämnts räknade Wessén med att bara ett tjugotal ristare har svarat 
för över hälften av de uppländska runinskrifterna. Detta implicerar dock som 
Henrik Williams (2000:100) har framhållit »att resten utförts av runmästare 
med en liten produktion eller av amatörer». Dessa ristare har i regel tilldragit 
sig ett litet intresse och kommenteras i korpusverken mest i förbigående. 
Som exempel kan nämnas ristaren Sune, som har signerat U 353 i Lunda 
kyrka och där Wessén (i UR 2:100) skriver:  

Ristningen är synnerligen enkel. Den är icke utförd av en yrkesman. Sune har 
själv ristat den sten, som han har rest till minne av sina båda fränder. Såsom 
ristare finnes han icke omtalad i någon annan inskrift.12 

Inte sällan får dessa personers ristarkompetens ett ganska hårt omdöme. 
Angående ristaren Kättil, som endast är känd från U 334 i Orkesta kyrka, 
nämner Wessén (i UR 2:66) att han tydligen har »varit skickligare i 
ornamentikens utformande än i bruket av runor». Om ristaren Lidsman på 
U 734 Linsunda, Villberga socken, citerar Jansson (i UR 3:272) med gil-
lande ett uttalande av Erik Brate (1925:66): »Denne ristare har troligen blott 
tillfälligtvis verkat som sådan att döma av slingans och ornamentets 
otymplighet». Ibland finner man dock motsatsen, som t.ex. på U 887 Skill-

                                                      
11 Jfr Anders Sjöberg (1982:122) som föreslår att »Rune-carving was perhaps one means of 
acquiring the money needed to finance the work of the church and its priests». 
12 Senare har det dock tillkommit ytterligare en runsten som kan ha varit signerad av Sune, 
U Fv1978;226. Se Gustavson & Snædal Brink 1978:226. 
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sta, Skogstibble socken, signerad av ristaren Örik. Enligt Wessén (i UR 
3:589) är ristningen »djupt och säkert huggen» och han ger den konstnärliga 
utformningen enbart lovord: 

Ornamentiken är utförd med stor skicklighet, allra helst som man knappast 
kan förmoda, att AurikR har varit någon tränad ristare. Så vitt man vet, har 
han icke ristat någon runsten mera än denna. Det vittnar om att 
runstensornamentiken under sin blomstringstid måste ha gjort ett mycket 
starkt intryck, så att den hos konstnärligt lagda naturer kunnat framkalla 
individuella mästerverk. (UR 3:591) 

Samtidigt bör det framhållas att ristaren enligt Wessén (i UR 3:590) »har en i 
flera avseenden egendomlig ortografi».  

Hur många runristare som totalt har verkat i Uppland under 1000-talet är 
inte känt. Ofta nämner man att de skulle uppgå till ett hundratal (se ovan). 
Stille (1999b:198), som utgår från att de allra flesta av stenarna utfördes av 
professionella ristare, menar dock att dessa inte har varit fler än 40–50 styc-
ken och att vi i de flesta fall känner dem till namnet. 

Någon motsvarighet till den stora andelen signerade inskrifter i Uppland 
finns inte i andra delar av Norden, men enligt Moltke (i DR:930) skall pro-
fessionella runristare även ha förekommit på danskt område, fastän endast ett 
fåtal stenar är signerade. Ett tecken på detta antas vara områden med run-
stenar som har rests under en kort tid och där dessa till form och innehåll är 
ensartade eller nära besläktade. Som exempel nämner han Östjylland i trak-
ten av Randers och de sydliga delarna av Skåne under första hälften av 1000-
talet samt Bornholm under den andra hälften av 1000-talet.  

Som framgått ovan rymmer uppfattningarna om den vikingatida runrista-
rens sociala roll flera olika aspekter, som kan vara värda att närmare belysa. 
Hit hör bl.a. det eventuella sambandet med religiösa företrädare, oavsett om 
dessa har bekänt sig till den förkristna eller kristna religionen. En annan frå-
ga rör förhållandet mellan runristaren och den som har låtit resa runstenen. I 
ett tidigare arbete (Källström 1999:16 f.) har jag med utgångspunkt i forsk-
ningen och ett fåtal konkreta uppgifter i runtexterna laborerat med tre hypo-
tetiska kategorier av runristare som kan ha existerat under vikingatiden. Den 
första karakteriseras av att ristaren själv har tillhört den familj som har låtit 
resa runstenen, vilket bl.a. kan åskådliggöras med signaturen på runstenen i 
Bjerring kirke på Jylland (DR AUD1996;274): En Tófi smiðr hió, frændi 
hans »Men Tove smed – hans frände – ristade». I den andra kategorin finner 
man ristare, som inte har haft någon släktrelation till uppdragsgivaren, utan i 
stället har varit underställda en annan person genom att tillhöra dennes hus-
håll eller följe, som t.ex. den här flera gånger nämnde Sote på Glavendrup-
stenen (DR 209). Till den tredje kategorin räknade jag sådana ristare som 
inte kan antas ha haft något annat förhållande till runstensresaren än upp-
draget att rista stenen, vilket skulle motsvara de s.k. professionella ristarna. 
Jag framkastade också (Källström 1999:17) tanken att dessa tre hypotetiska 



 39 

ristarkategorier kunde motsvara tre på varandra följande stadier, där kategori 
1 var den äldsta och kategori 3 den yngsta. Denna indelning sammanfaller i 
stort sett med den som man finner redan hos Wimmer (se ovan), men det kan 
vara intressant att undersöka hur materialet i sin helhet svarar mot en sådan 
antagen utveckling eller om det finns anledning till modifieringar.  

2.1.4 Arbetets organisation 
Inte sällan stöter man på uppgifter om att flera personer har kunnat vara 
inblandade i tillkomsten av en runtext. Moltke (i DR:927 f.) har t.ex. tänkt 
sig att inskriften först har avfattats av »en (’lärd’) rune-mester» som levere-
rat en förskrift, vilken sedan överförts på sten, i trä eller metall av »en (icke 
nødvendigvis skriftkyndig) rune-rister». En sådan arbetsfördelning kan en-
ligt Moltke ha förekommit under hela den tid som runskriften har varit i bruk 
i Danmark och framför allt i samband med inskrifter på metall. Han nämner 
särskilt de urnordiska brakteatinskrifterna och runmynten från sen vikinga-
tid. Ett stöd för denna uppfattning finner han i det stora inslaget av förvirrade 
och meningslösa inskrifter inom dessa grupper. I steninskrifterna är däremot 
inslaget av felristningar förhållandevis litet, vilket enligt Moltke (i DR:928) 
kan tala för att »runemesteren selv har optrådt som rister».  

Ibland förekommer också flera ristarnamn i en och samma inskrift, vilket 
har uppfattats på olika sätt. Wimmer (i DRM 1:1:C) antog som nämnts att de 
yngsta runstenarna har tillkommit i stenhuggarverkstäder och framhåller att 
en av dessa också meddelar »at indskriften er ristet af to mænd». Andra har 
tolkat förekomsten av mer än ett ristarnamn i en signatur som belägg för att 
det existerade ett system med mästare och lärjungar (se t.ex. Thompson 
1972b:17). Ett känt exempel är U 669†, signerad av Visäte och Ofeg, där 
den senare av v. Friesen (1913:64, 67) identifierades med den ristare som an-
nars är mest känd under namnet Öpir.13 Ett annat ofta citerat fall är den an-
tagna signaturen på U 1161 som efter ett förslag av v. Friesen (1924:348) 
vanligtvis brukar tolkas som »Och Balle och Frösten, Livstens följeslagare, 
(ristade)» (UR 4:612). v. Friesen (1924:347) nämner att han tidigare hade 
dragit slutsatsen »att Balle var en lärjunge till Lifsten» och att U 1161 gav 
»en uttrycklig bekräftelse på denna slutsats’ riktighet, i det signaturen be-
tecknar Balle och Frösten som Lifstens följesmän, hans följeslagare och 
hantlangare (liþ)». Ytterligare ett sådant exempel har man antagit i satsen Ok 
Ígulfastr réð, en ØpiR på U 961, där Igulfast enligt Thompson (1972b:18) är 
den som har formulerat texten, medan Öpir har utfört själva hugg-
ningsarbetet (se även Åhlén 1997:54, 58 f.). 

Att vissa ristare förekommer tillsammans har också setts som ett tecken 
på att ristarna kan ha ingått i en särskild organisation. Zachrisson (1998: 
158), som menar att de professionella runristarna i Uppland och Söderman-
                                                      
13 Denna uppfattning är dock numera övergiven. Se Åhlén 1997:53 med hänvisn. 
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land kan ha haft »direkt anknytning till kyrkan» finner det t.ex. »följdriktigt» 
att »runristarna stundtals kunde uppträda i grupp (Sven med Åsmund, Liv-
sten med Balle o.s.v. […])». Även Laila Kitzler Åhfeldt (2002:64 f.) har 
uppmärksammat att det finns ristningar signerade av flera ristare och menar 
dessutom med stöd av sina huggspårsanalyser att det var vanligt med sam-
arbete, även i de fall där bara en ristare är nämnd i signaturen.14 Hon har ock-
så föreslagit (Kitzler Åhfeldt 2002:70) att den vikingatida runristaren måste 
ha verkat i en omgivning där det manuella arbetet kunde kombineras med 
den kristna läran och pekar på stenverkstäderna vid de anglosaxiska klostren 
som en möjlig förebild. Även om Kitzler Åhfeldt inte vill ansluta sig till idén 
om runristarna som präster, biskopar eller munkar, anser hon att de kan ha 
varit knutna till munkordnar som varit verksamma i det tidiga missionsar-
betet. Hon tänker sig också att runristarna har rekryterats lokalt av missionä-
rerna, men att organisationsformerna kan ha övertagits från stenverkstäderna 
i England (Kitzler Åhfeldt 2002:72). 

Stille (1999b:146) anser att det i Mälarlandskapen är sällsynt med 
»utförarformler» som innehåller mer än ett namn. Förutom U 1144 och 
U Fv1988;241, som är signerade av ristarna Åsmund och Härjar, hävdar han 
att det i Mälardalen i övrigt endast finns »3 säkra fall med två namn i utfö-
rarformeln (Sö 205, U 884 och U 1149)». Denna låga siffra beror på att han 
har ställt upp kravet att en ristare måste vara känd från utförarformeln i minst 
två inskrifter för att man skall kunna räkna med att denne person verkligen 
har ristat den aktuella ristningen. När det gäller ristningar som enbart har ett 
(känt) namn i utförarformeln och där ristningen uppvisar avvikelser från det 
man normalt har uppfattat som typiskt för denne runristare är Stille 
(1999b:182 ff.) däremot mer benägen att anta att det förekommit samarbete 
mellan flera ristare.  

Det har också diskuterats om den person som nämns i en ristarformel 
verkligen alltid har deltagit i ristandet av stenen. Jansson (i UR 3:447) har 
t.ex. beträffande U 824 Holms kyrka, som bär signaturen Ásmundr rísti 
rúnaR »Åsmund ristade runorna», fällt följande yttrande:  

Av flera skäl är det […] svårt att föreställa sig, att denna signatur åsyftar den 
berömde och utomordentligt skicklige runristaren Åsmund Kåresson. Hugg-
ningstekniken är en helt annan; ristningslinjerna äro ojämna, platta och på-
fallande osäkert huggna. Runformer och ornamentik avvika på ett ganska 
iögonenfallande sätt från de ristningar, där Åsmund har satt ut sitt namn. […] 
Man kan därför ej frigöra sig från tanken, att Åsmund har skisserat inskriften, 
och att den sedan har färdigställts av någon annan, betydligt mindre framstå-
ende ristare. 

                                                      
14 Enligt Kitzler Åhfeldt (2002:51 och passim) är mer än tre fjärdedelar av hennes material, 
som utgörs av 29 runristningar, resultatet av samarbete mellan flera ristare. 
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Något liknande har även Wessén (i UR 4:249) framfört i samband med 
behandlingen av U 1022 Storvreta, Ärentuna socken, som ursprungligen 
tycks ha burit signaturen ØpiR rísti rúnaR »Öpir ristade runorna»: 

Det finns […] ingenting i själva ristningen, som tyder på att den skulle vara 
ett verk av Öpir. Det är icke hans ornamentik med dess välkända motiv, och 
knappast heller hans runor. Korset […] har icke motsvarighet på någon annan 
ristning av Öpir. Framför allt är den osäkra ristningstekniken, den ojämna 
och grunda huggningen helt främmande för Öpir. Ingen skulle komma på den 
tanken att tillskriva honom denna mycket okonstnärliga ristning. 

I detta fall vill Wessén (i UR 4:250) i stället attribuera ristningen till en ano-
nym ristare, som han menar har utfört ett stort antal stenar i trakten. Wessén 
(ibid.) tänker sig att denne ristare kanske har »fått lov att sätta Öpirs signatur 
på en av sina ristningar», men han utesluter samtidigt inte möjligheten »att 
Öpir kan ha haft något med saken att göra», exempelvis genom att bidra med 
»en förskrift för runorna». 

Idén att det kan dölja sig någon annan bakom en signatur har anammats 
av Per Stille (1999b), som vid sina undersökningar flera gånger antar att en 
sten är utförd av en annan ristare än den som nämns i ristarformeln. Detta är 
enligt Stille (1999b:164) fallet med U 692 Väppeby, Arnö socken, där han 
vill bortse från att inskriften slutar med uþbirn : risti : Auðbiôrn rísti »Öd-
björn ristade» och i stället attribuera stenen till ristaren Tidkume. Ödbjörn 
tänker han sig som en biträdande ristare utan större inflytande över det 
slutgiltiga resultatet. Stille föreslår att denne t.o.m. kan uppfattas »som 
beställaren i en minnesformel» och framhåller att skrivningen risti formellt 
kan »tolkas som såväl rísti som ræisti». Stilles attribuering har utförligt 
behandlats av Williams (2000:113 ff.), som har pekat på ett antal mycket 
distinkta drag i skiljetecken, runformer, ortografi och ornamentik som annars 
saknas hos Tidkume och därför talar emot att denne skulle vara ristaren. 
Förslaget att tolka det avslutande risti som ræisti framstår också – trots 
inskriftens monografiska beteckning i för /æi/ – som en nödfallsutväg. 

Man har alltså tolkat närvaron av flera namn i en ristarformel på olika sätt 
och det framstår som en angelägen fråga att försöka utreda vad detta 
egentligen står för. Rör det sig om en mästare och hans medhjälpare och 
kanske lärjungar? Och kan detta tolkas som bevis för existensen av verk-
städer, som t.ex. Wimmer och nu senast Kitzler Åhfeldt har tänkt sig? Eller 
kan förekomsten av flera ristarnamn tyda på olika organisationsformer bero-
ende på var ristningar påträffas och vilken datering de kan antas ha? 

2.1.5 Studier av enskilda ristare 
Pionjärarbetet vad det gäller studiet av den vikingatida runristaren är, om 
man bortser från Wimmers instruktiva genomgång i DRM, utan tvivel v. 
Friesens Upplands runstenar, som först ingick som en del i samlingsverket 
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Uppland. Skildring af land och folk (1905–08), men som 1913 utkom i en ny 
omarbetad upplaga. v. Friesen använder här några av de mest produktiva 
runristarna och några typiska runstensgrupper för att upprätta en kronologi 
för de uppländska runstenarna. Samma tillvägagångssätt använde han också i 
sin översikt »De svenska runinskrifterna» i Runorna (1933). Frågor kring 
runristare och runstenskronologi sysselsatte vid samma tid Brate, som 1904 
utarbetade en avhandling som han refererade som sitt inträdestal i Kungl. 
Vitterhets-, Historie och Antikvitetsakademien 1905. Denna avhandling ut-
kom i omarbetat skick under titeln Svenska runristare först 1925 efter för-
fattarens död. 

Den första grundliga studien av en enskild runristare är Claiborne W. 
Thompsons avhandling Studies in Upplandic runography (1975), vilken till 
största delen ägnas åt Åsmund Kåresson, men där även mindre kända ristare 
som Torfast och Ödmund behandlas. Thompsons studie har blivit stilbildan-
de. Han analyserar först de signerade ristningarna för att fastställa ristarens 
egenheter vad gäller ornamentik, huggningsteknik, runformer, ortografi och 
formulering. Dessa drag används sedan för att knyta osignerade ristningar till 
den aktuella ristaren. Samma tillvägagångssätt har också tillämpats i ytter-
ligare ett par avhandlingar som har formen av monografier över enskilda ris-
tare, nämligen Kyle Robert Crockers (1982) om ristaren Fot och Åhléns 
(1997) om Öpir. Crocker behandlar även ristare som han anser vara relatera-
de till Fot, nämligen Torgöt Fotsarve och Ärnfast. Ett annorlunda tillväga-
gångssätt tillämpas av Stille (1999b) som inte utgår från de signerade rist-
ningarna, utan i stället försöker gruppera samtliga ristningar inom en be-
stämd region utifrån främst ornamentik och runformer. Eftersom undersök-
ningsområdet utgörs av Fjädrundaland ägnar han ett särskilt intresse åt ris-
tarna Balle, Erik, Livsten och Tidkume, som har varit mycket aktiva i detta 
område. Övriga ristarstudier har i regel ett mindre format, nämligen som ar-
tiklar eller universitetsuppsatser. Här kan exempelvis nämnas studier rörande 
ristare som Balle (Philippa 1977), Erik (Quak 2003), Livsten (Stille 1992b), 
Torbjörn skald och Torbjörn (Källström 1999), Visäte (Källström 1992, D. 
Nilsson 2001) och Öpir (Quak 1978, Berg 1987). Avsikten är vanligtvis att 
beskriva den aktuelle ristarens egenheter i ornamentik och språk, liksom att 
bestämma vilka osignerade ristningar som kan tillskrivas honom. Som 
exempel på andra grepp kan nämnas en översikt av samtliga kända run-
mästare på Gotland under både vikingatid och medeltid (Melefors 1999) och 
ett examensarbete om beläggen för kvinnliga runristare (Lundin 2003).  

I detta sammanhang måste givetvis också nämnas Jan Axelsons Mellan-
svenska runristare (1993), som utgörs av en kommenterad förteckning över 
signerade och attribuerade runinskrifter i Mälardalen. 
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2.2 Syfte och frågeställningar 
Som har framgått ovan rymmer materialet många obesvarade frågor. Med ut-
gångspunkt i mitt syfte att fastställa vilken information om de runkunniga 
under vikingatid som går att utvinna ur ristarformlerna, kan man formulera 
följande fem övergripande frågeställningar:  

 
1. Vilka faktorer har styrt ristarens ordval (verb, objekt) i ristarformeln?  

2. Finns det några tydliga mönster i hur ristarformeln är placerad i texten eller 
på skriftytan och kan man utläsa någon särskild mening ur dessa? 

3. Hur förhåller sig inskrifter signerade av en ristare till sådana som har fram-
ställts av flera ristare och i vilken utsträckning kan man spåra exempel på en 
arbetsdelning, där olika personer har utfört skilda uppgifter? 

4. Vilka uppgifter om ristaren är knutna till ristarnamnet i ristarformeln och hur 
förhåller sig dessa till de uppgifter som man finner om andra personer i run-
inskrifterna?  

5. Hur är ristarens relation till den familj som låter resa en runsten och går det 
här att se en förändring under perioden?  

 
Förhoppningen är att undersökningen av de nämnda frågeställningarna skall 
utmynna i en klarare bild av vad källtexterna, dvs. runinskrifterna meddelar 
om den vikingatida runristaren. Denna del av undersökningen är i första 
hand riktad mot texterna och det enskilda monumentet. Eftersom materialet 
omfattar hela den vikingatida perioden och hela det nordiska området, måste 
dock analysen bli ganska översiktlig med syfte att spåra övergripande ten-
denser i materialet.  

Punkt 5 ger dock anledning till en fördjupning av resonemangen, där ett 
antal mindre kända ristare kommer att behandlas och också jämföras med en 
av de mest produktiva av ristarna i Uppland, Åsmund Kåresson. 
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3 Teori, material och metod 

I detta kapitel kommer jag att beröra frågor med anknytning till teori, ma-
terial och metod i undersökningen. I avsnitt 3.1 görs en del teoretiska 
övervägande, som bl.a. berör vad ortografin på de vikingatida runstenarna 
egentligen representerar och hur man skall se på runstenstexterna som källa. 
I avsnitt 3.2 diskuterar jag dels den tidsmässiga och geografiska avgräns-
ningen av materialet, dels hur excerperingen har gått till. Metodavsnittet 3.3 
berör skilda områden som t.ex. urvalskriterier, tolkningsmetodik och jäm-
förelsematerial. Här diskuterar jag också tillvägagångssättet vid attribuering 
av osignerade ristningar. Slutligen ägnas avsnitt 3.4 åt dateringsfrågor, där 
bl.a. metoden för stildatering runstenarna i Mälardalen granskas.  

3.1 Teoretiska överväganden 
Även om runologin kan leda sina rötter ända tillbaka till slutet av 1500-talet 
med forskarpersonligheter som Johannes Bureus och Ole Worm, brukar äm-
net ofta karakteriseras som en ung vetenskap, som fortfarande söker sin 
form. I artikeln Runologi – försök till ett aktuellt signalement (1995) har Pe-
terson diskuterat vad runologi är och hur hon själv vill definiera ämnet. En-
ligt Peterson (1995:41) måste kärnan i runologin »alltid vara språkveten-
skaplig», även om hon medger att ämnet genom sina nära beröringspunkter 
med arkeologi, konsthistoria och historia rymmer ett stort mått av tvärveten-
skap. Egentligen är det ganska svårt att bedriva runologisk forskning utan att 
komma i kontakt med dessa discipliner. Detta är också den slutsats som Mic-
hael Lerche Nielsen (1997a) har kommit fram till i en artikel. Han menar 
visserligen att runologin »nok i sit udgangspunkt [er] en filologisk eller his-
torisk lingvistisk disciplin», men att ämnet för att »opnå respekt som selv-
stændig videnskab» måste öka sin kunskap om resultat och metoder i andra 
ämnen som t.ex. arkeologi och historia (Lerche Nielsen 1997a:49). 

Det är också svårt att peka ut en entydig teoretisk inriktning inom runolo-
gin (jfr Braunmüller 1998). Man har här i stället gärna hamnat i metodiska 
frågor som t.ex. skillnaden mellan den s.k. interna och externa metoden, där 
man i det ena fallet utgår från den enskilda runtexten och bygger sin tolkning 
med utgångspunkt från denna, medan man i det andra försöker tolka inskrift-
en utifrån främst extralingvistiska förutsättningar (se t.ex. Spurkland 1987: 
49 ff., Peterson 1995:42, Lerche Nielsen 1997a:39).  
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Även om detta avhandlingsarbete inte har till sitt främsta syfte att under-
söka språket på runstenarna, utan männen och kvinnorna bakom dessa texter, 
så är det lämpligt att inledningsvis diskutera en del mer teoretiska problem 
knutna till runtexterna som källa. I de runologiska avhandlingar som har va-
rit direkt inriktade på språkvetenskapliga problem som t.ex. Williams (1990) 
har man i huvudsak behandlat två centrala frågor. Den ena gäller huruvida 
det under runsvensk tid har existerat stavningsnormer eller om de skrivning-
ar som förekommer är resultatet av en direkt analys av det talade språket. 
Den andra handlar om hur ofta det är befogat att räkna med felristningar. 
Båda dessa frågor är även viktiga för denna avhandling, eftersom jag många 
gånger kommer att diskutera tolkningen av enskilda textställen, varvid just 
pålitligheten i inskriftens ortografi kan vara avgörande. 

Beträffande existensen av stavningsnormer förnekade Williams (1990:10 
ff.) kategoriskt allt inslag av »traditionell stavning» och valde i sin studie att 
»utgå från förutsättningen att runbeläggen speglar ristarnas verkliga uttal» 
(Williams 1990:12). Detta synsätt har fått flera efterföljare (t.ex. Lagman 
1990:19, Larsson 2002:14), men också mötts av en del invändningar. Micha-
el P. Barnes (1991:227) har t.ex. påpekat att Williams’ bruk av »norm» som 
synonym till »traditionell stavning» eller »traditionell ortografi» är proble-
matiskt, eftersom ordet norm leder tankarna till dagens etablerade ortografi. 
Han menar också att Williams inte har tagit tillräcklig hänsyn till hur man 
lärde sig rista runor under vikingatiden och framhåller att en person som lär 
sig ett skriftspråk behöver praktik. Denna praktik innebär imitation, vilket i 
sin tur betyder att man ansluter till någon sorts norm. Som ett exempel 
nämner Barnes (1991:228) skrivningen auk för ok i en mellansvensk 
inskrift, där skrivningen inte kan ha tillkommit genom ljudanalys, utan måste 
ha sitt ursprung i kännedomen om stavningsvanor hos andra. Hans slutsats 
(ibid.) är därför att vi på runstenarna varken finner »‘traditional orthography’ 
in a rigid sense, nor yet a phonetic free for all, but a primitive stage in the 
long development towards a fixed orthography». Liknande argument mot 
Williams’ ståndpunkt finner man även i Barnes & Page (2006:73), där det 
bl.a. påpekas att  

People tend to write the way they have been taught or as others do. Graphic 
practices often remain static while phonetic usages change. Elderly people 
may be fixed in old-fashioned traditions while their younger contemporaries 
(eventually) move forward. 

Naturligtvis måste man under vikingatiden på något sätt ha undervisat i att 
skriva och läsa runor. Detta kan inte bara ha handlat om att lära sig de 16 
tecknen och deras namn, utan också hur dessa kunde kombineras med varan-
dra. Hur denna undervisning har gått till vet vi nästan inget om, men det 
runsyllabarium i trä som 2000 framkom vid en arkeologisk undersökning i 
Sigtuna och som har daterats till 1030-talet antyder att den kan ha varit mer 
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avancerad än man hittills har räknat med (se Gustavson 2004b:27 ff.).15 Den 
som skulle lära sig runor måste också, som Barnes har framhållit, ha övat sig 
genom att imitera texter av andra, vilket rimligtvis bör ha inneburit att vissa 
normer eller konventioner traderades. Det kan t.ex. ha rört sig om stavningen 
av högfrekventa ord som konjunktionen ok, men också principer för hur man 
med de ganska få runor som fanns till buds kunde markera ljud som saknade 
egna tecken, t.ex. genom att använda digrafer eller stingningar. Det handlar 
dock inte om någon övergripande stavningsnorm, utan snarare om en upp-
sättning av regler för hur runtecknen kunde kombineras och vilka ljudvärden 
de kunde anta (jfr Spurkland 1991). Inom denna regeluppsättning var det 
möjligt att finna olika lösningar, vilket kan vara en av förklaringarna till den 
stora variationen av skrivningar i runinskrifterna. Ristarna kunde alltså ut-
bilda egna stavningskonventioner, som dock genom de gemensamma regler-
na inte bör ha haft någon större negativ inverkan på den ömsesidiga begrip-
ligheten. Denna regeluppsättning är förmodligen densamma som vi i dag an-
vänder när vi försöker tolka en runinskrift. Skillnaden är endast att vi har 
härlett dem från de inskrifter som har bevarats, medan de på vikingatiden 
måste ha överförts från person till person. 

Den yngre runradens begränsade teckenuppsättning med ursprungligen 
bara fyra tecken för mångdubbelt fler vokalfonem gav egentligen runristarna 
mycket små möjligheter att utrycka finare nyanser. I stort sett täcker dessa 
tecken bara ytterpunkterna av vokalsystemet: /i/, /a/, /u/, vilket gjorde att en 
ristare också kunde avstå från en närmare ljudanalys, när vissa kvaliteter 
ändå inte gick att uttrycka med skriften. Det verkar inte omöjligt att en an-
ledning till att den 16-typiga runraden i sin ursprungliga form har så få vo-
kaltecken är att man med avsikt har skapat ett skriftsystem där dialektskil-
lnader suddades ut. Så länge ordförrådet och grammatiken var gemensam, 
borde nämligen en runtext ha varit begriplig även i områden med starkt av-
vikande uttal.16 Trots denna teckenbrist finner man emellanåt att ristare ge-
nom att använda digrafer ändå har försökt att markera en speciell vokalkva-
litet. Här kan t.ex. nämnas skrivningen uaurþr på U 617, där au uppenbar-
ligen bör svara mot /ô/. Förmodligen skulle ristaren lika gärna ha kunnat 
rista *uarþr (jfr ack. skibuarþ skipvôrð Sö Fv1948;291) och gjort sig för-
stådd, men han har ändå bemödat sig att göra en sådan distinktion. Egent-
ligen utgör skrivningar av denna typ starka indicier på att åtminstone stav-
ningen av de mer lågfrekventa orden i inskrifterna återgår på en mer direkt 
analys av det talade språket.  

Man måste dock komma ihåg att vi nästan bara har tillgång till monu-
mentinskrifter, där texterna utgörs av minnestexter över avlidna. Det går inte 

                                                      
15 Beträffande runundervisning under medeltiden se Knirk 1994. 
16 Ett stöd för att det faktiskt kan ha förhållit sig på detta sätt är att den 16-typiga runraden 
redan under 800-talet påträffas över hela det nordiska området (se t.ex. Birkmann 1995:227 
ff.), vilket tyder på att denna nymodighet har fått en snabb spridning. 
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att utesluta att just textgenren kan ha konserverat vissa drag t.ex. i ordför-
rådet eller i ortografin. Ett sådant exempel är troligen ackusativformen sunu 
på Ög 64 Bjälbo kyrka (se diskussion i Bilaga 1). Samtidigt är den egentliga 
runstensperioden i de flesta områden relativt kort och det kan därför ifråga-
sättas i vilken utsträckning ortografiska mönster för denna textgenre har 
hunnit utbilda sig. Förmodligen går det inte heller att utesluta skillnader mel-
lan olika typer av ristare. En produktiv ristare har kanske oftare hemfallit åt 
en viss stavning av frekventa ord i minnesinskrifterna, medan en ristare med 
en begränsad produktion kan ha varit mer beroende av hur orden faktiskt 
uttalades. I det senare fallet måste man dock även väga in möjligheten att 
han eller hon kan ha följt grafiska mönster på redan existerande runmonu-
ment utförda av andra ristare. Hur det egentligen förhåller sig med detta är 
inte alls särskilt klart och borde studeras närmare i ett lokalt perspektiv 

Beträffande hållningen till felristningar är valet mycket lätt. Givetvis före-
kommer sådana i runmaterialet, men av metodiska skäl bör man i första hand 
försöka tolka inskriften utifrån den faktiska skriftbilden (se Lagman 1989). 

För den som studerar innehållet i de vikingatida minnesinskrifterna ligger 
det nära till hands att också göra en del grundantaganden. Det som har hug-
gits i sten har uppenbarligen varit avsett att bevaras för framtiden och det 
måste följaktligen ha varit något som har uppfattats som viktigt. Man kan 
hänvisa till avslutningen av inskriften på Runbyblocket (U 114) i Eds sock-
en, Þæt skal at minnum manna, meðan mænn lifa, som enligt ett förslag av 
Erland Hjärne (1945:61) snarast skall uppfattas på följande sätt: »Detta skall 
lända till människors hågkomst, så länge människor finnas till». Eftersom 
inskrifterna dessutom ofta är korta verkar det rimligt att anta att de sällan 
innehåller någon överflödig information. De uppgifter som har knutits till 
olika personer i inskrifterna står alltså där av en speciell anledning. Visser-
ligen är det svårt att tusen år senare avgöra varför en viss uppgift förekom-
mer, men genom att studera på vilket sätt de uppträder i runtexterna borde 
det vara möjligt att åtminstone presentera några förslag till lösning. 

De vikingatida minnesinskrifterna är som bekant mycket formelbundna 
och som flera forskare har påpekat, kan de ofta delas upp i en obligatorisk 
och en fakultativ del (Thompson 1975:12, Palm 1992:134 ff.). Till obligato-
riet hör resarformeln (eller minnesformeln), som t.ex. kan lyda Ragnfríðr lét 
ræisa stæin þenna æftiR Biôrn, sun þæiRa KætilmundaR »Ragnfrid lät resa 
denna sten efter Björn, hennes och Kättilmunds son» (U 356) för att använda 
Thompsons exempel. Denna kan i vissa inskrifter utökas med en böneformel 
(Guð hialpi hans and ok Guðs móðiR »Gud och Guds moder hjälpe hans 
ande»), biografiska uppgifter om den döde eller de efterlevande (Hann fell á 
Virlandi »Han föll i Virland») och en ristarsignatur (En Ásmundr markaði 
»Och Åsmund ristade»). Det är inte ovanligt att resarformeln består av två 
satser samordnade med konj. ok, t.ex. Þiagn ok Dan létu ræisa stæin æftiR 
Þórstæin, faður sinn, ok Gunnvar æftiR bónda sinn (U 131), och man skulle 
här förslagsvis kunna tala om en primär resp. sekundär resarformel.  
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Det är rimligt att det har funnits en hierarkisk ordning mellan de olika de-
larna i en vikingatida minnesinskrift, vilken också återspeglas i hur texten 
har varit ordnad linjärt. Den obligatoriska delen, dvs. minnesformeln eller 
resarformeln, har innehållit det viktigaste och därför placerats först. Hur 
prioritetsordningen har varit mellan de övriga formlerna är inte närmare 
undersökt, men det verkar rimligt att det även här kan ha funnits en grade-
ring, som i stort sett svarar mot den ordning som de redovisas i hos Thomp-
son (1975:12, se strax ovan). Ristarformeln har i så fall för det mesta haft 
lägst prioritet i texten. 

Detta ganska fasta mönster av formler gör inskrifterna rätt stereotypa, 
men det har troligen varit till hjälp för den som skulle tyda. En läsare som 
ställdes inför en runsten måste redan från början ha haft en förväntan om 
vilket innehåll som skulle möta i texten och hur den senare skulle vara struk-
turerad (Palm 2001:119). Denna förväntan om textens innehåll och struktur 
kan också ha utnyttjats av ristaren på olika sätt. Genom att bryta mönstret 
kunde han överraska läsaren och göra en viss del av inskriften mer fram-
trädande än den brukade vara. Dessutom är det möjligt att den ganska fasta 
ordningen mellan textens olika delar kan ha använts för vissa arbetsbespa-
rande förkortningar.  

Det är sannolikt att runstenarna som offentliga monument har varit av-
sedda att läsas och begripas av en vid krets av människor. Naturligtvis måste 
man räkna med att det har funnits runristare med högst skiftande skriftkom-
petens, men det verkar ändå troligt att dessa i de flesta fall har önskat att bli 
förstådda. Att många runinskrifter i dag kan vara svåra att tolka beror för-
modligen mer på att de är fragmentariskt bevarade än på bristande skriv-
kunnighet hos ristaren eller flertydigheterna i teckensystemet. 

3.2 Material 
Materialet för denna avhandling utgörs av ristarformlerna i de vikingatida 
runinskrifterna. Hur dessa inskrifter har avgränsats tidsmässigt och geogra-
fiskt behandlas nedan i avsnitt 3.2.1. I det följande avsnittet 3.2.2 ges också 
en beskrivning av principerna för excerperingen av materialet. 

3.2.1 Tidsmässig och geografisk avgränsning 
Undersökningen kommer att begränsas till den period som brukar kallas 
vikingatid. I historisk och arkeologisk litteratur förläggs denna vanligtvis till 
ca 800–1050 e. Kr (se t.ex. Jansson 1996:444), vilket dock inte helt samman-
faller med tidfästningen av vad som uppfattas som vikingatida runinskrifter. 
Framför allt är det den senare gränsen som vållar problem, eftersom huvud-
delen av det uppländska runstensmaterialet sannolikt har tillkommit först 
efter 1000-talets mitt. I runologiska sammanhang väljer man därför ofta att 
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sätta en gräns omkring år 1100, vilket verkar mer relevant. En sådan 
tidsgräns har t.ex. använts inom projektet De vikingatida runinskrifternas 
kronologi och vid upprättandet av projektets databas över vikingatida runin-
skrifter i sten. Enligt Lagman & Williams (1989:13) är dock gränsen framåt i 
tiden här »ganska generöst tilltagen» och de uppger att allt »som inte är 
uppenbart medeltida har medtagits». Däremot har de uteslutit alla inskrifter 
med en distinktion a : æ respektive o : ø. Även en gränsdragning mellan det 
vikingatida och medeltida runbruket till omkring 1100 är antagligen något 
för tidig om man följer de senaste rönen angående dateringen av de uppländ-
ska runstenarna, där dessa antas ha rest så sent som omkring 1130 (Gräslund 
1991:133, 1992:198). 

Ett annat förslag till indelning finner man hos Palm (1992:64 ff.), som 
väljer att klassificera monumenten efter deras funktion. Stenar som rests och 
ristats till någons minne betraktas som vikingatida, medan runmonument (in-
klusive s.k. eskilstunakistor) knutna till begravningar på kyrkogårdar upp-
fattas som medeltida. En sådan indelning skulle dock bli problematisk för 
min undersökning, eftersom övergången från den vikingatida till den medel-
tida monumenttypen förmodligen inte inträffar samtidigt i hela undersök-
ningsområdet, utan är utdragen över en längre period. Dessutom finns det 
skäl att misstänka att de båda typerna kan ha förekommit jämsides på flera 
håll. De kyrkogårdsanknutna runmonumenten måste dock genomgående 
uppfattas som en relativt sen grupp, varför de för mina syften fungerar bättre 
som en kategori inom det vikingatida materialet än som en avgränsning mot 
medeltiden.  

Efter att ha vägt olika möjligheter mot varandra har jag funnit det rim-
ligast att låta runtypologin vara avgörande. De inskrifter som identifieras 
som vikingatida är vanligtvis ristade med den yngre 16-typiga runraden, och 
uppkomsten av denna variant utgör därför en lämplig avgränsning mot den 
urnordiska perioden. Här kan det visserligen diskuteras hur man skall betrak-
ta gruppen av s.k. övergångsinskrifter mellan den 24-typiga och 16-typiga 
runraden (se Barnes 1998, 2000). Jag är här mest tilltalad av den klassifice-
ring som har framförts av Marie Stoklund (1996:200), nämligen att en vi-
kingatida inskrift skall ha genomfört ett system med 16 teckenenheter, vilket 
motsvarar det vi finner i futharkinskriften på Gørlevstenen (DR 239). Att 
sedan vissa av dessa tecken (som A a, H H, h A, M M) har behållit sin urnor-
diska form anser jag vara av underordnad betydelse. Som Stoklund (ibid.) 
har påpekat, får detta synsätt till följd att en del inskrifter som Sölvesborgs-
stenen i Blekinge (DR 356) på grund av förekomsten av den urnordiska w-
runan (W) kommer att uppfattas som tillhörande det äldre systemet. Samma 
sak gäller runstenen från Vatn i Norge (KJ 68), eftersom den har en o-runa 
(O) från den 24-typiga runraden. Visserligen finns i båda dessa inskrifter 
ortografiska drag som hänger närmare samman med det vikingatida bruket 
(t.ex. t-runan för /d/), men närvaron av W resp. O visar att dessa ristare har 
använt en runrad som innehöll fler än de 16 enheter som är utmärkande för 
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den yngre futharken. Samtidigt förekommer det som bekant en del inskrifter 
som visar att kunskapen om det äldre systemet levde kvar ännu under vi-
kingatid. Det mest kända exemplet är avsnittet med äldre runor på Rökstenen 
(Ög 136). Här råder det dock en funktionell skillnad gentemot runstenarna 
från Sölvesborg och Vatn, eftersom de äldre runorna används som lönnskrift. 
Ett annat exempel är förekomsten av en D-runa av urnordisk typ i ristningen 
från Ingelstad i Östergötland (Ög 43). Inskriften är i övrigt ristad med den 
16-typiga futharken, och det har antagits att runan skall utläsas med sitt 
namn och stå som en förkortning för mansnamnet DagR (se t.ex. Brate i 
ÖgR:43). Om tolkningen är riktig, kan man även här hävda att det råder en 
funktionell skillnad, eftersom det äldre runtecknet används som en ideograf 
och av allt att döma inte har ingått i det runsystem som gäller för resten av 
inskriften. Både Ög 43 och Ög 136 kommer därför att inkluderas i mitt mate-
rial.  

Ett problematiskt fall utgörs av Hogastenen i Bohuslän (Bo Peter-
son1992), där en runa enligt vissa forskare skall uppfattas som en urnordisk 
w-runa och bilda verbformen won vann, vilket gör att inskriften kan tolkas 
som en ristarformel. Om detta stämmer har ristaren haft tillgång till en run-
rad med fler än 16 enheter, och inskriften borde följaktligen uteslutas ur un-
dersökningen. Flera av de övriga runorna utgörs dock av kortkvistrunor och 
inskriften bör därför inte uppfattas som tillhörande det äldre systemet. 
Läsningen av den aktuella runan som w är inte heller självklar, och ser man 
till runans form ligger þ betydligt närmare till hands (se Peterson 1992:91 
fig. 2). Det antagna ordet är i så fall ett pronomen þon þann, vilket betyder 
att inskriften tycks sakna verb och kan därför inte inkluderas i mitt material. 

Den hittills äldsta säkert daterade inskriften med den 16-typiga runraden 
finns på Ribekraniet (DR EM85;151B), som på dendrokronologiska grunder 
har daterats till 720-talet (Stoklund 1996:199). Detta får motsvara den bakre 
tidsgränsen i min undersökning, även om jag är medveten om att det kan fin-
nas inskrifter som runtypologiskt är »äldre», men som kan ha tillkommit se-
nare än denna. Till dessa hör bl.a. den ovan nämnda Sölvesborgsstenen 
(DR 356).17  

Avgränsningen mot medeltiden måste på ett motsvarande sätt bygga på 
förekomsten av »medeltida» runor. Tidigare räknade man med att det existe-
rade ett medeltida runalfabet som var uppställt enligt principerna för det 
latinska alfabetet (»det helstungna runalfabetet», se t.ex. v. Friesen 1933:228 
ff.), men exemplen på en sådan uppställning av tecknen är mycket få och i 
flera fall efterreformatoriska (se Seim 1998:149 ff.). Den medeltida runraden 
bestod i stället liksom den vikingatida av 16 enheter, men kunde genom ett 

                                                      
17 Nyligen har Michael Schulte (2006) ifrågasatt om skiljelinjen mellan den äldre och yngre 
runraden verkligen har varit så skarp som det brukar hävdas och han vill i stället se en konti-
nuerlig utveckling. Om detta är riktigt får det givetvis konsekvenser för den indelning som jag 
här har valt att följa.  
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system av stingningar och ett antal tilläggstecken utökas till att fullständigt 
motsvara teckenuppsättningen i det latinska alfabetet. Förekomsten av runor-
na æ eller ø som ett tecken på en medeltida inskrift framstår som ett bra 
kriterium, eftersom differentieringen ƒ a : a æ resp. Í o : É ø rimligtvis be-
ror på inflytande från den latinska skriften. Inom medeltida svenskt område 
förekommer dessutom mig veterligen också bara två säkra exempel där æ-
runan har använts på resta stenar (Vg 76, U 595).18 Båda dessa inskrifter 
innehåller även andra drag, t.ex. komplicerade bindrunor, vilket visar att de 
hör hemma i ett medeltida sammanhang. En särskild runa för /ø/ tycks inte 
finnas belagd på resta runstenar i Sverige. Vänder man sig till västnordiskt 
område är dock inte en sådan gränsdragning mellan vikingatida och medel-
tida inskrifter lika självklar, eftersom en differentiering a : æ verkar före-
komma redan under 1000-talet. De mer säkra exemplen tillhör visserligen 
den senare delen av århundradet, men det är inte omöjligt att företeelsen kan 
vara äldre (se Olsen 1933:98 ff., Olsen i NIyR 5:243, Hagland 1994, Spurk-
land 1995:11 f.).19 I de flesta fall rör det sig om runristade föremål, vilka ofta 
kan dateras utifrån fyndförhållandena. För denna typ av inskrifter är det bätt-
re att sätta ett bestämt årtal som skiljelinje. Det verkar här rimligast att dra 
gränsen vid ca 1100, men med tanke på den sena runstenstraditionen i Mä-
lardalen har jag även inkluderat föremål som faller inom 1100-talets första 
fjärdedel.20 Undersökningen omfattar således inskrifter ristade ca 720–ca 
1130. 

Beträffande den geografiska avgränsningen avser jag att behandla den vi-
kingatida runristaren i Norden och kommer därför i första hand att inkludera 
de signerade runinskrifterna i Sverige, Norge och Danmark. Jag ser dock 
ingen anledning att utesluta inskrifter funna utanför detta område ifall dessa 
är ristade med den yngre runraden i dess vikingatida varianter och på nor-
diskt språk. I huvudsak rör det sig om inskrifter från Brittiska öarna. 

3.2.2 Excerpering av materialet 
Materialet till denna avhandling har jag i huvudsak samlat från de gängse 
korpusutgåvorna av det vikingatida materialet: Sveriges runinskrifter (SRI), 

                                                      
18 Hit har man tidigare också räknat U 65, men detta exempel skall sannolikt utgå. Se Stille 
1999a:87 f. 
19 Svårdaterad är t.ex. N 214 Framvaren, som enligt Samnordisk runtextdatabas innehåller 
inskriften rist : (a)inriþi (:) (a)t [:] u(s)tæn (:). Förutom att det inte verkar finnas någon mo-
dernare läsning än denna, som återgår på Ingvald Undsets undersökning 1875, bygger date-
ringen till ca 1100 här egentligen bara på förekomsten av æ-runan (Olsen i NIyR 3:124). Den 
skulle alltså mycket väl kunna vara vikingatida. 
20 Putsristningarna N 513–518 i Værnæs kyrka, där det bl.a. ingår en ristarformel barþr r--- 
(fvn.) Barðr r[eist] (N 517), antas i NIyR (5:75) vara så tidiga som från ca 1075, vilket bety-
der att de borde inkluderas i materialet. Enligt en anteckning av James Knirk 1999 (i Rune-
arkivet) har dock dendrokronologiska dateringar av taket visat att kyrkan bör vara byggd un-
der perioden 1125/30–1190, och inskrifterna är alltså medeltida. 
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Danmarks runeindskrifter (DR) och Norges innskrifter med de yngre runer 
(NIyR). Många inskrifter som har påträffats senare eller ännu inte behandlats 
i dessa verk, måste dock sökas i mindre artiklar eller opublicerade arkivrap-
porter. Samnordisk runtextdatabas har här varit ett ypperligt verktyg för att 
få en överblick över detta ibland svårlokaliserade material.  

Dessa uppgifter har samlats i ett register i FileMaker Pro 5.5, som har fått 
bilda grundkorpusen för undersökningen. För att kunna få en överblick av 
hela materialet av ristar- och tillverkarformler och även kunna göra jämförel-
ser med andra perioder, inkluderas även exempel från urnordiska och medel-
tida runinskrifter. Sammanlagt rör det sig om ca 750 inskrifter, varav ca 450 
har daterats till vikingatid.21 

De läsningar som förekommer i detta arbete utgår alltså i första hand från 
korpusverken och annan tryckt litteratur, men de har i vissa fall komplette-
rats genom arkivstudier och ibland också granskningar i fält. För vissa för-
svunna inskrifter har jag också gjort kontroller mot äldre avbildningar och 
uppteckningar, som antingen har studerats i original eller på mikrofilm. Be-
träffande ännu bevarade inskrifter har jag inte haft möjlighet att se hela ma-
terialet, men jag har åtminstone försökt att granska de flesta av de ristningar, 
där jag redovisar en avvikande uppfattning. Samtidigt måste det framhållas 
att ingen av dessa undersökningar har varit helt förutsättningslös, eftersom 
ristningarna för det mesta har varit uppmålade. Det har dock många gånger 
ändå gått att fastslå eller förkasta en viss läsning eller möjlighet till 
supplering. 

3.3 Metod 
För att kunna använda informationen i runinskrifterna för mina syften krävs 
först och främst att jag kan fastslå vad som skall betraktas som en ristar-
formel och hur en sådan skall kunna urskiljas i materialet. Dessutom är det 
praktiskt om det går att skapa ett enkelt klassificeringssystem för olika typer 
av ristarformler beroende på deras språkliga utformning. 

Till de metodiska frågorna hör också sådant som tolkningsmetodik samt 
vad som egentligen kan användas som jämförelsematerial. 

3.3.1 Urvalskriterier 
För att fastställa vad som skall betraktas som en ristarformel krävs givetvis 
ett antal urvalskriterier. I sin definition av utförarformeln har Stille (1999b: 
135) ställt upp ett antal krav som han anser måste uppfyllas för att man skall 
kunna tala om en sådan: 

                                                      
21 Det övriga materialet utgörs av ca 25 urnordiska och ca 275 medeltida inskrifter. 
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I inskriften ska finnas en minnesformel. Utförarformeln ska inte innehålla 
namnet på den ihågkomne. Den ska innehålla ett verb som omtalar det fysi-
ska utförandet av ristningen. Den bör dessutom innehålla ett namn som inte 
kan förbindas med beställarna. […] Slutligen måste man också utifrån säkra 
attributionskriterier kunna göra sannolikt att ristningar med samma namn i 
den faktiska eller förmodade utförarformeln verkligen har utförts av samma 
person. 

Stilles krav på en utförarformel i en minnesinskrift har utförligt kritiserats av 
Williams (2000:101 ff.), som menar att dessa leder till motsägelser när de 
skall omsättas i praktiken. Williams (2000:102) vill dock lösa problemet ge-
nom att till de fem kraven foga ytterligare ett: »om en inskrift har en inledan-
de, klart separat minnesformel är den avslutande ristarfrasen att betrakta som 
en utförarformel». 

De ovan diskuterade kriterierna är dock omöjliga att använda för mina 
syften. Att de avser minnesinskrifter i sten är väl det minsta problemet, efter-
som ristarformler i inskrifterna av annan typ är försvinnande få. En betydligt 
större svårighet är att Stilles krav är utformade på ett sådant sätt att de redan 
från början utesluter en tolkning, där initiativtagaren till monumentet och 
ristaren kan rymmas i samma person eller att ristaren skulle kunna vara släkt 
med beställaren eller den döde. Eftersom ett av mina syften är att undersöka 
vilka tecken det finns på denna typ av relationer, är dessa kriterier oanvänd-
bara för mig. Inte heller det sjätte kravet som Williams tillfogar är tillämp-
bart, eftersom det utesluter inskrifter som är utformade enligt mönstret Guð-
fastr hiogg stæin æftiR Kætilmund, sun sinn »Gudfast högg stenen efter Kät-
tilmund, sin son» (U 918). Bokstavligt tolkad säger texten att en man vid 
namn Gudfast har huggit stenen efter sin son. Exemplet bryter mot de flesta 
av Stilles krav, men uppfyller i detta fall faktiskt hans sista, nämligen att 
inskriften genom »säkra attributionskriterier» kan knytas till en känd ristare. 
Det finns här knappast några skäl att ifrågasätta att U 918 är ett verk av 
ristaren Gudfast (se Axelson 1993:40 med hänvisn.). 

Vid en första inventering har jag därför valt en betydligt vidare definition 
av det som här kallas en ristarformel. Denna bör i första hand innehålla ett 
namn (eller pronomen) och ett verb som kan förbindas med framställandet 
av runtexten eller i vissa fall hela monumentet. Vilka verb man kan räkna 
med i detta sammanhang är väl känt genom de studier som tidigare har gjorts 
av Ebel (1963) och Palm (1992), även om dessa har ett annat syfte och ett 
längre tidsperspektiv. Ebel har delat upp verben i olika grupper beroende på 
deras funktion och behandlar dem kapitelvis. Tabell 1 visar en sammanställ-
ning av denna uppdelning baserad på innehållsförteckningen i hennes av-
handling (Ebel 1963:I f.). För min undersökning av ordförrådet i de vikinga-
tida ristarformlerna är det endast verben i grupp 1 och 3 som är intressanta, 
medan de övriga med undantag av vissa användningar av verbet ráða faller 
utanför. 
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En del av verben i grupp 3 kan enligt Ebel både användas för att beskriva 
anbringandet av tecknen på skriftbäraren och för resandet av monumentet. 
Eftersom jag framför allt är intresserad av ristarens verksamhet är det här 
nödvändigt att kunna skilja mellan dessa användningar. Svårigheterna kan 
illustreras med verbet gær(v)a ’göra’. Detta verb förekommer ibland i otve-
tydiga exempel som Hægviðr gærði stæin »Hägvid gjorde stenen» (Sö 219), 
där satsen står vid sidan av en resarformel och alltså måste tolkas som en 
ristarsignatur. Betydligt vanligare är dock att gærði förekommer i resar-
formeln och om objektet här är något annat än rúnaR är det svårt att avgöra 
vad som egentligen avses. Har den som står som subjekt i satsen själv huggit 
stenen, eller har ordet använts i stället för »lät göra» e.dyl.? En tredje variant 
kan man finna på föremål som t.ex. en bennål från Trondheim (N A280 = 
N 839), som bär texten: (fvn.) Eiríkr gerði spítu á hafi »Eirik gjorde spøta på 
havet» (Hagland ms). Texten handlar här givetvis om tillverkningen av 
själva föremålet och inte inskriften. Visserligen är det ganska troligt att till-
verkaren och ristaren i detta fall är en och samma person, men eftersom inte 
skriften står i centrum, har jag valt att ställa denna typ av inskrifter utanför 
min korpus. Liknande problem förekommer även ibland vid verb som sætia 
och vinna. Dessa tre verb kommer därför att diskuteras i ett separat avsnitt 
(se 4.3). 

Eftersom jag har för avsikt att även undersöka ristarformelns placering i 
texten och på skriftytan, har dessa båda kriterier inte använts vid urvalet. 
Vissa defekta ristarformler kan däremot i litteraturen ha identifierats på detta 
sätt och ingår därigenom i mitt grundmaterial. De kommer dock i de fall där 

Tabell 1. En sammanställning av verbformerna i runinskrifterna utifrån deras funk-
tion baserad på innehållsförteckningen i Ebel (1963:I f.). Observera att Ebel har 
blandat fornvästnordiska och urnordiska former samt att det förekommer ett enstaka 
latinskt verb. 

1. Das 
Schriftwesen 
 
Die Bezeich-
nungen für 
»schreiben» 

 
 
 
Die Bezeich-
nungen für 
»färben» 

2. Verben, die 
ausschliesslich 
die Errichtung 
oder Her-
stellung des 
Schriftträgers 
bezeichnen 

3. Ausdrücke, 
die sowohl das 
Anbringen von 
Zeichen wie 
auch die 
Errichtung von 
Zeichenträgern 
bezeichnen 

4. Verben des 
Deutens, 
Lesens und 
Weihens 

1. wrítan/ríta 1. fá (*faihjan) 1. reisa 1. taujan 1. ráða 
2. rísta/rista 2. rjóða 2. rétta 2. wurkian 2. kunna 
3. marka 3. steina 3. leggja 3. gera 3. lesa 
4. skera 4. penta 4. standa 4. vinna 4. und-neman 
5. grafan  5. telgja 5. hôggva 5. vígja 
6. skrifa   6. setja  
   7. berja  
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verbet saknas att hamna utanför den säkra delen av materialet (se vidare 
3.3.3). 

3.3.2 Typindelning 
Inom ristarformeln ryms med min definition flera olika varianter, och det är 
därför nödvändigt att dela upp materialet i ett antal typer (se Tabell 2). Efter-
som materialet i huvudsak består av minneinskrifter utförda i sten har jag i 
första hand utgått från de varianter som förekommer i detta material. Som 
typ A uppfattar jag de fall där en ristarformel har fått ersätta en resarformel 
som exempelvis på U 123†: Sigfastr ok Ærnfastr þæiR hioggu at sik »Sigfast 
och Ärnfast de högg efter sig». Inskrifter som är formulerade på detta sätt 
har ibland antagits svara mot ett lét/létu haggva eller rísta, men jag har i ett 
inledningsskede valt att inkludera alla dessa inskrifter och diskutera de en-
skilda fallen senare i avhandlingen.  

Med typ B avser jag det som traditionellt har uppfattats som en ristarsig-
natur. För att en text skall föras till denna typ måste ristarformeln förekom-
ma tillsammans med en annan text. I en minnesinskrift innebär detta att den 
är skild från resarformeln. Som exempel kan nämnas U 1007 Visteby, Rasbo 
socken: Auðbiôrn lét rétta stæin æftiR faður sinn Sigbiôrn. Manni/Máni rísti 
rúnaR »Ödbjörn lät uppresa stenen efter sin fader Sigbjörn. Manne/Måne 
ristade runorna». Emellanåt när monumentet består av flera stenar, kan dock 
resarformeln finnas på en annan sten, vilket t.ex. är fallet med runstensparet 
U 267 och U 268 vid Harby i Fresta socken. 

En ristarformel av typ B kan ibland vara utbyggd med ytterligare upp-
lysningar, t.ex. genom att följas av prepositionen æftiR + ett personnamn 
eller en släktskapsbeteckning, t.ex. Þialfi ok Órøkia hioggu rúnaR æftiR bró-
ður sinn (U 948). Eftersom denna typ är av särskilt intresse i detta samman-
hang, har jag valt att uppfatta den som en undertyp, som kan kallas signatur 
med dedikation. Denna har fått beteckningen BI och liksom för ristarformler 
av typ B måste den förekomma tillsammans med en annan texttyp (företrä-
desvis en resarformel). Som ytterligare en undertyp har jag räknat de fall där 
ristarsignaturen är integrerad i en sats som anger på vems initiativ ristningen 
har utförts, t.ex. Stóðkæll bað Óþvagin haggva »Stodkell bad Otvagen 
hugga» (U 1102† Svista, Bälinge socken). Formler av denna typ har fått 
beteckningen BII. 

En ristarformel kan även uppträda utan någon annan språklig kontext och 
den kan då inte föras till någon av de ovan nämnda grupperna. Denna typ är 
särskilt vanlig på föremål och kan exemplifieras med inskriften på ett sten-
sänke från Reve i Bore sogn (N 230): Arnkætill Gædda ræit rúnaR »Arnkättil 
Gädda ristade runorna». Typen får i det följande beteckningen C. 

Till dessa typer bör läggas ytterligare en, nämligen ensamstående namn 
som har tolkats som förkortade ristarformler eller ristarsignaturer. Dessa 
uppträder ibland sist i vikingatida minnesinskrifter, som på Sö 312: Holm-
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fastr lét braut ryðia ok bró gærva æftiR Gamal, faður sinn, sum byggi i 
Næsbý. Guð hialpi and hans. Øystæinn. »Holmfast lät röja väg och göra bro 
efter Gammal, sin fader, som bodde i Näsby. Gud hjälpe hans ande. Östen». 
Det är givetvis inte säkert att alla dessa namn skall tolkas som ristarformler, 
men de har preliminärt klassificerats som en ristarformel av typ D. Egentli-
gen borde de fall, där det ensamstående namnet står tillsammans med en an-
nan text, uppfattas som en undertyp till ristarformel B, men eftersom det 
många gånger är osäkert om det verkligen rör sig om namnet på ristaren, har 
jag valt att låta dessa bilda en egen kategori. 22 

Ibland kan det vara svårt att dra gränserna mellan de ovan nämnda typer-
na, vilket främst beror på att materialet är fragmentariskt. Jag har då angivit 
olika alternativ i klassificeringen, t.ex. A/BI, där det sannolikaste alternativet 
i möjligaste mån har satts först. Vid genomgången av materialet har jag först 
försökt etablera en så säker text som möjligt för varje inskrift med ut-
gångspunkt i litteraturen. Därefter har jag i tveksamma fall prövat huruvida 
den gällande tolkningen kan accepteras eller om den möjligen skall ersättas 

                                                      
22 I samband med insamlingen av materialet har jag också tagit med rena tillverkarsignaturer 
av typen Gunnhildr gærði snáld (N 188) och givit dem beteckningen E. De vikingatida exem-
plen är dock mycket få och dessa kommer inte att redovisas närmare i denna avhandling. 

Tabell 2. Sammanställning av indelningen av ristarformler. 

Typ Karakteristik Exempel 
A Ristarformeln står i stället för en 

förväntad resarformel. 
Sigfastr ok Ærnfastr þæiR hioggu at 
sik. (U 123†) 

B Ristarformeln står vid sidan av en 
resarformel, minnesformel eller 
annan text. Typen motsvarar det man 
tidigare normalt har uppfattat som en 
ristarsignatur. 

Auðbiôrn lét rétta stæin æftiR faður 
sinn Sigbiôrn. Manni/Máni rísti 
rúnaR. (U 1007) 

BI En ristarformel av typ B, som är 
utvidgad med en dedikation (prep. + 
personnamn och/eller ett substantiv 
som anger släktskap eller social 
relation) 

StyðingR/StøðingR lét ræisa stæin 
æftiR Árna, sun sinn. Hann fór 
hvart(?) land. Þialfi ok Órøkia 
hioggu rúnaR æftiR bróður sinn. 
(U 948) 

BII En ristarformel av typ B, men där en 
uppdragsgivare också finns angiven 
(genom verben biðia eller láta) 

HrólæifR ok Gás ok Fastlaug létu 
ræisa stæin æftiR Guðstæin, faður 
sinn. Stóðkæll bað Óþvagin haggva. 
(U 1102†) 

C Hela inskriften utgörs av en 
ristarformel. 

Arnkætill Gædda ræit rúnaR. 
(N 230) 

D Ensamstående namn i slutet av en 
inskrift som står som komplement 
till en resarformel eller 
minnesformel. 

Holmfastr lét braut ryðia ok bró 
gærva æftiR Gamal, faður sinn, sum 
byggi i Næsbý. Guð hialpi and hans. 
Øystæinn. (Sö 312) 
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med någon annan. En del av dessa frågor tas upp i diskussionen av läsnings- 
och tolkningsproblem i kap. 4, medan andra diskuteras i samband med de 
olika formeltyperna i kap. 5. Iakttagelser och omvärderingar som är av min-
dre vikt har samlats i ett geografiskt ordnad bilaga i slutet (Bilaga 1).  

3.3.3 Tolkningsmetodik och gruppindelning 
Beträffande tolkningen av inskrifterna är min utgångspunkt i likhet med tidi-
gare forskare (t.ex. Williams 1990:13 f.) att man i första hand måste förutsät-
ta att en runföljd är korrekt ristad och i det längsta avstå från anta att det rör 
sig om felristning. Detta innebär givetvis inte att sådana skulle saknas i ma-
terialet, bara att denna utväg först får prövas när alla andra möjligheter är 
uttömda (jfr Lagman 1989:36 f.). Det är också viktigt att de antaganden man 
gör om en viss runas ljudvärde helst också stämmer med inskriftens ortografi 
i övrigt. Om det inte finns ett tillräckligt jämförelsematerial i inskriften, bör 
det helst kunna styrkas genom paralleller i inskrifter, som antingen är utförda 
av samme ristare eller som tillhör samma område och tid. Däremot anser jag 
att man måste vara försiktig med att förutsätta ovanliga ljudbeteckningar, 
såvida de inte kan visas utgöra en del av den aktuelle ristarens repertoar. 
Dessutom bör man vara vaksam mot tolkningar som förutsätter kombinatio-
ner av mycket ovanliga skrivningar (jfr Peterson 1991:164). Den tolkning 
som presenteras skall även resultera i en text med ett ordförråd som kan 
antas ha funnits i fornspråken och med en korrekt syntax. Det bästa är givet-
vis om det går att styrka tolkningen med exempel från andra samtida run-
inskrifter, men eftersom det kända ordförrådet är förhållandevis litet kan 
detta inte vara något absolut krav. Troligen verkar det mer hämmande på 
tolkningen, om man alltid måste finna en exakt motsvarighet till det aktuella 
ordet eller konstruktionen i någon annan runinskrift.  

Slutligen bör tolkningen också kunna motiveras sakligt. De vikingatida 
minnesinskrifterna är som nämnts ofta uppbyggda efter ett bestämt mönster 
med formelartade uttryck, och förmodligen har det redan bland de vikingati-
da läsarna funnits en uppfattning om vilken typ av information man kunde 
förvänta sig att finna i dessa inskrifter. Samtidigt finns det inskrifter som helt 
bryter detta mönster och förmedlar ett annat innehåll i en annan form. Att tro 
att en inskrift alltid skall följa en viss mall stänger dörren för tolkningsalter-
nativ som är formellt möjliga, men kanske oväntade med utgångspunkt från 
vår nuvarande kunskap om materialet. Kan man ge en rimlig motivering till 
denna tolkning utifrån sakförhållanden som antingen fortfarande går att iakt-
ta eller åtminstone göras troliga, är en sådan tolkning också värd att fram-
föra. 

Vid bedömningen av inskrifterna i mitt material har jag valt att dela in det 
i fyra grupper beroende på hur pass säker jag har bedömt läsningen och tolk-
ningen av den aktuella inskriften. Odiskutabla ristarformler har förts till 
grupp 1. Vissa av dessa kan innehålla tolkningsproblem, t.ex. vad det gäller 
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personnamn, men så länge detta inte påverkar förståelsen av texten som hel-
het har de inkluderats i denna grupp. Grupp 2 omfattar formler som even-
tuellt skulle kunna tolkas annorlunda, men där en ristarformel ändå utgör det 
troligaste alternativet. Till grupp 3 har jag fört de inskrifter som möjligen 
kan innehålla en ristarformel, men där detta inte går att avgöra med någon 
säkerhet. I den sista gruppen (grupp 4) samlas inskrifter som helt kommer att 
uteslutas ur mitt material. Ofta beror det på osäkra eller felaktiga läsningar, 
ibland på feltolkning. 

Inskrifterna i grupp 1 och 2 utgör alltså mitt huvudmaterial, medan in-
skrifterna i grupp 3 emellanåt kommer att användas som komplement. I det 
senare fallet handlar det mest om att konstatera om detta material förändrar 
eller bekräftar bilden i huvudmaterialet. 

3.3.4 Hypotetiska ristargrupper 
I det följande kommer jag vid olika tillfällen få anledning att undersöka för-
delningen av olika drag, dels mellan olika geografiska områden, dels i för-
hållande till runristare med olika produktivitet. Att fastställa något objektivt 
mått för det senare är omöjligt med tanke på att många ristningar är osigne-
rade och att det aldrig råder fullständig enighet om vilka ristningar som skall 
attribueras till en viss ristare (Axelson 1993 passim). Dessutom har vi inte 
någon möjlighet att avgöra hur stor del av materialet som kan ha gått för-
lorat. Jag har därför valt att i stället räkna antalet kända signerade ristningar 
och utifrån dessa upprätta ett antal hypotetiska ristargrupper enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Hypotetiska ristargrupper. 

Ristargrupp Antal signerade ristningar 
 1 1–2   
 2 3–5   
 3 6–10   
 4 ≥ 11   

Gränsdragningarna mellan de olika grupperna måste givetvis bli ganska god-
tycklig, och ett enstaka nyfynd kan komma att förflytta en ristare från en 
grupp till en annan. Hos flera ristare förekommer dessutom parstens- eller 
flerstensmonument, där endast en av ristningarna bär signaturen. Man kan 
här diskutera om de osignerade stenarna också skall inkluderas. Det är dock 
inte alltid helt enkelt att avgöra om alla stenar i ett antaget flerstensmonu-
ment verkligen hör ihop. Jag har i detta fall valt att uppfatta de sammanhö-
rande stenarna som ett  signerat monument, vilket i praktiken innebär att en-
dast den sten som bär signaturen räknas. 

Antalet signerade ristningar ger endast en grov fingervisning om ristarens 
produktivitet, eftersom motivationen att förse stenarna med signatur uppen-
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barligen har varierat. Man kan dock utgå från att grupp 1 i huvudsak omfat-
tar ristare med en liten produktion, medan grupp 4 bör innehålla de mest pro-
duktiva ristarna. Givetvis kan det emellanåt dölja sig produktiva ristare även 
i grupperna med få signerade ristningar. Fot har endast signerat sina verk i 
sju säkra fall och hamnar alltså i ristargrupp 3, trots att man kan misstänka 
att hans totala produktion snarare skall jämföras med ristarna i grupp 4 (se 
sammanställningen hos Axelson 1993:28 ff.). På samma sätt måste den upp-
ländske ristaren Erik på grund av sin enda kända signatur (U 1165) upptas i 
grupp 1 även om hans totala produktion kan uppgå till ett 20-tal ristningar 
(se Stille 1999b:204 ff., jfr Quak 2003). För den typ av jämförelser som jag 
avser att göra kommer dessa undantag sannolikt att spela en mindre roll, och 
fördelarna med denna enkla och i huvudsak objektiva klassificering över-
väger. 

Ett drag av subjektivitet kommer dock in i de fall där vi har ristare som 
bär samma namn. Ett känt fall är ristningarna med ristarnamnet Öpir, och de 
har grupperats på en mängd sätt (se Åhlén 1997:37, 50 ff., Herschend 1998, 
Kitzler 2002 paper IV). Jag vill här – i enlighet med en tidigare undersök-
ning (Källström ms B) – endast räkna med två ristare med detta namn: en 
lokalt verksam ristare i Södermanland som är belagd i signaturen på Sö 11 
samt den kände uppländske ristaren Öpir.23 Det har även föreslagits att det 
bakom de mellansvenska stenar som bär ristarnamnet Åsmund egentligen 
döljer sig två olika personer (Signe Horn Fuglesang 1998:208 f.), vilket har 
motiverats av att materialet efter ornamentiken kan delas i två distinkta 
grupper. Denna hypotes tar dock inte hänsyn till de stora ortografiska 
överensstämmelserna mellan grupperna även om Fuglesang (1998:209) näm-
ner att den märkliga skrivningen osmunrt för Ásmundr med en omkastning 
av de två sista runorna används av båda ristarna. Det sistnämnda draget är i 
runinskrifterna endast känt från stenar signerade med namnet Åsmund och är 
i sig ett tillräckligt bevis för att det inte rör sig om två olika personer.24 I 
enlighet med en annan tidigare undersökning (Källström 1999) anser jag det 
också sannolikt att de fyra ristare med namnet Torbjörn som tidigare har 
antagits vara verksamma i Uppland och Södermanland kan reduceras till två. 
Ett problem utgör de ristningar som bär ristarnamnet Svæinn och som 
Axelson (1993:63 ff.) på grundval av uppgifter i litteraturen har fördelat på 

                                                      
23 Min undersökning utgår från U 1022 Storvreta, Ärentuna socken, som tycks ha burit ristar-
signaturen ØpiR rísti rúnaR (se Bilaga 1). Beträffande ornamentiken finns egentligen inga be-
röringspunkter med Öpir, men i ortografin finner man flera ovanliga skrivningar, vilka märk-
ligt nog också används av den »riktige» Öpir, t.ex. inskott av oetymologiskt /h/ framför vokal 
i runföljden akhun Hákon, växling mellan skrivningarna uk och auk för ok, utelämnande av 
konjunktion mellan två av resarnamnen m.m. Jag menar därför att denna ristning enklast kan 
förklaras som ett ungdomsverk av Öpir och att samma sak kan gälla de omdiskuterade U 896 
och U 940 där signaturen lyder Réð rúnaR ØpiR (om denna se 7.2.3.1). 
24 Gräslund (2006:129) menar att det antingen rör sig om »one artist/carver who followed the 
stylistic development of the time or two different carvers, one active prior to the middle of the 
century, the other in the second half of the century». 
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sex olika personer. Jag har valt att med vissa modifieringar följa denna 
indelning, även om jag är medveten om att det finns en del problem och att 
det egentligen krävs en specialundersökning av de aktuella stenarna.25 En 
sådan har också efterlysts av Axelson (1993:6). Inte heller ett relativt 
ovanligt namn är någon garant för att det rör sig om samma ristare. Namnet 
Brandr finns exempelvis belagt nio gånger i runinskrifterna och avser i en 
tredjedel av fallen ristaren av stenen (Öl 28, U 1067 och Hs 11). Dessa 
stenar står dock i tre olika landskap och av ornamentik och ortografi att 
döma finns det inte någon anledning att anta att det skulle röra sig om 
samma person.  

3.3.5 Jämförelsematerial 
Betraktar man de uppgifter som är knutna till de vikingatida runristarna iso-
lerade, säger de för det mesta inte särskilt mycket, utan det krävs ett jämfö-
relsematerial. Det naturligaste är att hämta detta material från runinskrifterna 
och i huvudsak ställa uppgifter om runristarna mot den information som 
förekommer om andra personer i runtexterna. I det senare fallet rör det sig 
som bekant främst om de som runstenarna har tillägnats och deras familjer. 
Givetvis kan detta inte antas ha varit någon homogen grupp av människor 
som kan placeras i ett bestämt samhällsskikt. I stället måste man räkna med 
skillnader i tid och rum, där runstensresandet under en period eller inom ett 
visst område kan ha varit förbehållet ett fåtal för att i en annan tid och på en 
annan plats vara en socialt mera spridd företeelse. Samtidigt utgör uppgifter-
na om dessa personer ett samtida vittnesbörd av vilka verksamheter eller 
egenskaper som har ansetts viktiga att fästa i skrift. Eftersom runristaren all-
tid har haft någon sorts relation till uppdragsgivaren utgör uppgifter om den 
senare och dennes familj också en viktig bakgrundsinformation. Det är t.ex. 
intressant om de uppgifter som uppträder om runristarna också kan användas 
om andra personer i runinskrifterna eller om det finns information om 
uppdragsgivarna som aldrig verkar förekomma i anslutning till namnet på 
ristaren. Just uppgifterna om runstensresarna är viktiga, eftersom de ju själva 
måste ha kunnat påverka hur de omnämns i texterna. Det räcker dock inte 
här med ett konstaterande, utan man måste i möjligaste mån också försöka 
tolka och förklara de likheter och skillnader som uppträder i materialet. 

Även jämförelser med uppgifter i inskrifter från andra perioder kan ibland 
vara upplysande och gör det möjligt att avgöra om det mönster som man tyc-
ker sig skönja är en rent vikingatida företeelse eller om det finns paralleller i 
föregående eller följande perioder. För mitt undersökningsobjekt är det gi-
vetvis i första hand det ganska rika materialet av medeltida ristarformler som 
är av intresse. 

                                                      
25 Hit hör bl.a. att ristaren på en av stenarna bevisligen bär namnet Stæinn och inte Svæinn. Se 
8.1.1. 
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3.3.6 Attribuering 
Denna avhandling har till första syfte att behandla de ristningar som bär en 
ristarformel och som alltså för det mesta kan knytas till en viss person. De 
signerade ristningarna utgör som bekant en ganska liten del av det totala ma-
terialet. Det övriga materialet är dock inte helt anonymt, utan det är ofta möj-
ligt att attribuera osignerade stenar till kända ristare. Även om dessa attribue-
ringar har en lång tradition inom runforskningen, systematiserades och ren-
odlades tillvägagångssättet först av Thompson (1975).26 För att bedöma en 
ristning utgick han från olika kriterier som kan sammanfattas under beteck-
ningarna ornamentik, huggningsteknik, runformer, skrivningar och formu-
lering (Thompson 1975:10). Thompsons arbetsmetod var att först undersöka 
de säkert signerade ristningarna och därefter jämföra dragen i de tänkbara 
osignerade ristningar med dessa. De attributeringsstudier som har gjorts efter 
Thompson har i huvudsak använt samma kriterier, även om vissa modifie-
ringar har gjorts. Exempelvis vill Gustavson & Selinge (1988:50) uppfatta 
det övergripande arrangemanget av runslingan som ett särskilt kriterium 
(design), skilt från utformningen av de ornamentala detaljerna. De vill inte 
heller inkludera valet av stenart och den eventuella bearbetningen av denna 
under huggningsteknik som Thomson har gjort, utan för dessa uppgifter till 
rubriken stenfångst. 

Olika forskare lägger också olika vikt vid kriterierna. Själv anser Thomp-
son (1975:79 ff.) att runformer och ornamentik är mest avgörande och där-
efter ortografiska egenheter, medan formulering och huggningsteknik till-
mäts en mindre betydelse. Han framhåller dock att »no criterion can be dis-
regarded when its evidence speaks for or against an attribution» (Thompson 
1975:81) och att alla kriterierna måste vägas samman vid en ristarbestäm-
ning. Andra väljer att betona andra kriterier som skäl till attribueringen. 
Åhlén (1997:141) granskar exempelvis de ristningar som eventuellt skall till-
skrivas Öpir utifrån främst ortografiska egenheter och ordval, men tar även 
hänsyn till runformer och ornamentik.27 Stille (1999b:154 f.) menar att det är 
viktigt att varje kriterium kan tillämpas på så många stenar som möjligt och 
att dessa måste avse olika delar av ristningen som ornamentik, runformer, or-
tografi och formulering. Av de tio kriterier som han ställer upp för sin egen 
undersökning (se Stille 1999b:155) avser hälften drag med anknytning till 
ristningens design och ornamentik, två runformer och skiljetecken, ett be-
teckningen för ett urval av språkljud samt två ordval, varav ett också inklu-
derar stavningen av prep. æftiR, vilket bör räknas till ortografin. Viktigt är 
också att Stille (1999b:154) betonar att det enskilda kriteriet knappast är ut-
slagsgivande, utan att det är kombinationen av flera kriterier som blir avgö-

                                                      
26 För en översikt av tillvägagångssättet i den äldre litteraturen se Thompson 1975:168 ff. 
27 För en översikt av urvalskriterierna hos några andra forskare se t.ex. Åhlén (1997:138 ff.) 
och Stille (1999:152 ff.) 
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rande. Själv har jag i en tidigare studie (Källström 1999:10) gjort det första 
urvalet utifrån design och ornamentik och därefter undersökt de övriga krite-
rierna. Förmodligen är det dock bättre att arbeta i flera steg där ett första ur-
val görs utifrån ornamentala kriterier, vilket sedan ställs mot bruket av run-
former och skiljetecken samt eventuellt också huggningsteknik. Först där-
efter bör drag som t.ex. ortografi och formulering granskas. Detta betyder att 
de rent språkliga dragen hålls utanför attribueringsprocessen så länge som 
möjligt, vilket förmodligen är en fördel för den som vill studera den språk-
liga variationen hos en viss ristare. 

Det råder inte heller någon enighet vilket material man skall utgå ifrån. 
De flesta har dock med mönster från Brate (1925) och Thompson (1975) valt 
att först undersöka de signerade ristningarna och därefter jämföra potentiella 
osignerade ristningar med dessa. Urvalet av de senare kan dock ofta bli lite 
subjektivt, även om de flesta granskare förmodligen först har gått igenom 
hela materialet från ett större område. Åhlén (1997:140 f.) prövar att göra ett 
mer objektivt urval genom att med utgångspunkt i de signerade ristningarna 
ställa upp 11 olika kriterier för möjliga Öpirristningar och sedan granska 
dessa i tre steg. Problemet med denna metod är att hon tvingas behandla en 
stor mängd ristningar som inte har någon som helst likhet med ristningar av 
Öpir samtidigt som några egentligen rätt troliga Öpirstenar inte alls kommer 
med i undersökningen. Stille (1999b:156) utgår i sin undersökning från 
samtliga ristningar inom ett område och samlar dessa utifrån sina kriterier i 
grupper, utan att hänsyn tas till vilket ristarnamn som förekommer på stenen. 
Detta får till följd att vissa av grupper kommer att innehålla signaturer av 
flera ristare, vilket kräver specialförklaringar. 

Som nämnts kretsar min avhandling kring det material där runristaren 
själv framträder med namn, men jag kommer framför allt i kap. 9 att få an-
ledning att även beröra ristningar som har eller kan attribueras till en viss ris-
tare. Attribueringsundersökningar kräver ofta långa resonemang, utförliga 
exemplifieringar och gärna också direkt tillgång till ett bildmaterial, vilket 
inte minst framgår av min egen studie från 1999. Något sådant har det inte 
funnits plats för i detta sammanhang och jag har därför varit tvungen att be-
gränsa mig. I möjligaste mån har jag försökt luta mig mot resultatet av tidi-
gare undersökningar, även om jag kanske inte är helt överens i alla enskild-
heter. Beträffande de ristare som verkat i mindre skala saknas dock sådana i 
flera fall med undantag för Brates studie från 1925 eller de uttalanden som 
kan finnas i de enskilda artiklarna i SRI. Här har jag ofta valt att hänvisa till 
Axelson (1993), som innehåller en sammanställning av de olika åsikterna i 
den tidigare litteraturen, men utan egna värderingar. I några få fall kommer 
jag dock att översiktligt redovisa vilka ristningar jag tror kan knytas till en 
ristare och även ge ett urval av argument för dessa attribueringar baserade på 
främst ornamentala och grafiska drag. På grund av utrymmet måste dessa 
sammanställningar bli ganska skissartade och de får betraktas som provisori-
ska i väntan på mer detaljerade undersökningar. 
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3.4 Dateringsfrågor  
Även om denna avhandling i huvudsak är begränsad till vikingatiden och en 
period på ungefär fyra århundraden, är det önskvärt att emellanåt kunna ar-
beta med en finare tidsindelning. De säkra hållpunkterna i form av historiskt 
daterbara runinskrifter är som bekant mycket få. I de olika korpusverken har 
det därför utarbetats relativa kronologier baserade på olika typer av kriterier 
(för en översikt av kriterierna och de kronologiska problem som är för-
knippade med dessa se Palm 1992:22 ff.). Att applicera dessa indelningar på 
materialet utan en djupare diskussion är knappast lämpligt. Jag har därför 
valt att koncentrera mig på en enklare indelning i ett äldre och yngre skede, 
vilket åtminstone på östnordiskt område verkar möjligt att göra på runtypo-
logiska grunder. För datering av steninskrifter från den senare delen av vi-
kingatiden har ofta ornamentiken utnyttjats. Inom detta område har det under 
den senaste femtonårsperioden skett stora landvinningar genom det förslag 
till arkeologisk stildatering av de mellansvenska runstenarna som har utar-
betats av Anne-Sofie Gräslund, och som hon har presenterat i flera artiklar 
(t.ex. Gräslund 1991, 1992, 1994, 1998). Denna typologi har också använts 
som dateringsunderlag i både arkeologiska (t.ex. Zachrisson 1998, Lager 
2002) och runologiska studier (t.ex. Stille 1999b, Larsson 2002). 

3.4.1 Runtypologisk datering 
Traditionellt har man räknat med att den vikingatida runraden i huvudsak 
uppträder i två olika varianter: långkvistrunor och kortkvistrunor. Visserli-
gen är detta en modern indelning och det kan diskuteras hur skarp boskillna-
den mellan varianterna egentligen har varit (se Barnes 2006), men åtminsto-
ne på danskt och svenskt område bör de åtminstone kan användas för en 
grov skiktning av materialet i ett äldre och ett yngre vikingatida skede.  

I Danmark utgörs det äldre skiktet av runstenar av s.k. Helnæs-Gørlevtyp, 
som består av långkvistrunor, men som karakteriseras av att ett antal runfor-
mer från den äldre runraden ännu är i bruk (se DR:1020 ff., 1035 f., Moltke 
1985:150 ff.). Enligt ett tilltalande förslag av Stoklund (1996:200) bör man 
dock skilja inskrifterna av Helnæstyp, som har runformerna H h, h A och M 
m, från dem som tillhör Gørlevtypen, där motsvarande tecken uppträder i de 
förenklade formerna h h, a a och ´ m. De förra bör åtminstone av typolo-
giska skäl tillhöra ett äldre skikt. Åsrunan (o) har formen A i båda systemen. 
I DR:1022 dateras stenarna i Helnæs-Gørlevgruppen från ca 800 (el. 750) till 
ca 900. Fyndet av Ribekraniet med en stratigrafisk datering till ca 720 visar 
dock att den första tidsgränsen måste flyttas bakåt. För den senare saknas 
ännu säkra dateringar på arkeologisk grund. 

Även på svenskt område går det att göra en liknande indelning i ett äldre 
och ett yngre skikt. Det förstnämnda utgörs i huvudsak av inskrifter ristade 
med kortkvistrunor, medan det senare domineras av långkvistrunorna. Bland 
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de inskrifter med kortkvistrunor, som kan dateras arkeologiskt och som inne-
håller den ursprungliga varianten med oppositionerna š h : ¸ m och Ê o : Ì b, 
tillhör ingen tiden efter år 1000, vilket tyder på att detta system då har gått ur 
bruk. Däremot lever teckenformerna N n, ƒ a, c s och T t vidare och används 
i fortsättningen tillsammans med runor av långkvisttyp.28 Övergången blir 
särskilt tydlig om man jämför de daterbara runinskrifterna från Birka med de 
runfynd som har gjorts i Sigtuna. Birka antas ha övergivits omkring 970 
(Jansson 1990:592), vilket i stort sett sammanfaller med grundandet av Sig-
tuna (Tesch 2005:404). De flesta av inskrifterna från Birka är ristade med 
kortkvistrunraden, och i de fall där föremål kan dateras arkeologiskt tillhör 
de 800- eller 900-talet.29 Det hittills äldsta runfyndet från Sigtuna utgörs av 
en trästicka (U NOR2001;21), som på stratigrafiska grunder har daterats till 
990-talet. Talande nog består inskriften här av långkvistrunor (Gustavson 
2003:21). Det verkar därför rimligt att räkna med att de flesta svenska run-
stenar med enbart kortkvistrunor har tillkommit före 900-talets utgång. 

3.4.2 Arkeologisk stildatering 
Beträffande den arkeologiska stildateringen kommer jag här endast att uppe-
hålla mig vid Anne-Sofie Gräslunds typologi, vilken är av störst betydelse 
för denna studie (för en mer utförlig beskrivning av typologin se t.ex. Gräs-
lund 1998). Gräslund utgår från utformningen av olika ornamentala detaljer, 
framför allt rundjurets huvud, och delar in ristningarna med djurornamentik 
(de zoomorfa ristningarna) i fem grupper i de fall rundjurets huvud är av-
bildat i profil (benämnda Pr 1–5).  

För att skapa en relativ kronologi har Gräslund (1992:192 ff.) undersökt 
genealogiska kopplingar mellan ristningarna som tillhör olika stilgrupper, 
och hon har med utgångspunkt från väldaterat arkeologiskt material också 
givit ett förslag till absolut datering av stilgrupperna (Gräslund 1992:195 ff.). 
I Tabell 4 finns en sammanfattning av resultatet av dessa undersökningar ba-
serad på Gräslund (1998:86). 

Två grupper faller utanför denna kronologi. Den ena utgörs av de ristning-
ar där ornamentik i stort sett saknas och där runslingan har rak avslutning 
(Rak). Beträffande dessa stenar skriver Gräslund (1992:195) att hon »accep-
terar […] den gängse uppfattningen att de är de tidigaste». Den andra grup-
pen utgörs av de s.k. korsbandstenarna (Kb), där de båda slingändarna bildar 
basen till ett kors på stenens mittyta. Dessa stenar har behandlats i en uppsats 
av Erik Lindblad & Katarina Wirtén och dateras där till den förra hälften av 
1000-talet (Lindblad & Wirtén 1992:50). Dessa uppfattningar har i regel 

                                                      
28 Undantagsvis förekommer också kortkvistvarianterna av R (t.ex. Öl 56, Öl Köping69) och b 
(t.ex. U 585†, U 1139). 
29 U ANF1937;163: »Osebergstid» dvs. »800-talets förra del och mitt» (Nordén 1937:161), 
U NOR2001;24: »900-talet» (Gustavson 2003:23). 
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utan någon större diskussion accepterats i den senare litteraturen (se t.ex. 
Zachrisson 1998:124, Lager 2002:85).  

Stilbestämningarna av det vikingatida runstensmaterialet i Mälardalen 
samlades ursprungligen i en databas med namnet Mälsten, där dessa var ut-
förda av flera olika personer efter Gräslunds system. Databasen har dock 
senare reviderats av Anne-Sofie Gräslund och Linn Lager och dessa stilbe-
stämningar har också gjorts tillgängliga i Samnordisk runtextdatabas. Efter-
som uppgifterna i det senare fallet är fullständigare och mer lättåtkomliga 
kommer jag i det följande att utnyttja runtextdatabasen som källa för dessa. 

Att Gräslunds typologi har stora fördelar kan inte förnekas och jag kom-
mer att använda den i en del av mina analyser. Jag vill dock inte helt okri-
tiskt anamma den utan att först diskutera en del svårigheter som man bör 
vara medveten om. Att detta avsnitt har blivit ganska detaljerat, kan moti-
veras av den spridning som dateringsmetoden har fått, samtidigt som de kri-
tiska rösterna har varit mycket få (se dock Fuglesang 1998, Källström 1998: 
11, 1999:13 f.). Enligt min mening finns de största problemen i de två 
ristningsgrupper som Gräslund inte själv närmare har behandlat, nämligen 
Rak och de s.k. korsbandsstenarna, men även förhållandet mellan de zoo-
morfa ristningsgrupperna (Pr 1–5) kan behöva diskuteras ur olika aspekter. 

3.4.2.1 Stilgruppen Rak 

Enligt Samnordisk runtextdatabas finns 30 sörmländska och 56 uppländska 
runristningar som har klassificerats som Rak, även om vissa av bestämning-
arna är försedda med frågetecken. Från Gästrikland upptas tre exempel, 
medan typen tycks saknas i Västmanland.30  

Avsaknaden av ornamentik har i regel setts som ett tecken på ålderdom-
lighet, men det är tydligt att man åtminstone i Uppland måste räkna med att 
en del av dessa ristningar har tillkommit relativt sent. Som jag har påpekat i 
andra sammanhang (Källström 1998:11, 1999:13) förekommer rak avslut-
ning av runbanden även på de tidigmedeltida gravhällarna i Uppland och det 
finns även resta stenar och ristningar i fast häll som tycks imitera just denna 

                                                      
30 Däremot är denna typ av ristningar vanlig längre söderut. Från Östergötland och 
Västergötland anförs t.ex. i Samnordisk runtextdatabas 97 respektive 86 exempel. 

 

 
Tabell 4: Absolut datering av de zoomorfa stilgrupperna enligt Gräslund (1998: 
86). 

Stilgrupp Förslag till absolut datering 
Pr 1 ca 1010–1040 
Pr 2 ca 1020–1050 
Pr 3 ca 1050–1080 
Pr 4 ca 1070–1100 
Pr 5 ca 1100–1130 
Fp samtidig med Pr 1 och Pr 2, ca 1010–1050. 
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typ av monument. Som exempel kan nämnas runstenarna U 92 och U 214 
samt runhällen U 146. Dessa ristningar är dessutom försedda med ett stav-
kors, vilket också finns på flera av de tidigmedeltida gravmonumenten i 
Uppland (t.ex. U 64, U 413, U 440). Patrik Larsson (2002:25) har dessutom 
pekat på U 184 från Össeby-Garns kyrkogård, en rest sten av granit, där rist-
ningen utgörs av ett enkelt lodrätt runband med rak avslutning. Inskriften 
lyder: Hér liggR Húskarl »Här ligger Huskarl». Denna formulering anses 
bygga på den latinska formeln Hic iacet… och indikerar att stenen från 
början har varit rest vid en grav på kyrkogården (se t.ex. Palm 1992:144). 
Som Larsson påpekar tillhör de övriga två uppländska runstenar som bär 
formeln Hér liggR… (U 541, U 559) båda stilgruppen Pr 5 och bör alltså 
tillhöra början av 1100-talet. Larsson anser dock samtidigt att de allra flesta 
ristningar som förts till stilgruppen Rak är tidiga och att endast »ett fåtal […] 
bör vara sena» (Larsson 2002:25 not 18).  

Hela denna runstensgrupp borde göras till föremål för en mer noggrann 
studie, vilket det dock inte finns utrymme för i detta sammanhang. Jag nöjer 
mig därför med att konstatera att man t.ex. i det uppländska materialet kan 
urskilja flera olika grupper som sannolikt har tillkommit vid skilda tider. En 
sådan grupp kan exemplifieras med Birkastenen U 4, där inskriften är arran-
gerad i raka rader. Inskriften består av kortkvistrunor och bör som redan 
v. Friesen (1913:5 f.) har framhållit tillhöra tiden före Birkas övergivande, 
dvs. före omkring 970 (se ovan). Till samma ristningsgrupp skall sannolikt 
också räknas U 10 Dalby, Adelsö socken, där runorna har en liknande place-
ring men där inskriften till största delen består av långkvistrunor.31  

En annan mycket karakteristisk grupp utgörs av de inskrifter, där runban-
det har lagts i flera jämlöpande slingor i kombination med stort utarbetat 
kors. Dessa stenar som i litteraturen ofta har kallats de »oornamenterade» (v. 
Friesen 1913:29) eller »oornerade» runstenarna (Wessén 1960:11), förekom-
mer i stort sett bara inom det gamla Attundaland (se fig. 25 nedan), och de 
har en klar relation till ett antal stenar i Gräslunds stilgrupp Pr 1. Redan v. 
Friesen (1913:29 ff.) har fastslagit sambandet mellan dessa ristningsgrupper, 
och det finns inga skäl att betvivla att de båda tillhör början av 1000-talet. 
Beträffande stenar som kombinerar stavkorset med en slinga med rak avslut-
ning, som U 92, U 146 och U 214, tror jag, som nämnts, att man måste räkna 
med ett nära samband med de tidigmedeltida gravhällarna och att de har 
tillkommit i slutet av 1000-talet eller under 1100-talets början. Vid sidan av 
dessa tre rätt avgränsade grupper finns ytterligare ristningar som har förts till 
stilgruppen Rak, men där är det mer osäkert hur de skall tidfästas.32  

                                                      
31 Övriga stenar med kortkvistrunor i Uppland har av allt att döma haft samma utseende, men 
är mycket fragmentariskt bevarade: U 5, U 9, U 752. Dessutom bör nämnas U ATA3916/47 
Finsta, Skederids socken, som närmast skall jämföras med de danska runstenarna av Helnæs-
Gørlevtyp (se Källström ms D). 
32 Som exempel kan nämnas U 392, U 436(?), U 776 (Stille 1999b:81, ej stilbestämd i Sam-
nordisk runtextdatabas), U 1133†, U 1134, U Fv1976;108. 
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Man kan också fråga sig hur ristningar med ett helt slutet textband egent-
ligen skall uppfattas. I de fall där den nedre delen av runbandet har rektangu-
lär form, verkar man i runtextdatabasen ha fört inskrifterna till stilgruppen 
Rak (t.ex. Sö 147†, Sö 166, U 19, U 678), medan de ristningar där textban-
det har en rundad form i regel har lämnats utan stilbestämning (t.ex. Sö 129, 
Sö 300). Här kanske det skulle behövas ytterligare ett par stilgrupper i 
typologin. Slutligen bör det noteras att det finns enstaka ristningar som har 
uppfattats som tillhörande stilgruppen Rak, trots att de är så ofullständiga att 
man inte kan utesluta att djurornamentik har funnits.33 Någon gång kan den 
raka avslutningen av slingan dessutom bero på att inskriften just på denna 
punkt är defekt.34 Dessa ristningar bör man givetvis bortse ifrån. 

3.4.2.2 Korsbandsstenarna 

Lindblad & Wirtén (1992:3) räknade i sin undersökning med att inte mindre 
än 55 ristningar tillhörde gruppen korsbandsstenar, men i Samnordisk run-
textdatabas är antalet betydligt mindre. Här upptas endast 9 exempel från 
Uppland och 24 från Södermanland. 

Enligt Lindblad & Wirtén (1992:50) är korsbandsstenarna samtida med de 
fyra stilgrupperna Rak, Fp, Pr 1 samt Pr 2, och bör därför dateras från början 
av 1000-talet till århundradets mitt. Denna datering bygger till största delen 
på genealogiska kopplingar med runristningar tillhörande andra stilgrupper 
(Lindblad & Wirtén 1992:35 ff.), där de viktigaste består av parstensmonu-
ment i Södermanland.35 Att det här råder ett klart samband mellan korsbands-
stenar och runstenar där runslingan har rak avslutning kan knappast för-
nekas. Ett tydligt exempel utgörs av Sö Fv1982;235 Viby, Spelviks socken 
(Kb) och Sö 137 Aspa, Ludgo socken (Rak), som är tillägnade samma per-
son, men resta på olika platser, ett annat av parstensmonumentet Sö 
Fv1948;282 (Kb) och Sö 134 (Rak) vid Ludgo kyrka, som bär en samman-
hängande inskrift. I det senare fallet bör man dock uppmärksamma att 
stenmaterialet är sandsten och att de har påträffats vid en kyrka, vilket kan 
tyda på att rör sig om ett kyrkogårdsmonument som härrör från en relativt 
sen tid. Samtidigt omtalas ett brobygge i inskriften, vilket talar emot att 
placeringen vid kyrkan skulle vara den ursprungliga.36 

                                                      
33 U 95, U 327, U 408, U 422. Den fragmentariska Sö Fv1954;19 som har upptagits som Rak 
hör inte hit eftersom den bär djurornamentik (påpekat av Jan Owe, muntl. meddelande). 
34 Sö 71, U Fv1992;169. Hit skall man kanske också räkna de försvunna Sö 53†, Sö 135†, 
Sö 323† och U 638†. 
35 De uppländska exemplen utgörs endast av U 951 (ristad på två sidor) samt de i fast häll 
huggna U 347 och U 348. Bärigheten i dateringen hos de senare har jag ifrågasatt i ett annat 
sammanhang (se Källström 1999:106 not 1, se även Larsson 2002:172 not 24). 
36 Hagenfeldt & Palm (1996:48) menar att stenarna kan ha varit resta vid kyrkan trots att bron 
har funnits på en annan plats och framhåller att det inte finns något demonstrativt pronomen i 
inskriften. – Av de två andra sandstensmonument som omnämner ett brobygge (U 217 och 
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Lindblad & Wirtén diskuterar inte de fall där korsbandstenar kan föras till 
ristare som även har arbetat i andra stilar. Ett sådant exempel, som dessutom 
stöder den föreslagna dateringen utgörs av den uppländske runristaren Tor-
björn. Denne har signerat två stenar av denna typ i Sigtuna (U 379 och 
U 391), men tycks annars i huvudsak ha utfört ristningar i stilgruppen Pr 1 
(se Källström 1999:106 f.). 

 Det finns dock indicier som talar för att korsbandsstenar kan ha tillkom-
mit under en senare period. Särskilt intressant är Sö 177 Kärnbo kyrka, som 
har uppfattats som tillhörande denna grupp, trots att den övre delen av stenen 
saknas och det därför är oklart hur ristningen varit utformad i sin helhet. 
Stenen är utan tvivel utförd av ristaren Brune som har signerat Sö 178 från 
Gripsholm i samma socken (se SöR:153). På denna sten går runslingorna 
samman i korsets fot på samma sätt som på Sö 177, medan de upptill är för-
sedda med rundjurshuvuden. Stenen är i Samnordisk runtextdatabas klassifi-
cerad som Pr 4 (ca 1070–1100), vilket understryker att den orneringstyp som 
har sammanfattats under beteckningen korsbandsstenar inte behöver vara 
bunden till tidigt 1000-tal, utan att motivet även kan dyka upp senare. Even-
tuellt kan man fundera på om det har funnits olika regionala traditioner i Sö-
dermanland, där exemplen från Kärnbo (och kanske Tumbo) i norra Söder-
manland är yngre än dem man finner i området kring Rönö i landskapets 
sydöstra del. 

3.4.2.3 Förhållandet mellan de zoomorfa stilgrupperna 

Det finns även en del problem vad gäller förhållandet mellan de zoomorfa 
stilgrupperna. Exempelvis bör man uppmärksamma att de väldaterade arkeo-
logiska fynd som har använts vid upprättandet av den absoluta kronologin 
(se Gräslund 1991:29 ff., 1992:195 ff.) egentligen bara daterar de tre sista 
stilgrupperna (Pr 3–5), och att de säkraste dateringarna finns i Pr 4 och Pr 5. 
Inget av de daterande föremålen härrör heller från Mälardalen, utan exemp-
len kommer från så skilda områden i den vikingatida världen som Gotland 
(Pr 3), Danmark med Skåne (Pr 4) och Irland (Pr 5). Med tanke på de kon-
takter som fanns under perioden är dock detta förmodligen av underordnad 
betydelse. 

Gräslund (1992:192, 194, 198) har också reserverat sig för att det kan fö-
rekomma överlappningar, stilblandningar och imitationer i materialet, men 
ger inga direkta ledtrådar om hur stora överlappningarna mellan stilgrupper-
na kan vara. Däremot menar hon att vi sannolikt inte skall räkna med att det 
rör sig om regionala utan kronologiska grupper, eftersom stilgrupperna finns 
spridda över i stort sett hela Uppland (Gräslund 1992:194). 

                                                                                                                             
Sö 299) kan den förra numera avskrivas, eftersom den efter återfyndet hösten 2005 (ATA dnr 
322-3210-2005) har visat sig vara av röd granit. 
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De som har använt kronologin i Gräslunds efterföljd har ganska reserva-
tionslöst använt de absoluta dateringarna och bl.a. lagt dessa till grund för 
beräkningar av intensiteten i runstensresandet (se t.ex. Lager 2002:88 ff.) 
och även för en hypotes att runstensresandet i Mälardalen har skett i två vå-
gor, vilka skulle spegla två olika faser i den kristna missionen (se bl.a. Zach-
risson 1998:129 ff.). När man arbetar med materialet ur en annan synvinkel, 
slås man av att det finns diskrepanser i kronologin, vilket framför allt gäller 
de olika stilgruppernas produktionstid och graden av överlappning mellan 
grupperna. Detta framgår framför allt av genealogiska kopplingar mellan 
ristningar tillhörande olika stilgrupper, men också av ristare som har efter-
lämnat ristningar i flera stilgrupper. Dessutom finns ett tydligt exempel på 
att en lokal ristningstradition kan bryta det övergripande kronologiska möns-
tret.  

3.4.2.4 Genealogier 

Som nämnts har Gräslund använt de genealogier som går att upprätta med 
hjälp av vissa runstenar för att bekräfta det relativa förhållandet mellan stil-
grupperna. Några av dessa runstenar kan också användas för att pröva hur 
hållbara de absoluta dateringarna av stilgrupperna är. Det går nämligen 
ibland att anta en minimiålder för en person som nämns på en viss sten och – 
med utgångspunkt från denna hypotetiska ålder – se hur gammal personen 
bör ha varit när nästa sten enligt kronologin skall ha rests.37 Sådana beräk-
ningar är bl.a. möjliga att göra på Skålhamraättens runstenar.38  

En naturlig utgångspunkt är Ulv i Borresta, som är namngiven som run-
ristare på en av ättens runstenar vid Risbyle i Täby socken (U 161). Om 
denna Ulv vet vi genom Yttergärdestenarna i Orkesta socken (U 343† och 
U 344) att han varit i England och där tagit tre gälder. Att den sista av dessa 
avser Knut den stores danagäld 1018 är rätt säkert, och det är troligt att den 
andra gälden har utbetalats i samband med Torkel Höges angrepp 1009.39 
Toste som nämns först i inskriften har identifierats med Sigrid Storrådas far 
Skoglar-Toste, men denne kan inte knytas till något känt härnadståg mot 
England. Identifieringen är alltså osäker, och det kan röra sig om en annars 
okänd vikingahövding. Mellan Ulvs två sista gälder ligger ett knappt 
decennium. Om man antar att samma tidrymd har förflutit mellan hans första 
och andra härnadståg, skall den första gälden ha utbetalats omkring 1000. 
Ulv kan vid denna tidpunkt antas ha varit femton år som yngst. Följaktligen 
bör han, när han återvänder till Sverige omkring 1020, ha uppnått en ålder av 
35 år. Traditionellt har man daterat Yttergärdestenarna till 1020- eller 1030-
                                                      
37 Vid beräkningarna har jag för enkelhets skull utgått från att man blev myndig och giftas-
mogen vid 15 års ålder (jfr KL 12:35 ff., 20:488) och att den som lät resa en runsten i regel 
var myndig. 
38 Om denna ätt se UR 1:136 f., 239 f. samt Gustavson 1991:72 f. 
39 Jfr dock Williams (1990:131) med hänvisn. 
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tal (se Wessén 1960:15 med hänvisn.), vilket betyder att Ulv skall ha dött vid 
en ålder av 35–45 år. Stenarna har dock i runtextdatabasen bestämts som Pr 
3 (1050–1080), vilket med ovanstående beräkning innebär att han måste ha 
uppnått en högre ålder: 65–95 år. Detta är givetvis inte orimligt, även om det 
kanske är mindre troligt att han har nått nittioårsåldern (jfr Gräslund 
1992:197 f.).  

Hypotetiska beräkningar kan även göras på andra medlemmar av Ulvs 
släkt. Vid Risbyle i Täby socken har Ulv i Borresta ristat två runstenar 
(U 160 och U 161) till minne av sin frände Ulv i Skålhamra. Den senare var 
gift med Gyrid, som var släkt med Ulv i Borresta, även om den exakta rela-
tionen inte går att bestämma (se 9.2.4). Samma familj återkommer också på 
Bällstastenarna (U 225 och U 226) i Vallentuna socken och på en runsten vid 
Skälby i Sollentuna socken (U 100). Det är okänt när Risbyle- och Bällsta-
stenarna restes. De har dock stilbestämts som tillhörande Pr 1 (samt Rak) 
och rent hypotetiskt kan de dateras till ca 1020, om man tänker sig att Ulvs 
ristarverksamhet ligger efter hans hemkomst från England. Av stenarna 
framgår att Ulv i Skålhamra hade fyra söner. Märkligt nog förekommer de 
inte samtidigt på de nämnda stenarna. På U 160 omnämns Ulvkättil, Gye och 
Une, medan brödraskaran på U 225 bör ha utgjorts av Ulvkättil, Arnkell och 
Gye.40 Detta skulle kunna tyda på att runstensparet U 225 och U 226 är det 
äldre och att Arnkell dött innan U 160 och U 161 restes. En minimiålder för 
Gyrid omkring år 1020 kan beräknas utifrån de uppgifter som finns i 
ristningarna. Man bör utgå från att hon har varit myndig (minst 15 år) när 
hon gifte sig. Eftersom hon troligen har fött fyra söner, som alla förekommer 
som runstensresare måste åtminstone den äldste, Ulvkell, ha varit myndig 
när stenarna restes. Gyrid bör alltså år 1020 ha varit minst 30 år. Skall alla 
fyra sönerna vara myndiga vid denna tidpunkt, får man lägga på ca 5 år. 
Detta förutsätter att de har fötts i tät följd när Gyrid var mellan 15 och 20 år. 
På Skälbystenen (U 100) uppträder Gyrid som stenresare tillsammans med 
sonen Gye. Stenen är rest dels efter hennes äldste son Ulvkell, dels efter 
ytterligare en son vars namn saknas (troligen Une) samt en dotter Holmdis. 
Skälbystenen tillhör enligt runtextdatabasen Pr 4 och bör enligt kronologin 
ha tillkommit ca 1070–1100. Gyrid skall i så fall vid denna tidpunkt vara 
mellan 80 och 110 år (alt. 85–115 år) och även sönerna måste ha uppnått en 
betydande ålder. Om äldste sonen Ulvkell är född senast 1005 som jag ovan 
har antagit måste han t.ex. ha blivit mellan 65 och 95 år. 

Det bör särskilt noteras att jag genomgående räknat så lågt som det är 
möjligt. Har Ulvs första Englandsfärd ägt rum redan år 991, vilket har före-
slagits (se referat i UR 2:85), bör han ha blivit ca 75–105 år. Även om det i 
detta fall rör sig om en enstaka släkt där medlemmarna kanske blev ovanligt 

                                                      
40 Det inledande namnet på U 225, som troligen har varit Ulfkætill, har försvunnit genom en 
avspjälkning. 
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gamla, känns tidspannet mellan stilgrupperna väl stort, särskilt som samma 
person kan uppträda som resare på stenar tillhörande både Pr 1 och Pr 4.  

Ett liknande mönster uppkommer om man gör beräkningar på en annan 
runstensfamilj, nämligen den som rest runstenarna U 273, U 276 och U 277 
vid Hammarby, Fresta socken. Äldst i gruppen är U 276 rest av Djärv, And-
svar och Fulluge efter deras fader Gerbjörn. Därefter följer U 273 rest av 
Illuge efter sin fader Djärv samt av Assur (dvs. Andsvar) och Fulluge efter 
deras broder. Yngst är U 277 som Kättilgärd rest efter sin make Assur.41 
U 276 är bestämd som Pr 1 och kan dessutom antas vara ristad av Ulv i 
Borresta.42 Hypotetiskt skulle denna kunna vara rest samtidigt med Bällsta- 
och Risbylestenarna, dvs. omkring 1020. Om man antar att sönerna fötts i tät 
följd när Gerbjörn var mellan 15 och 20 år och att alla är myndiga när de 
reser stenen, bör den äldste sonen ha varit minst 20 år vid denna tidpunkt. 
U 273 och U 277 har båda bestämts som Pr 4 (den förra dock med tvekan). 
Har denna stilgrupp tillkommit mellan 1070 och 1100 måste såväl Djärv som 
Andsvar ha blivit över 70 år. 

Frågan är hur det här behandlade fenomenet skall förklaras. Enklast är 
förmodligen att flytta min hypotetiska tidpunkt för resningen av de äldsta 
stenarna i exemplen ovan till omkring 1040, som utgör den ena ändpunkten 
för Gräslunds datering av Pr 1, vilket i så fall får konsekvensen att de äldsta 
ornerade runstenarna i Uppland är påfallande sena. Ett annat alternativ är att 
flytta stilgrupperna Pr 3 och Pr 4 några årtionden tillbaka eller att räkna med 
större överlappningar mellan stilgrupperna. Att tidsavståndet inte behöver 
vara särskilt stort mellan en runsten som tillhör den äldsta gruppen och en 
som har daterats relativt sent, tycks också framgå av runstenarna U 503 
Malmby och U 504 Ubby i Närtuna socken. Den senare stenen är en typisk 
representant för de s.k. oornerade stenarna (runtextdatabasen: Rak) och är 
rest av en Kättilfast efter hans fader Åsgöt. Troligen är det samme Kättilfast 
som har tillägnats runstenen U 503, rest av sönerna Ärnfast och Ärngöt. 
U 503 är osignerad, men har på goda grunder tillskrivits ristaren Visäte (UR 
2:352, Axelson 1993:83). I runtextdatabasen har stenen med tvekan bestämts 
som tillhörande Pr 4. I detta fall ser det alltså ut som om endast en gene-
ration skulle ligga mellan de oornerade stenarna i Uppland och den näst sista 
stilgruppen bland de ornerade stenarna.  

Ett motsatt exempel finner man vid Skråmsta i Haga socken, där tre olika 
stenar har rests av personer tillhörande samma familj. Den äldsta, U 457, har 
bestämts som Pr 1 och är rest av Svarthövde efter dennes son Anund. Där-
efter följer i kronologin U 458 som är rest efter den nyss nämnde Svarthövde 
av sonen Est. Tyvärr återstår endast två fragment av denna sten och den kan 
inte stilbestämmas med säkerhet. Sist i kedjan kommer U 459, rest av Saxe 

                                                      
41 Här nämns också att Ulv låtit hugga efter Björn. Enligt Janssons rimliga antagande (i UR 
1:453) rör det sig om Assurs och Kättilgärds söner. 
42 Stille (1992a:157) uppfattar inskriften som ristad av Gunnar. 
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efter fadern Est. Här nämns också att Torgunn rest stenen efter sin son, vilket 
betyder att Saxes farmor (och tillika Svarthövdes maka) har varit i livet när 
den yngsta stenen i gruppen tillkom. U 459 tillhör enligt runtextdatabasen Pr 
2. I detta fall ser det alltså ut som om stilgrupperna har avlöst varandra i en 
betydligt långsammare takt. En möjlig förklaring till denna skillnad gente-
mot de två runstenarna i Närtuna ges i avsnitt 3.4.2.6. 

3.4.2.5 Ristarens verksamhetstid 

Även en enskild ristares hypotetiska verksamhetstid kan användas för att 
pröva den föreslagna absoluta kronologin. Vi har givetvis inga möjligheter 
att avgöra hur länge de olika runristarna har varit verksamma, men det kan 
ändå vara intressant att undersöka hur många stilgrupper en viss ristare kan 
täcka och om det finns personer som har utfört stenar i stilgrupper som enligt 
typologin inte ligger omedelbart intill varandra. 

Det låter sig ganska lätt konstateras att ristarna i de flesta fall endast arbe-
tar i två angränsande stilgrupper. Visätes signatur finns t.ex. på åtta run-
ristningar och dessa tillhör antingen Pr 3 eller Pr 4 (se Tabell 5). Öpirs signe-
rade stenar har för det mesta bestämts som Pr 4 eller Pr 5 (Åhlén 1997:129 
f.), men det finns två stenar som bryter detta mönster: U 896 som med tve-
kan har bedömts som Pr 1 och U 940 som antas tillhöra Pr 3.43 Många menar 
dock att de två senare stenarna (liksom U 1022) inte är utförda av samme 
Öpir som de övriga (se Åhlén 1997:54 ff.), vilket i så fall skulle kunna för-
klara den avvikande utformningen. Frands Herschend (1998:99 f.) har där-
emot använt dessa dateringar som ett argument för att det har existerat två 
ristare med namnet Öpir i Uppland, men vill i stället skilja dem åt beroende 
på om u-runan i ristarnamnet är stungen respektive ostungen. Själv har jag i 
ett annat sammanhang (Källström ms B) antagit att det bara har funnits en 
ristare med detta namn i Uppland och att de tre omtvistade stenarna i stället 
kan tolkas som ungdomsverk (se 3.3.4).44  

En ännu större spridning på de olika stilgrupperna finner man hos Ås-
mund Kåresson, som skall alltså ha ristat runstenar i fyra av de fem stilgrup-
perna (se Tabell 5). Detta betyder att han bör ha varit verksam i minst 60 år, 
i extremfallet 110 år. Nu verkar den ensamma stenen i Pr 5 (U Fv1988;241 
Rosersberg, Norrsunda socken) ganska apart, och det är svårt att förstå moti-
veringen till denna bestämning. Stenen är dessutom signerad av Åsmund till-
sammans med ristaren Härjar, som också förekommer på en sten tillhörande 
Pr 3 (U 1144 Tierps kyrka). Förmodligen rör det sig därför om ett misstag 

                                                      
43 Ett par stenar (U 462, U 893) har också bedömts som en övergångsform mellan Pr 3 och 
Pr 4. 
44 Stilbestämningen av U 896 som »Pr 1?» är f.ö. mycket diskutabel, eftersom endast nosen av 
rundjuret är bevarad. 
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(eller kanske bara ett skrivfel) i bestämningen av U Fv1988;241.45 Om man 
bortser från denna ristning kan man konstatera att Åsmunds ristningar är 
ganska jämnt fördelade över tre av de fem stilgrupperna med profilsett hu-
vud och att han följaktligen bör ha verkat under en lång tid, åtminstone en 
trettioårsperiod. 

En annan ristare som antas ha utfört ristningar i mer än två stilgrupper är 
Torbjörn skald. Från denne ristare känner vi sex signerade stenar, varav fem 
tillhör de två tidigaste stilgrupperna, medan de sjätte har bestämts som Pr 4 
(se Tabell 5). Om den absoluta dateringen är riktig, bör det även här röra sig 
om en ristare som har verkat över en mycket lång tid, samtidigt som man 
måste räkna med att han av någon anledning helt har avstått från att utföra 
ristningar i stilgruppen Pr 3. Märkligt nog överensstämmer samtidigt vissa 
av Torbjörn skalds stenar med ristningar som har förts till denna stilgrupp. 
Man kan t.ex. jämföra den attribuerade U 517 Skederids kyrka (Pr 2) med 
U 329 Snåttsta, Markims socken (Pr 3), som antas vara utförd av Fot (Axel-
son 1993:33). U 517 är visserligen fragmentarisk, men motivet verkar i stort 
sett vara identiskt med undantag för att de ornamentala elementen hos Tor-
björn skald har en mer kantig form. Det är därför rimligt att det finns ett 
sorts samband mellan dessa ristningar. Antingen får man anta att Fot har imi-
terat stenar utförda av Torbjörn skald eller också är förhållandet det motsat-
ta. I det senare fallet betyder det att en sten stilbestämd som Pr 2 måste antas 
vara yngre än en sten tillhörande Pr 3. 

Ett ännu märkligare hopp mellan stilgrupperna finner man hos den väst-
manländske ristaren Litle, som har satt sitt namn på två stenar: Vs 20 och 
Vs 27. Den förra har bestämts som Pr 2, medan den senare har uppfattats 
som tillhörande Pr 5. Båda stilbestämningarna är dock markerade med fråge-
tecken och det rimligaste är väl att någon av dessa är felaktig.46 
                                                      
45 Märkligt nog har även en osignerad Åsmundsten vid Rosersberg (U 423) bestämts som 
Pr 5. Här är det troligen det ögonlösa rundjurshuvudet som ligger bakom stilbestämningen. 
46 På Vs 27 är det sannolikt utformningen av rundjurets huvud, vilket närmast har en romansk 
prägel, som har föranlett stilbestämningen Pr 5. Samma typ av huvud förekommer dock även 
på en bevingad drake på U 1171, som har attribuerats till Livsten (se Axelson 1993:58 med 

Tabell 5. Stildatering av signerade ristningar hos några uppländska runristare. Date-
ringen efter runtextdatabasen. 

Ristare Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 3–4 Pr 4 Pr 4–5 Pr 5 
Torbjörn skald 3a 2 – – 1 – – 
Visäte – – 4 – 4a – – 
Åsmund – 5b 4 7c 4a – 1 
Öpir 1a – 1 2a 30d 1a 14 
a En av stilbestämningarna är försedd med frågetecken.  
b Gs 12 har ej tagits med, eftersom den enligt min mening är osignerad (se Källström 
2002:28 ff.). 
c Två stilbestämningar är försedda med frågetecken. 
d Fyra stilbestämningar är försedda med frågetecken. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att de långa verksamhetsperioderna 
hos flera av ristarna tillsammans med exemplen på överhoppade stilgrupper 
hos vissa av dem snarast tyder på att överlappningarna mellan de zoomorfa 
stilgrupperna måste vara mycket större än vad man hittills har räknat med. 

3.4.2.6 Regionala skillnader 

Något som även kan påverka den absoluta kronologin är att det kan ha fun-
nits regionala skillnader. Som bl.a. Hyenstrand (1972–73:182) har konstate-
rat är många av de uppländska runristarna starkt lokalbundna, och det är väl 
inte otänkbart att det inom vissa områden har funnits ristare som hållit fast 
vid en viss stil länge. Intressantast i detta sammanhang är två runstenar vid 
Viggby bro i Dalby socken: U 844 och U 845. Den förra är rest av Gisl, 
Björn och Åsger efter deras fader Torsten, den senare av Gisl och Åsger 
efter brodern Björn. Det faktum att Björn deltar i resandet av U 844 men till-
ägnas U 845 visar att den förra stenen måste vara den äldre. På U 845 nämns 
dessutom att Gisl och Åsger inte bara har rest denna sten, utan också annan 
æftiR faður sinn »en annan efter sin fader», vilket rimligtvis måste syfta på 
U 844. Den äldre stenen är i runtextdatabasen stilbestämd som Pr 4, medan 
den yngre anses tillhöra Pr 2. Ingen av stenarna är signerad, men U 844 upp-
visar likheter med ristningar utförda av Fot (jfr Axelson 1993:37 med 
hänvisn.) och den senare har attribuerats till ristaren Arbjörn (se Axelson 
1993:12). De flesta av Arbjörns ristningar tillhör just Pr 2, och runstenarna 
vid Viggby bro visar att hans stenar kan vara samtida och i något fall t.o.m. 
yngre än de stenar som Fot (eller någon efterföljare) har utfört i den sena 
stilgruppen Pr 4.  

Man kan här erinra om de tidigare (i avsnitt 3.4.2.4) nämnda runstenarna 
vid Skråmsta i Haga socken, där den yngsta (U 459) är ristad i Pr 2 och har 
attribuerats till just denne Arbjörn (se Axelson 1993:11 med hänvisn.). 
Stenen är rest av en man, vars farfar lät resa en runsten i stilgruppen Pr 1 
(U 457). Detta oväntat långa tidsavstånd mellan två angränsande stilgrupper 
ger ett starkt indicium på att Arbjörn måste ha varit verksam under en lång 
tid och kan också förklara förhållandet mellan de båda runstenarna vid Vigg-
by bro. 

3.4.3 Slutsatser 
De ovan presenterade undersökningarna rör endast ett fåtal stenar eller grup-
per av stenar, men tillsammans visar de att det finns vissa problem med de 
absoluta dateringarna i Gräslunds typologi. Stilgruppen Rak och de s.k. kors-
bandsstenarna har inte en så entydig datering som man har velat göra gällan-

                                                                                                                             
hänvisn.) och där ristningen antas tillhöra Pr 4 (jfr dock Stille 1999b:191). Det verkar alltså 
troligt att Litle är en relativt sen ristare. 
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de. Runstenar med runband som avslutas rakt kan ha ristats både i början och 
i slutet av runstensperioden, medan korsbandsstenarna inte kan sägas tillhöra 
enbart den förra hälften av 1000-talet. Här behövs uppenbarligen ytterligare 
undersökningar. 

Inte heller de runstenar som bär djurornamentik är helt entydigt daterade, 
även om det säkert inte går att invända mot den relativa tidsföljden mellan 
stilgrupperna. De säkra arkeologiska dateringarna finns i huvudsak i de två 
sista stilgrupperna Pr 4 och Pr 5. De hypotetiska beräkningarna på runstens-
familjer som t.ex. Skålhamraätten visar att man måste krympa avståndet 
mellan stilgrupperna, antingen genom att flytta de äldsta stenarna framåt i 
tiden mot 1000-talets mitt eller genom att anta större överlappningar mellan 
stilgrupperna. I samma riktning talar också de långa verksamhetsperioder 
som måste förutsättas för ristare som Åsmund och Öpir. Till detta kommer 
en ristare som Torbjörn skald, vilken verkar arbeta i en ålderdomlig stilrikt-
ning typisk för den första delen av 1000-talet för att plötsligt i en enstaka 
ristning befinna sig vid seklets slut. En kortare runstensperiod med rätt stora 
överlappningar mellan de olika stilgrupperna ger här sannolikt lösningen på 
problemet. 

Man skall inte heller bortse från att det kan förekomma regionala skillna-
der. Som exemplet med U 844 och U 845 visar kan en ristning i Pr 2 faktiskt 
vara yngre än en ristning i Pr 4. I detta fall framstår Arbjörn som arbetar i 
den ålderdomligare stilen som en mycket lokalbunden ristare, medan Fot har 
verkat över ett mycket större område, där Dalby ligger i periferin. 
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4 Läsnings- och tolkningsproblem 

Den som arbetar med runmaterialet med utgångspunkt i litteraturen stöter på 
flera olika problem både vad det gäller läsningen och tolkningen av inskrif-
terna. Eftersom ett av mina syften är att sammanställa ett så fullständigt, men 
också tillförlitligt material som möjligt har jag ställts inför flera svåra över-
väganden. Det gäller t.ex. vilka inskrifter som skall inkluderas och på vilka 
grunder. Några ställningstaganden angående bl.a. skadade och försvunna in-
skrifter kommer jag att göra i avsnitt 4.1 om materialbedömning.  

Ett annat problem som i första hand rör tolkningen är förekomsten av 
mångtydiga skrivformer. I huvudsak handlar det om två olika skrivningar: 
risti/ristu resp. rist, som antingen kan tolkas som pret. av rísta ’rista’ eller 
ræisa ’resa’. Väljer man det första alternativet har vi att göra med ristar-
formler och inskrifterna borde följaktligen inkluderas i mitt material, medan 
de senare ger konventionella resarformler, som bör lämnas utanför undersök-
ningen. Dessa frågor diskuteras i avsnitt 4.2. 

Till tolkningssvårigheterna, men på en annan nivå, hör också ett antal 
mångfunktionella verb, dvs. verb som både tycks ha använts av uppdrags-
givaren och den som i bokstavlig mening utförde ristningsarbetet. Mest pro-
blematiskt är hur man skall bedöma vissa förekomster av verbet gær(v)a 
’göra’, men det finns också anledning att behandla några speciella använd-
ningar av sætia ’sätta’ och vinna ’arbeta, utföra’. Dessa tre verb avhandlas i 
avsnitt 4.3. 

Slutligen finns ett antal inskrifter (Ög N288, U 116, U 1011 och Sö 196), 
där det är tveksamt om dessa verkligen innehåller en ristarformel, eftersom 
detta motsägs av en annan del av inskriften. Exemplen är visserligen för-
hållandevis få, men eftersom det handlar om en fråga som kan vara av bety-
delse för hur man skall uppfatta andra ristarformler, får dessa en utförligare 
behandling i avsnitt 4.4.  

4.1 Materialbedömning 
För att avgöra vilka inskrifter som skall inkluderas i undersökningen är det 
nödvändigt att göra vissa principiella ställningstaganden. Det är t.ex. nöd-
vändigt att bestämma hur man ska förhålla sig till skadade inskrifter och in-
skrifter som endast är kända genom äldre avbildningar. Hit hör också för-
åldrade läsningar och tolkningar, som ibland fortfarande traderas, trots att 
det egentligen är ganska givet att de inte borde användas. Ofta beror detta på 
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bristen av publicerade nyläsningar eller konkreta förslag till nytolkning, vil-
ket också motiverar att dessa inskrifter ägnas ett visst utrymme. Ett mer peri-
fert problem utgör föregivna ristarformler i inskrifter, som annars inte antas 
vara språkligt meningsgivande.  

4.1.1 Skadade inskrifter 
Beträffande defekta ristarformler har jag inkluderat dessa i materialet i de 
fall där verbet har kunnat fastställas. Däremot behöver detta inte vara full-
ständigt bevarat så länge det med stor säkerhet kan suppleras. Som exempel 
kan nämnas Vg 180 Stommen, Kölaby socken, där inskriften avslutas med 
runföljden ...£un"t!in ...uk :, som i VgR:324 uppfattas som [F]undinn [hi]ogg 
»Funnen högg». Trots att flera runor saknas råder det ingen större tvekan om 
att det rör sig om en ristarformel. Svårare är det när endast någon enstaka 
runa av verbet återstår, och där flera olika alternativ kan övervägas. Så är 
fallet på Sö 55 Bjudby, Blacksta socken, som avslutas med runföljden bruni 
: auk : sloþi : þaiR ...£u stan þena. Denna sats förekommer vid sidan av en 
resarformel och står med fristående runor på stenens mittyta, vilket gör det 
mycket troligt att det rör sig om en ristarsignatur. Brate (i SöR:42) har också 
i sin tolkning återgivit det defekta verbet med »ristade». Naturligtvis skulle 
man också kunna räkna med hioggu, vilket dock inte påverkar satsens status 
av ristarformel. Problemet är i stället att utrymmet också tillåter en supple-
ring ræistu och att en sådan uppgift i inskriften skulle kunna motiveras av att 
den inledande resarformeln innehåller en omskrivning med hjälpverb: Þór-
stæinn [lét ræi]sa stæin þenna osv. Trots att en ristarsignatur här ligger när-
mast till hands måste jag av formella skäl endast uppfatta detta som en möj-
lig ristarformel (grupp 3).47  

I relativt många fall återstår endast objektet i den sats som antas ha varit 
en ristarformel, företrädesvis ordet rúnaR, men någon gång också (ack.) 
stæin eller mærki.48 Även om en ristarformel många gånger verkar motiverad 
genom runornas placering i texten eller på stenytan, har jag genomgående 
fört dessa exempel till grupp 3, eftersom verbet saknas. I några få fall kan 
det inte heller uteslutas att ett runaR (eller liknande) är resterna av genitiv-
formen av ett kvinnonamn med efterleden -rún. 

I gruppen av möjliga signaturer (grupp 3) har jag även genomgående pla-
cerat de inskrifter där endast namnet på en förmodad ristare återstår. Hit hör 
t.ex. DR 228 Sandby 2, där det på kanten av stenen finns början av ett 
runband med runorna 3 in 3 kru... samt Vg 101 Bragnum, Flo socken, där 
den fragmentariskt bevarade inskriften avslutas med runföljden osbiu…. I 

                                                      
47 Ett liknande exempel finns på M 17†. – I några fall känner vi bara den första runan i det 
antagna verbet: DR 6, DR 85†, Vg 109. 
48 Hit hör med objektet rúnaR: U 517, U 561, U 1114†, Gs 17, M 13, Br Olsen;218B; med 
stæin: U ATA6243/65, G 208(?); med mærki: U 638†(?), Hs 2. 
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det första fallet har runföljden (i DR:279) antagits vara resterna av »fx. in 
krukR rist runaR, men Krog ristede runerne», medan det senare (i 
VgR:169) har tolkats som »Asbjörn (högg runorna)». Båda förslagen är 
högst rimliga, men åtminstone för tillfället omöjliga att verifiera. För att vara 
konsekvent har jag även tvingats att placera ett antal defekta ristarformler av 
denna typ i grupp 3, trots att det är högst sannolikt att det bevarade namnet 
syftar på ristaren. Som exempel kan nämnas bali *... på Sö 92 eller in ' 
ybi"R... på U 1159, där det av ornamentik, runformer och ortografi knappast 
finns något skäl att betvivla att Balli resp. ØpiR avser de kända ristarna med 
dessa namn. Här bör också nämnas U 1161, där runföljden e£n…+ bali + 
fresþen + liþ + lisþen… vanligtvis har uppfattats som en signatur inne-
hållande inte mindre än tre ristarnamn, men där verbet tycks vara förstört. 
Stille (1999b:76) har dock ifrågasatt om det någonsin har funnits något så-
dant, vilket i så fall ställer denna del av inskriften i ny dager (se vidare 
8.2.2).49 

4.1.2 Försvunna ristningar 
Av de 444 potentiella ristarformler från vikingatid som ursprungligen 
samlades in härrör 52 från försvunna inskrifter, vilket utgör ca 12%. Om 
man enbart betraktar de formler som jag har klassificerat som säkra, dvs. 
tillhörande grupp 1 eller 2 (335 stycken), blir antalet 32, vilket i detta fall 
motsvarar 10%. En möjlighet hade här varit att helt utesluta dessa ristningar, 
eftersom de trots allt utgör en ganska liten del av det totala materialet. Mate-
rialet är dock redan från början ganska begränsat och det vore olyckligt att 
inte försöka eftersträva en så fullständig inventering som möjligt. Jag har 
därför även inkluderat de försvunna exemplen i undersökningen, men kom-
mer att behandla dem med försiktighet. 

Källäget för en försvunnen inskrift kan variera från en enstaka uppteck-
ning till en serie av avbildningar utförda av olika personer vid olika tillfällen. 
I det senare fallet ges goda möjligheter att jämföra läsningarna med varan-
dra. Som exempel kan nämnas U 984†, Ekeby, Gamla Uppsala socken, där 
vi äger två avbildningar samt en uppteckning av den försvunna inskriften (se 
UR 4:137 f.). Inskriften har avslutats med en ristarformel som har lästs som 
ybiR * risti * (Rhezelius), ubiR * risti * (B 386) samt ybiR risti ' (Olof Cel-
sius).50 Visserligen kan man här tveka om den första runan i namnet har varit 
stungen eller ej och hur skiljetecknen i avsnittet har varit fördelade, men att 
U 984† har burit en signatur av ristaren Öpir behöver inte ifrågasättas. Öpirs 
signatur skall även ha avslutat inskriften på den försvunna Gs 4† Hedesunda 
                                                      
49 Förutom de nämnda inskrifterna kan man till denna grupp med ristarformler där endast 
ristarnamnet har bevarats även räkna Öl ATA4684/43A, N 223 och Br Olsen;191B. 
50 Läsningarna efter UR med undantag för den sista som här är citerad direkt efter Fm 
60:1:63. Efter ristarnamnet har Celsius markerat en mindre skada, som kan ha avlägsnat ett 
skiljetecken.  
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kyrka, där man har läst ubiR risti. Här finns bara en känd avbildning av ste-
nen, men eftersom denna härrör från en av Antikvitetskollegiets mest erfarna 
ritare under 1600-talet, Ulf Christofersson, finns det inte någon större an-
ledning att betvivla att stenen har burit en ristarsignatur. Inskrifter av denna 
typ har jag utan diskussion inkluderat i mitt material och fört till grupp 1 
(B:1). 

Svårare är att bedöma de fall där uppteckningen härrör från en mindre van 
undersökare och där inskriften i korpusutgåvorna har restituerats av utgiva-
ren. Ett sådant exempel kan hämtas från DR 188† Ørbæk, som endast är 
känd genom en enda uppteckning (S. Lindegaard från omkr. 1800). Inskrif-
ten har i DR:222 återgivits på följande sätt: 

 
uþ(u)friþR : last : âft : þiauburix 
 

Uppteckningen innehåller en del märkligheter, t.ex. är den tredje runan u 
stupad och det sista oidentifierade tecknet (x i translittereringen ovan) ser ut 
som en bindruna mellan a och t. Det råder dock knappast något tvivel om att 
vi har att göra med en traditionell minnesinskrift, där en person har utfört nå-
got efter någon annan. Problemet är att man på platsen för det förväntade 
verbet finner runföljden last som inte kan tolkas utan ingrepp i den faktiska 
läsningen. I DR (ibid.) antas att stenen här har haft »(r)a[i]st [ell. (ri)st]», 
vilket tolkas som verbet (runda.) rést »ristede (runerne)». En felläsning ver-
kar inte osannolik, och någon annan mer närliggande tolkning går knappast 
att uppbringa. Jag har därför valt att inkludera denna inskrift i mitt material, 
men markerar osäkerheten genom att föra den till grupp 2 (A:2). 

En annan situation står vi inför i N 238† Skjæveland, Høiland sogn, där 
inskriften endast är känd genom en teckning från 1639 av Thomas Wegner. 
Olsen (i NIyR 3:198 f.) gör ett försök till restitution, som kan sammanfattas 
på följande sätt (jfr Samnordisk runtextdatabas): 

 
A. [ra]i(s)trun(a)r(þ)isar * un * …* su(n) 
B. (af)t… 
 

Även om det på teckningen ser ut som om runorna fram till det första 
skiljetecknet skall läsas …ktru--ratsar(!), verkar det inte osannolikt att 
denna del av inskriften faktiskt kan ha haft det innehåll som Olsen (och före 
honom Sophus Bugge) har tänkt sig.51 Jag anser alltså att inskriften kan ha 
innehållit en ristarformel, men placerar den i grupp 3 (A:3), vilket betyder att 
den hamnar utanför den säkra delen av korpusen. 

                                                      
51 I en not (NIyR 3:199 not 1) ger Olsen »usikre antydninger» om hur han skulle vilja uppfatta 
hela inskriftens innehåll: »[Re]ist rúnar þessar Ónn selr Sæbjarnarson ept Starkað». 
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4.1.3 Föråldrade läsningar 
Med tanke på att flera av de stora korpusverken har utgivits under en lång tid 
och med många olika författare, förekommer det givetvis förmodade ristar-
formler som vilar på felaktiga och/eller föråldrade läsningar. Detta gäller 
framför allt de tidiga banden av SRI, särskilt de som behandlar Östergötland 
och Södermanland. I brist på senare undersökningar kan flera av dessa läs-
ningar och tolkningar också ha införts i Samnordisk runtextdatabas, vilket 
motiverar att de ägnas en viss uppmärksamhet. 

De föråldrade läsningarna är av olika karaktär. Ibland har antagandet om 
en ristarformel grundats på en äldre avbildning, där delar av texten måste 
restitueras för att en begriplig mening skall framträda. Hit hör t.ex. Brates 
förslag att den antagna runföljden [sueininlhk...] på Ög 53† Väversunda 
kyrka skall tolkas som »Sven högg hällen». Inte bara de märkliga ordfor-
merna och den oväntade ordföljden, utan även det faktum att ristningen 
måste ha varit svårt skadad redan då den avbildades på 1600-talet, borde här 
ha stämt till eftertanke. Dessutom är inskriften sannolikt läst i fel ordning (se 
Bilaga 1).52 

För vissa inskrifter förekommer det också avvikande läsningar, någon 
gång t.o.m. i en och samma källa. Mest svåröverskådlig är SöR, där många 
av Brates läsningar och tolkningar i det första häftet rättas av Wessén på ett 
mycket lakoniskt sätt i ett långt tillägg (se Källström 2005a:301 f.). Som ett 
särskilt komplicerat exempel kan nämnas Sö 45 Släbro, S:t Nicolai socken, 
där man för att komma fram till en läsning måste ta hänsyn till en mängd 
faktorer. Brate (i SöR:35) har här antagit en ristarsignatur i den del av texten 
som är ristad med fristående runor på stenens mittyta: bruþr : uinu rniR 
»Bröderna åstadkommo runorna». Tolkningen framstår redan genom den 
oväntade böjningen av verbet vinna som osäker, och i tillägget gör Wessén (i 
SöR:371) dessutom några tillrättalägganden i läsningen: »Första runan kan 
knappast vara b; snarare u. Säkra torde vara 71–72 br och 75–80 nurniR:». 
Den läsning som Brate har utgått ifrån är alltså delvis felaktig. Samtidigt har 
det insmugit sig ett tryckfel i Wesséns text, vilket återkommer i run-
textdatabasen.53 Den runa som har fått nummer 71 är nämligen ett tydligt þ 
och inte b (se SöR pl. 28, 200). Av fotografierna att döma har Wessén gran-
skat inskriften vid åtminstone två tillfällen och tydligen kommit till olika 
resultat när det gäller läsningen av detta parti. På pl. 28 återges det som 
u-…þr · uin · urniR :, medan pl. 200 har något färre runor markerade: 
…þr… inurniR :. Denna del av inskriften är alltså svår redan när det gäller 
etableringen av texten. Visserligen skulle de sista runorna urniR eller rniR 

                                                      
52 Ett annat exempel är Sö 18† (se Bilaga 1).  
53 Ett annat fel i databasen är att Brates supplering frayst[ain : faþur :] sin tidigare i inskriften 
har upptagits som om runorna inom hakparentes var hämtade från en äldre källa. Dessa är 
dock endast gissade av Brate, och även om han säkert har träffat det rätta, borde partiet 
egentligen återges som frayst… sin. 
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kunna uppfattas som felristning för ordet rúniR, men det är inte lätt att finna 
någon självklar tolkning av det föregående som kan förenas med en 
ristarsignatur. Jag har därför valt att föra denna inskrift till grupp 4 (B:4), 
vilket betyder att den hamnar utanför undersökningen. 

Ett liknande exempel finns på Ög 66 Bjälbo kyrka, där den sista delen av 
inskriften står i den cirkelformade bandknut som håller ihop rundjurets båda 
ändar. Brate (i ÖgR:67) läser denna del av inskriften som i it : in ik : anti 
och översätter det med »till ätten, men jag fulländade den» (ÖgR:68). Ut-
trycket »till ätten» anser han (ibid.) stå som »en fyllnad till [den föregående 
appositionen] sun : sbialbuþa», medan resten av texten antas svara mot en 
ristarsignatur innehållande verbet ænda ’fullända, uträtta, vad som skall 
göras’. Att ristaren här endast skulle ha betecknat sig själv med pron. ek 
förklarar Brate (ibid.) med att »han kom ej att tänka på att eftervärlden icke 
kunde känna honom så väl som samtiden».54 En närmare granskning visar 
dock att både den i-runa som inleder och den som avslutar runsekvensen hos 
Brate beror på felläsning. Runorna saknas redan på Nordéns fotografi 1946 
(ATA) och enligt den senaste uppmålningen är den sannolikaste läsningen i 
stället it : inik : ant (egen granskning den 18 augusti 2006). Att ge en 
tolkning utifrån den nya läsningen är inte lätt, men som jag kommer att 
argumentera för i ett annat sammanhang (Källström ms H) är det möjligt att 
avsnittet svarar mot ett Hæit inni’k ænt »Löftet säger jag vara uppfyllt». 
Även om det fortfarande är möjligt att det är ristaren som döljer sig bakom 
inskriftens »jag», kan inte satsen uppfattas som en ristarformel och exemplet 
utgår följaktligen ur mitt material (grupp 4). 

4.1.4 Ej meningsgivande inskrifter 
I runskriftsmaterialet finns ett antal inskrifter, som för en nutida betraktare 
inte verkar ha någon språklig mening. Ett inte obetydligt antal av dessa 
utgörs av runstenar, som troligtvis har tillkommit redan under vikingatid, 
medan andra sannolikt är senare. Med undantag av en artikel av Thompson 
(1972a), som behandlar de uppländska exemplen, saknas ännu en närmare 
undersökning av denna ristningsgrupp. 

I ett fåtal av dessa inskrifter förekommer också antagna ristarformler. Ett 
sådant exempel finns på U 466 Tibble, Vassunda socken, där inskriften 
delvis består av upprepade brottstycken av futharken. Brate som undersökte 
stenen 1923 läste runorna x uistRi : risiti itia i en separat slinga längs 
stenens vänstra kant och menade att inskriften var avfattad i lönnskrift och 
att detta »måste vara att utläsa: Vísæti rísti stén ’Visäte ristade stenen’» 
(Anteckningar 1923, ATA). I UR ges ingen translitterering av inskriften, 

                                                      
54 Brates tolkning kritiserades redan av Axel Kock (1923:145 ff.), som dock inte lyckades 
prestera någon mer sannolik tolkning. Liksom Brate antog han att in ik : anti svarade mot en 
ristarsignatur: »Men Ante högg (runorna el. stenen)» (Kock 1923:147). 
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men följer man uppmålningen på planschen (UR 2 pl. 85) kan runorna i den 
mindre slingan snarast återges som + ui"stRi : -isit--ti +.55 Med tanke på 
utformningen av resten av texten är det knappast troligt att detta skulle åter-
ge något meningsgivande.56 Placeringen av texten kan dock tyda på att rista-
ren har velat imitera just en ristarsignatur, och den senare delen ger onek-
ligen vissa associationer till ett rísti stæin. 

Något annorlunda ser förhållandena ut för Sö 133 Väringe, Lids socken, 
där stenens mittyta upptas av en kryssformig bindruna, som av Brate (i 
SöR:100) har tolkats som en ristarsignatur (»Äsbjörn högg»). Enligt Brate 
(ibid.) är hela inskriften »avfattad i en lönnskrift» och han ger följande 
läsning och tolkning:  

 
x aiti x ris x isn : (aþis iR : (ata isbiun x hiu  
»aiti reste denna sten efter (ata. Äsbjörn högg.»  
 

Wessén (i SöR:399) menar däremot att den helt saknar språklig innebörd och 
att det rör sig om »en av en icke runkunnig person gjord efterbildning av en 
runsten av samma typ som Sö 140».57 Meijer (1997:100) finner däremot att 
»the signature is clear in spite of poor spelling» och menar att ristningen har 
utförts »by a semi-literate». Läsningen av de enskilda tecknen i inskriften är 
dock inte alltid så självklar som man kan få intryck av i Brates translitte-
rering; t.ex. nämner denne (i SöR:100) att runorna i det antagna ristarnamnet 
»vid första påseende se ut att vara sbikkn». Som redan Wessén (i SöR:399) 
har påpekat påminner Sö 133 i ornamentalt hänseende om Sö 140 Korpbron, 
Jursta i Ludgo socken. Avståndet mellan ristningarna är inte mer än ca 6 km 
och det finns därför skäl att misstänka att den senare kan ha varit den direkta 
förebilden. Eftersom de sörmländska runinskrifter som antas sakna språklig 
mening i flera fall verkar imitera andra runstenar i närområdet är det möjligt 
att detta även är fallet med Sö 133.58 

Det råder alltså en mycket stor osäkerhet vad gäller de ovan diskuterade 
inskrifterna och de kommer därför inte att ingå i min korpus. Ytterligare en 
ristning som kan höra hemma i detta sammanhang är Ög 188† Bankeberg, 
Vikingstads socken (se Bilaga 1). 

                                                      
55 Jfr Thompson (1972a:526) som uppfattar texten som: uistRi : -isit--tia. Hos Bureus (Fa 
10:2) finner man läsningen x uistRi sititlia, medan B 331 har x bistRi : risitiitia (se UR 
2:280, fig. 184, 185).  
56 Se Thompson (1972a:526) samt translittereringen i Samnordisk runtextdatabas. Båda 
bygger troligen på planschen i UR, men redovisar olika uppfattningar av vissa tecken. 
57 Trots detta har Wessén i förteckningen över runristare i Södermanland (SöR:XLVIII) ändå 
upptagit en ristare Äsbjörn(?) med hänvisning till Sö 133. 
58 Det tydligaste exemplet är Gökstenen Sö 327 i Härads socken som av allt att döma imiterar 
Ramsundsristningen Sö 101 i Jäders socken. Ett annat utgörs av Sö 230 Torp, Sorunda sock-
en, som liknar den på samma plats resta Sö 229.  
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4.2 Mångtydiga skrivformer 
De mångtydiga skrivformerna rör två olika problemkomplex. Det ena utgörs 
av skrivningen risti/ristu, som ju antingen kan tolkas som pret. av verbet 
rísta ’rista’ med svag böjning eller som pret. av ræisa ’resa’ med monogra-
fisk beteckning för diftongen /æi/. Denna skrivning är rätt frekvent i mate-
rialet. Det andra problemet är mer begränsat och rör sig om ett antal skriv-
ningar av typen rist, där valet står mellan pret. av den starkt böjda varianten 
av rísta ’rista’ (dvs. ræist) och en förkortad skrivning för preteritumformen 
ræisti av verbet ræisa ’resa’. 

4.2.1 Skrivningar av typen risti: rísti eller ræisti? 
Enligt sökningar i Samnordisk runtextdatabas finns drygt ett hundratal 
vikingatida inskrifter där den inledande satsen innehåller ett verb som 
återges med skrivningen risti e.dyl., t.ex. + uibaurn + risti + stin + þasa + 
aftiR + þurkiR + bruþur + sin (Ög 233). En knapp femtedel av dessa härrör 
från försvunna inskrifter. Beläggen är ojämnt fördelade över Norden, men en 
koncentration finns i Östergötland och Uppland, som står för 34 resp. 24 
exempel. Dessutom finns vissa fall, där man i Samnordisk runtextdatabas har 
lämnat olika alternativ till normalisering, t.ex. ris-- ræis[ti]/ris[ti] på Ög 
ATA4197/55 och risli (fvn.) reisti/risti på IR 2.59 Som objekt till risti/ristu 
finner man nästan uteslutande (ack.) stæin m. I tre fall utgörs det dock av 
ordet kumbl n. ’minnesmärke’ och fem inskrifter (samtliga på Isle of Man) 
har kross m. ’kors’ som objekt.60  

Om risti/ristu i de ovan nämnda inskrifterna i stället tolkas som pret. av 
rísta betyder det att antalet potentiella ristarformler skulle öka betydligt. 
Tyvärr visar det sig mycket svårt att avgöra vilken tolkning som skall före-
dras i det enskilda fallet. Egentligen är det bara när inskriften samtidigt inne-
håller en ristarsignatur som man kan vara någorlunda säker på att det rör sig 
om pret. av ræisa. Ett sådant exempel finns i inledningen på Ög 165 (þurun 
x risti * auk x þiR x bruþr), där risti knappast kan tolkas som rísti, eftersom 
inskriften avslutas med uppgiften om att Þórkæll’k ræist stæin þennsi æftiR 
Tosta »Jag Torkel ristade denna sten efter Toste».  

En möjlighet är att undersöka hur diftongen /æi/ annars återges i de här 
aktuella inskrifterna. Om skrivningen risti/ristu står ensam gentemot andra 
beteckningar för /æi/ som ai, ei eller e, borde detta rimligtvis innebära att 
alternativet rísta ligger närmare till hands. En närmare granskning visar dock 
att inskrifter med denna fördelning av beteckningarna är relativt sällsynta, 
                                                      
59 För runföljden rst… på Ög ATA1083/48 ges alternativen ræist[i]/ræist, men här kan man 
givetvis också räkna med ríst[i]. Eftersom ändelsevokalen saknas och stenen utgörs av ett 
fragment, kan man inte heller utesluta att verbet har haft pluralböjning. 
60 Kumbl: Ög 89, Sm 27, U 1066, kross: Br Olsen;191B, Br Olsen;193A, Br Olsen;201, 
Br Olsen;217A, Br Olsen;217B. 
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men man kan exempelvis nämna Vg 17†, som förutom [risti] endast tycks 
ha haft digrafiska skrivningar som [stain] stæin och [þorstain] Þórstæin. 
Ett annat exempel förekommer på DR 387 (från Bornholm), där risti står vid 
sidan av ordformerna stein stæin och suek svæik. I dessa fall har dock ver-
bet hittills tolkats som ræisti, trots att ortografin snarare tyder på rísti. Sam-
tidigt finns det andra inskrifter som visar att denna fördelning mellan olika 
beteckningar för /æi/ inte alls behöver vara vittnesgill. På U 654 står t.ex. 
resarformelns ris[t]u ensam mot inte mindre än fyra ord där ai markerar 
/æi/, men stenen är tydligt signerad av ristaren Alrik och en tolkning rístu är 
därmed utesluten. Ett annat exempel finns på U 524, där det kunde vara 
frestande att tolka resarformelns ristu + stain som rístu stæin, om inte in-
skriften avslutades med en omisskännlig ristarsignatur: Viðbiôrn hiogg.61  

Det verkar alltså inte finnas någon säker metod att generellt avgöra om 
runföljden risti/ristu skall tolkas som pret. av ræisa eller rísta när den följs 
av objekt som stæin, kumbl eller kross. Ett indicium på att den förstnämnda 
tolkningen bör föredras är dock att verbet rísta är sällsynt i resarformler och 
att det ytterst sällan kombineras med något av dessa objekt när ristaren har 
använt en omskrivning med láta. Kombinationen rísta + stæin förekommer 
med säkerhet endast sex gånger, medan beläggen för ræisa + stæin uppgår 
till omkring 500.62 Inte heller i ristarsignaturerna tycks det svagt böjda rísta 
ha använts med stæin som objekt i någon större utsträckning. Sammanlagt 
finns endast tio säkra belägg och de tillhör med ett undantag (G 343) de 
uppländska runinskrifterna. Sju av dessa är dessutom knutna till en och 
samme ristare, nämligen Balle (se vidare 6.1.5.2).  

Även beträffande verbvalet vid objekten kumbl och kross får man en 
liknande bild. Preteritum av ræisa är belagt med kumbl som objekt i ett 15-
tal säkra fall, medan en omskrivning med hjälpverb påträffas fem eller sex 

                                                      
61 Ett liknande exempel finns på U 208. Stenen ingår i ett parstensmonument tillsammans med 
U 207, som innehåller en normal resarformel där tre bröder säger sig »låta resa dessa stenar» 
efter sin fader. Inskriften på U 208 är versifierad och lyder enligt Jansson (i UR 1:312): ristu ' 
merk!i at ' man ' metan ' sunir ' alkoþir ' at ' sin ' faþur sterkar Ristu mærki / at mann 
mætan / syniR algoðiR / at sinn faður Sterkar »Minnesvård ristade / åt mäktig man, / fullgoda 
söner / åt sin fader Sterkar». Som Dana Nilsson (2001:13 f.) har framhållit borde dock ristu i 
första hand tolkas som »reste». Detta framgår dels av att inskriften avslutas med en 
ristarsignatur (Víseti rísti stæina), dels av att rísta i runinskrifterna aldrig verkar förekomma 
med objektet mærki. Kombinationen ræisa + mærki är däremot belagd åtminstone 13 gånger, 
varav en gång i en inskrift signerad av just Visäte (lata * raisa * mirki U Fv1946;258). 
Rotvokalen i verbet ræisa skrivs visserligen med ei på U 207 (reis£a), men på både U 207 och 
U 208 förekommer substantivet stæina (ack.) med monografen i för /æi/ (stina). 
62 Ög 9, Sm 169, U 58, U 879, U 968, U Fv1990;32 (jfr dock 4.2.2). Beträffande monument-
typen kan det noteras att U 58 är en ristning i fast häll och att U 879 är ristad i ett flyttblock, 
vilket säkert har påverkat ordvalet. De övriga fyra finns dock på resta stenar. Till dessa 
kommer runföljden …ta st-... på U 395, som i UR (2:173) normaliseras [ris]ta st[æin], men 
där det givetvis också kan ha stått [ré]tta st[æin]. – På den försvunna U 675† har runföljden [-
…ta] i UR (3:166) antagits svara mot verbet rétta, men om man får tro Dybecks teckning 
(Dybeck 1860–76 1 nr 27, se UR 3:165, fig. 102) talar avståndet mellan den första runan 
(tecknad som nederdelen av en r-runa) och t-runan snarare för en supplering !r[is]ta. 
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gånger.63 Endast i ett enda exempel – det uppenbarligen felristade lit : rist : 
kuml på G 138 – har man som alternativ till ræisa övervägt verbet rísta 
(Svärdström i GR 2:6, jfr dock:7 f.). Vid objektet kross förekommer i 8 fall 
(samtliga på Isle of Man) preteritumformen av ræisa, där rotvokalismen är 
återgiven med digraf och en inskrift där verbet är omskrivet med hjälpverb 
(lit raisa kros þina N 417).64 Däremot finns inget säkert exempel på att 
rísta i denna typ av inskrifter har använts med kross som objekt. 

Även om det som presenterats ovan mest bygger på resonemang och 
indicier, verkar det sannolikast att risti/ristu i de aktuella inskrifterna i 
första hand skall tolkas som en skrivning för pret. av ræisa. Dessa inskrifter 
kommer därför att lämnas utanför undersökningen. 

4.2.2 Skrivningar av typen rist: ræist eller förkortning för 
ræisti? 
Som nämnts förekommer i ett antal inskrifter en verbform rist eller mot-
svarande tillsammans med objektet stæin. Utgår man från skriftbilden, borde 
runföljden tolkas som preteritumformen ræist av det starkt böjda rísta, men 
den har i stället för det mesta uppfattats som en förkortad skrivning för pret. 
av ræisa. I diskussionen är det framför allt fem svenska inskrifter som här 
har varit aktuella: 

 
Ög 180 Gammalkils kyrka, Valkebo hd:65 
[hal]!t£an : !rist : stin þasi : hrulf : faþu [: sin :] uas kuþ 

Ög 189 Bo, Vikingstads socken, Valkebo hd: 
+ tuki x rist * stin x aft * bruþ sin * iust * 

Ög 234 Ö Stenby kyrka, Östkinds hd:  
karl * rist * stin * þisa * itR * osmut * buruþu sin 

Ög 235 Ö Stenby kyrka, Östkinds hd:66 
karl uist !: stin : þisa itR þurfrþa auþurn fr£ata si- 

Sm 96 Brobyholm (Lillemark), Lannaskede socken, Östra hd: 67 
þurstin : rist * stin þnia : aftR : kuþa : sun * sin  
þurstin : karþi : bu£u [ef]tiR * kunuar : buþur : sila : ak hftR : asboþ : 
kunu : sila : 
 

                                                      
63 Sm 113, Sm 163, Sö 173, U 735, G 138(?) och Gs 19†. Jfr Palm 1992:214 not 68. 
64 I en skotsk inskrift (Br Sc8) förekommer också en participform av ræisa, där den fornärvda 
diftongen återges med monografen i: […] is !: kurs : s-- !: ristr es kross s[iá] ræistr. 
65 Läsningen efter Nordén (ms 1948:246). De spår som han anser sig ha iakttagit av det första 
namnet är dock svåra att fastställa (egen granskning den 20 september 2006). 
66 Läsningen efter Samnordisk runtextdatabas, som bygger på ATA dnr 2035/75 och Lagman 
(1990:43, 158). 
67 Läsningen av den första delen av inskriften efter Varenius et al. 2002:343. 
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Redan Brate (i ÖgR:174) framhåller att skrivningen rist på Ög 180 svarar 
mot den starka preteritumformen av rísta, men menar ändå att den »helt 
visst» återger en »förkortad beteckning för *risti ’reste’». Han hänvisar till 
den motsvarande skrivningen på Ög 189 och anser på grund av slingknutens 
utformning att båda stenarna är »ett verk av samme ristare». Även rist och 
uist på Ög 234 resp. Ög 235 uppfattar Brate (i ÖgR:217, 218) som förkor-
tade skrivningar för ræisti och nämner som parallell bl.a. formen itR för æftiR 
i båda inskrifterna. Nordén (ms 1948 passim) följer Brate och översätter de 
aktuella runföljderna genomgående med »reste».  

I det småländska exemplet har Ragnar Kinander (i SmR:225) på samma 
sätt tolkat rist som en felristning för risti och som pret. av ræisa. Peterson 
(1987:202) har däremot argumenterat för att det i stället rör sig om ett rést < 
ræist och nämner bl.a. att den monoftongerade formen är känd från sörm-
ländska, östgötska och danska inskrifter. Belägget har dessutom behandlats 
av Evert Salberger (1998:70 f.), som dock med hänvisning till de östgötska 
exemplen och antagna förkortningar i inskriften föredrar den traditionella 
tolkningen ræisti.  

Förutom de ovan nämnda inskrifterna finns ytterligare två där en tolkning 
ræist »ristade» kan övervägas. Hit hör Sö 244 Tuna, Västerhaninge socken, 
som Wessén (i SöR:214) translittererar på följande sätt: 

+ kuþbiarn : rest : nt ..þ..i …..u 
fi-fþr …. is-na : uikskr : ru : rubr 

Enligt Wessén (ibid.) är inskriften »mycket grund och därför ytterst svår-
läst». Han nöjer sig därför med att identifiera det inledande namnet Guð-
biôrn (SöR:215). Det följande ordet rest borde dock kunna svara mot ett 
ræist, men kan givetvis också uppfattas som en förkortad skrivning för 
ræisti. Möjligen skulle man dessutom i den följande runföljden nt kunna 
överväga en felristning för at at »efter». Resten av inskriften framstår dock 
som mycket dunkel. 

Det andra exemplet finns på en norsk runsten, N 162 Veum, Veum sogn, 
där den bevarade delen av inskriften i NIyR (2:243) har återgivits på 
följande sätt: 

knubr x reist (x) stein (x) þena (x) sunr (*) þorleis (*) sunr — 
Gnúpr reisti stein þenna, sunr Þorleifs, sunar ... 
»Gnup reiste denne sten, sønn av Torleiv, sønn av…» 

Olsen (ibid.) tolkar reist som pret. av (fvn.) reisa, »vel med uteglemt i» och 
tillbakavisar samtidigt möjligheten att det skulle röra sig om formen (fvn.) 
reist med (ack.) stein som objekt. 
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Det finns alltså sju möjliga exempel, där en skrivning rist eller motsva-
rande skulle kunna tolkas som preteritum av rísta.68 I sex av dessa står stæin 
(ack.) som objekt. Ett säkert belägg på att ræist har använts i kombination 
med detta ord förekommer som nämnts i ristarsignaturen på Ög 165 
(Þórkæll’k ræist stæin þennsi æftiR Tosta), vilket kan vara av betydelse för 
bedömningen av åtminstone de östgötska exemplen.  

Det har flera gånger påpekats att de nämnda inskrifterna innehåller ord-
former där runor tycks ha utelämnats, och detta har använts som argument 
för att skrivningen rist också skall uppfattas som en förkortad skrivning. 
Frågan är dock om detta går att tillämpa på hela materialet. I N 162 finns 
t.ex. förutom den förmodligen fonetiskt motiverade formen þorleis för Þór-
læifs (se NIyR 2:243) endast ordet sunr mot slutet av inskriften, vilket Olsen 
(ibid.) tolkar som en skrivning för genitivformen (fvn.) sunar. Efter detta ord 
finns det endast plats för ett namn. Man har hittills utgått från att detta har 
utgjorts av ett mansnamn, och att frasen har stått som bestämning till det 
föregående (fvn.) sunr Þorleifs. Det kan dock inte uteslutas att det också kan 
röra sig om ett kvinnonamn och att det föregående sunr återger en nomina-
tivform som syftar tillbaka på stenresaren. N 162 har dessutom aldrig burit 
någon fullständig minnesinskrift, utan texten verkar endast ha meddelat att 
Gnup har rest eller alternativt ristat stenen. Man kan jämföra med den öst-
götska Bobergstenen (Ög 38) som endast bär texten Ingvarr satti stæin »Ing-
var satte stenen». Förmodligen är det något vanligare att monumentinskrifter 
bara innehåller en ristarformel (se 5.3), vilket möjligen kan vara ett argument 
för att reist här i första hand skall tolkas som pret. av rísta. 

Beträffande de östgötska exemplen och Sm 96 skall det inte förnekas att 
inskrifterna tycks sakna vissa förväntade runor, men frågan är om dessa är 
direkt jämförbara med den antaget utelämnade ändelsen i verbet. Det är 
nämligen endast på Ög 189 som det mera konsekvent förekommer skriv-
ningar där just slutet av ordet har förkortats: aft æft(iR) (eller aft/æft, se 
Peterson 1996a:244), bruþ bróð(ur) och iust Ióst(æin)(?). I flera andra fall 
kan skrivningarna vara fonetiskt motiverade. Hit hör bl.a. faþu Ög 180 och 
buruþu Ög 234, vilka båda följs av ordet sinn och där frånvaron av r-runan 
kanske beror på en assimilation [rs] > [s:] i löpande tal.69  

På Sö 244 är inskriften med undantag för de inledande runföljderna så 
obegriplig att man kan ifrågasätta om den verkligen är meningsgivande i sin 
helhet. Wessén (i SöR:214) har dock påpekat att ornamentiken är »utförd 
                                                      
68 Möjligen kan också Ög 82 höra hit, men det är oklart vilken form verbet har haft (se Bilaga 
1). Dessutom bör nämnas signaturen ybir ' rist på U 179, där verbet brukar tolkas som rísti 
och inte ræist. Som Wessén har framhållit (i UR 1:275) följs nämligen t-runan av ett brott i 
stenen, där en i-runa kan ha gått förlorad. – I Samnordisk runtextdatabas återges formerna på 
Ög 234 och Ög 235 som ræist, på Ög 180 och Sm 96 som ræisti/ræist och i de övriga tre 
inskrifterna som ræisti eller (fvn.) reisti. Det skadade verbet på Ög 82 translittereras som !r!i-- 
och normaliseras ræi[st](?). 
69 Jfr Noreen (1904 § 438.4 Anm. 9) som vill förklara denna typ av skrivningar som bortfall 
av slutljudande R (sic!) framför s. 
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med en obestridlig skicklighet» och menar att stenen kanske är »ett halv-
färdigt verk, som av någon anledning aldrig blivit fullbordat». Ristnings-
skickligheten förklarar dock inte märkliga runföljder som uikskr : ru : rubr, 
vilka inte ser direkt tolkningsbara ut. 

Som stöd för att rist skall uppfattas som en förkortad skrivning för ræisti 
kan dessutom anföras att det i runinskrifterna ibland förekommer andra 
verbformer i preteritum, där ändelsevokalen har utelämnats. Jag har efter en 
genomgång av Samnordisk runtextdatabas antecknat följande fall från 
vikingatida inskrifter: at átt(i) Sö 52, [kaþ] gæ(r)ð(i) U 954†, lit lét(u) 
Vs 27, U 947, risþ ræisþ(i) DR 91, DR 117, Ög 208, rit rétt(i)/ræi(s)t(i) 
DR 397, Ög 91 samt sat satt(u) Sm 36.70 Exemplen uppträder i inskrifter 
med högst varierande ortografi. Några innehåller flera förkortade ordformer 
(t.ex. DR 397, Sm 36 och Ög 91), medan andra som Ög 208 och Sö 52 inte 
ger något ytterligare exempel på utelämnade runor. Här tycks den saknade 
beteckningen för ändelsevokalen snarast bero på en tillfällighet. Av visst 
intresse är att Ög 208 med verbformen risþ står i Sjögestads socken, som 
gränsar till Gammalkil och Vikingstad där Ög 180 och Ög 189 finns, och att 
inte heller Ög 91 (i Järstads socken) är särskilt avlägsen. 

Som har framgått ovan verkar det alltså i stort sett omöjligt att ge någon 
generell tolkning av runföljden rist (och liknande) i de ovan behandlade in-
skrifterna, eftersom båda alternativen kan styrkas med paralleller. Av meto-
diska skäl skulle man dock helst vilja anta att skrivningen svarar mot ett 
ræist. En sådan tolkning passar bra på N 162, som ju inte har några fler säkra 
exempel på utelämnade runor. Även Ög 234 och Ög 235 skulle kunna räknas 
hit, eftersom de båda inleds med namnet Karl och av andra skäl antas vara 
ristade av samma person (se Nordén ms 1948:330, Gustavson i ATA dnr 
8141/ 74, Salberger 1990b:33 f.). För det alternativet ræist(i) talar bl.a. 
inskriften på Ög 189 som ju faktiskt verkar innehålla förkortade ordformer, 
Ög 208 med verbformen risþ ræisþ(i) ’reste’ i en i övrigt felfri inskrift samt 
det faktum att konstruktionen rísta + stæin är mycket sällsynt i de vikinga-
tida resarformlerna (se 4.2.1). Jag blir därför tvungen att föra samtliga av de 
här diskuterade inskrifterna till grupp 3. För Sö 244 skulle man också kunna 
överväga om den inte borde tillhöra grupp 4, eftersom inskriften till stora 
delar tycks sakna språklig mening. Samtidigt går det inte att bortse från att 
den inledande runföljden kuþbiarn : rest ger en otvungen mening och att 
det mesta tyder på att ristningen har tillkommit under vikingatid.71 Kanske 
har Gudbjörn av någon anledning bara velat meddela att han ristat stenen 
och fyllt resten av slingan med mer eller mindre obegripliga runföljder. 

                                                      
70 Jag förbigår exempel av typen halb hialp[i] Sm 124, eftersom de också kan återge impera-
tivformen hialp. 
71 Stenen står på ett gravfält (RAÄ Västerhaninge 75:1) mellan en stensättning och en skepps-
sättningsliknande lämning. Enligt Dybeck (1855–59 1:46) bör den ha rests samtidigt som 
dessa uppfördes, men han nämner att det också kan röra sig om en rest sten, som har försetts 
med ristning i efterhand. 
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4.3 Mångfunktionella verb 
De verb som kräver en närmare granskning i detta sammanhang utgörs av 
gær(v)a ’göra’ samt vissa förekomster av sætia ’sätta’ och vinna ’arbeta, 
utföra’. 

4.3.1 Verbet gær(v)a 
Verbet gær(v)a ’göra’ förekommer i vikingatida runinskrifter i stort sett 
aldrig med rúnaR som objekt. Undantaget utgörs av U 958, men där bör 
Gærði sunn hans Sigviðr rúnaR på grund av den följande ristarsignaturen 
Þórgautr rísti syfta på något annat än inristandet av runorna i stenen (se UR 
4:85 f., Ebel 1963:56). Från Norge finns dock två medeltida inskrifter (N 14 
och N 182), där (fvn.) gera förekommer med objektet rúnar i en ristarformel 
(se Ebel 1963:56). Dessutom bör det erinras om att verbet används i för-
bindelse med runor i ett par bekanta strofer av Hávamál (80 resp. 142). 

Även om gær(v)a under vikingatiden inte tycks ha använts för att be-
skriva framställningen av skrift i någon större utsträckning, förekommer 
preteritumformen gærði ibland i ristarformler och då med objekt som (ack.) 
stæin, kumbl och mærki. Dessutom finns några enstaka exempel där objektet 
saknas. Att dessa kan identifieras som ristarformler beror på att de står som 
komplement till en resarformel, och de utgör därför i regel inget större 
problem. Vad som däremot kan diskuteras är hur man skall betrakta 
resarformler där preteritumformen av gær(v)a har använts tillsammans med 
de nämnda monumentmarkörerna. Mot bakgrund av de säkra ristarsignatu-
rerna borde ju dessa teoretiskt sett också kunna tolkas som ristarformler av 
typ A. Det är därför lämpligt att granska dessa konstruktioner med utgångs-
punkt i de säkra ristarsignaturerna som innehåller detta verb. 

4.3.1.1 Gær(v)a + stæin 

Ordet stæin (ack.) förekommer som objekt i satsen Hægviðr gærði stæin på 
Sö 219 Blista, Sorunda socken, som följer efter en fullständig resarformel 
och därför måste tolkas som en ristarsignatur. Inskriften är huggen i en berg-
häll, och i samma häll finns ytterligare två ristningar (Sö 220, Sö 221), som 
enligt Wessén (i SöR:196) är utförda av samme man. Eftersom det rör sig 
om ristningar i fast häll, kan inte uttrycket gær(v)a stæin syfta på något annat 
än inhuggningen av ristningarna, och troligen avser ordet stæin här hällen 
som helhet med de tre ristningarna. Ett gærði stæin finns också belagt på 
G 136†, en rest runsten med bildstenform från Sjonhems kyrka: Uddr Vald-
inga gærði stæina ok… »Valdinga-Udd gjorde stenarna och…» (jfr Snædal 
2002:75). Stenen har ingått i ett flerstensmonument, som även omfattar 
G 134 och G 135, där den förstnämnda innehåller en fullständig resarformel. 
Även i detta fall ligger det närmast till hands att uppfatta Uddr Valdinga 



 90 

gærði stæina som en del av signaturen, trots att denna utsaga följs av satsen 
Dan ok Botbiôrn rístu »Dan och Botbjörn ristade». Förmodligen rör det sig 
helt enkelt om två olika arbetsmoment i framställningen av monumentet (se 
vidare 7.2.4).72  

Med en placering som motsvarar en resarformel är gærði stæin endast 
belagt i två inskrifter som har antagits tillhöra vikingatid, Ög 51† och Vg 79. 
Båda utgörs av liggande gravhällar, och bör alltså tillhöra ett förhållandevis 
sent skede. Tyvärr är det omöjligt att avgöra om uppgiften här skall tolkas 
bokstavligt eller om gærði eventuellt har fått täcka betydelsen hos ett lét 
gær(v)a. När verbet gær(v)a konstrueras med hjälpverb förekommer dock 
nästan aldrig ordet stæin (ack.) som objekt (jfr Palm 1992:214). Förutom det 
unika Þórví gat gôrvan stæin þannsi på DR 217, finns i hela inskriftsmate-
rialet bara två säkra exempel som kan föras till vikingatid: en liggande grav-
häll (Sm 125) samt en rest sten med bildstensform (G 112). Båda har hjälp-
verbet láta.73 

4.3.1.2 Gær(v)a + kumbl 

I några sörmländska runinskrifter förekommer också pret. av gær(v)a till-
sammans med objektet kumbl i avsnitt som kan tolkas som ristarsignaturer. 
Det tydligaste exemplet utgörs av Sö 46 Hormesta, Nykyrka socken, som 
enligt Brate (i SöR:36) avslutas med satsen kuml : kiarþu : þatsi : [kitil 
slakR] »Detta minnesmärke gjorde Kättil (och) Stack».74 En liknande 
formulering finns också på Sö 88 Valby, Öja sn75 – karþu : kuml : snaliR 
suniR : hulmlaukaR Gærðu kumbl snialliR syniR HolmlaugaR – och Sö 296 
Skälby (nu Lövstalund), Grödinge socken: kairþi : oskutr : kuml : þausi + 
Gærði Ásgautr kumbl þausi. 

Resarformeln på de tre nämnda stenarna har alla formuleringen ræisti/ 
ræistu stæin þennsi/þannsi. På Sö 46 utgörs resarna av andra personer än 
dem som nämns i den avslutande satsen, vilket gör det rimligt att uppfatta 
denna som en ristarformel. Något annorlunda förhåller det sig med Sö 88 
och Sö 296, där den avslutande satsen refererar till stenens resare.  

På Sö 88 kan det avslutande partiet uppfattas som en variation av resar-
formeln i syfte att även nämna moderns namn i inskriften. Som en parallell 
kan anföras avslutningen på Sö 70, där man finner appositionen snialliR 
syniR ÓlôfaR sist i inskriften, vilket här avser stenens resare och kanske även 
                                                      
72 Ett liknande uttryck kan också ha funnits på G 188 Mästerby kyrka, som är en runsten av 
samma typ (se Bilaga 1). 
73 En liknande formulering har troligen också funnits på G 41, även om hjälpverbet numera 
saknas: …-!arua satain-… …[g]ærva stæin(a?)… »…göra stenen (stenarna?)…». – Mer 
tveksamt är det hur inskriften på Sö 60 egentligen skall uppfattas (se SöR:46, 378). 
Återgivningen i Samnordisk runtextdatabas fångar här egentligen inte något av de två 
alternativen i SöR. 
74 Läsningen av det sista namnet kan diskuteras. Se Bilaga 1. 
75 Läsning enligt en egen besiktning den 11 december 2006. 
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den döde. Detta tyder på att den avslutande satsen på Sö 88 inte skall upp-
fattas som en ristarformel. Både Brate och Wessén (i SöR:64, 271) menar 
dessutom att denna del av inskriften är versifierad, något som dock förnekas 
av Hübler (1996:59).  

Beträffande Sö 296 har Wessén (i SöR:XXVI, XLVIII) med tvekan upp-
fattat Åsgöt som stenens ristare. Också denna sats skulle dock kunna uppfat-
tas som en variation av resarformeln, även om den inte innehåller någon tidi-
gare okänd information. Det är dock osäkert om kairþi : oskutr : kuml : 
þausi + utgör en självständig sats. Wessén (i SöR:270) förbinder de fyra 
sista orden med det föregående till ok æftiR Olafu, kunu sina, gærði Asgautr 
kumbl þausi och översätter hela inskriften på följande sätt: »Åsgöt reste den-
na sten efter Ärnfast, sin morbroder, Gydings son; och efter Olov, sin hustru, 
gjorde Åsgöt detta minnesmärke». Av kommentaren (i SöR:271) framgår att 
han endast uppfattar kumbl þausi som en variation av stæin (ack.) och att det 
är samma minnesmärke som avses med båda uttrycken. Enligt Wessén 
(ibid.) har pronomenet þausi här »en påtaglig deiktisk funktion, hänvisande 
på något som inskriftens läsare hade omedelbart inför ögonen» och han me-
nar att pluralformen »antyder, att minnesmärket har bestått av flera delar». 
Wessén nämner också att det i äldre källor omtalas flera resta stenar utan 
inskrift på platsen.76 Dessutom har han tidigare i artikeln (SöR:269) antagit 
att det kan ha funnits en vikingatida bro i närheten, men utan att direkt sam-
manställa detta med det plurala objektet på stenen. N.-G. Stahre (1952: 219) 
har däremot argumenterat för att ordet kumbl i detta fall har haft betydelsen 
’vägmärke’ och att inskriftens stæin och kumbl kan ha haft olika syftningar: 
»Stenen har ägnats morbroderns minne, medan hustrun hedrats med resta 
vägmärken i anslutning till bron». Om denna uppfattning är riktig, bör det 
avslutande avsnittet inte uppfattas som en ristarformel, eftersom de resta 
stenarna har saknat inskrift. Möjligheterna är alltså så många att det knappast 
går att avgöra om slutet på Sö 296 skall tolkas som en ristaruppgift eller ej.  

4.3.1.3 Gær(v)a + mærki 

Konstruktionen med pret. av gær(v)a + mærki förekommer endast en gång i 
ett signaturliknande uttryck: RáðþialfR ok GæiRniút[r] þæiR gærðu mærki 
góð æftiR mann snaran »Rådtjalv och Gernjut de gjorde goda märken efter 
en rask man» (G 113 Ardre kyrka). Satsen följs visserligen av ristarsigna-
turen LíkræifR rísti rúnaR »Likrev ristade runorna», men eftersom inskriften 
också innehåller en resarformel som omtalar helt andra personer bör den 
räknas som en del av signaturen (jfr G 136† i 4.3.1.1).  

                                                      
76 Det bör också nämnas att det finns (mycket osäkra) uppgifter om en numera försvunnen 
runsten vid samma gård (Sö 295†), där endast en del av inskriften är känd. Om den har haft 
något samband med Sö 296 går inte att avgöra. 
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Kombinationen pret. av gær(v)a + mærki är annars ytterst sällsynt och 
kan endast beläggas från tre uppländska runinskrifter: U 315†, U 653 och 
U 881. Av dessa bär den förstnämnda också en ristarsignatur (En ØpiR rísti), 
vilket visar att gærðu mærki här inte skall tolkas bokstavligt. De personer 
som låtit resa U 315† återkommer också på flera andra stenar vid samma 
gård, och där används i två fall formuleringen lét gær(v)a mærki (U 312, 
U 314). Troligen skall det sporadiskt förekommande gærði (gærðu) mærki i 
de uppländska runinskrifterna endast ses som en variation av lét(u) gær(v)a 
mærki, som är mycket frekvent i området.77  

4.3.1.4 Gær(v)a utan objekt 

Att objektet helt saknas efter pret. av gær(v)a förekommer på U 947, där in-
skriften slutar med isbiun : kir, vilket troligen skall tolkas som en förkortad 
skrivning för Æsbiôrn gær(ði) »Äsbjörn gjorde». Det råder visserligen en del 
tveksamheter beträffande läsningen av den sista runföljden (se Bilaga 1), 
men det verkar svårt att finna en bättre tolkning. Att verbet har förkortats 
kan utan problem förklaras av platsbrist, eftersom runföljden står sist i run-
djurets svans och så trångt att det troligen har varit omöjligt för ristaren att 
tillfoga ytterligare runor inom slingan. Detta ger då också en naturlig förkla-
ring till att objektet saknas.  

Ett annat exempel på gærði utan följande objekt förekommer i en ristar- 
eller tillverkarsignatur på runkorset Andreas I på Isle of Man (Br Olsen;183). 
Den skadade inskriften inleds med en resarformel … þenna æft Ófæig, fôður 
sinn, vilken följs av uppgiften: En Gautr gærði, sunr BiarnaR frá Kolli »Och 
Gaut, son till Björn från Coll, gjorde». Förmodligen skall ordet kross m. här 
underförstås i den senare satsen, vilket framgår av bruket av pronomenet 
þenna sg. ack. m. i en annan av Gauts signaturer: in : kaut x kirþi : þano : 
auk ala : i maun x En Gautr gærði þenna ok alla í Môn »Och Gaut gjorde 
detta (kors) och alla på Man» (Br Olsen;208B Kirk Michael II). I de 
nordiska inskrifterna på Brittiska öarna är verbet gær(v)a mycket sällsynt i 
resarformeln. De enda säkra exemplen utgörs av det liggande stenkorset 
Thurso I, Caithness (Br Sc11), som bär inskriften …[gær]ði yfiRlag þetta æft 
Ingulf, fôður sinn »… gjorde denna överliggare efter Ingulv, sin fader» och 
gravhällen Maugold V på Isle of Man (Br Page1998;21): kuan, sunR …, 
gærði líkstæin(?) æftiR kvenna sína »kuan, son till …, gjorde liksten(?) efter 
sin hustru».78 I båda dessa inskrifter rör det sig alltså om liggande monu-

                                                      
77 Denna konstruktion förekommer (om man inkluderar sammansättningen stæinmærki) i 
sammanlagt 36 uppländska inskrifter. Av dessa härrör åtminstone fyra från liggande 
gravmonument (U 64, U 413, U 440 och U Fv1959;196). Troligen bör även U Fv1993;231 
uppfattas som ett sådant monument. U 64 innehåller flera medeltida runformer (bl.a. ø), 
medan de övriga bör uppfattas som vikingatida av runtypologiska skäl. 
78 I Maeshowe finns en medeltida inskrift som kombinerar verbet (fvn.) gera med objektet 
kross (Br Barnes22): binitit k!irþi kros þæ£na (fvn.) Benedikt gerði kross þenna. Här avses 
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ment, vilket bör vara anledningen till att man inte har använt verbet ræisa, 
som annars är det vanligaste verbet i resarformeln på stenkorsen. Även den 
fragmentariska inskriften på Braddan VI (Br NOR1992;6A), där endast ordet 
gærði säkert kan identifieras, har tolkats som en tillverkarsignatur (se Page 
1992:6). Man bör dock lägga märke till att det följande ordet har börjat med 
en l-runa och att objektet kanske har varit líkstæin som på Maugold V. I så 
fall är det rimligare att räkna med att brottstycket har tillhört en resarformel 
och inte en ristar- eller tillverkarformel. 

På svenskt område förekommer också ett antal exempel där gær(v)a står 
utan objekt i resarformeln och där man av andra skäl skulle vilja identifiera 
initiativtagaren med den som faktiskt också har utfört ristningen. Hit hör den 
i fast häll ristade U 209 Veda, Angarns socken, som inleds med orden 
þurtsain x kiarþif x tiR irinmunt x sun sin Þórstæinn gærði æftiR Ærin-
mund, sun sinn »Torsten gjorde efter Ärenmund, sin son». Eftersom den av-
slutande i-runan i kiarþi skall läsas två gånger, skulle man eventuellt kunna 
överväga om inte ett ord är överhoppat, men denna typ av dubbelläsning av 
en runa finns även på ett annat ställe i inskriften (aukaubti ok køypti). 
Samme Torsten är även känd från U 360 Gådersta, Skepptuna socken, där 
han tycks uppträda som ristare. Inskriftens inledning lyder: Þórstæinn hiogg 
á hælli æftiR Ærinmund, sun sinn »Torsten högg på hällen efter Ärenmund, 
sin son». U 209 och U 360 antas vara utförda av samma person (se UR 
1:316, 2:110), vilket medför att även inledningen på U 209 borde kunna 
tolkas som en ristarformel av typ A.79 

Ett nästan parallellt uttryck till denna formel med utelämnat objekt finns 
på en öländsk runsten, Öl 39 Bägby bro, Gärdslösa socken:80 

x sua!i£n kiarþi x iftiR x sin x faþur x uikar x sun x ainiki x sialfR x raisti x 
stain x 
Svæinn gærði æftiR sinn faður Vikar. Sun æinigi sialfR ræisti stæin. 
»Sven gjorde efter sin fader Vikar. Den ende sonen reste själv stenen.» 

Bruce Nilsson (1973:184) framhåller att verbformer som gærði och ræisti 
vanligtvis skall uppfattas »as abbreviated forms» av lét gær(v)a resp. lét 
ræisa, men att den speciella formuleringen på Öl 39 »allows for the 
possibility that Sven himself was the carver». Ett liknande uttryckssätt åter-
finns även på Sö 122 Skresta, Allhelgona (nu Helgona) socken:81 

                                                                                                                             
dock av allt att döma ett inristat kors, även om något sådant inte har kunnat identifieras 
(Barnes 1994:169 f.). 
79 Man kan spekulera om utelämnandet av objektet kan bero på att gær(v)a här omfattar något 
mer än själva runristningen. Denna är nämligen belägen i kanten av gårdens gravfält (RAÄ 
Angarn 84:1) och skulle därför även kunna inkludera en gravanläggning. 
80 Läsningen efter Jansson (ATA dnr 4697/43). 
81 Läsningen bygger på Wesséns uppmålning av stenen (SöR pl. 207, jfr även SöR:396 f.) 
samt Lagman (1990:158), jfr Brate (i SöR:91 f.). 
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: stain : stanr : it : histain : raisþi stalfR : faþiR : at : sun tauþan oskutr 
: kiarþi : tri 
Stæinn standr at Hástæin. Ræisþi sialfR faðiR at sun dauðan. Ásgautr gærði ... 
»Stenen står efter Håsten. Reste själv fadern efter den döde sonen. Åsgöt 
gjorde…» 

Att den Åsgöt som nämns i den sista satsen bör identifieras med stenens re-
sare framgår av den på samma plats belägna Sö 123, som bär texten oskutr : 
rsþi stan þansi : at : hastin : Ásgautr ræisþi stæin þannsi at Hástæin 
»Åsgöt reste denna sten efter Håsten».82 De tre sista runorna på Sö 122 som 
Wessén läser som tre uppfattar han (i SöR:396 f.) med hänvisning till for-
muleringen på Sö 113 och Sö 130 som en förkortad skrivning för ordet 
drængila ’manligen’.83 Även i detta fall ligger det nära till hands att uppfatta 
Åsgöt som ristaren. Enligt Wessén (i SöR:XLVI) skall han dock »endast ha 
ombesörjt utförandet, icke själv ha ristat stenarna».  

Även om det för de tre ovan anförda inskrifterna verkar finnas ganska 
starka skäl för att identifiera resaren med stenens ristare, kan detta knappast 
ges generell giltighet, eftersom det inte är svårt att hitta exempel som kan 
tolkas i motsatt riktning. Ett sådant finns på Sö 352 Linga, Överjärna socken, 
som är ristad på flera sidor. Av framsidan framgår att Hälgulv har rest stenen 
(ræisþi stæin þannsi) efter sin frände Torfast, och Disa efter sin broder, 
medan texten på baksidan omtalar att tisa : kiarþ… eft… sina Dísa gærð[i] 
æft[iR] … sína »Disa gjorde efter sin(a)…».84 Den senare inskriften måste 
alltså ha varit tillägnad någon annan än Torfast, eftersom pronomenet visar 
att det försvunna släktskapsordet antingen har utgjorts av ett feminint 
substantiv eller haft plural form. Det finns alltså ingen anledning att i detta 
fall tolka baksidans text som en ristarsignatur, utan den måste uppfattas som 
en variant av en resarformel.  

4.3.1.5 Utvärdering av undersökningen 

Som framgått ovan finns det ett fåtal inskrifter, där ristarformeln helt säkert 
innehåller verbet gær(v)a. När objektet är stæin eller mærki verkar det ibland 
kunna syfta på ett särskilt moment i framställningen av monumentet, som 
har varit skilt från resandet av stenen och ristandet av runorna. Motsvarande 
uttryck är annars mycket ovanliga i vikingatida resarformler och ger knap-
past någon anledning att anta att dessa skulle syfta på att uppdragsgivaren är 
identisk med ristaren. Kombinationen av gær(v)a och kumbl är ännu mer 
sällsynt i ristarformlerna, och endast exemplet på Sö 46 kan betraktas som 
någorlunda säkert. Att verbet gær(v)a uppträder utan objekt i en ristarsigna-
                                                      
82 Läsning bygger på Wesséns uppmålning av stenen (SöR pl. 207), jfr Brate (i SöR:92). 
83 Lagman (1990:158) har uppfattat den tredje runan som ostungen och läser alltså tri. Detta 
påverkar givetvis inte den föreslagna tolkningen av ordet. 
84 Namnet Dísa står i mitten av ett kors, medan de övriga orden har placerats i svicklarna 
mellan korsarmarna. Ristningen är här visserligen något skadad, men det har inte funnits plats 
för något objekt på denna sida av stenen.  
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tur tycks endast förekomma på U 947 samt en gång i en inskrift på Isle of 
Man (Br Olsen;183). Däremot finns det åtminstone tre svenska inskrifter 
(U 209, Öl 39 och Sö 122), där resarformeln innehåller ett gærði utan objekt 
och där andra omständigheter talar för att man skall sätta ett likhetstecken 
mellan initiativtagaren och ristaren. Jag kommer dock bland dessa att endast 
räkna med U 209 som ett helt säkert exempel, eftersom ristningen måste vara 
utförd av samma person som har signerat U 360. 

4.3.2 Verbet sætia 
Verbet sætia ’sätta’ förekommer i runinskrifterna i huvudsak inom resar-
formeln och uppträder där vanligtvis med objekt som stæin (ack.) eller 
kumbl (Ebel 1963:68 ff., 155 ff., jfr även Palm 1992:206). I enstaka vikinga-
tida inskrifter har dock detta verb också kombinerats med beteckningar för 
skrivtecknen. Hit hör den bekanta Gørlevstenen (DR 239), där inskriften på 
baksidan enligt läsningen i DR:294 bl.a. innehåller runföljden iaksata 
ru(na)ri(t) »Jeg satte runerne ret». Givetvis bör detta uppfattas som en sorts 
ristarformel, men troligen avses här inte alla runorna i inskriften, utan endast 
de runor som ingår i det föregående textavsnittet þmkiiissstttiiilll. I detta fall 
var det ju nödvändigt att runorna är riktigt placerade för att lönnskriften 
þistill, mistill, kistill »tistel, mistel, liten kista» skall kunna utläsas. Denna 
sats kan alltså inte direkt jämställas med en ristarsignatur. 

En kombination av sætia och rúnaR skall enligt ett förslag av Anne Tryg-
stad (1985) även finnas på Gs 11 Järvsta, Valbo socken, där hon vill läsa in-
skriften i följande ordning (Trygstad 1985:13): 

þiuþkiR / ukuþlaifr : ukarl / þaRbruþraliR : lituritastainþino x / þasat 
aimuntrunoRritaRabtiRþiuþmunt ' faursin ' kuþhialbihonsalukuþs 
muþiR / inosmuntr ' karasun ' markaþi x / 
»ÞiuðgæiR, and Guðlæif, and Karl, all those brothers, had this stone raised. 
Then Æimund wrote right runes after Þiuðmund, his father. May God and 
God’s mother help his soul. And Asmund, son of Kara, carved.» 

Om denna uppfattning vore riktig skulle vi få en förklaring till den gåtfulla 
runföljden þasataimunt, som står i foten till korset och som normalt brukar 
uppfattas som tillhörande inskriftens slut (se GsR:95). Den nya tolkningen 
medför dock en del problem. Ett sådant är att man väntar sig att verbet skulle 
ha haft formen sati och inte sat(a) som Trygstads tolkning förutsätter. Hon 
är givetvis medveten om denna svårighet och ger (Trygstad 1985:15 f.) flera 
olika förklaringar, men ingen är helt övertygande. Det är också svårt att fin-
na liknande exempel, där en inskrift inleds med uppgiften om att någon eller 
några har låtit »resa denna sten», men utan att det följer en preposition och 
namnet på den döde. En parallell tycks dock finnas på U 91 Vibble, Järfälla 
socken, där den tolkningsbara delen av inskriften lyder: Gunnvarr(?) ok 
Kætilfríðr létu ræisa stæin. Holmstæinn ok Holmi ræistu stæin at Frøy-
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stæin… »Gunnvar(?) och Kättilfrid lät resa stenen. Holmsten och Holme 
reste stenen efter Frösten…». Denna sten är dock av allt att döma ristad av 
en icke runkunnig person efter en förskrift (se Wessén i UR 1:123, Källström 
1998:57), och den utgör därför inte något bra stöd för den föreslagna läs-
ordningen på Gs 11. Det går inte heller att finna någon direkt parallell i 
Åsmunds egna inskrifter. Det närmaste man kommer är satsen SyniR Hug-
al(d)s réttu stæin þenna »Hugal(d)s söner reste denna sten» på den attri-
buerade U 903. Satsen står visserligen först i rundjurets hals och följs av en 
ordinär resarformel, men av de sammanträngda runorna i slutet framgår att 
denna del av inskriften måste ha ristats sist och att den förmodligen också är 
avsedd att läsas efter huvudinskriften. 

På det bekanta Fyrbyblocket i Blacksta socken (Sö 56) förekommer också 
ett enstaka exempel på verbet sætia i kombination med pluralformen av sub-
stantivet stafR m. ’stav’:  

iak * uait : hastain : þa : hulmstain : bryþr * menr : rynasta : a : 
miþkarþi : setu : stain : auk : stafa : marga eftiR * fraystain * faþur * 
sin * 
Iak væit Hástæin þá Holmstæin brøðr mænnr rýnasta á Miðgarði, sattu stæin 
ok stafa marga æftiR Frøystæin, faður sinn. 
»Jag vet Håsten och Holmsten, bröderna, vara runkunnigast bland män i 
världen. De satte stenen och många stavar efter Frösten, sin fader.» 

Tolkningen av stafa marga »många stavar» varierar i litteraturen. Jansson 
(1984:129) menar att det möjligen skall jämställas med uttrycket »sten och 
stav», som förekommer i ett antal inskrifter och där »staven» vanligtvis har 
tolkats som en rest trästolpe. Redan Wessén (i SöR:376) har dock påpekat att 
inskriften nämner »många stavar» och att det i stället sannolikt är runsta-
varna på stenen som åsyftas. Han jämför med uttrycket með stæinn lifiR ok 
stafiR rúna »så länge stenen finns och runornas stavar» (Sm 16). Även Hel-
mer Gustavson (2002a:151) menar att ordet här »säkert» har betytt ’run-
stavar, runor’. Rent spontant verkar denna tolkning mest tilltalande, särskilt 
som pluralformen av stafR i runinskrifterna genomgående verkar syfta på 
runorna, medan samma ord när det uppträder sidoordnat med ordet stæinn 
alltid står i singularis (jfr Ebel 1963:92).85 Dessutom bör det noteras att brö-
derna strax innan har omtalat sig själva som rýnasta á Miðgarði »de run-
kunnigaste i världen» och att man därför förväntar sig att de också har ristat 

                                                      
85 Exempel på de förra är dock relativt fåtaliga. Ebel (1963:87 ff.) anför förutom Sm 16 bara 
ett vikingatida exempel (DR 40 Randbøl). Detta är samtidigt mycket belysande, eftersom det 
här är omöjligt att tolka stafaR som något annat än just ’runstavar’: Tófi bryti ræisþi stæin 
þannsi æft líka brytia. ÞæiR stafaR munu Þórgunni miok længi lifa, i DR:65 översatt som: 
»Bryden Tue rejste denne sten efter brydens hustru. Disse stave for Thorgun vil leve meget 
længe». De övriga exemplen utgörs av den urnordiska inskriften på Gummarpstenen (DR 
358†) samt en norsk medeltidsinskrift (N 13 Tose, Torsnes sogn). – Kombinationen av stæinn 
(el. stæinaR) och stafR förekommer på Sö 196, U 226, U 332†, U 849† och Vs 1.  
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eller åtminstone formulerat inskriften.86 Användningen av verbet sætia med 
stæin (ack.) som objekt är dessutom i detta fall oväntad, eftersom inskriften 
är huggen i ett fast block. Enligt Wessén (i SöR:376) tyder detta på att texten 
har fått sin versifierade form innan man hade bestämt var den skulle huggas, 
men han utesluter inte att uttrycket också kan ha syftat på en numera 
försvunnen rest sten med inskrift. Den första förklaringen är utan tvivel att 
föredra. Även om texten på Sö 56 har en ovanlig form, innehåller den de 
nödvändiga elementen för en minnesinskrift och det finns därför inga tvinga-
nde skäl att räkna med någon försvunnen parsten. Att ristaren har använt 
verbet sætia har kanske mer att göra med objektet stafiR i betydelsen ’run-
stavar’ än med stæin. Verbet är nämligen ytterst ovanligt i de sörmländska 
runinskrifterna och förekommer i övrigt endast på den ålderdomliga Kolun-
dastenen i Stenkvista socken (Sö 113), som inleds med satsen: ÞæiR sattu 
stæin, syniR Þórkætills ok Folku… »De satte stenen, Torkättils och Folkas 
söner…». Även i Uppland är detta verb mycket sällsynt (se Källström 1999: 
117) och flera gånger knutet till versifierade delar av inskrifterna. 

Som har framgått ovan är de säkra exemplen på att verbet sætia har kom-
binerats med rúnaR eller stafiR mycket få och de tycks ha sitt ursprung i gan-
ska speciella omständigheter. Möjligen skulle man med anledning av inskrif-
ten på Sö 56 kunna överväga om sætia stafa kan ha haft betydelsen ’formu-
lera en text’ eller liknande. Verbet fvn. setja kan nämligen bl.a. betyda ’fast-
sætte noget saaledes, at det skal bestaa, have sin Gyldighed, holdes og iagt-
tages’ (Fritzner 3 s.v. setja 7) och i det svenska lagspråket finner man bety-
delsen ’utsätta, bestämma’ (Schlyter s.v. sætia). 

4.3.3 Verbet vinna 
Verbet tillhör de ovanligare i runinskrifterna, men förekommer bl.a. i två 
danska runinskrifter, där man skulle kunna anta en ristarformel: 

 
DR 212 Tillitse (inskrift A): 
eskil : sulka : sun : let : res£a sten : þena : eft : sialfan sik * e mun * 
stanta * meþ * sten lifiR * uitrint * su * iaR * uan * eskil kristr * hialbi * 
siol * hans aok * santa * migael 
»Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Alltid vil stande, mens 
stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og Sankt Mikkel 
hjælpe hans sjæl!» 

DR 229 Sandby: 
sylfa : rest...i : sbalklusu : eyfti : susur : faþur …rþi : bru : þisi : iki : 
þurils : brþur : sin : || i mun * san … if * uitrik * susi * eR * uan * sil... 

                                                      
86 Det bör dock nämnas att läsningen rynasta inte helt säker. Enligt Thorgunn Snædal (an-
teckning i Runverkets fältex. A) är det inte uteslutet att den första runan skall läsas k (jfr Brate 
i SöR:42 f.). 



 98 

»Sølve rejste … Spalkløse (Spragelse) efter [sin] fader Suser [og gjo]rde 
denne bro (efter) sin broder Troels. Evigt vil san … if denne mindeskrift, 
som Sølve (?) udførte.» 

Det avslutande ordet på DR 229 antas i DR:280 ha varit sil[fa?], dvs. samma 
namn som inleder inskriften, men i så fall i en annan stavning. Det har också 
föreslagits att det kan röra sig om en skrivning för pronomenet sial[fR] (se 
Lerche Nielsen 1997b Bilag:14, jfr Wimmer i DRM 2:488). 

Moltke upptar i DR:927 båda inskrifterna som exempel på ristarformler 
och måste följaktligen ha räknat med att resaren var identisk med ristaren i 
dessa inskrifter. På DR 212 är avsnittet utformat som en fyrradig vers (se 
DR:258), och man har även antagit att partiet på DR 229 åtminstone är ryt-
miskt (DR:281). De likheter i formulering som man finner på de båda stenar-
na kan inte bero på en slump, utan det måste finnas något sorts samband dem 
emellan. De är dock för olika till utförandet för att man skall anta att det rör 
sig om samme ristare. Däremot är det tydligt att inskrifterna rymmer ett ge-
mensamt formelgods. Det finns alltså skäl att ifrågasätta om man i verbfor-
men vann verkligen skall lägga meningen att respektive stenresare själv har 
huggit inskriften. På DR 229 nämns inledningsvis att Sylva »reste» stenen, 
och det är då inga problem att acceptera den sista delen av inskriften som en 
sorts ristarformel, vare sig det här har stått namnet Sylfa eller pronomenet 
sialfR.87 DR 212 har däremot på motsvarande plats en omskrivning med 
hjälpverbet láta, vilket är ett starkt indicium på att preteritumformen vann i 
slutet inte skall tolkas bokstavligt. 

De belägg för preteritumformen av vinna som förekommer i signaturlik-
nande uttryck i runinskrifterna är alla osäkra eller direkt felaktiga. Det av 
Brate (i SöR:35) antagna bruþr : uinu rniR »Bröderna åstadkommo run-
orna» på Sö 45 skall t.ex. med all sannolikhet utgå (se 4.1.3). Tveksamt är 
också det antagna belägget på Hogastenen (Bo Peterson1992) i Bohuslän, 
där Peterson (1992:100) har föreslagit följande läsning och tolkning:  

hauR i * am * [s]tain wân iar a mu(la *88  
HôR (IôR) í Ám stæin vann hér á múla  
»HôR (IôR) i Åm utförde stenen här på mulen.» 

Den springande punkten är den antagna w-runan och som tidigare nämnts 
(avsnitt 3.2.1) ligger det rent grafiskt närmare till hands att läsa denna runa 
som þ. Betraktar man runföljden isolerad förefaller det troligare att den, som 
Peterson (1992:86) också har övervägt, skall tolkas som þann sg. ack. m. av 
sá och står som en bestämning till det föregående tain [s]tæin. Ett liknande 

                                                      
87 Man skulle också kunna tänka sig ett sil[fi] motsvarande nom. av mansnamnet Sialfi, som 
finns belagt i tre uppländska runinskrifter (U 337, U 372 och U 566). – Ännu en möjlighet 
som inte tycks ha övervägts är att verbet är bevarat i sin helhet och skall uppfattas som rest, 
dvs. preteritumformen ræist av rísta.  
88 Skiljetecknen är här insatta med ledning av fig. 2 i Peterson 1992:91. 
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bruk av det demonstrativa sá förekommer på den norska Tustenen (N 228), 
som på många sätt påminner om Hogastenen: hailki 5 rai!st!i !stain þon 5 aft 
kaitil bruþur sin. Hur resten av inskriften skall tolkas är däremot osäkert. 

I uttrycket ristu * stina * uk * staf * uan på U 226 har man vanligtvis 
räknat med uan som en svårförklarad felristning för den väntade pluralform-
en unu unnu. Detta är kanske möjligt (jfr UR 1:372 f., Gustavson 1991b:71 
f.), men avser i detta fall resandet av en stav och inte framställningen av en 
runinskrift.89  

Däremot finns ett par exempel i gotländska runinskrifter där pret. part. av 
vinna används i en omskrivning med hafa: sikmutr [--fiR :] sliku : unit 
kuml Sigmundr [ha]fiR slíku unnit kuml »Sigmund har på så sätt åstad-
kommit vården» (G 203) och [hi-iR] x a!t x unua!l!t x unit… ha[f]iR at 
Unnvald unnit… »(Han) har efter Unnvald utfört…» (G 80). I inskriften på 
G 203 syftar detta på den som låtit resa stenen och föregås av ett parti där 
den (eller de) som har svarat för stenens konstnärliga utformning omtalas. På 
G 80 tyder frasens placering i inskriften på ett liknande förhållande (se 
5.2.2). Konstruktionen hafiR unnit innebär här inte att stenresaren själv har 
tagit del i det praktiska arbetet, utan att han sett till att det har blivit gjort. 
Det verkar inte omöjligt att preteritumformen vann på de två danska stenarna 
skall tolkas på ett liknande sätt. I så fall ger inskrifterna inga säkra belägg på 
att verbet vinna har använts för att beskriva runristarens arbete. 

4.4 Textinterna problem 
I ett antal inskrifter i mitt material finns en motsättning mellan innehållet i 
ristarformeln och andra delar av inskriften. Eftersom dessa inskrifter kan ha 
principiell betydelse för vilka slutsatser man kan dra av materialet som hel-
het, kan det vara lämpligt att behandla dem med viss utförlighet, trots att de 
är relativt få.  

De textinterna problemen utgörs för det mesta av en ristarformel som är 
formulerad på ett sådant sätt att den talar emot en annan del av inskriften. 
Detta förekommer bl.a. i ett fåtal inskrifter, där det är svårt att dra gränsen 
mellan uppdragsgivaren och ristaren: Ög N288, U 116 och U 1011. Något 
annorlunda är förhållandena i Sö 196, där den antagna ristarformeln inte står 
i motsättning till någon annan del av inskriften, men där formeln som sådan 
kan ifrågasättas beroende på hur man uppfattar den omgivande texten. 

                                                      
89 Antagandet av en runföljd [stin unu] med betydelsen »åstadkommo stenen» (ÖlR:142) på 
en numera försvunnen medeltida gravhäll från Mörbylånga kyrkogård (Öl 8†) måste också 
betecknas som ytterst osäkert (jfr Ebel 1963:64, Nilsson 1973:213). 
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4.4.1 Ög N288 Oklunda, Ö. Husby socken 
Den bekanta ristningen vid Oklunda skall, om man följer den traditionella 
uppfattningen av inskriften, innehålla två olika ristarformler. Inskriften är 
fördelad på fem rader, fyra vågräta och en lodrät, och kan efter den senaste 
läsningen och tolkningen av Gustavson (2003:192, 194) återges på följande 
sätt: 

kunar 4 faþirunaR | þisaR 4 insaflausakiR 4 | sutiuiþita 4 insafl- | 
(i)nruþþan 4 insabat | uifin 4 þittafaþi 4 
»Gunnar ristade dessa runor, och han flydde förfallen till straff. Han uppsökte 
detta vi. Och han flydde in i denna röjning. Och han slöt förlikning (el. gjorde 
en fridskrets?). Vifinn ristade detta (som bekräftelse).»  

Problemet är att inskriften både tycks inledas och avslutas med en ristar-
formel: Gunnarr fáði rúnaR þessaR »Gunnar ristade dessa runor» resp. Vífinn 
þetta fáði »Vifinn ristade detta». Frågan är hur motsättningen mellan dessa 
utsagor skall förklaras. Den sista satsen står i den lodräta raden och uppfatta-
des tidigare som ristad av en annan person, vilket även ansågs framgå av 
huggningstekniken. Nordén (1931:344) föreslår t.ex. att uifin skulle uppfat-
tas som en skrivning för »Vi-Finnr, ’Finn vid vi’et’, d. v. s. tempelgoden» 
och att denna del av inskriften fungerade som »en attestering av riktigheten 
av Gunnars uppgift, att denne vunnit laga förlikning med sina vederdelo-
män». Enligt Gustavson (2003:190) beror dock skillnaderna i huggningstek-
nik på att den lodräta raden står i ett band av en annan bergart, vilket har 
resulterat i grövre ristningslinjer. Han finner det (2000:197) givet »[a]tt tex-
ten har en djupare innebörd än att bara ange att Vi-finn, eller Vifinn om 
namnet inte avser viets föreståndare, ristade runorna i den avslutande delen 
av inskriften», men lämnar det öppet om »Vifinn är arvtagare till Gunnar» 
eller om »Vi-finn på detta sätt ville bestyrka förlikningen och Gunnars rätt 
till sin nya hemvist». 

Man har länge varit medveten om att det finns två svårigheter med denna 
tolkning av inskriften i den lodräta raden: den dubbeltecknade t-runan och 
ordföljden med verbet på tredje plats. Gustavson (2000:196) nämner att det 
kan finnas en ordgräns mellan de båda t-runorna och hänvisar till skrivning-
en ruþþan, som med all sannolikhet skall uppfattas som ruþ þan. Enligt 
Gustavson kan runorna i den lodräta raden i så fall segmenteras som »uifin 
þit tafaþi, och þit återge det neutrala demonstrativet þet och de därpå föl-
jande runorna ett o-verb i preteritum». Han går dock inte vidare med detta 
förslag, utan tolkar ändå slutet på det traditionella sättet och menar att egen-
heterna i ortografin skall tillskrivas ristarens osäkerhet. Någon direkt mot-
svarighet till ett verb som i pret. sg. skulle skrivas tafaþi finns inte på väst-
nordiskt område, men ordet påminner om fvn. tefja ’hindre, hefte’ (Norrøn 
ordbok s.v. tefja). Detta ord har dock preteritumformen tafði och kan därför 
inte antas utan vidare. Däremot bör det erinras om fsv. töva, som böjs som 
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ett ó-verb och som uppträder i betydelsen ’töfva, vänta, dröja’ (Söderwall 2 
s.v. töva), men också ’hindra, lägga hinder i vägen för; uppskjuta (verkstäl-
ligheten av); uppehålla, fördröja’ (Söderwall Suppl.). Detta ord är visserligen 
tidigast belagt under yngre fornsvensk tid och har i första hand uppfattats 
som ett lån från mlty. tôven (SEO:1271). Det är dock inte omöjligt att det 
redan tidigare kan ha existerat ett ó-verb runsv. *tafa, bildat till en motsva-
righet till nyisl. töf f. ’uppehåll, hinder, avbrott’. Att ett sådant substantiv bör 
ha funnits redan i fornspråken framgår dels av det fornvästnordiska binamnet 
Tafi, som har identifierats med nyno. tave ’sölkorv, trögmåns’ (Lind 1920–
21:380), dels av personnamnet taf (nom.) på en västmanländsk runsten 
(Vs Fv1988;36), vilket sannolikt skall uppfattas på ett liknande sätt (se Strid 
1988:12 f.). Dessutom kan det erinras om det nynorska verbet tava som bl.a. 
har betydelsen ’slite og slæpe uten resultat, gaa møisomt og smaat; spille tid; 
haandtere en ting saa den slites’ (Torp 1919:774). Om nu Oklundaristningen 
verkligen ger ett exempel på en motsvarighet till fsv. töva, så bör det här ha 
haft någon av de transitiva betydelserna ’hindra; uppehålla, fördröja’ etc. 
eftersom det verkar föregås av ett objekt.  

Den oväntade ordföljden i satsen kan få en förklaring, om man förbinder 
slutet med de föregående runorna in sa bat och i likhet med Bo Ruthström 
(1988:72) uppfattar de två sista orden som tillhörande en relativsats med s.k. 
kil. Meningen skulle i så fall bli: En sá band Vífinn, þet *tafaði »Och han 
’band’ Vifinn, som förhindrade(?) det». Texten är inte helt genomskinlig, 
men kan antas syfta tillbaka på något i den föregående runföljden insafl-(i)n 
ruþþan, som ännu inte är säkert tolkad (se Gustavson 2003:194, 196, jfr 
Fridell 2004a:176). Det är också osäkert vilken betydelse man skall lägga i 
ordet binda i detta sammanhang. Enklast vore onekligen att anta betydelsen 
’binde, gjere urørleg (ved trolldom), fjetre (e-n)’ (Norrøn ordbok s.v. binda 
4), som ju också kombineras med ett objekt i ack. Den sista satsen handlar i 
så fall inte om en förlikning, utan skall snarare karakteriseras som en sorts 
förbannelse (jfr Lönnqvist & Widmark 1996–97:154 ff.). 

Även om flera frågetecken kvarstår, är det fullt möjligt att inskriftens slut 
skall tolkas annorlunda än man vanligtvis har gjort. Om så är fallet försvin-
ner motsättningarna mellan inskriftens början och slut, och ristningen inne-
håller bara en inledande ristarformel. Jag kommer i det följande endast att 
räkna med denna ristarformel och inskriften upptas i grupp 1 (typ B). 

4.4.2 U 116 Älvsunda, Eds socken 
U 116 utgörs av en ristning i fast block beläget på ett gravfält av yngre järn-
åldersstyp (RAÄ Ed 62:1). Inskriften har av Wessén (i UR 1:174) återgivits 
på följande sätt:  

tirui * risti * runar * auk * þorkar * þair * litu hkua * stain eftiR bryþr * 
sina 
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Tirvi runaR, ok ÞorgæiRR, þæiR letu haggva stæin æftiR brøðr sina. 
»Tyrve ristade runorna, och han och Torger läto hugga stenen efter sina 
bröder.» 
 

Wessén ger inga som helst kommentarer till den märkliga formuleringen och 
någon runristare »Tyrve» eller liknande finns varken upptagen hos Brate 
(1925) eller hos Axelson (1993), trots att inskriften tycks innehålla en sorts 
ristarsignatur.90 Åhlén (2004:90 f.) har däremot räknat med en sådan, men 
föreslår att endast tirui * risti hör till denna signatur, medan runar uppfattas 
som ett mansnamn *Rúnarr. Den senare delen av inskriften får då en helt 
normal syntax: Rúnarr ok ÞórgæiRR þæiR létu haggva stæin æftiR brøðr sína 
och man slipper motsägelsen mellan inskriftens båda delar. Ett namn Runar 
är visserligen först belagt 1875, men Åhlén (2004:91) argumenterar för att 
ett likalydande namn kan ha bildats redan under vikingatid, vilket är fullt 
möjligt eftersom båda namnlederna är välbelagda. 

Åhlén presenterade sitt tolkningsförlag i ett föredrag vid heldagssemina-
riet »Runor och namn» i Uppsala den 10 maj 2003. Vid detta tillfälle oppo-
nerade sig Per Stille mot tolkningen och menade att ristningen i stället skulle 
tillskrivas ristaren Sven som bl.a. är känd från U 284 Torsåker, Hammarby 
socken. Denna inskrift återges av Jansson (i UR 1:461) på följande sätt: 

suain * risti * runar * þisar * i(ktil * lit * hkua * auk * mani * þaiR * litu * 
hkua iftR * kuna * faþur * sin 
Svæinn risti runaR þessaR. Kætill(?) let haggva ok Manni (Mani). ÞæiR letu 
haggva æftiR Gunna, faður sinn. 
»Sven ristade dessa runor. Kättil lät hugga och Manne (Måne). De lät hugga 
efter Gunne, sin fader.» 

Det finns onekligen många likheter mellan denna ristning och U 116 i orna-
mentik, ortografi och formulering. Man kan t.ex. notera att haggva i båda 
ristningarna återges med skrivningen hkua och att U 284 är mycket om-
ständligt formulerad. Det är därför svårt att tro att inskrifterna skulle vara 
oberoende av varandra, särskilt som den senare delen av texten på U 284 har 
samma struktur som man finner på U 116. Detta öppnar för att den senare 
skulle kunna tolkas på följande sätt: Tiarvi rísti rúnaR, ok ÞórgæiRR. ÞæiR 
létu haggva stæin æftiR brøðr sína »Tjarve ristade runorna, och Torger. De 
lät hugga efter sina bröder». Både Tjarve och Torger är i så fall angivna som 
runristare, men även med denna tolkning kommer inledningen i konflikt med 
den senare delen av inskriften. En utväg är möjligen att anta att rísti rúnaR 
här syftar på framställningen av någon sorts förskrift i ett annat material än 
sten och att någon annan person har utfört själva huggningen. Ett exempel på 
ett sådant förfarande förekommer möjligen i inskriften på U 958 (se 7.2.3.2), 
men inte heller denna lösning är särskilt tillfredsställande. Man bör också 

                                                      
90 I NRL upptas namnbelägget under Tiarvi.  
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notera att namnen på de bröder som Tjarve och Torger har låtit hugga efter 
saknas, vilket kan tolkas på två sätt. Antingen är detta ännu ett uttryck för 
ristarens svårigheter att finna lämplig form för texten eller också har det 
ursprungligen funnits någon ytterligare ristning på platsen med brödernas 
namn.  

Det verkar alltså omöjligt att fälla något definitivt avgörande beträffande 
U 116. Är Stilles attribuering av ristningen till Sven korrekt, kan varken 
Tjarve eller Torger uppfattas som ristare, utan man får snarast räkna med att 
det rör sig om en olycklig formulering med preteritumformen rísti i stället 
för lét rísta. Eftersom det är svårt att träffa något avgörande upptar jag in-
skriften i grupp 3 (typ B).  

4.4.3 U 1011 Örby, Rasbo socken 
En liknande motsättning mellan lét haggva stæin »lät hugga stenen» och ett 
hioggu mærki »högg (minnes)märket» och finns på runstenen U 1011 från 
Örby i Rasbo socken (Figur 1). Inskriften återges av Wessén (i UR 4:205) på 
följande sätt: 

 (A:) uihmuntr ' lit ' agua * stain * at ' sig ' selfon ' slyiastr ' mono ' guþ 
' ia[l]bi "sial ' uihmuntar * styrimons 
(B:) uihmuntr * auk ' afiriþ : eku merki ' at kuikuan * sik * 
Vigmundr let haggva stæin at sik sialfan, sløgiastr manna. Guð hialpi sial 
VigmundaR styrimanns. – Vigmundr ok Afrið hioggu mærki at kvikvan sik. 
»Vigmund lät hugga stenen till minne av sig själv, den skickligaste av män. 
Gud hjälpe Vigmund skeppshövdingens själ. – Vigmund och Åfrid höggo 
minnesmärket, medan han levde.» 

Stenen är ristad på två sidor. En bokstavlig tolkning av inskriften på stenens 
B-sida skulle innebära att Vigmund tillsammans med en kvinna Åfrid – 
troligen hans hustru (se UR 4:208) – själv har huggit minnesmärket. Så har 
t.ex. Jansson (1984:73) uppfattat inskriften och han antar att stenen både »är 
ristad och rest av Vigmund och Åfrid, alltså för ovanlighetens skull en 
kvinnlig runmästare».  

v. Friesen (1913:40 f.) har pekat på den grammatiskt anmärkningsvärda 
formen kvikvan (sg. ack. m.) i stället för kvik (pl. ack. n.) och menar att den 
ger »en fingervisning om, hvem den äljest onämnde mästaren är […]. Han 
torde vara ingen mer och ingen mindre än Vigmund själf – ’den högst konst-
förfarne mannen’ – detta i trots af uppgiften å inskriftens hufvudsida: ’Vig-
mund lät  hugga.’». En helt annan ståndpunkt intar Wessén (i UR 4:208): 

Det är orimligt, att här taga B-inskriften efter orden. Åfrid har icke huggit, så 
mycket är alldeles säkert. Den rätta formuleringen skulle ha varit: Vigmund 
lät hugga, medan han levde, detta märke efter Åfrid, sin hustru. […] Ju mer 
man tänker igenom inskrifternas lydelse, desto mer osannolikt synes det vara, 
att Vigmund har ristat stenen, detta fastän han berömmer sig av att vara 
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slyiastr ' mono. Hans »slöjd» kan ha legat på ett helt annat område: han kan 
ha varit en mångkunnig smed, en skicklig båtbyggare e. dyl. 

Enligt Wessén (i UR 4:209) är alltså stenen osignerad, men han menar att 
ristaren har »stått Fot mycket nära» och att man »rent av [kan] vara frestad 
att förmoda, att vi här ha att göra med denne skicklige konstnär själv». 
Denna tanke avvisas dock med hänvisning till detaljer som skiljetecken, 
bruket av stungna runor, åsrunans användning för nasalt /a/ samt a- och n-
runornas form. 

Enligt v. Friesen (1913:40) tillhör stenen en grupp om »ett fåtal stenar» 
som förekommer i »trakterna norr och öster om Uppsala, särskildt i Rasbo 
socken». Det framgår dock inte vilka stenar han har avsett, och i tryck tycks 
han endast ha omtalat U 600 Sund, Börstils socken, som ett verk av Vig-
mund (se referat i UR 2:518). Denna sten omnämns inte av Bergman (1948), 
som däremot behandlar tre andra stenar som osignerade verk av Vigmund: 
U 1006 Lejsta och U 1008 Västerberga i Rasbo socken samt U 1122 Stavby 
kyrka (Bergman 1948:217 f.). Ingen av dessa attribueringar godtas dock i 
UR. Enligt Wessén (i UR 4:209) råder det »i konstnärligt avseende en bety-
dande skillnad» mellan U 1011 och de båda andra runstenarna i Rasbo 
socken (U 1006 och U 1008), som han anser vara »huggna av en man, som i 
sin ornamentik har tagit starka intryck av Örby-stenen och försöker efter-
bilda den». Wessén (i UR:192, 196) vill därför i stället tillskriva dessa stenar 
ristaren Manne, som signerat runstenen U 1007 Visteby i samma socken. 
Beträffande U 1122 går det enligt Jansson (i UR 4:472) inte att fastställa 
vem som är ristaren. Han avvisar dock Bergmans attribuering och anser i 
stället att »vissa drag i inskriften påminna om Öpir» (UR 4:473).91 Också be-
träffande U 600 anser Jansson (i UR 2:518) att attribueringen till Vigmund 
»av allt att döma [är] oriktig». Ristarfrågan för U 1006 och U 1008 har även 
berörts av Svärdström (1969:302), som uppfattar dem som utförda av samme 
ristare. Däremot tillbakavisar hon tanken att denne skulle vara identisk med 
ristaren Manne på U 1007, eftersom detta motsägs »både av runformerna 
och ornamentala detaljer» (ibid.). 

Granskar man ornamentiken, runformerna och skrivningarna på de fyra 
ovan nämnda stenarna finner man också att alla – tvärt emot vad som hävdas 
i UR – har nära beröringspunkter med Örbystenen U 1011. Dessutom finns 
ytterligare ett antal stenar som av olika skäl bör knytas till samma grupp.92 
Av störst intresse är onekligen Gs 1 Österfärnebo kyrka, som uppvisar stora 
likheter med U 1011 vad det gäller såväl ornamentik som runformer och 
ortografi (Figur 1–2).93 Inskriften avslutas med orden in * oyniutr, som Jans-

                                                      
91 Åhlén (1997:147) godtar inte denna ristning som ett verk av Öpir på grund av att den 
innehåller en böneformel. 
92 [U 475(?)], U 496, U 497, U 597, U 1046, U 1087†, U 1103†(?), U 1131†(?), U 1140, Gs 1. 
93 Särskilt kan man nämna de mycket karakteristiska k- och f-runorna. Stille (2006:196) har 
attribuerat denna sten till Öpir. Attribueringen bygger dock egentligen endast på likheter i 
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son (i GsR:26) har tolkat som »Och Önjut ristade» med verbet underförstått. 
Det kan visserligen diskuteras vad denna typ av ensamstående namn egent-
ligen står för (se 5.4), men om tolkningen är riktig har vi här namnet även på 
Örbystenens ristare, och såväl Vigmund som Åfrid borde därmed kunna av-
skrivas som runristare. Det mesta talar alltså för att inskriften på B-sidan på 
U 1011 liksom den ovan nämnda U 116 är olyckligt formulerad. Inskriften 
har därför upptagits i grupp 3 (typ BII). 

4.4.4 Sö 196 Kolsundet, Husby, Ytterselö socken 
Inskriften på runstenen Sö 196 innehåller ett parti som alltid har uppfattats 
som en ristarformel: hiuk * asur Hiogg Assur »Assur högg». Rent formellt 
finns inget att invända mot denna tolkning, även om ordföljden med verbet 

                                                                                                                             
runslingans uppläggning, b-runans form samt typen av skiljetecknen. Mot en attribuering till 
Öpir talar bl.a. formen på o-runan (É) som inte förekommer i en enda av de inskrifter som har 
signerats av Öpir (se Åhlén 1997:64). Även skrivningen resa för ræisa är främmande för 
Öpir (Åhlén 1997:93). 

 
 
 
 

   
Figur 1–2. Framsidan på U 1011 Örby, Rasbo socken samt Gs 1 Österfärnebo 
kyrka. Foto M. Källström 2004. 
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först är något oväntad. Däremot är det värt att uppmärksamma att den antag-
na ristarformeln står insprängd mellan två inskriftspartier som ännu inte är 
säkert tolkade, vilket reser en del principiella frågor. Kan man här bryta ut en 
del av inskriften och anse den som säkert tolkad, utan att ta ställning till den 
omgivande texten, eller skall man först försöka förstå hela sammanhanget i 
inskriften? Det senare måste givetvis vara idealet, även om det naturligtvis 
många gånger är svårt att uppnå (jfr utredningen om Ög N288 i 4.4.1). 

Beträffande tolkningen av den senare delen av inskriften på Sö 196 har 
olika forskare kommit till skilda resultat. Alla har dock utgått från Wesséns 
återgivning av inskriften (i SöR:169, 171): 

 
* hikifriþr * lit * r-isa * sain * þna * iftiR * ayulf * faþur * sin * auk * staf * 
ayulf- £kiarþi * || * þat * ausþiki * hiuk * asur * ifnti * kina * uistr 
Ingifriðr let ræisa stæin þenna æftiR Øyulf, faður sinn, ok staf. Øyulfr gærði 
þæt austþingi(?). Hiogg Assurr. Æfndi(?) Ginna vestr  
»Ingefrid lät resa denna sten efter Öulv, sin fader, och stav. Öulv gjorde detta 
ting i öster(?). Assur högg (runorna). Ginna utförde (tingsplats) i väster(?).» 
 

Tolkningen av den senare delen av inskriften är framförd med ganska starka 
reservationer och är resultatet av ett längre resonemang (se SöR:170). Den 
har också kritiserats på flera punkter av Roland Otterbjörk (1984:213), som 
bl.a. framhåller att gera þing (þingi) inte kan innebära samma sak som att 
’göra tingstad’, eftersom ordet »þing i fornspråken knappast haft denna kon-
kreta lokalbetydelse». Otterbjörk framhåller att detta uttryck däremot före-
kommer i de fornnorska lagarna i betydelsen ’sammenkalde Ting’ och han 
vill därför ansluta till ett förslag av Sophus Bugge (i Brate & Bugge 1887–
91:198) att gera aus(t)þingi i stället avser ett krigståg i österled. Enligt Otter-
björk kan uttrycket ungefär översättas med »sammankalla folk till ett vi-
kingatåg i österled». 

Otterbjörk (1984:214) behandlar också den antagna ristarsignaturen 
Hiogg Assurr, vars placering i texten han finner omotiverad. Den omvända 
ordföljden vill han förklara med att den senare delen av inskriften är versifie-
rad, vilket också skall stödas av förekomsten av vissa allitterationer i avsnit-
tet (ayulf- : ausþiki, hiuk : ifnti). Beträffande den sista delen av inskriften 
vill Otterbjörk i första hand tolka ifnti som hæfndi och antar att Assurr är 
subjekt även i denna sats (Otterbjörk 1984:214). Det återstående ordet kina 
diskuteras utförligt och med flera olika alternativ. Han verkar dock föredra 
att tolka ordet som objekt och då helst som en felristad singularform av det 
poetiska ordet fvn. kníar ’Mænd’. Enligt Otterbjörk (1984:216) skulle ett 
»singulart kní-e/i» kunna vara »synonymt med de båda från våra runinskrif-
ter välkända fälagi resp. lidhe». I sin engelska sammanfattning ger han föl-
jande översättning av hela avsnittet: »Öjulf gathered this army eastwards. 
Assur cut [the runes]. He avenged his companion’s death (?) westwards (= 
on a Viking expedition in the west)» (Otterbjörk 1984:217). 
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Otterbjörks tolkning är på många sätt mer tilltalande än Wesséns, men 
den största osäkerheten ligger i antagandet av en felristning kina i stället för 
*knia. Man kan också fråga sig vad texten i denna tolkning egentligen med-
delar. Det råder nämligen en påfallande motsättning mellan uppgiften om att 
Öjulv sammankallade ett vikingatåg i österled, där han väl får antas ha fallit, 
och att Assur sedan av någon anledning har hämnat honom västerut. Visser-
ligen nämner Otterbjörk (1984:215) i förbigående och med en tolkning av 
kina som adv. giärna ’begärligt; ivrigt, enträget’ att »Assur (som Öjulfs ar-

 
Figur 3. Runstenen Sö 196 Kolsundet, Husby, Ytterselö socken. Foto Bengt A. 
Lundberg 1997 (Kulturmiljöbild, RAÄ). 
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vinge, svärson?) hämnades den döde genom att hemföra rikt byte i väster», 
men frågan är om detta kan betecknas som hämnd. 

Vissa modifikationer av de framställda tolkningarna har senare gjorts. 
Katherine Holman (1996:35) har föreslagit att kina också kan uppfattas som 
ett mansnamn Ginna, vilket i så fall måste antas stå i subjektsställning. Även 
Williams (2004) har diskuterat tolkningen av runföljden som ett namn, men 
föredrar bland de möjliga alternativen i stället ett runsv. Gína. Slutet på 
Sö 196 tolkar han som Hefnti Gína vestr »Gina hämnade (Öulf) i västerled» 
(Williams 2004:84). Varken Holman eller Williams har dock några resone-
mang om hur denna utsaga förhåller sig till det föregående. 

Det aktuella avsnittet börjar med tre ord som står i slutet av runslingan, 
medan fortsättningen har sin plats på stenens mittyta (se Figur 3). Något som 
hittills inte har uppmärksammats är att det finns några mindre felaktigheter i 
translittereringen i SöR. Bl.a. har Wessén satt in en textavgränsare och ett 
skiljetecken efter ordet kiarþi, som egentligen borde ha stått efter þat, efter-
som detta är det sista ordet i huvudslingan innan texten fortsätter på mittytan. 
Framför runföljden * ausþiki på mittytan finns också en svagt bågböjd linje 
med oklar funktion. Wessén nämner denna linje i sin kommentar till läsning-
en, men menar (i SöR:170) att den bör uppfattas »som ornament, icke som 
i». Som stöd anför han »att avståndet är onormalt stort till det följande 65 a» 
(ibid.). Denna invändning har dock ingen relevans, eftersom avståndet beror 
på det nämnda skiljetecknet som Wessén också själv har återgivit på plan-
schen (se SöR pl. 95). Att den bågböjda linjen skulle utgöras av ett »orna-
ment» verkar ganska osannolikt. Däremot kan man eventuellt tänka sig en 
begränsningslinje för texten. Det bör dock noteras att skiljetecken förekom-
mer både efter þat i slutet av huvudslingan och före ausþiki på stenens mitt-
yta, vilket talar för att linjen i första hand skall tolkas som en i-runa. Det är 
annars svårt att förstå varför ristaren skulle ha kostat på sig två skiljetecken i 
rad. Brate har också i sin undersökningsrapport från 1895 (ATA) uppfattat 
denna linje som en i-runa. 

Om man dessutom antar att ett skiljetecken har försvunnit efter ayulf-, 
vilket bör markeras med en lakun i translittereringen, kan det aktuella av-
snittet i stället återges på följande sätt: 

 
ayulf- …£ kiarþi * þat * | i * ausþiki * hiuk * asur * ifnti * kina * uistr 
 

Om denna läsning är korrekt, kan inget av de tidigare förslagen vara riktigt. 
Runföljden i * ausþiki ser ut att återge ett prepositionsuttryck och runföljden 
ausþiki bör i så fall vara sg. dat. av en sammansättning med -þing n. och inte 
sg. ack. av ett -þingi n. Något som eventuellt kan stödja denna uppfattning är 
att den senare varianten tycks ha varit ganska sällsynt. Fritzner (4 s.v. -þingi) 
anför från fornvästnordiskan endast alþingi, lôgþingi samt sammansättning-
en dagþingisdagr, medan exemplen sammansatta med -þing är otaliga 
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(Fritzner 4 s.v. þing). I fornsvenska källor finns inte heller någon motsvarig-
het till den ia-stamsböjda varianten.  

Ytterligare en fördel med att uppfatta ausþiki som samhörigt med -þing 
är att runföljden då skulle kunna återge en känd sammansättning, nämligen 
fvn. haustþing n. ’Høstting, Ting som holdes om Høsten’ (Fritzner 1 s.v. 
haustþing), fsv. høstþing n. ’räfsinga-, härads- l. fjärdingsting, som enligt 
VG. hölls om hösten’ (Schlyter s.v. höstþing), ’höstting’ (Söderwall 1 s.v. 
höstþing). Visserligen kunde man kanske av skrivningen hiuk hiogg vänta 
att det initiala /h/ skulle vara uttryckt, men namnformen hikifriþr Ingifríðr i 
inskriftens inledning visar att ristaren har varit osäker beträffande detta ljud. 
Ett exempel på utelämnat /h/ finns dessutom eventuellt i ifnti, förutsatt att 
detta skall tolkas som hæfndi. 

Vad som skulle kunna tala emot detta förslag är användningen av prep. í 
framför en sammansättning med -þing. I fornvästnordiskan har jag endast 
funnit konstruktioner som á þingi, at þingi. Schlyter (s.v. i) har däremot an-
fört konstruktionen fsv. i þingi med betydelsen ’i; eg. i visst rum l. tid; oeg. i 
ett visst tillstånd’. Som exempel kan nämnas en passage i Äldre Västgöta-
lagen: Dræpær maþær man i þingi. þær ær niþingsvark »Dräper någon en 
man på ting, det är nidingsverk» (SSGL 1:23, övers. Holmbäck–Wessén 
5:70). 

Avsnittet ayulf-…£kiarþi * þat * i * ausþiki kan alltså uppfattas som Øy-
ulf[R] gærði þat í haus(t)þingi »Öulv gjorde det på (el. under) hösttinget». 
Vad som avses med þat framstår som oklart, men det kan knappast syfta till-
baka på något som har nämnts tidigare i texten, eftersom det föregående auk 
* staf antagligen skall föras till resarformeln. I stället måste pronomenet þat 
syfta framåt på hiuk * asur, som då enklast kan förstås som hiogg Assur 
(ack.) »dräpte Assur». Denna betydelse av verbet haggva är tidigare styrkt 
genom satsen eR varð hôgvinn »som blev dräpt», vilken förekommer i två 
östgötska runinskrifter (Ög 93 och Ög 177†, jfr även Sm 20† och N 413†). 
Vem som har varit den handlande framgår inte av texten och man borde här 
både kunna anta ett »han» (dvs. Öulv) eller ett obestämt »man». Tolkningen 
förutsätter att ristaren har använt en ålderdomlig syntax, där pronomenet þat 
ännu har determinativ funktion och utgör objekt till verbet, medan den efter-
följande satsen står som apposition till detta pronomen (beträffande denna 
konstruktion se Wessén 1965:274 f.).94  

Om den ovan föreslagna läsningen och tolkningen har träffat det rätta, 
innehåller det avslutande partiet på Sö 196 inte någon ristarsignatur, utan 
handlar om ett dråp som Öulv har begått eller på annat sätt förorsakat i sam-
band med hösttinget. Det är i så fall rimligt att den avslutande delen av in-

                                                      
94 Möjligen skulle man också kunna tänka sig att þat i stället skall tolkas som »att» och 
meningen blir i så fall: ØyulfR gærði, þat í haus(t)þingi hiogg Assur »Öulv gjorde, att (man) 
på hösttinget dräpte Assur», jfr Sö 14: Væit iak, þæt vaR Svæinn vestr með Gauti(?) »Jag vet, 
att Sven var västerut med Göt(?)». 
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skriften ifnti * kina * uistr ansluter till denna utsaga och att ifnti i första 
hand skall tolkas som pret. av hæfna, som Otterbjörk har hävdat. Ett objekt 
efter detta verb kan som bekant antingen utgöras av personens eller sakens 
genitiv (fvn. hefna bróður síns, hefna sára) och enklast vore onekligen att 
tolka kina som pl. gen. av en motsvarighet till fvn. ginn n. ’svig, falskhed 
(vel egl. ‘noget der bedrager’)’ (Lex. Poet. s.v. ginn). Detta ord är visserligen 
endast belagt i poesi, men verbet ginna som bl.a. har betydelsen ’bedaare, 
bedrage eller lokke en paa saadan Maade, at han deraf har Skam og Skade’ 
(Fritzner 1 s.v. ginna 2) förekommer även i prosa. Att substantivet ginn har 
varit känt på östnordiskt område antyds dessutom av att det sannolikt ingår 
som förled i två runsvenska personnamn: Ginnfastr och Ginnlaug (se resp. 
art. i NRL). Om kina tolkas som objekt måste subjektet vara implicit och 
syfta tillbaka på ØyulfR. Inskriftens slut borde alltså kunna översättas som 
»han hämnade sveken västerut». Om adv. vestr står som bestämning till 
verbet eller objektet kan diskuteras. I det senare fallet bör det röra sig om 
»sveken i väster», dvs. de svek som han (Assur) tidigare utfört västerut.  

Enligt mitt förslag kan alltså slutet av inskriften på Sö 196 i stället tolkas 
på följande sätt: 

 
ØyulfR gærði þat í haus(t)þingi, hiogg Assur. Hæfndi ginna vestr.  
»Öulv gjorde det på/under hösttinget, dräpte Assur. Han hämnade sveken i 
väster.»  
 

Både till form och innehåll påminner detta om ett avsnitt på U 954† 
Söderby, Danmarks socken: En Sassurr drap hann ok gærði níðingsverk, 
svæik félaga sinn »Och Sassur dräpte honom och gjorde nidingsverk, svek 
sin följeslagare». Det råder dock en tydlig skillnad. På U 954† utpekas drå-
paren till den som stenen är tillägnad, medan det på Sö 196 måste röra sig 
om något som den döde själv hade utfört och som knappast framstår som 
särskilt ärofullt. Ett dråp på tinget sägs ju t.ex. i det ovan anförda exemplet 
från Äldre Västgötalagen vara nidingsverk, och även om Öulv har vållat 
detta dråp mer indirekt, förväntar man sig inte att finna en sådan uppgift om 
den som en runsten har tillägnats. Eventuellt får utsagan sin förklaring i den 
sista satsen, där anledningen till dråpet tycks klargöras. Öulv har genom sitt 
handlande hämnat de svek som Assur tidigare begått i väster, vilket för den 
som varit förtrogen med bakgrunden kanske har setts som en förmildrande 
omständighet. 

Tolkningen har en del svaga punkter. En sådan utgörs av antagandet av ett 
poetiskt ord som med undantag för personnamnsförleden Ginn- inte finns 
belagt på östnordiskt område. Samma invändning kan dock även riktas mot 
Otterbjörks förslag, som ju dessutom förutsätter en felristning. Även den till-
krånglade formuleringen och ålderdomliga syntaxen i det antagna Øyulf[R] 
gærði þat í haus(t)þingi, hiogg Assur bör kanske stämma till viss eftertanke. 



 111 

Till fördelarna hör att runföljden ausþiki kan identifieras med ett känt ord 
och att tolkningen inte förutsätter några felristningar. 

Förståelsen av runföljden hiuk * asur är som framgått ovan i hög grad 
beroende av tolkningen av den omgivande texten och om mitt förslag har 
träffat det rätta bör den inte alls uppfattas som en ristarformel. Jag har därför 
i det följande fört detta exempel till grupp 3 (typ B). 

4.5 Slutsatser 
Som framgått ovan rymmer materialet en hel del problem både vad gäller 
läsningen och tolkningen av runinskrifterna. Det gäller såväl försvunna in-
skrifter som förekomsten av föråldrade läsningar. Båda dessa typer måste 
först granskas innan det går att avgöra om de kan inkluderas i materialet. En 
liten kategori utgör inskrifter som har antagits innehålla en ristarformel, men 
som kanske inte ens är meningsgivande. Dessa har jag genomgående ute-
slutit. 

Mer problematiska är de mångtydiga skrivformerna som förekommer i 
resarformlerna och där man kan tveka om det rör sig om en skrivning för 
»rista» eller »resa». Beträffande risti är det egentligen omöjligt att avgöra 
hur det skall tolkas, men att det nog ligger närmast till hands att anta att det i 
de flesta fall skall tolkas som »reste». Det starkaste argumentet är att det är 
ytterst sällan eller aldrig som något av de följande objekten (stæin, kumbl 
eller kross) kombineras med verbet rísta. Dessa inskrifter har jag därför läm-
nat utanför undersökningen. Beträffande skrivningen rist finns det skäl för 
att åtminstone en del av de ganska få beläggen skall tolkas som ræist »rista-
de», men eftersom det inte går att avgöra med säkerhet har jag placerat samt-
liga i gruppen av möjliga ristarsignaturer. 

Beträffande de mångfunktionella verben används gær(v)a ’göra’ i ett fåtal 
ristarsignaturer och ibland för att beskriva ett särskilt moment i framställ-
ningen av runmonumentet. De få förekomsterna ger dock ingen anledning att 
tolka t.ex. resarformler med pret. av gær(v)a + t.ex. stæin och mærki som en 
sorts ristarformel. Möjligen föreligger dock denna betydelse i ett fåtal fall 
där pret. av gær(v)a har använts utan objekt. Endast exemplet från U 209 
kommer dock att inkluderas i mitt material. Beträffande sætia har det endast 
använts tillsammans med objektet rúnaR på DR 239 och avser där inte hela 
inskriften utan sannolikt endast ett parti med lönnrunor. Jag har också dis-
kuterat användningarna av verbet vinna ’arbeta, utföra’ i runinskrifterna och 
kommit till slutsatsen att det knappast i något fall syftar på ristarens arbete, 
utan på den som har sett till monumentet har kommit till stånd.  

Slutligen har i detta kapitel också behandlats ett antal inskrifter med text-
interna problem. Vad gäller Ög N288 som har antagits innehålla två mot-
stridiga ristarformler, kan den ena tolkas på ett annat sätt, varvid denna 
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motsättning försvinner. Såväl U 116 som U 1011 bär formellt varsin ristar-
formel, men det finns här starka indicier på att ristningarna skall tillskrivas 
andra personer. Följaktligen måste man i dessa två fall räkna med olyckliga 
formuleringar. På Sö 196 utgör runföljden hiuk * asur inget tolknings-
problem så länge den betraktas helt isolerad. I stället är det en korrigering av 
läsningen och omtolkning av den omgivande texten som ger anledning till att 
även ifrågasätta den hävdvunna tolkningen av detta parti. De tre senare in-
skrifterna har jag därför fört till gruppen av möjliga ristarformler. 
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5 Formeltyper 

Grundmaterialet för undersökningen består av 444 vikingatida runinskrifter, 
som av olika skäl har antagits innehålla ristarformler. Av dessa utgörs 424 av 
stenmonument, företrädesvis resta stenar, medan de övriga 20 finns på 
lösföremål. En del av dessa antagna ristarformler måste dock vid en närmare 
granskning utgå. 

5.1 Ristarformel A 
Ristarformel A utgörs av de exempel där en ristarformel har ersatt den för-
väntade resarformeln, som på U 918 Blacksta, Jumkils socken: Guðfastr 
hiogg stæin æftiR Kætilmund, sun sinn »Gudfast högg stenen efter Kättil-
mund, sin son». I denna grupp har jag inledningsvis registrerat 45 möjliga 
exempel, men en ganska stor del av dessa måste av olika skäl sorteras ut. Hit 
hör bl.a. de i avsnitt 4.2.2 behandlade inskrifterna där skrivningen rist och 
liknande kombineras med objektet stæin, liksom flera av de inskrifter som 
använder pret. av gær(v)a tillsammans med objekten stæin, kumbl och kross 
(se 4.3.1).  

Rätt många inskrifter måste på grund av skador också ges alternativa typ-
bestämningar. Som exempel kan nämnas Sö 98, som utgörs av en klotformig 
sten och sitter inmurad i ytterväggen till Jäders kyrka. Av inskriften tycks 
något mer än hälften återstå. Brate (i SöR:70) läser och tolkar den som x risti 
x run x Rft — »ristade run(or) efter – –», vilket borde uppfattas som en 
ristarformel av typ A. Studerar man Wesséns uppmålning av samma inskrift 
(SöR pl. 47), får man dock en något annorlunda text: … x risti x run x 
!iRf!r…, vilket ger två möjligheter till tolkning. Antingen är meningen … rísti 
rúniR f[y]r … »… ristade runor för …» eller också utgör runorna f!r början av 
ristarens namn och man skall börja läsningen med dessa runor: Fr-… rísti 
rúniR »Fr-… ristade runorna».95 Enligt det första alternativet tillhör inskriften 
som tidigare typ A, medan däremot det andra ger en ristarformel av typ C. 
Om man beaktar att det skadade partiet endast tycks ha rymt ca 7 runor, 
verkar det troligare att det senare alternativet är det rätta, eftersom man 

                                                      
95 Det antagna skiljetecknet efter run har inte markerats i den nuvarande uppmålningen och 
en närmare granskning av inskriften (den 10 december 2006) visar att det är svårt att bekräfta. 
Samma sak gäller den antagna bistaven i Wesséns avslutande r-runa.  
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annars måste räkna med två mycket korta namn. Jag har därför klassificerat 
detta exempel som C/A. 

Ett annat belysande exempel utgörs av den försvunna U 1058† Sandbro, 
Björklinge socken, där inskriften endast är känd genom ett träsnitt av Ha-
dorph och Leitz (B 529). I UR (4:330) återges inskriften som kahu ok uhi * 
risti runa… »kahu och uhi ristade runorna…». Vid första påseende ser 
detta ut som en ristarformel av typ C (jfr Brate 1925:94), men eftersom ett 
stort stycke av stenens högra sida har saknats, är det svårt att tro att in-
skriften skulle ha slutat efter ordet rúnaR eller efter ett eventuellt demon-
strativt pronomen (se UR 4:331 fig. 286). Man väntar en fortsättning, och det 
ligger då närmare till hands att tolka inskriften som ett defekt exempel på en 
ristarformel av typ A. Evert Salberger (1978:136) har också antytt möjlig-
heten att U 1058† kan ha utgjort en parsten till den på samma plats resta 
U 1057, där inskriften också talar om flera »stenar» (se Salberger 1978:135 
ff.). Om detta är riktigt, borde ristarformeln på U 1057† i stället ses som ett 
möjligt exempel på typ BI, dvs. en signatur med dedikation.96 Denna mång-
tydighet gör att inskriften måste klassificeras som C/A/BI. 

Att just parstensmonumenten kan utgöra ett problem illustreras också av 
Sö 162 från Råby-Rönö kyrka. Inskriften lyder enligt Brates läsning: kunlifR 
: sikmun(tr hiaku stain : at : skarþi GunnlæifR, Sigmundr hioggu stæin at 
Skærði »Gunnlev (och) Sigmund högg stenen efter Skärde», vilket skulle 
kunna uppfattas som en ristarformel av typ A.97 Sö 162 har dock av allt att 
döma varit en parsten till Sö 160, som även den har påträffats på samma 
plats och som troligen är rest efter samma person.98 Ristarformeln på Sö 160 
utgör därför troligen fortsättningen av denna inskrift och bör i så fall i stället 
uppfattas som en signatur med dedikation (typ BI). Samtidigt omtalar Sö 160 
endast en runsten (stæin þannsi), vilket kan vara ett argument för att Sö 162 
ändå skall ses som en självständig inskrift. Exemplet måste därför klassifi-
ceras som BI/A, där det förra alternativet får anses vara det starkare. 

De exempel som helt entydigt kan föras till formeltyp A visar sig därför 
vid en närmare granskning inte bli fler än 13. Bland dessa har jag inkluderat 
inledningen på Rökstenen (Ög 136) Aft Vámóð(?) standa rúnaR þaR. En 
Varinn fáði, faðiR, aft fæigian sunu »Efter Våmod(?) stå dessa runor. Och 
Varin skrev (dem), fadern, efter den döde sonen», eftersom ristarformeln här 

                                                      
96 Det finns egentligen, undantaget den gemensamma platsen, inte mycket som tyder på att 
U 1057 och U 1058† skulle ha utgjort ett parstensmonument (jfr Wessén i UR 4:330). Den 
bevarade stenen erinrar i stället starkt om ristningar signerade av ristaren Kjule (t.ex. U 1042). 
Ortnamnet Sandbro visar också att det har funnits en broläggning på platsen och man kan lätt 
tänka sig runstensresare från flera familjer på en sådan plats. I Fornminnesregistret (RAÄ 
Björklinge 159:1) har man dessutom registrerat en gammal vägsträckning intill stenen. 
97 Planschen i SöR (pl. 72) med Wesséns uppmålning visar dock endast dessa runor: kunlifR : 
sikmun(tr hiaku st- | at : skar-....  
98 Inskriften lyder: : aybirn : raisþi : stain : þansi : at | …karþi : han | uarþ : tauþr : 
oklati | i liþi Øybiôrn ræisþi stæin þannsi at [S]kærði. Hann varð dauðr á Ænglandi í liði. 
»Öbjörn reste denna sten efter Skärde. Han blev död i England i (krigar)följet». 
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står i stället för en förväntad resarformel. Att denna ristarformel i första hand 
hör ihop med ristarformler av typ A och inte skall klassificeras som en sig-
natur med dedikation (typ BI) framgår vid en jämförelse med den ungefär 
samtida inskriften på DR 192 Flemløse 1: Æft Hróulf stændR stæinn sási, es 
vas nøRa goði. Sattu syniR æftiR. ÁvæiRR fáði. I båda fallen utgörs inledning-
en av texten av en minnesformel där den dödes namn intar en framträdande 
position. Därefter följer på Flemløsestenen en resarformel »Sönerna satte 
(den) efter (honom)», vilket motsvarar Rökstenens »Men Varin skrev, 
fadern, efter den döde sonen». På DR 192 avslutas inskriften med en ristar-
signatur: »Åver skrev». Rökstenen saknar en sådan separat signatur, vilket 
mycket väl kan bero på att resaren och ristaren i detta fall var identiska.  

5.2 Ristarformel B 
Som ristarformel B räknar jag som nämnts de inskrifter där ristarformeln står 
vid sidan av en resarformel eller annan typ av text, t.ex. DiúRi ok Ióan létu 
ræisa stæin æftiR Víbiôrn, faður [sinn]. Litli rísti rúniR »Djure och Johan lät 
resa stenen efter Vibjörn, [sin] fader. Litle ristade runorna» (Vs 20). Denna 
typ är den mest frekventa i materialet och inledningsvis har jag antecknat 
376 exempel i de vikingatida runinskrifterna. Av dessa kan dock 25 avfärdas 
helt (grupp 4), medan 54 måste placeras i gruppen av möjliga ristarformler 
(grupp 3). De fall som jag uppfattar som säkra uppgår därför till 297, även 
om några har också har fått alternativa klassificeringar. 7 av ristarformlerna 
av typ B finns på lösföremål. 

Att så stor andel av inskrifterna i denna grupp har placerats i gruppen av 
möjliga ristarformler (grupp 3) beror för det mesta på skador, vilket har re-
sulterat i att endast objektet eller namnet i en antagen ristarformel återstår. 
De inskrifter som helt har avfärdats (grupp 4) består till största del av för-
svunna inskrifter. Dessutom finns där ett antal exempel på föråldrade läs-
ningar. 

Gränsdragningen mot de andra formeltyperna är sällan svår att göra så 
länge det rör sig om relativt oskadade ristningar tillhörande den stora grup-
pen av minnesinskrifter. När texten faller utanför detta mönster kan man nå-
gon gång tveka om tillhörigheten. Ett sådant exempel finns på den bekanta 
Ingelstadristningen i Ö. Husby socken (Ög 43), som består av två inskrifts-
rader huggna i fast berg. I den första får vi veta att Sôlsi gærði sól »Salse 
gjorde solen», medan den andra trots vissa skador bör uppfattas som en ris-
tarformel: 5 D 5 skut-- þ--a hiu. Brate (i ÖgR:44) har föreslagit rekonstruk-
tionen D[agR] skut[a í] þ[ætt]a hió »Dag högg detta på bergknallen». Den 
första utsagan syftar av allt att döma på en djup skålgrop omgiven av nio 
streck, som finns i hällen strax nedanför runristningen (Brate i ÖgR:43). 
Uppfattar man detta som textens huvudbudskap och den andra raden endast 
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som en uppgift om vem som har utfört runristningen, bör den senare givetvis 
tolkas som en ristarformel av typ B. Om man däremot här följer Nordén 
(1937:155), som läser skutli þina och uppfattar detta som beteckningen på 
någon av de andra figurer som finns inhuggna i hällen (se Nordén 1937: 
156 f.), blir saken mer komplicerad. Ingen av utsagorna syftar i så fall på 
själva runtexten och man kan fråga sig om de i stället skall uppfattas som en 
sorts »tillverkarformler» eller om inskriften består av två olika ristarformler. 
I det senare fallet måste dock texterna räknas som exempel på ristarformler 
av typ C och dessutom tillskrivas olika upphovsmän. De båda runbanden är 
visserligen olika höga och det finns en viss variation i runformerna, men det-
ta är knappast tillräckliga skäl för att man skall tillskriva dem olika personer. 
Jag finner det därför rimligast att följa Brate och uppfatta den övre raden 
som en sorts »tillverkarformel» och den undre som en ristarformel av typ B. 

I ett säkert fall har texten på ett parstensmonument (U 267, U 268 Harby, 
Fresta socken) disponerats så att den ena stenen bär huvudtexten (Gillaug lét 
ræisa stæina ok bró gæra æftiR Biôrn, sun sinn), medan den andra upptas av 
ett kors och ett vågrätt textband med ristarens signatur (Fótr rísti). Det råder 
i detta fall ingen tvekan om att stenarna hör ihop och att det följaktligen rör 
sig om en ristarformel av typ B. Svårare är det däremot när man kan miss-
tänka att vi endast känner en av stenarna i ett sådant parstens- eller flerstens-
monument. Så är fallet med U 257 Fresta kyrka, där ristningen utgörs av en 
fågelbild ovanför ett vågrätt skriftband med inskriften ...r * risti runaR 
þisaR … rísti rúnaR þessaR »… ristade dessa runor». Av formella skäl måste 
denna inskrift klassificeras som en ristarformel av typ C, men egentligen är 
det troligare att stenen ursprungligen har haft en parsten. Likheten med den 
ovan nämnda U 268 är här slående. Eftersom U 257 med rätt stor sannolik-
het också är ett verk av ristaren Fot (jfr Axelson 1993:31 f.), verkar det rim-
ligt att denna sten har utgjort en del av ett större monument och en tänkbar 
parsten har till och med utpekats (se UR 1:425). Eftersom det går att finna en 
möjlig parsten har jag klassificerat detta exempel som B/C. 

Ett liknande problem finns på Svalastenen (M 2) från Njurunda socken i 
Medelpad. Ristningen består endast av ett rakt textband med inskriften oskir 
barþi, vilket i första hand bör tolkas som en ristarsignatur: Ásgærðr (el. Ás-
gæiRR) barði »Åsgärd (el. Åsger) högg» (se diskussion hos Larsson 2002:74 
f.).99 Texten svarar mot en ristarformel av typ C, men samtidigt går det inte 
att utesluta att stenen kan ha haft en nu förlorad parsten och att inskriften 
egentligen tillhör typ B (jfr Brate 1925:128). Dessutom finns obekräftade 
uppgifter om ytterligare en runsten från samma plats (se Hellbom 1979:62 
med hänvisn.). Förekomsten av en eventuell parsten är dock i detta fall be-
tydligt svagare och inskriften har därför klassificerats som C/B. 

                                                      
99 Larsson nämner att barþi också kan uppfattas som mansnamnet Barði, men det är mer 
tilltalande att tänka sig en text som består av subjekt + predikat än att det skulle röra sig om 
två personnamn efter varandra. 
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5.2.1 Ristarformel BI 
Som en undertyp till ristarformel B har jag uppfattat de fall där ristarformeln 
även innehåller en preposition följt av ett namn eller en släktskapsbeteck-
ning. Som exempel kan nämnas inskriften på U 887 Skillsta, Skogstibble 
socken: 

x iokeR x auk x fastkeR x auk x au!r!i£kr x litu * rita * sten x yftiR x borkeR x 
faþur sin frehn selfr * hiok x aurikr x yfti : sin * faþur * runi * þisa * roþi ' 
sa ' kuni 
IógæiRR ok FastgæiRR ok ØyríkR létu rétta stæin æftiR BorggæiR, faður sinn 
frægan. SialfR hiogg ØyríkR æftiR sinn faður rúniR þessaR. Ráði sáR kunni. 
»Joger och Fastger och Örik lät uppresa denna sten efter Borgger, sin modige 
fader. Själv högg Örik efter sin fader dessa runor. Tyde den som kan.» 

Sammanlagt har jag noterat 21 möjliga fall av denna undertyp i materialet. 
Av dessa kan dock endast 10 betraktas som helt säkra på formella grunder. I 
några av de övriga fallen finns skäl att även överväga andra formeltyper, 
som t.ex. den i avsnitt 5.1 behandlade Sö 162, där avgörandet är beroende av 
om stenen utgör en del i ett parstensmonument eller om den skall betraktas 
som en självständig inskrift.100  

Vanligare är dock att skador i texten gör det svårt att dra en säker gräns 
gentemot andra formeltyper. Ett sådant exempel finns på Sö 374 Tystberga, 
Tystberga socken, där Wessén i sin återgivning av texten (SöR:359) låter 
ristarsignaturen tufialtr risti runaR (S)tyfialdr(?) rísti rúnaR följas av run-
följden ...f--koþan f-þ... … góðan fað[ur] … som står i en bågböjd slinga 
upptill på stenen. Eftersom stenens topp är avslagen går det inte exakt att 
avgöra hur slingorna har varit anordnade. Av placeringen skulle man dock 
kunna räkna med att denna del av inskriften utgör en fortsättning av ristar-
signaturen, vilket kan tyda på att vi har att göra med en signatur med dedika-
tion. Wessén kommenterar inte sin läsning av detta parti, och av de två oläs-
liga runorna efter f-runan är endast den senare markerad på planschen som 
en rak huvudstav (se SöR pl. 212). Enligt den nuvarande uppmålningen skall 
dock partiet läsas: …fulkoþan fnþ…, där läsningen av de två tidigare oiden-
tifierade runorna som ul verkar mycket övertygande (egen besiktning den 12 
september 2006). Signaturen kan i så fall ha haft följande lydelse: (S)tyf-
ialdr(?) rísti rúnaR [at] fullgóðan fað[ur sinn] »Styvjald(?) ristade runorna 
[efter sin] fullgode fader».101 Det bör dock noteras att resarformeln inte 
innehåller några upplysningar om vilket förhållande resaren har haft till den 

                                                      
100 Ett säkert exempel på att en runtext kan vara fördelad på detta sätt finner man på runstens-
paret U 766 och U 767, där inskriften på den förra upptas av en resarformel – Guðfastr lét 
haggva stæina tvá æftiR Æist, sun sinn, ok sialfan sik – medan den senare bär ristarformeln: 
Hlífstæinn rísti rúnaR æftiR fæðrga tvá, góða drængia. 
101 Sammansättningen fullgóðr finns visserligen inte belagd i runinskrifterna, men har sin 
motsvarighet i fvn. fullgóðr ’god nok’ (Fritzner 1 s.v. fullgóðr) och fsv. fulgodher ’fullgod, 
tillräckligt god; mycket god’ (Söderwall 1 s.v. fulgodher). 
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döde: ... lét ræisa stæin æftiR Manna/Mána, Myskiu bróður. Man kan därför 
inte utesluta att ristarformeln kan vara inskjuten mellan två appositioner till 
den dödes namn. En parallell till ett sådant bruk finns t.ex. på Ög 64: […] 
æft Græip, gilda sinn – Lófi ræist rúnaR þessaR – Iúta sunu. Inskriften på 
Sö 374 bör i så fall tolkas på följande sätt: »… lät resa stenen efter Manne 
(Måne), Myskjas broder – Styvjald(?) ristade runorna – [sin] fullgode 
fader».102 Egentligen finns det ingen möjlighet att avgöra vilket alternativ 
som ligger närmast till hands och jag har därför klassificerat detta exempel 
som B/BI. 

I ett annat fall, U 422 Rosersberg, Norrsunda socken, är det i första hand 
läsordningen som avgör till vilken formeltyp inskriften skall föras. Stenen 
bär inskrift på två sidor, men endast den övre hälften är bevarad. Ristarfor-
meln står på kantsidan av stenen och återges av Wessén (i UR 2:206) på föl-
jande sätt, vilket svarar mot en ristarformel av typ BI: 

£kunar + risti + run-...isar + aftiR + mah sin si...  
Gunnarr risti run[aR þ]essaR æftiR mag sinn. 
»Gunnar ristade dessa runor efter sin frände.»  

Denna del av inskriften står i två jämlöpande rader (se UR 2 pl. 63), och 
Wessén börjar med den undre raden som lyder £kunar + risti + run-…. Efter 
den sista runan som befinner sig nära stenens topp kan det endast ha funnits 
plats för ett enda tecken. Inskriften skall därefter ha fortsatt direkt med 
…isar [þ]essaR som är den första bevarade runföljden i den övre raden. 
Wessén framhåller visserligen att U 422 utgör toppstycket av en runsten och 
att ungefär hälften av framsidans ristning återstår, men menar ändå att 
smalsidans inskrift är så gott som fullständigt bevarad med undantag för ett 
par runor upptill och nedtill. Detta betyder att de två raderna med ristarsigna-
turen måste ha börjat ungefär mitt på stenen, medan den nedre delen av 
smalsidan inte skall ha burit någon ristning. Givetvis kan detta inte uteslutas, 
men frågan är vad de två otolkade runorna si… i slutet av den övre raden står 
för. Om dessa har hört samman med det föregående mág sinn, måste runfölj-
den snarast återge ett adjektiv i m. sg. ack. Något sådant som passar i sam-
manhanget är dock inte lätt att finna. Man skulle också kunna tänka sig ett 
personnamn, men då måste denna inskrift ha varit tillägnad en annan person 
än den som nämns på framsidan. En tredje möjlighet är att inskriften på 
smalsidan börjar med den övre raden och att raderna ursprungligen sträckt 
sig betydligt längre ned på stenen. Denna del av inskriften bör i så fall läsas i 
följande ordning:  

…isar + aftiR + mah sin si... £kunar + risti + run-…  
… [þ]essaR æftiR mág sinn ... Gunnarr rísti rún[aR]. 
»… dessa … efter sin frände … Gunnar ristade runorna.» 

                                                      
102 Andra inskrifter där just skador ger anledning till olika klassificeringar finns på Sö 223† 
(A/BI), U 422 (B/BI), U 1054 (B/BI), U 1058† (A/BI/C). Se vidare utredningar i Bilaga 1. 



 119 

Signaturen har i så fall varit placerad i inskriftens slut på vanligt sätt och ris-
tarformeln hör till typ B. Eftersom denna lösning verkar enklare har jag 
klassificerat exemplet som B/BI. 

5.2.2 Ristarformel BII 
Även ristarformel BII är en undertyp till B, och hit har jag räknat de formler, 
där man förutom ristarens namn även finner namnet på en beställare följt av 
en form av verben biðia eller láta. Dessa inskrifter utgör en mycket liten del 
av materialet och sammanlagt finns inte fler än fem eller sex exempel. Fyra 
av dessa är uppländska och alla använder biðia efter beställarnamnet: 

U 544 Husby-Sjuhundra kyrka 
hultur ' baþ ' ybiR rista runa þisa 
Holmdórr(?) bað Øpi rísta rúnaR þessaR. 

U 880 Skogstibble kyrka 
A: ...bl...a * sin * 
B: ...sl... ifti- ...-----...aþ * ybir rista * runa 
... [bónd]a(?) sinn. ... æfti[R] ... [b]að Øpi rísta rúnaR. 

U 1100 Sundbro, Bälinge socken 
...£a þorkir * baþ * ybiR rista r-... 
... ÞórgæiRR/Þórgær(ð)r bað Øpi rísta r[únaR]. 

U 1102† Svista, Bälinge socken 
[rulifr x auk + gos + auk + faslauk x litu x risa * stain * eftiR + kustin x 
faþur x sin * stuoþkel + baþ * oþyaken akua] 
HrólæifR ok Gás ok Fastlaug létu ræisa stæin æftiR Guðstæin, faður sinn. 
Stóðkæll bað Óþvagin haggva. 

Att denna formeltyp skall uppfattas som en undergrupp till ristarformel B 
framgår av U 1102†, där ristarformeln står som komplement till en resarfor-
mel. Samma sak har troligen även gällt de numera starkt fragmentariska in-
skrifterna U 880 och U 1100, där åtminstone den förra har bevarat ett brott-
stycke av en resarformel. På U 544 utgör ristarformeln hela inskriften på ste-
nen. Wessén (i UR 2:431) har framkastat förslaget att meningen skulle vara 
»att Holmdor har velat göra en minnesvård efter sig själv och att han har 
lämnat uppdraget åt Öpir». Man bör dock lägga märke till att stenmaterialet 
utgörs av röd sandsten och att stenen påträffats vid grävning på kyrkogården 
på mer än en meters djup, där den uppges ha varit täckt av »andra stenhällar» 
(se referat av fyndhistorien i UR 2:430 f.). Detta talar för att stenen ur-
sprungligen har varit rest på den äldsta kyrkogården. Som Hagenfeldt & 
Palm (1996:59) har framhållit kan den också ha ingått i ett monument be-
stående av två stenar, där den döde har varit nämnd på den sten som nu 
saknas. 
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En liknande formulering som på de fyra uppländska runstenarna, men av 
allt att döma med hjälpverbet láta, förekommer i en fragmentarisk inskrift 
från Öland:103 

Öl ATA4064/60A Mörbylånga kyrka (Nilsson 1973 nr 15) 
þo-..."tu x ulf x hakua x seina 
Þó[r-](?)... [lé]tu Ulf haggva stæina. 

Genom pluralformen stæina har vi här ett klart bevis på att det bör ha funnits 
minst en sten till, där den dödes namn och släktrelationerna kan ha varit 
omtalade. Det är möjligt att det även i detta fall rör sig om ett kyrkogårds-
monument, eftersom stenen påträffades inmurad i den nuvarande stenkyrkan 
(ATA dnr 4064/60). 

Man kan i detta sammanhang även diskutera tolkningen av inskriften på 
en bildstensformad runsten från Linde kyrka på Gotland (G 80). Snædal 
(2002:70 f.) har givit följande läsning och tolkning av den skadade 
inskriften: 

stain lit x bot[ul]f x stafax[merki x i]... [hi-iR] x at x unualt x unit ...li 
kum[l * þi]... ... sialu hans 
Stain lit Bótulf(R) stafamerki … hefiR at Unnvald unnit … kuml þitta(?) … 
siálu hans. 
»Sten lät Botulv (run)stavarnas märke … (Han) har efter Unvald utfört 
detta(?) minnesmärke … (Gud hjälpe) hans själ.» 

Innehållet i den första delen av inskriften framstår på grund av skadorna som 
något oklart. Den oväntade ordföljden med objektet först förklaras dock i 
GR 1:122 med att inskriften möjligen kan ha »haft versifierad form». Ordet 
stain väljer Snædal att översätta i obestämd form, medan GR (1:121) an-
vänder den bestämda formen: »Stenen lät Botulv» etc. I den föreslagna tolk-
ningen saknar dock namnet BótulfR den väntade nominativändelsen, vilket 
enligt Snædal (2002:214) är ovanligt i de gotländska runinskrifterna.104 v. 
Friesen (i Lindqvist 1941–42 2:97) har tidigare föreslagit en annan tolkning 
av inskriftens början: »Sten liess Botulv das Gedenken sagen – –». Det 
inledande stain uppfattas alltså som subjekt och som mansnamnet Stæinn, 
varvid även skrivningen bot[ul]f kan återge en korrekt form i ack. I stafa 
ser v. Friesen tydligen en motsvarighet till verbet fvn., fsv. stafa, men tyvärr 
nämns inget om hur han tänker sig den sakliga bakgrunden till denna 
tolkning. Verbet stafa har i Norrøn ordbok följande betydelser: 1. ’forme, 
seie føre (ein eid)’, 2. ’seie føre, skipe, bestemme, fastsetje’, 3. ’stave (bok-
stavere)’. I äldre fornsvenska är stava endast belagt i den förstnämnda bety-
delsen, ’förestafva (ed)’ (Schlyter s.v. stava). Möjligen skulle man med ut-

                                                      
103 Läsning enligt Jan Owes rapport (ATA dnr 411-4652-1998). 
104 Hon kan dock anföra ännu ett senvikingatida belägg, kvinnonamnet nom. roþalf HróðælfR 
(G 134). 
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gångspunkt i den andra betydelsen i Norrøn ordbok kunna anta att Botulv är 
den som bestämt monumentets utformning.105 Ytterligare ett alternativ är att 
huvudverbet har varit utelämnat eller haft sin plats efter objektet, vilket skul-
le ge tolkningen Stæinn lét Bótulf stafa mærki [haggva?] »Sten lät Botulv 
[hugga?] (run)stavarnas märke». 

En svårighet med denna tolkning är dock att namnet Stæinn inte finns 
belagt i de gotländska runinskrifterna och att osammansatta namn överhu-
vudtaget tycks vara mycket sällsynta i detta material (se GR 2:190, Snædal 
2004:36).106 G 80 kan därför endast uppfattas som ett möjligt exempel på 
denna formeltyp.107 

5.3 Ristarformel C 
Beteckningen ristarformel C har jag använt för de inskrifter som enbart 
innehåller en ristarformel och ingen annan text. Som exempel kan nämnas 
ett djurhuvud av trä från Trondheim (N A187 = N 830), där hela inskriften 
lyder: þurkair !ra!i"s!t ÞórgæiRR ræist »Torger ristade». Inledningsvis har jag 
registrerat 21 möjliga exempel på denna formel som kan föras till vikingatid. 
Av dessa härrör inte mindre än 10 från inskrifter på lösföremål.  

Bland inskrifterna i sten är det endast ett fåtal som helt entydigt tillhör 
denna formeltyp. Hit hör N 140 Valby, Tjølling sogn, med den korta inskrif-
ten: auarþR faþi £ulR. Den första delen skall otvivelaktigt tolkas som Há-
varðR fáði »Håvard skrev», medan läsningen och betydelsen av de senare ru-
norna kan diskuteras (se 8.2.2). Man kan också nämna den i fast häll ristade 
U 450 Harg, Odensala socken. Inskriften har lästs som sbun hiok !r, där den 
senare delen säkerligen skall uppfattas som hiogg r(únaR). Frågan är här 
snarare om inskriften verkligen är genuin, eller om den kan ha tillkommit i 
senare tid.108  

Ett problematiskt fall utgörs av en av inskrifterna på stenkorset från On-
chan på Isle of Man (Br Olsen;194): þuriþ x raist x rune... x Þúríðr ræist 
rúniR. Ristarformeln har både uppfattats som sammanhörande med den resar-
formel som finns på andra sidan av korset och tolkats som mer tillfällig graf-

                                                      
105 Visserligen finner man i nyno. bl.a. betydelsen ’infælde stavar i et Kar’ (Aasen:746), men 
om man med utgångspunkt i denna även skulle våga ansätta en betydelse ’förse med 
(run)stavar’ är väl tveksamt. 
106 Namnet förekommer annars i vikingatida runinskrifter från Småland, Östergötland, 
Södermanland, Uppland och Jämtland (se NRL art. Stæinn). 
107 Runföljden stafa x merki uppfattar Snædal (2002:71) som en sammansättning (rungutn.) 
stafamerki ’minnesmärke försett med stafiR’. En liknande uppfattning finner man hos Ebel 
(1963:92), som dock anmärker: »Unter ’stafa-merki’ ist vielleicht ein Denkmal aus Holz 
verstanden worden». Mot uppfattningen om stafa x merki som en sammansättning talar 
möjligen skiljetecknet, även om det givetvis inte är avgörande.  
108 Det som inger tvekan är bl.a. b-runans kantiga form. Samtidigt uppträder o-runan i en 
mindre vanlig variant (É), vilket kan tala för att ristningen är genuin. 



 122 

fiti (se Holman 1996:165). I det senare fallet bör den räknas till typ C, me-
dan den annars bör klassificeras som ett exempel på en ristarformel av typ B. 
Som framgått ovan är även de övriga steninskrifterna flertydiga och kan 
alternativt tillhöra andra formeltyper.109 Av föremålsinskrifterna kan dock 9 
betraktas som säkra.110 

5.4 Ristarformel D 
Som denna typ av ristarformel har jag upptagit ensamstående personnamn i 
nominativ, som emellanåt förekommer i slutet av de vikingatida minnesin-
skrifterna, som t.ex. ybiR ØpiR (U 970). Namnen kan ibland föregås av kon-
junktionen ok eller en och har både tolkats som förkortade ristarsignaturer 
och som tillägg till resarformeln med ett underförstått »lät också resa» e.dyl.  

I de vikingatida inskrifterna finns ett drygt 15-tal exempel på ensamståen-
de namn som står som komplement till en resar- eller minnesformel och där 
man i litteraturen har antagit att det rör sig om en ristarsignatur. Det äldsta 
finns på den danska Laurbjergstenen (DR 105), som av olika skäl har anta-
gits tillhöra äldre vikingatid (DR:141 f., 1022, jfr Birkmann 1995:351). På 
den ena sidan av stenen förekommer här runföljden uili, som i DR:141 tolkas 
som: »Ville (ristede runerne)». Huvudinskriften på stenen, bulnausanstai£n 
som i DR (ibid.) översätts med »Bolnøds (?) sande sten (?)», är dock inte 
helt säkert tolkad och exemplet måste betraktas som ganska osäkert.  

Huvuddelen av exemplen på ensamstående namn tillhör dock 1000-talet 
och landskapen kring Mälaren. Det uppländska materialet har fått en utförlig 
behandling av Stille (1999b:137 ff.), som menar att den övervägande delen 
av dessa namn inte skall tolkas som förkortade ristarsignaturer, utan att de i 
stället utgör tillägg till resarformeln. Detta gäller enligt Stille (1999b:147) 
t.o.m. de fall där namnet med säkerhet syftar på en känd runristare, eftersom 
denne också kan ha agerat beställare och ristat efter närstående personer. Ett 
exempel på att ristaren har kunnat uppträda som beställare finner han t.ex. på 
U 757 Ullstämma, Litslena socken, som bär texten »Balle och Ingebjörn(?) 
och Vigbjörn lät resa stenen efter Vibjörn» och där ristningen kan attribueras 
till ristaren Balle. Han hänvisar också till ett antal inskrifter där en ristare 
säger sig ha ristat till minne av någon som t.ex. U 321 Skalmsta, Skånela 
socken: »Sven ristade dessa runor efter Uddulv».111 Enligt Stille visar U 757 
att »en ristare kan uppträda enbart i egenskap av den som ombesörjer rist-
ningen», medan han utifrån formuleringen på de övriga antar att »det rör sig 
om någon ristaren närstående person». Han finner det därför »rimligt att anta 

                                                      
109 Sö 98 (C/A), U 1058† (C/A/BI), U 257 (B/C), M 2 (C/B) 
110 DR AUD1997;264, DR NOR1998;8, G 356, G 390, Ög NOR2001;32, N 230, N A187 = 
N 830, N A294 = N 828, Br E13.  
111 Han nämner här också runstensparet U 766–767 samt U 796. 
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att ett ensamt namn i en runristning som refererar till en känd runristare 
syftar på dennes funktion som beställare» och att namnet skall »ses som ett 
tillägg till minnesformeln och inte som en förkortad utförarformel» (ibid.). 
Att runristare kan ha utfört ristningar efter närstående är givetvis inget 
konstigt, men frågan är om de av Stille framdragna exemplen kan användas i 
argumentationen. Vi har t.ex. inga bevis för att den Balle som nämns först i 
inskriften på U 757 är identisk med runristaren Balle och U 321 nämner 
inget om förhållandet mellan Sven och Uddulv.112 

Stille (1999b:137 ff.) behandlar 31 fall av ensamstående namn i de upp-
ländska runinskrifterna. Av dessa är det dock endast en dryg tredjedel som 
tidigare har antagits motsvara förkortade ristarsignaturer. Gemensamt är att 
namnet här alltid uppträder sist i inskriften. Om man granskar de ensamstå-
ende namn som har denna placering i hela materialet, urskiljer man tre 
grupper:113 

 
1. En + namn i nominativ, t.ex. in ' ikulfastr (U Fv1953;263) 
2. Ok + namn i nominativ, t.ex. ok * farulfr (U 514) 
3. Enbart namn i nominativ, t.ex. tiselfr (U 917) 

 
Beträffande den första typen har Thorsten Andersson (2001) i samband med 
en diskussion om tolkningen av runföljden in ' ofaigr ' ybiR ' risti på U 485, 
pekat ut en väg som verkar framkomlig. Som Andersson (2001:94) framhål-
ler är konjunktionerna ok och en inte synonyma. Den förra är en kopulativ 
konjunktion, medan den senare – för att citera Andersson – »antingen [är] en 
rent adversativ konjunktion eller en konjunktion som i högre eller mindre 
grad kännetecknas av adversativa drag» (för en närmare exemplifiering se 
Andersson ibid.). Andersson påpekar (2001:95) att många ristarsignaturer in-
leds med denna konjunktion och finner det därför »om inte tvingande, så i 
varje fall högst tilltalande att också betrakta en + personnamn i slutet på en 
inskrift som ristarsignatur och inte som ett sätt att i texten i en minnesformel 
tillägga ytterligare någon beställare».  

                                                      
112 Även om de flesta av runbeläggen för namnet Balli avser den uppländske runristaren finns 
det åtminstone ett par fall där man bör räkna med en annan namnbärare: Sö 57† samt 
U Fv1946;258. Till dessa kommer den bekante Rauð-BalliR/Balli hinn rauði på Vs 15 resp. 
Vs 24. 
113 Ett par exempel med ensamstående namn har jag valt att bortse ifrån. Hit hör namnet 
+ ermuntr Ærnmundr på U 81, som står först i ett i övrigt tomt runband. Wessén (i UR 
1:111) citerar Brate som i sina anteckningar från 1917 tolkar ermuntr som »namnet på den, 
som låtit utföra ristningen». Det bör i så fall röra sig om beställaren och inte ristaren som av 
Wessén (ibid.) karakteriseras som »en ovan klåpare» (jfr Axelson 1993:97). På runblocket 
U 975 består ristningen av ett kors och ett rakt runband med namnet kunar Gunnarr. Enligt 
Wessén (i UR 4:121) är inskriften förmodligen »gjord till minne av någon död med namnet 
Gunnar». Denna tolkning verkar rimlig, eftersom stenen ligger på ett gravfält (RAÄ Vaksala 
83:1) som av gravformerna att döma bör tillhöra sen vikingatid. Ingen har mig veterligen 
föreslagit att Gunnarr på U 975 skulle vara namnet på ristaren. 
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De ensamstående namnen uppträder som nämnts för det mesta i slutet av 
inskrifterna. Om man antar att ristaren har avsett att de skall tolkas med full-
ständiga inskrifter som mönster (jfr 3.1 ovan), borde det vara möjligt att ge-
nom jämförelser med det övriga inskriftsmaterialet komma åt betydelsen. 
Jag har därför gjort en undersökning av inskrifterna i Södermanland, Upp-
land, Västmanland och Gästrikland. Tabell 6 visar en sammanställning av de 
22 inskrifter i undersökningsområdet som består av minst två huvudsatser 
och där den sista inleds med konj. en samt ett (eller flera) personnamn i 
nominativ.  

I materialet rör det sig endast om två texttyper: ristarformler eller sekun-
dära resarformler. Inom området finns ytterligare tre inskrifter som tycks ha 
avslutats med en sats inledd med En + ett personnamn i nominativ, men där 
runföljden är skadad eller tolkningen omtvistad. Till de defekta exemplen 
hör in ' ybi"R ... (U 1159) och e£n ... + bali + fresþen + liþ + lifsþen... 
(U 1161). På U 485 kan man tveka om det avslutande in ' ofaigr ' ybiR ' 
risti skall uppfattas En ÓfæigR øpiR rísti (UR 3:313), En ófæigR ØpiR rísti 
(Andersson 1998:17 ff.) eller med Stille (1999b:138) som två satser: En 
ÓfæigR. ØpiR rísti (se vidare 8.2.2).114 

Trots att antalet inskrifter är ganska litet är det tydligt att en sats som in-
leds med en + ett personnamn i nominativ i över 80% av fallen utgörs av en 
ristarsignatur. Det måste dock påpekas att inte mindre än 11 av beläggen här-
rör från ristaren Öpir, medan Åsmund står för fyra och ristarna Brune, Snare 
och Sven är representerade med ett exempel vardera. Av de sekundära resar-
formler som inleds med konj. en är samtidigt tre inskrifter (U 173, U 233 
och U 950) attribuerade till Öpir, medan det fjärde exemplet återfinns på en 
liggande gravhäll (U 413). Utesluter man Öpirristningarna påverkar detta 
inte relationen mellan grupperna i någon större utsträckning, även om beräk-
ningsunderlaget naturligtvis blir litet.115 

                                                      
114 Till dessa kommer U 962, där inskriften avslutas med satsen: ' in ' !r[ai-]-£n ' -!astgi[-], 
vilken i UR (4:96) uppfattas som En … FastgæiRR(?). Vad som döljer sig bakom den defekta 
runföljden är dock oklart.  
115 En inledande konj. en i sekundära resarformler är överhuvudtaget sällsynt i Uppland. För-
utom de ovan nämnda exemplen förekommer det bara fyra gånger, varav två tillhör ristningar 
signerade av Öpir (U 565, U Fv1976;107). De övriga finns på U 517, attribuerad till Torbjörn 

Tabell 6. Inskrifter där den sista satsen inleds med konj. en + ett (eller flera) person-
namn i nominativ. 

Landskap Ristarsignatur Sekundär 
resarformel 

Summa 

Södermanland  2  –  2 
Uppland  16  4  20 
Västmanland  –  –  – 
Gästrikland  –  –  – 
Summa  18 (82%)  4 (18%)  22 (100%) 
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En motsvarande undersökning kan göras för de inskrifter, där den sista 
satsen inleds med konj. ok + ett personnamn i nominativ (Tabell 7). Här är 
resultatet det motsatta med en nästan total övervikt för sekundära resar-
formler. Det enda exemplet i undersökningsområdet, där en ristarsignatur 
som står sist i en inskrift inleds med ok utgörs av uk ' ybiR ' ris[ti run] på 
U 462. 

Slutligen skall även samma undersökning göras på inskrifter där den sista 
satsen endast inleds med ett (eller flera) personnamn i nominativ (se Tabell 
8). Här förekommer fler typer än i de tidigare grupperna. Av dessa har jag 
valt att redovisa de fall inskriften avslutas med en sats som beskriver på 
vems uppdrag stenen rests, t.ex. Hákon bað rísta (U 11), Ulfkæll lét haggva 
(U 161). Däremot verkar notiser av typen Ragnarr hét bróðiR hænnaR (U 98) 
och Assurr vaR húskarl hans (U 330) inte relevanta i detta sammanhang, 
eftersom de förmedlar ett innehåll som måste ha varit omöjligt för en läsare 
att supplera utan ingående förkunskaper om den aktuella familjen. Tabellen 
ger en liknande bild som de inskrifter som avslutas med En + personnamn i 
nominativ. Ristarsignaturerna är i överväldigande majoritet. 

Sammanfattar man ovanstående undersökning, står det klart att en sats En 
+ ett personnamn i nominativ utan verb som står sist i inskriften i första hand 
måste tolkas som en ristarsignatur, vilket stämmer väl med den slutsats som 
Thorsten Andersson tidigare har dragit. Hit hör in ' ubiR på U 961, som väl 
aldrig har uppfattats på något annat sätt, men även in ' ikulfastr 
(U Fv1953;263) och in * oyniotr (Gs 1) bör i första hand syfta på ristaren. 
Detta konstaterande får även betydelse för tolkningen av den defekta run-
följden e£n ..."R + bali + fresþen + liþ + lifsþen... på U 1161. Även om det 
som Stille (1999b: 76) har hävdat inte finns plats för något verb efter 
lifsþen… måste denna runföljd på grund av det inledande en ändå i första 
hand tolkas som en ristarsignatur.116  

                                                                                                                             
skald (Källström 1999:58 f.), och U 849†, som inte kan föras till någon bestämd ristare (jfr 
dock Stille 1999b:170 not 15). Ristarsignaturer som inleds med konj. en, men som inte står 
sist i inskriften, förekommer på U 1139 (Fartägn) och Gs 11 (Sven och Åsmund). 
116 Möjligen kan man till denna grupp också räkna ett rätt avslägset exempel, nämligen den 
avslutande satsen in arn auk auntr bruþr hons En Arn ok Øyndr, brøðr hans på M 11 Hö-
gom, Selångers socken. Satsen har vanligtvis tolkats som »Och Arn och Önd (var?) hans brö-

Tabell 7. Inskrifter där den sista satsen inleds med konj. ok + ett (eller flera) person-
namn i nominativ. 

Landskap Ristarsignatur Sekundär 
resarformel 

Summa 

Södermanland  –   9  9 
Uppland  1  44  45 
Västmanland  –  –  – 
Gästrikland  –  –  – 
Summa  1 (2%)  53 (98%)  54 (100%) 
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Tvärtom förhåller det sig med typen ok + personnamn i nominativ, där det 
utan tvivel måste röra sig om tillägg till resarformeln, vilket i detta fall stäm-
mer med Stilles åsikt. Denna iakttagelse kan också få betydelse för tolkning-
en av den omdiskuterade runföljden auk * kuþki på DR 377 (se Bilaga 1). 
Förmodligen skall denna i första hand uppfattas som ett tillägg »Och Gudke 
(lät också hugga)» och inte som en ristarsignatur. 

Även för ensamstående namn i nominativ utan inledande konj. måste 
tolkningen som en förkortad ristarsignatur äga företräde. I denna grupp 
finner vi också fyra exempel, där ristaren är känd från andra signerade ste-
nar: osmuntr (U 932), [ikulfr] (U 1075†), lifsten (U 1152) och bali, dvs. 
Rauð-BalliR (Vs 15). Hit hör troligen också ybiR (U 970).117 På U 932 följs 
runföljden osmuntr av namnet inkialt, vars funktion är osäker. Formellt 
motsvarar detta en ackusativform. En tolkning »Åsmund (högg efter) Ing-
jald» är dock inte särskilt tilltalande, eftersom någon Ingjald inte finns 
nämnd tidigare i inskriften. Brate (1925:32) menar att Ingjald möjligen har 
varit »en biträdande ristare» och har fått medhåll av Wessén (i UR 4:30, jfr 
även Thompson 1975:110). Denna tolkning förutsätter dock en utelämnad 
nominativändelse. Stille (1999b:141) finner det inte omöjligt att en r-runa 
kan ha utelämnats av platsbrist, men menar att namnet i så fall kan avse »en 
av beställarna». Det verkar dock rimligt att inkialt i första hand skall knytas 
till det föregående namnet osmuntr och tanken på en biträdande ristare 
ligger då närmast till hands. 

Kvar står ett antal ensamstående namn som potentiella ristarsignaturer: 
osbiarn (Sö 266), aystain (Sö 312), uhlmstan (U 527), ustain (U 590), 
rinkia (U 907), tiselfr (U 917) och iufurfas[t] (U 1089).118 Av dessa är de 

                                                                                                                             
der» (Åkerlund Norberg 1997:71, jfr Hellbom 1994:43), men troligare är att ett annat verb är 
underförstått, t.ex. rísta eller ræisa (Jfr Salberger 1993–97:84 ff.) 
117 Namnet föregås av en stor lakun, men strax före ybiR finns spår av två runor (se Bilaga 1). 
Stille (1999b:142) menar att ett verb kan ha funnits i lakunen, men framhåller att Öpir annars 
alltid har verbet efter namnet. Ristarsignaturer med omvänd ordföljd är också mycket 
ovanliga. 
118 Salbergers tolkning av rinkia på U 907 som ett kvinnonamn Hringia är uppenbarligen att 
föredra framför Wesséns antagande (i UR 3:636 ff.) om ett mansbinamn. Det senare kräver 
nämligen en felristning om det skall knytas till den som stenen är rest efter (se vidare 
Salberger 1978:125 ff.). – Ett exempel som skulle kunna räknas hit finns på U 659, som är 

Tabell 8. Inskrifter där den sista satsen inleds med ett (eller flera) personnamn i 
nominativ utan inledande konjunktion. 

Landskap Ristarsignatur Sekundär 
resarformel 

Uppdrags-
formel 

Summa 

Södermanland  19  3  –  22 
Uppland  127  14  4  145 
Västmanland  4  –  –  4 
Gästrikland  2  –  –  2 
Summa  152 (88%)  17 (10%)  4 (2%)  173 (100%) 
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tre senare kvinnonamn, medan de övriga fyra utgörs av mansnamn. Inget av 
mansnamnen har dock entydig nominativform, eftersom denna antingen är 
identisk med ackusativen eller omarkerad i runortografin. Att säkert utpeka 
dessa som ristarsignaturer är alltså svårt. Möjligen kan en granskning av hur 
inskrifterna är formulerade i sin helhet ge en ledtråd till hur namnen skall 
uppfattas. I ett par av dessa (Sö 312 och U 527) står två led mellan resarfor-
meln och det avslutande namnet. I den förra inskriften utgörs de av en bio-
grafisk notis i form av en relativsats (sum byggi í Næsbý) och en böneformel, 
medan det mellanliggande partiet på U 527 inte är helt säkert tolkat. Det har 
dock uppfattats som en nekrolog och ett rosande eftermäle: … [tó]k(?) sótt á 
Gutlandi, Hagni(?) á Sikum(?). Hann(?) vaR bæzti bóndi »… tog(?) sot (dvs. 
blev sjuk) på Gotland, Hagne(?) i Sika. Han(?) var den bäste bonde.»119 Av-
ståndet mellan resarformeln och det avslutande namnet är i båda fallen stort 
och borde snarare tyda på att namnet motsvarar en förkortad ristarsignatur än 
ett tillägg till resarformeln. 

På Sö 266 är inskriften ganska oklart avfattad: 

+ iaurun : lit : raisa : stain : at * ontuit : sun : sin : auk * at * onunt * ar 
+ osbiarn 

Enligt Wessén (i SöR:230 f.) är inskriftens mening att »Jorun […] låtit resa 
stenen över sin och Anunds son». Han väljer alltså att bortse från skilje-
tecknet efter onunt och anser att det föregående at står »pleonastiskt». Att 
eventuellt tolka at * onunt som »efter Anund» verkar uteslutet, eftersom de 
följande runorna ar då skulle stå oförklarade. Ett ännu oprövat alternativ är 
däremot att uppfatta den sista delen av inskriften som ok at AnundaR Ásbiôrn 
»och efter Anunds Åsbjörn», där man får tänka sig ett underförstått »son».120 
Paralleller till en sådan konstruktion kan beläggas från runinskrifterna, t.ex. 
kurms : tuka Gorms Tóka (dat.) »Gorms (son) Toke» (DR 295), skuaraR : 
ikimar S(i)gvaraR Ingimarr (nom.) »Sigvors Ingemar» (DR 311), men de 
tillhör uppenbarligen inte vanligheterna (jfr Lerche Nielsen 1997b:50 med 
hänvisn.). Skulle tolkningen vara riktig, kan den avslutande runföljden 
osbiarn på Sö 266 avskrivas som ristarsignatur. Mot detta antagande kan 
möjligen anföras att det efter onunt * ar följer ett korsformigt skiljetecken 
motsvarande det som finns i inskriftens början, vilket kanske tyder på att 
runföljden osbiarn representerar en självständig utsaga. 

                                                                                                                             
rest aftiR * kaiRmunt * karl. Den sista runföljden kan formellt tolkas som ett ensamstående 
personnamn Karl, men har alltid uppfattats som ett binamn till GæiRmundr. Wessén (i UR 
3:125) översätter det med »Germund bonde». Ytterligare ett exempel kan eventuellt utgöras 
av …ariul…r som står sist inskriften i korsfoten på Sö 71 (se SöR pl. 38). Runföljden borde 
kunna suppleras som [h]ariul[f]r och återge nom. av namnet HæriulfR. 
119 Normaliseringen baserad på Samnordisk runtextdatabas, som här följer tolkningen i 
Snædal & Jansson 1983:442. 
120 Patrik Larsson (i ett e-brev till mig den 30 oktober 2003) har oberoende av mig övervägt 
en sådan tolkning av inskriftens slut. 
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På U 590 föregås den avslutande runföljden ustain av en primär resar-
formel samt den något oklara runföljden nuk * fuilhR * frihas * arfR, som 
har uppfattats som ok Fullugi(?), FrøygæiRs(?) arfi »och Fulluge(?), Frögers 
arvinge». Såväl personnamnet som huvudordet i appositionen står här i 
nom., vilket tyder på att vi har att göra med en sekundär resarformel. Som 
Stille (1999b:139) har framhållit kan ustain också återge namnet Øystæinn i 
ack. Han föreslår därför med tvekan tolkningen »och Fulluge, Frögers ar-
vinge, [lät resa stenen efter] Östen», men framhåller att Östen »lika väl [kan] 
vara en av beställarna». Frånvaron av prep. at resp. konj. ok talar dock emot 
dessa förslag. Den enklaste förklaringen är nog att det avslutande namnet i 
detta fall verkligen skall uppfattas som en förkortad ristarsignatur. 

U 907, U 917 och U 1089, som avslutas med ett ensamstående kvinno-
namn, innehåller endast en primär resarformel och stenarna har i samtliga 
fall rests av söner efter deras fäder. Med den statistik som ovan har redo-
visats borde även dessa namn i första hand tolkas som ristarnamn. Samtidigt 
är det inte ovanligt att änkans namn står i den sekundära resarformeln, när 
barnen reser stenen. De tre stenarna har av flera forskare attribuerats till ris-
taren Öpir (se Stille 1999b:140, 144 med hänvisn.), som kan inleda den se-
kundära resarformeln med både ok och en, men som åtminstone i tre av sina 
signerade inskrifter saknar en inledande konjunktion i denna ställning.121 Om 
man därtill lägger att kvinnliga runristare i sten åtminstone av signaturerna 
att döma har varit ovanliga (se 8.1.3), är det troligare att de ensamstående 
kvinnonamnen här skall uppfattas som sekundära resarformler i förkortad 
form.  

Tvärt emot vad Stille har hävdat menar jag alltså att ett ensamstående 
namn i slutet av en vikingatida runinskrift verkligen kan åsyfta stenens ris-
tare. Det rör med stor säkerhet de fall där satsen inleds av konj. en, men tro-
ligen även en hel del av de exempel där konjunktion saknas. Det bör nämnas 
att bruket med signaturer i form av ensamstående namn även verkar före-
komma sporadiskt under medeltiden. På en liggande gravhäll från Gesing 
(DR 111), daterad till slutet av 1100-talet, avslutas inskriften med namnet 
HORDERuS, vilket i DR:150 tolkas som »Horder (huggede stenen el. 
lign.)». Eventuellt finns ett par belägg på två norska gravhällar från Roga-
land (N 232 och N 240), men inget av dessa är helt säkert. På N 232 från 
Bore kirke har det aktuella namnet [ahmutr] »Ogmund (ristet?)» (NIyR 
3:173) funnits i ett numera förlorat parti och skall dessutom ha föregåtts av 
den obegripliga och otolkade runföljden [rlo]. I det andra exemplet, N 240 
Tjora kirke, är det möjligt att runföljden stæin »Stein (ristet?)» (NIyR 
3:210), som står i den tredje raden på stenen, kan ha följts av ytterligare 
runor.122  

                                                      
121 U 210, U 462, U Fv1948;168. 
122 Den vänstra kanten där runföljden är placerad är skadad, men enligt min egen granskning 
den 6 september 2004 finns den ursprungliga ristningsytan bevarad 5–6 cm efter den sista 
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5.5 Geografisk spridning 
De vikingatida ristarformler som har upptagits i de säkra grupperna (1–2) 
uppgår till 335 stycken. Av dessa förekommer 320 (95%) på olika typer av 
monument (runstenar, stenkors etc.), medan endast 15 finns på lösa föremål. 
Till dessa kommer 76 som har klassificerats som möjliga ristarformler, men 
där det av olika skäl inte går att avgöra om så är fallet. 

Beträffande den geografiska spridningen av de olika formeltyperna i 
monumentinskrifterna kan man göra några iakttagelser (Tabell 9). De helt 
säkra exemplen på ristarformel A uppvisar en mycket ojämn fördelning. 
Formeltypen förekommer i ett fåtal ristningar på danskt område, vilka sam-
tidigt är spridda från Nordjylland till Skåne. I Sverige verkar denna ristarfor-
mel i huvudsak vara en uppländsk företeelse, även om enstaka exempel finns 
i Södermanland (Sö 41) och i Östergötland (Ög 136). Det enda säkra norska 
exemplet härrör från Hordaland (N 271). Denna bild förändras dock om man 
även beaktar de inskrifter som jag har fört till grupp 3, bl.a. de ristningar som 
eventuellt innehåller formuleringen ræist stæin. Framför allt ökar antalet 
möjliga belägg för denna ristarformel i Östergötland. 

Om utbredningen av ristarformler av typ B – det som man vanligtvis 
brukar kalla ristarsignatur – finns inte så mycket att säga, eftersom den utgör 
huvuddelen av mitt material och följaktligen förekommer i hela undersök-
ningsområdet. Däremot uppvisar de båda undertyperna BI och BII en mer 
speciell spridning. Den förra, som utgörs av ristarsignaturer med dedikation, 
förekommer på den danska Glavendrupstenen (DR 209) på Fyn och på en 
runsten i Skänninge i Östergötland (Ög 165), men tycks annars tillhöra 
Mälardalen och framför allt Uppland. Två sörmländska runstenar kan till-
höra denna kategori (Sö 162 och Sö 374) och dessutom finns ett enstaka 
exempel från en gotländsk inskrift (G 113). Även de fåtaliga ristarformlerna 
av typ BII tillhör i huvudsak Mälardalen med fyra av fem exempel i Upp-
land. Det femte härrör från Öland, där många av runstenarna har klara be-
röringspunkter med Mälardalen (se Nilsson 1973:195 ff. med hänvisn.). Den 
geografiska spridningen av ristarformel C är ganska brokig och ganska få in-
skrifter i sten kan med full säkerhet föras till denna formeltyp. Däremot finns 
ett tiotal inskrifter på lösföremål, vilka är spridda över stora delar av området 
från England i väster (Br E13) till Gotland i öster (G 356, G 390). 

Slutligen bör också nämnas de ristarformler som bara har antagits bestå 
av ett namn, ibland föregånget av en inledande konjunktion (ristarformel D). 
Ett enstaka möjligt exempel finns under äldre vikingatid i Danmark (DR 
105), men annars är typen bäst företrädd i Mälarlandskapen och framför allt i 
Uppland. Det är också endast i det senare landskapet som man genom andra 

                                                                                                                             
runan n. Detta kan tala för att stæin verkligen har varit inskriftens sista ord. – Här skulle man 
också kunna nämna signaturerna på ett par danska rökelsekar (DR 174 och DR 176), där 
tillverkarens namn (runda. Mæstær Røþ) nämns utan att något verb har tillfogats. 
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signerade inskrifter med full säkerhet kan fastslå att ett ensamstående namn i 
slutet av en inskrift verkligen åsyftar stenens ristare. Det senare är dock 
samtidigt en följd av att det bara är här som vi har en större mängd runristare 
som återkommer på flera stenar. 

Det är ganska tydligt att de mer specialiserade varianterna av ristarform-
lerna (A, BI, BII och D) till största delen är koncentrerade till de centrala 
delarna av Sverige och att Uppland här intar en särställning. Man kan dock 

Tabell 9. Sammanställning av ristarformler i vikingatida monumentinskrifter till-
hörande de säkra grupperna (1–2). Beträffande ristningar som har alternativa klassi-
ficeringar har jag här fört dem till den typ som har bedömts som sannolikast utifrån 
vår nuvarande kunskap om inskriften.  

  A B BI BII C D Summa 
Danmark   

Sönderjylland – 1 – – – – 1 
Nordjylland 1 3 1 – 1 6 

Fyn 1 2 1 – – – 4 
Lolland-Falster 1 – – – – – 1 

Själland – 1 – – – – 1 
Skåne – 1 – – – – 1 

Bornholm – 2 – – – – 2 
Sverige   

Småland – 4 – – – – 4 
Öland – 3 – 1 – – 4 

Gotland – 6 1 – – – 7 
Västergötland – 5 – – – – 5 
Östergötland 1 7 1 – – – 9 

Södermanland 1 29 2 – 1 2 35 
Västmanland – 7 – – – 1 8 

Uppland 7 176 8 4 3 8 206 
Gästrikland – 3 – – – 1 4 
Hälsingland – 5 – – – – 5 

Medelpad – 3 – – 1 – 4 
Jämtland – 1 – – – – 1 

Norge   
Vestfold – – – – 1 – 1 

Telemark – 2 – – – – 2 
Vest-Agder – 1 – – – – 1 

Rogaland – 1 – – – – 1 
Hordaland 1 – – – – – 1 

Brittiska öarna   
Isle of Man – 5 – – – – 5 

Irland – 1 – – – – 1 
Summa 13 269 14 5 6 13 320 
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knappast tala om en »uppsvensk novation», eftersom alla utom typ BII upp-
träder i enstaka exempel längre söderut och dessa uppenbarligen är äldre än 
de uppländska. 

5.6 Andelen signerade stenar 
Som har framgått ovan finns de flesta ristarformlerna i Mälarlandskapen, 
medan de är relativt sällsynta i andra delar av analysområdet. För att kunna 
bedöma hur vanliga ristarformler egentligen har varit, krävs dock att man 
jämför med hur många ristningar som säkert är osignerade. Detta är inte 
alltid så lätt att avgöra, eftersom många inskrifter är skadade. Att enbart räk-
na helt fullständiga inskrifter verkar dock lite överdrivet, eftersom man även 
i delvis defekta inskrifter ofta kan avgöra om det har funnits en ristarformel 
eller ej, förutsatt att tillräckligt mycket av inskriftens början och slut har 
bevarats. Viktigt är också att man kan identifiera en resarformel och därmed 
utesluta en ristarformel av typ A. Som ett exempel kan nämnas U 14 Österås, 
Munkudden, Munsö socken, där inskriften lyder: : tuki : ok : þorker : þau * 
li... at : forkun : sun : sin : Tóki ok Þórgærðr þau lé[tu] ... at Forkunn, sun 
sinn. Trots att en del av texten här saknas finns det inte plats för någon 
försvunnen ristarformel och man kan utgå från att någon sådan aldrig har 
funnits på stenen. Hjälpverbet létu visar också att inskriften måste ha 
innehållit en ordinär resarformel. Annorlunda är det däremot på U 48 Lovö 
kyrka, där inskriften är defekt på två ställen: * iluhi * li!t !raisa * stain x eftiR 
x þikfast x sun x sin ...£ulfastr ' at * broþur ' s... Illugi lét ræisa stæin 
æftiR Þingfast, sun sinn …-fastr at bróður s[inn]. I den första lakunen kan 
det endast ha funnits plats för ett par konjunktioner samt ytterligare ett 
personnamn. Däremot kan man fråga sig hur texten har slutat. I sin återgiv-
ning av inskriften i UR (1:63) har Wessén uppfattat s[inn] som inskriftens 
sista ord och detta kan mycket väl vara riktigt. Samtidigt är det bortslagna 
parti som följer därefter tillräckligt stort för att kunna ha rymt en för oss 
okänd ristarsignatur (se UR 1 pl. 31). U 48 kan därför inte inkluderas i den 
»säkra» gruppen av osignerade inskrifter.  

Vid excerperingen av signerade resp. osignerade inskrifter har jag utgått 
från de inskrifter som finns i Samnordisk runtextdatabas och gjort en över-
siktlig bedömning av hur mycket av texten som kan antas vara bevarad. I 
tveksamma fall har jag också jämfört med det bildmaterial som finns till-
gängligt i de nordiska korpusverken. Försvunna inskrifter har inkluderats i 
de fall källorna talar för att vi känner hela inskriften. Man skulle här kunna 
överväga om de egentligen borde ha uteslutits med hänvisning till att en 
ristarformel t.ex. på kanten eller baksidan av stenen kan ha förbisetts av de 
äldre undersökarna. I så fall blir man även tvungen att bortse från de run-
stenar, där inte samtliga sidor i dag är tillgängliga för undersökning, t.ex. alla 
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stenar som ännu sitter inmurade i kyrkväggar. Vinsterna med en sådan de-
taljgranskning tror jag knappast skulle stå i proportion till det arbete som 
krävs, och jag har därför utan vidare även tagit med dessa inskrifter. Hur 
man än gör, kommer siffrorna ständigt att ändras genom nya fynd, och man 
får helt enkelt acceptera att de blir ganska ungefärliga. Man kan också hän-
visa till de fall när en inskrift talar om att man rest »stenar», men där endast 

Tabell 10. Sammanställning av vikingatida monumentinskrifter med och utan ris-
tarformel.     

 Signerade   Osignerade Summa 
 Grupp 1–2 Grupp 3    
Danmark   

Sönderjylland 1 14% 1 14% 5 72% 7 
Nordjylland 6 9% 3 5% 57 86% 66 

Fyn 4 50% – 0% 4 50% 8 
Lolland-Falster 1 14% – 0% 6 86% 7 

Själland 1 10% 2 20% 7 70% 10 
Skåne 1 2% – 0% 44 98% 45 

Bornholm 2 8% 1 4% 22 88% 25 
Sverige   

Småland 4 6% 2 3% 62 91% 68 
Öland 4 12% 2 6% 27 82% 33 

Gotland 6 43% 3 21% 5 36% 14 
Västergötland 4 4% 3 3% 93 93% 100 
Östergötland 9 6% 7 5% 136 89% 152 

Södermanland 35 14% 9 4% 208 82% 252 
Västmanland 8 50% – 0% 8 50% 16 

Uppland 208 27% 22 3% 548 70% 778 
Gästrikland 4 45% 2 22% 3 33% 9 
Hälsingland 5 56% 1 11% 3 33% 9 

Medelpad 4 25% 4 25% 8 50% 16 
Jämtland 1 100% – 0% – 0% 1 

Norge   
Buskerud – 0% 1 50% 1 50% 2 
Vestfold 1 100% – 0% – 0% 1 

Telemark 2 67% 1 33% – 0% 3 
Vest-Agder 1 33% – 0% 3 33% 4 

Rogaland 1 7% 2 13% 12 80% 15 
Hordaland 1 50% – 0% 1 50% 2 

Brittiska öarna   
Orkney – 0% 1 100% – 0% 1 

Isle of Man 5 33% 3 20% 7 47% 15 
Irland 1 50% – 0% 1 50% 2 

Summa 320 70 1271 1661 
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en sten är känd. Vi har här ingen möjlighet att avgöra om det funnits en eller 
kanske t.o.m. flera stenar, som har ingått i samma monument, eller om alla 
stenar verkligen har burit inskrift. Inte heller vet vi om någon av de för-
svunna stenarna kan ha burit en signatur som har gällt för hela monumentet. 

Resultatet av undersökningen redovisas i Tabell 10. I det runstensrikaste 
landskapet, Uppland, är också ristarformlerna är mest frekventa, men före-
kommer bara på 27% av ristningarna. I Södermanland, där ristarformler är 
näst vanligast förekommer en ristarformel i 14% av inskrifterna. I Danmark 
och de sydligare svenska landskapen är däremot denna typ av upplysningar 
mycket ovanliga och det rör sig i regel om högst var tionde sten.  

Relativt sett uppvisar dock vissa landskap ett högt antal signerade stenar. 
På Fyn är hälften av de kända ristningarna försedda med ristarformel, men 
det totala antalet ristningar är också litet. På Gotland finns sex vikingatida 
runmonument som är säkert signerade. Ristarformeln på en av dessa (G 136† 
Sjonhems kyrka) har uppenbarligen också omfattat runstenarna G 134 och 
G 135. Dessa måste alltså tillsammans uppfattas som ett signerat monument. 
Dessutom finns tre stenar som möjligen kan ha burit en ristarformel, men där 
det inte längre går att avgöra. De helt säkert osignerade stenarna är däremot 
mycket få och uppgår endast till fem stycken.123 Liknande siffror får man i de 
tämligen runstensfattiga landskapen norr om Uppland. I Gästrikland före-
kommer exempelvis tre signerade stenar samt en som sannolikt bär en ristar-
formel av typ D. Dessutom finns två som ursprungligen kan ha varit signe-
rade, men som har förts till grupp 3. De säkert osignerade stenarna uppgår 
endast till tre stycken, medan resten är så skadade att det inte går att avgöra 
hur de skall klassificeras.124 

I Hälsingland finns fem signerade stenar, men endast tre som helt säkert 
är osignerade. Bland de medelpadska runstenarna är motsvarande siffror fyra 
signerade mot åtta som med säkerhet saknar ristarsignatur. Dessutom finns 
fyra som kan ha innehållit en ristarformel. De signerade stenarna i de norr-
ländska landskapen utgör alltså en betydande del gentemot de som helt 
saknar denna typ av uppgifter. Bland övriga områden kan nämnas Telemark, 
där två av tre stenar bär en ristarformel och där den återstående också kan ha 
varit signerad. Även på Isle of Man är andelen inskrifter med ristarformel 
påfallande hög. 

Visserligen rör vi oss här med små siffror, men möjligen skulle man våga 
dra slutsatsen att det i de mer perifera områdena kan ha varit viktigare att 
framhålla vem som egentligen var runkunnig än det t.ex. var i Danmark eller 
i de sydligare svenska landskapen. 

                                                      
123 De säkert osignerade stenarna utgörs av G 111, G 112, G 280, G 370, G 373. 41 vikinga-
tida monumeninskrifterna från ön är så fragmentariska att det inte går att avgöra om de har 
varit signerade eller ej. 
124 Till de säkert osignerade stenarna räknar jag Gs 2, Gs 9 samt Gs 12 (se 6.2.2.4). 
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Det kan också vara värt att jämföra närvaron av ristarformeln i förhållan-
de till inskrifternas datering. En ganska tydligt avgränsad grupp utgörs av 
stenar av Helnæs-Gørlevtyp, vilka kan dateras till äldre vikingatida. Sam-
manlagt finns närmare 20 stenar av denna typ på danskt område (Tabell 11). 
Att antalet inte kan anges exakt beror på att några är svårbestämda (se Molt-
ke 1985:150 ff.). Sju av dessa stenar finns på Fyn, varav tre bär någon form 
av ristarformel (DR 188†, DR 190, DR 192). En av inskrifterna (DR 189†) 
är endast delvis känd, medan de återstående utgörs av mycket korta, men 
fullständiga inskrifter på mellan ett och tre ord (t.ex. Niút kumbls! ÞórmundR 
»Njut minnesmärket! Tormund» DR 211). Den senare typen av texter är 
också dominerande i det övriga materialet. Ristarformler finns här bara i de 
två längre inskrifterna, DR 239 Gørlev och DR NOR1988;5 Malt. De två 
skånska stenar som kan ha burit längre inskrifter (DR 333 Örja och 
DR NOR1998;21 Färlöv) är för skadade för att det skall kunna avgöras om 
någon ristarformel har funnits. DR 356 Sölvesborg i Blekinge bär visserligen 
en ristarformel av typ A, men eftersom inskriften innehåller en w-runa har 
jag inte räknat den till det vikingatida materialet. På danskt område finns 
också tre steninskrifter med kortkvistrunor som bör tillhöra ungefär samma 
period (DR 105, DR 144, DR EM85;377). Alla tre är fullständiga, men en-
dast den förstnämnda bär möjligen en ristarformel och i så fall i form av ett 
ensamstående namn (typ D). Även om det danska materialet från äldre 
vikingatid är litet, kan man konstatera att ungefär en tredjedel av stenarna 
bär någon sorts ristarformel. 

Högre siffror får man om man vänder sig till svenskt område och där 
undersöker inskrifterna med kortkvistrunor som ungefär bör tillhöra samma 
period (Tabell 12). I Östergötland uppgår dessa inskrifter till sju stycken. Av 
dessa är två för skadade för att man skall kunna avgöra om någon ristar-
formel har funnits (Ög 117, Ög 174), medan däremot fyra (Ög 8, Ög 43, 
Ög 136, Ög N288) faktiskt anger namnet på ristaren. Endast en inskrift sak-
nar alltså uttryckligen denna uppgift (Ög 38). På svenskt område påträffas 

Tabell 11. Fördelningen av ristarformler i danska steninskrifter av Helnæs–Gørlev-
typ. Urvalet har i huvudsak gjorts efter Moltke (1985:150 ff.), men är kompletterat 
med senare fynd. 

Landskap Med ristar-
formel 

 Utan ristar-
formel 

Fragment Summa 

 Grupp 1–2 Grupp 3    
Sönderjylland  –  –  3  –  3 
Nordjylland  1  –  1  –  2 
Fyn  3  –  3  1  7 
Själland  1  –  3  1  5 
Skåne  –  –  –  2  2 
Summa  5  –  10  4  19 
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ytterligare två steninskrifter med ristarformler: Sm 144 och Vg 119. Däremot 
finns inga säkra exempel från Gotland, som faktiskt har fler inskrifter med 
kortkvistrunor än Östergötland, eller från Uppland. Detta kan dock bero på 
att de flesta av inskrifterna i dessa landskap är mycket fragmentariska. Slut-
ligen kan också nämnas att en ristarformel förekommer på Forsaringen 
(Hs 7) i Hälsingland, som ju liksom stenmonumenten bör uppfattas som en 
offentlig text. I monumentinskrifter från äldre vikingatid i Sverige är det allt-
så något vanligare att dessa innehåller en ristarformel än att en sådan saknas. 

Det verkar alltså som om det har varit viktigt att framhålla att man har 
varit skrivkunnig under äldre vikingatid. Något annorlunda ser det ut på de 
monument som tillhör vikingatidens slutskede. På de eskilstunakistor och 
liggande gravmonument som runtypologiskt kan knytas till den vikingatida 
traditionen är det mycket ovanligt med signaturer. Bland de mer än hundra-
talet ristade fragment som har hittats i Hovs kyrka i Östergötland (Jansson 
1962) finns inte en enda signatur och i det nästan lika omfattande materialet 
från Köpings kyrka (Owe 2002) är det bara en sten som är säkert signerad 
(Öl Köping18).125 På de uppländska sandstensrunstenar som från början 
tycks ha haft sin plats på kyrkogårdar förekommer däremot emellanåt signa-
turer (Hagenfeldt & Palm 1996:32).126 Detta förhållande kan vara intressant 
att jämföra med en iakttagelse som har gjorts av Jan Svanberg (1972:20), 
nämligen att de romanska stenmästarna under äldre medeltid ofta signerade 
                                                      
125 Det bör också nämnas att Nilsson (173:185) hävdar att »the 70 rune-stones from Köping 
represent the work of at least 40 different carvers». 
126 Följande ristare är representerade: Balle (U 721), Drosboe (U 216), Röd (U 619), Sven 1 
(U 382), Torbjörn skald (U 405) och Öpir (U 23, U 104, U 179, U 541, U 544, U 1072). 

Tabell 12. Andelen inskrifter med ristarformler i svenska monumentinskrifter 
(inkl. Forsaringen Hs 7) från äldre vikingatid med kortkvistrunor. Materialet är 
hämtat från Johnsen (1968:109 ff.), men har kompletterats med senare fynd. 

Landskap Med ristar-
formel 

 Utan ristar-
formel 

Fragment Summa 

 Grupp 1–2 Grupp 3    
Småland 1 – 1 1 3 
Öland – – – 1 1 
Gotland – – 2 6 8 
Västergötland 1 – – – 1 
Östergötland 4 – 1 2 7 
Södermanland – – – 1 1 
Uppland – – 1 3a 4 
Hälsingland 1 – – – 1 
Summa 7 – 5 14 26 
a Egentligen skall denna summa vara högre eftersom de åtta ristade fragment som i UR 1 
har upptagits under U 9 utgör rester av flera (fem?) olika runstenar (egen granskning den 
13 mars 2007). 



 136 

sina verk, medan denna typ av signeringar nästan helt saknas under gotiken. 
Svanberg menar (ibid.) att bruket under romansk tid skall ses som en fort-
sättning av den inhemska traditionen att signera runstenar. Det måste dock 
framhållas att det område som har flest signaturer, dvs. Uppland, är fattigt på 
medeltida runmonument och att endast ett av dessa fyra (U 799 Långtora 
kyrka) är signerat.127 Dessutom finns två stenhuggarsignaturer (U 219, U 220 
Vallentuna kyrka). Även i Södermanland finns det få klart medeltida grav-
monument, trots att området är ganska rikt på eskilstunakistor. I stort sett rör 
det sig om det berömda Botkyrkamonumentet (Sö 286) samt en försvunnen 
gravhäll från Runtuna kyrka (Sö 372†). Den förra inleds med något som kan 
vara en tillverkarformel: Karl gærði stén æftiR Biôrn, frænda sinn, medan 
den andra är otolkad. Dessutom förekommer en stenmästarsignatur på en 
portalsten i Torpa kyrka (Sö 337). Det enda område där man egentligen kan 
tala om en tydlig kontinuitet i bruket av att signera stenmonumenten är Got-
land, där signaturerna är vanliga både under vikingatid och medeltid. 

                                                      
127 Av de liggande gravmonumenten från Uppland tillhör de flesta runtypologiskt den vik-
ingatida traditionen. Hit hör U 398, U 413, U 440 och U Fv1959;196. Svårbedömda är de 
försvunna U 105† U 417† och U 441† samt de gravhällar som endast tycks ha burit ett kors 
(t.ex. U 396). De klart medeltida exemplen som kan föras till medeltiden på runtypologiska 
grunder inskränker sig därför till U 15, U 64, U 799 och U 989. 
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6 Ristarformelns språkliga och grafiska 
utformning 

Ristarformelns språkliga utformning utgör inte något outforskat område, 
utan den har tidigare berörts av flera forskare, framför allt Ebel (1963). Syf-
tet med detta kapitel är i första hand att presentera en aktuell bild av ordma-
terialet i just ristarformeln, men också att försöka avgöra vad som kan ha 
styrt ordvalet. Dessutom är det av intresse att pröva om de slutsatser som 
presenteras i tidigare litteratur fortfarande är giltiga eller om det finns anled-
ning att modifiera dessa. 

 I regel innehåller en ristarformel ett namn samt ett verb som uttrycker en 
handling som har med framställningen av runtexten att göra. Ibland följs 
detta verb av ett objekt som antingen anger själva skriften eller det föremål 
som har försetts med inskrift. Ristaren har här haft många olika möjligheter 
både vad det gäller valet av verb (rísta, haggva, marka etc.) och eventuellt 
objekt (rúnaR, stæin etc.). Beträffande ordvalet får man väl i första hand 
tänka sig att han eller hon har velat överföra ett bestämt semantiskt innehåll, 
dvs. att såväl verbval som val av objekt är motiverade av det arbete som har 
utförts och resultatet av detta. Det är dock möjligt att det under den långa tid 
som runskriften har använts i Norden har utbildats mönster som sedan har 
reproducerats utan att längre vara direkt motiverade av motsvarigheter i 
verkligheten. Det är dock inte bara bruket av fasta formler som kan ha på-
verkat utformningen av ristarformlerna, utan även förhållanden inom själva 
texten. Om t.ex. ristarformeln ingår i ett versifierat parti, bör det givna vers-
måttet och kravet på vissa stavrim ha påverkat ordvalet. En annan tänkbar 
faktor kan ha varit en önskan om variation i inskriften som helhet. Dessutom 
bör också yttre faktorer som t.ex. skrivutrymme ha varit av betydelse. 
Visserligen borde ristaren åtminstone vad gäller minnesinskrifterna ha haft 
rätt stort inflytande över detta, förutsatt att textens placering i runslingan 
planerades i förväg. Detta tycks dock inte alltid vara fallet (se Meijer 1992). 
Rent hypotetiskt kan man tänka sig att en ristare på grund av platsbrist ibland 
har använt ett verb som krävde färre runor t.ex. hió/hiogg (skrivet hiu eller 
hiuk) i stället för rísti (risti) eller markaði (markaþi). Lika möjligt är det att 
en ristare kan ha tänjt ut en ristarformel med ytterligare bestämningar bara 
för att det fanns utrymme för detta. 

Vid analysen kommer jag först att undersöka ordvalet i ristarformlerna på 
landskapsnivå och därefter göra några närstudier i landskapen kring Mäla-
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ren. Det senare motiveras av att det här på grund av mängden av inskrifter är 
möjligt att studera bruket hos flera olika personer. 

Eftersom jag har eftersträvat en så bred kartläggning av den vikingatida 
runristaren som möjligt, har jag också granskat ristarformelns placering i 
texten. Det är visserligen känt att ristarformeln ofta står sist i inskriften, men 
vid sidan av detta förekommer även en del alternativa positioner. Frågan 
gäller här dels hur vanliga dessa är, dels vad som kan vara förklaringen till 
dessa avvikelser. Ett visst utrymme kommer också att ägnas åt ristarformelns 
grafiska utformning. Det handlar här dels om hur den placeras på skriftytan, 
dels hur ofta den är särskilt framhävd, t.ex. genom ändrad skriftriktning eller 
användningen av avvikande skiljetecken eller runtyper.  

6.1 Ristarformlernas lexikon och formulering 
Till sin struktur är ristarformeln i de vikingatida runinskrifterna för det mesta 
ganska okomplicerad. Thompson (1975:19) har t.ex. konstaterat att ristarsig-
naturen på de uppländska runstenarna vanligtvis följer detta enkla mönster: 

 risti stæin 
N. N. hiogg runaR 
 markaði mærki 

Han påpekar dock (Thompson 1975:20) att mönstret kan vara ofullständigt 
som i det ofta förekommande N. N. risti och att signaturen ibland endast be-
står av ristarens namn. Dessutom framhåller han att ristarformeln ibland kan 
utökas med en inledande konjunktion (en eller ok), adjektiv (rúnaR réttaR), 
adverb (hiogg val) eller demonstrativa pronomen (stæin þenna, rúnaR 
þessaR). 

För att undersöka ordförrådet i ristarformlerna verkar det rimligast att i 
första hand utgå från de formler som tillhör typ B (med undergrupper) och 
C, eftersom det här med säkerhet går att fastslå att det rör sig om en ristar-
formel. De mönster som uppträder kan sedan jämföras med de ganska få-
taliga ristarformlerna av typ A. Materialet för analysen är de inskrifter som 
har förts till de säkra grupperna (grupp 1–2), men även de inskrifter som 
innehåller en möjlig ristarformel (grupp 3) kommer emellanåt att beröras. 
Det framstår också som lämpligt i detta sammanhang att skilja mellan monu-
mentinskrifter och inskrifter på lösa föremål. Att runstenar många gånger har 
flyttats är väl känt, men så gott som aldrig rör det sig om så långa sträckor att 
det kan påverka en undersökning på landskapsnivå. Beträffande föremålen är 
själva fyndplatsen ofta känd, men det kan vara svårt att avgöra om inskriften 
har tillkommit här eller om både inskrift och föremål har sitt ursprung någon 
annanstans. 
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6.1.1 Val av verb 
Tabell 13 visar en översikt av de vanligast förekommande verben i ristar-
formler av typ B (med undergrupper) och typ C i de vikingatida monument-
inskrifterna. Som framgår av tabellen är rísta utan konkurrens det vanligaste 
verbet i ristarformler av dessa typer, och det finns belagt från i stort sett hela 
undersökningsområdet. I Sverige förekommer det i samtliga landskap med 
undantag för Västergötland och Hälsingland. Rísta uppträder både i stark och 
svag böjning, där den senare är vanligast. På danskt område finns dock en-
dast den starka formen, medan de svenska beläggen för denna böjning är be-
gränsade till landskapen Östergötland, Södermanland, Uppland och Jämt-
land. I Östergötland (och Jämtland) är detta den enda förekommande varian-
ten. De fåtaliga signerade inskrifterna från Norge och Storbritannien ger där-
emot exempel på båda typerna.128 

Efter rísta är haggva det vanligaste verbet, även om de danska och norska 
inskrifterna endast kan uppvisa ett fåtal exempel. I Sverige förekommer det i 
de flesta landskap med undantag för Gotland och landskapen norr om Upp-
land.129 Marka har däremot en nordlig utbredning från Uppland till Medelpad 
och förekommer inte alls i de vikingatida ristarsignaturerna i det övriga Nor-
den. Fá uppträder 10 gånger i detta material med belägg från Danmark, Sve-
rige och Norge. Som framgår av tabellen är dessa belägg ganska vitt spridda. 

Övriga verb är ytterst sparsamt belagda. Vinna har jag i enlighet med de 
slutsatser som har dragits i kap. 4.3.3 valt att utesluta från de säkra ristar-
formlerna. Exemplen på gær(v)a har behandlats i avsnitt 4.3.1, medan de här 
aktuella exemplen på ráða granskas i avsnitt 7.2.3.1. Förutom dessa bör 
nämnas bæria ’slå’, som endast finns belagt på två runstenar (M 2 och 
N 213). Verbet (v)ríta ’skriva’ förekommer på runstenen N 160, medan stæi-
na ’måla’ med säkerhet endast kan beläggas i ristarsignaturen på Sö 347 (se 
7.2.5). Sætia och fela förekommer bara en gång vardera, det förra på den i 
avsnitt 5.2.2 behandlade DR 239 Gørlev, det senare i runföljden kul : finR : 
fal"s : taitirunoR ' u £aiuinrunoR Kolfinnr/Gullfinnr fals tæitirúnaR o(k)(?) 
ævinrúnaR på den omdiskuterade Maltstenen (DR NOR1988;5). Förmodli-
gen syftar dessa ristarformler på rätt speciella omständigheter och det är nå-
got osäkert om de skall jämställas med de övriga. Båda dessa verb har också 
motsvarigheter i enstaka inskrifter från urnordisk tid. Bland de övriga verben 
finns också några som har använts i en mycket specialiserad betydelse som 
læggia och inna på G 203 (se vidare 7.2.2 och 7.2.3.3). Ett ibland antaget 

                                                      
128 De ristarformler som har förts till grupp 3 förändrar inte denna bild. I de tre uppländska 
exemplen (U 134, U Fv1979;245, U 1168) bör rísta ha uppträtt i svag böjning. Beträffande de 
tre övriga exemplen i denna grupp (DR 6, Öl ATA4684/43E, Br Or17) går det inte att avgöra 
om verbet har haft stark eller svag böjning. 
129 Följande inskrifter med möjliga förekomster av haggva i en ristarformel har placerats i 
grupp 3: DR 85†, G 188, Vg 109, Sö 196, U 59, U 120, U 1011, U 1016, U 1038†. 
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belägg för yrkia i betydelsen ’göra’ på DR 126† har jag bedömt som alltför 
osäkert för att det skulle kunna inkluderas (jfr Ebel 1963:53 f. och Bilaga 1).  

Verbvalet i de ristarformler av typ A som jag har fört till de säkra grup-
perna följer i stort det mönster som man finner i de mer ordinära ristarsigna-

Tabell 13. Verb i ristarformler av typ B och C (grupp 1–2) i vikingatida monu-
mentinskrifter fördelade på landskap. Siffrorna anger antalet belägg (stb resp. svb 
anger stark resp. svag böjning av verbet). 

 rísta 
(stb) 

rísta 
(svb) 

haggva marka fá gær(v)a Annat Summa 

Danmark         
Sönderjylland 1 – – – – – – 1 

Nordjylland 2 – 1 – – – 1 4 
Fyn 1 – – – 2 – – 3 

Lolland-Falster – – – – – – – – 
Själland – – – – – – 1 1 

Skåne – – 1 – – – – 1 
Bornholm 2 – – – – – – 2 

Sverige         
Småland – 1 2 – 1 – – 4 

Öland – 1 3 – – – – 4 
Gotland – 6 – – – 2 2 10 

Västergötland – – 4 – 1 – – 5 
Östergötland 3 – 3 – 2a – – 8 

Södermanland 2 12 17 – – 2 1 34 
Västmanland – 5 2 – – – – 7 

Uppland 3 118 57b 11 – 1 3 193 
Gästrikland – 1 – 2 – – – 3 
Hälsingland – – – 2 3 – – 5 

Medelpad – – – 3 – – 1 4 
Jämtland 1 – – – – – – 1 

Norge         
Vestfold – – – – 1 – – 1 

Telemark 1 – – – – – 1 2 
Vest-Agder – – – – – – 1 1 

Rogaland – – 1 – – – – 1 
Nord-Trøndelag – 1 – – – – – 1 

Brittiska öarna         
Isle of Man 2 1 – – – 2 – 5 

Irland – 1 – – – – – 1 
Summa 18 147 91 18 10 7 11 302 
a Endast ett belägg upptaget från Ög N288. b U 1052 har två belägg för verbet haggva. 
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turerna. Följaktligen finner vi på danskt område belägg för haggva samt den 
starka varianten av rísta.130 Ett intressant undantag utgör dock DR 212 från 
Lolland-Falster, som ger ett otvetydigt exempel på den svagt böjda formen 
av rísta. Den enda förekomsten av verbet fá i en ristarformel av typ A finns 
på Rökstenen (Ög 136) och i samma landskap finns åtminstone ytterligare 
två belägg på detta verb. De övriga nio exemplen på en ristarformel av typ A 
härrör från Södermanland och Uppland och utgörs i huvudsak av haggva 
samt den svaga varianten av rísta.131 Från Norge finns ett belägg för ett starkt 
böjt rísta från Hordaland (N 271).  

Bland ristarformlerna på lösföremål är rísta mest frekvent (12 belägg) och 
förekommer här vanligtvis med svag böjning. Den starka böjningen finns 
endast i två danska inskrifter från Skåne resp. Bornholm (DR NOR1998;8 
och DR AUD1999;288) samt i en inskrift från Trondheim i Norge (N A187 
= N 830).132 Fá förekommer i tre inskrifter (U Fv1912;8, G 225 och Hs 7), 
medan (v)ríta endast är belagt en gång i detta material (N 230). 

6.1.1.1 Verbet rísta 

Verbet förekommer i 183 inskrifter i mitt material, varav 11 finns på lös-
föremål. I 11 fall rör det sig om en ristarformel av typ A, varav dock 5 har 
alternativa typbestämningar. 

Ett belägg för den starka preteritumformen ræist har troligen funnits på 
den försvunna DR 188† Ørbæk, som av allt att döma tillhör Helnæs-Gørlev-
gruppen. Dessutom finns några förekomster i danska 900-talsinskrifter 
(DR 4, DR 37 och DR 209) samt ett relativt tidigt 900-talsbelägg på Isle of 
Man (Br Olsen;199 German I). Däremot saknas verbet i de urnordiska runin-
skrifterna.  

För det mesta kombineras verbet med objektet rúnaR (99 belägg), vilket är 
vanligare än att rísta står utan objekt (69 belägg). Dessutom finns sam-
mansättningen biargrúnaR belagd på ett runbleck (DR AUD1999;288). En 
gång verkar också objektet till rísta vara ett abstrakt berg (biôrg) f. ’skydd’ 
(Öl SAS1989;43) och i 11 fall utgörs det av ordet stæinn. 

Enligt Ebel (1963:18) skall rísta ha ersatt det äldre fá på danskt området 
omkring 900. Som skäl anför hon »dass die Anwendung der Runenschrift 
häufiger und somit profaner geworden war, und man deshalb ein Verbum 
ohne kultische Färbung vorzog». Hon invänder dock själv att verbet fá sena-
re också fick betydelsen ’skriva’ och att verbet (urn.) *wrítan redan fanns att 
tillgå.  

                                                      
130 Haggva: DR 26, rísta: DR 37, DR 188†. 
131 Haggva: Sö 41, U 123†, U 360, U 918, rísta (svb): U 790†, U 1054†, U Fv1986;84. 
Skrivningen raisti på U 897 svarar formellt mot verbet ræisa, men bör återge en form av 
rísta. 
132 Den eventuella verbformen på Öl SAS1989;43 kan både uppfattas som rísti och som ett 
starkt böjt ríst. 
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Att rísta gärna uppträder tillsammans med ordet rúnaR har säkert att göra 
med att orden allittererar och Frank Hübler (1996:147) har t.o.m. föreslagit 
att detta är orsaken till att »das Verb rísta sich als der dominierende Termi-
nus technicus für das Anbringen von Runen etablierte». Slutsatsen är mycket 
rimlig eftersom det endast är vid detta verb som ett visst objekt är frekven-
tare än konstruktionen utan objekt. I ett fall har en ristare i stället använt ett 
allittererande adverb: S(v)artr ræist rétt (DR 370). Samma dominerande 
ställning har verbet rísta även under medeltiden, då det förekommer i mer än 
ett hundratal olika ristarformler. 

6.1.1.2 Verbet haggva 

Verbet haggva är belagt i 95 vikingatida ristarformler fördelade på 94 in-
skrifter. I fem fall rör det sig om en ristarformel av typ A. 

Ordet är inte känt från någon ristarformel under urnordisk tid och saknas 
även i den tidiga Helnæs-Gørlevgruppen. Däremot förekommer det i en 
svensk inskrift med kortkvistrunor (Ög 43) och i två danska inskrifter, som 
brukar dateras till 900-tal (DR 26 och DR AUD1996;274). 

När verbet inte står absolut (39 exempel) kombineras det antingen med 
objektet rúnaR (29 exempel) eller stæinn (18 exempel).133 Dessutom finns ett 
säkert fall där objektet utgörs av ordet mærki (U 1074†). Däremot förekom-
mer aldrig ordet hæll f. ’häll’, som i resarformler rätt ofta uppträder tillsam-
mans med detta verb.134 Det belägg som har antagits på Ög 53† är nämligen 
av allt att döma felaktigt (se Bilaga 1). Ett mycket originellt val av objekt 
finner man på Ög 186 Frackstad, Sjögerstads socken, som avslutas med run-
följden anun x hiu * siþu. Brate (i ÖgR:179) tolkar detta som »Anund högg 
sidan» och kommenterar att »[b]lott i denna inskrift betecknas runstenens 
flata yta med siþu fsv. sídha ’sida’». 

Ebel (1963:66) har hävdat att haggva ursprungligen har avsett »die Bear-
beitung des Steines» och att »der Begriff wurde dann später auf die Herstell-
ung des gesamten Denkmals ausgedehnt». Detta härleder hon bl.a. från de 
inskrifter där haggva uppträder tillsammans med en ristarformel som »N.N. 
ristade runorna» e.dyl. Det är dock oklart vilka inskrifter hon egentligen syf-
tar på. En resarformel med haggva uppträder vid sidan av en ristarformel 
med verbet rísta nio gånger, men i sju fall rör det sig om ristningar i berghäl-
lar eller jordfasta stenblock, där någon tillhuggning av stenen ju inte alls har 
                                                      
133 Jag har här inte räknat det märkliga belägget [uln] som ingår i den i stort sett utplånade 
ristarformeln på Sö 82 Tumbo kyrka: [þu]!l[R] x [i]uk [x uln x]. Med stöd av att samme ristare 
på U 519 har ordet runar i motsvarande ställning, antar Brate (i SöR:61) att uln måste svara 
mot detta ord och stå i stället för run. Detta verkar inte helt osannolikt, särskilt som in-
skriftens u- och r-runor ibland är mycket snarlika varandra. Man kan väl inte heller utesluta 
att stenen ursprungligen kan ha burit formen *run eller t.o.m. *runa om det avslutande skilje-
tecknet antas ha varit en a-runa. 
134 Resarformler med haggva + (ack.) hælli förekomer på Ög 45, Sö 359, U 90, U 102, U 130, 
U 145, U 146, U 497, U RR1987;134. 
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varit aktuell.135 Eventuellt avses Sö 356 Eskilstuna, där ristarformeln också 
meddelar att Næsbiôrn hiogg stæ[ina]. Här handlar det dock om en stenkista 
och en förhållandevis sen typ av gravmonument, vilket knappast kan bidra 
till att bestämma verbets ursprungliga användningsområde. Slående är att 
den enda svenska inskrift som tillhör äldre vikingatid och där detta verb 
förekommer är Ög 43, som också är huggen i fast häll. Den äldsta belagda 
betydelsen för haggva i runinskrifterna syftar alltså inte på tillhuggningen av 
stenen, utan inhuggningen av tecknen. 

I de medeltida ristarformlerna är verbet ganska sällsynt, men det före-
kommer sporadiskt på gravmonument i Danmark, Halland och på Gotland.136 
Av de sju otvetydiga ristarformlerna har inte mindre än fyra objektet ’runor’, 
vilket visar att man även här i första hand har avsett skriften. 

6.1.1.3 Verbet marka 

Verbet marka ’märka, rista’ (Peterson 2006) förekommer i 18 vikingatida 
ristarformler. Alla härrör från svenskt område och är ristade i sten.137 I samt-
liga fall rör det sig också om en ristarformel av typ B. Som Williams (1996b: 
434) har framhållit har runstensbeläggen för detta ord »en exklusiv distribu-
tion till runstenslandskapen längs kusten norr om Mälaren» och han pekar på 
att verbet under medeltiden endast är känt genom enstaka belägg från Upp-
landslagen och Hälsingelagen. Marka förekommer i övrigt nästan aldrig 
utanför ristarformeln. Det enda säkra exemplet utgörs av U 870 Säva, Gryta 
socken, som är ristad i ett fast block och bär resarformeln létu marka stæin 
þennsa.  

Av de 18 beläggen för marka, som ingår i ristarformler, är inte mindre än 
12 knutna till en och samma person, nämligen ristaren Åsmund Kåresson, 
som står för 10 av de 12 uppländska exemplen. I två av Åsmunds ristningar 
nämns också en ristare Sven. De övriga två härrör från inskrifter med defekta 
ristarformler (U 574, U 1138), men där man av olika skäl måste räkna med 
andra upphovsmän. Verbet finns också på ett antal stenar i Hälsingland och 
Medelpad, och i de fall ristarnamnet går att bestämma handlar det om ristare 
som endast är kända genom någon enstaka signatur, Alver och Brand 
(Hs 11), Fartägn (M 1) och Håkon (M 7).138 Man skulle utifrån detta kunna 
hävda att marka faktiskt verkar ha haft en starkare ställning i de norrländska 
landskapen än i Uppland, eftersom det kan knytas till fler dokumenterade 
skriftbrukare. 

                                                      
135 Vs 29 (rest sten), U 116 (block), U 171 (block), U 247 (rest sten), U 284 (häll), U 337 
(häll), U 598 (häll), U 756 (block), U 829 (block). 
136 DR 48, DR 74, DR 355, DR 355A, G 36, G 63, G 199. 
137 U 301, U 346†, U 356, U 368†, U 574, U 884, U 956, U 998, U 1138, U 1149, U Fv1988; 
241, Gs 11, Gs 13, Hs 11, Hs 16, M 1, M 4, M 7. 
138 På Hs 16 saknas ristarnamnet eftersom endast en del av inskriften är känd. Samma sak 
gäller M 4, där det dock är något osäkert om verbet har varit marka. 
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Samtliga belägg härrör från inskrifter som kan dateras till 1000-talet. Om 
man undantar Åsmunds ristningar, där stildateringen omfattar grupperna Pr 2 
till Pr 5 (det antagna exemplet på Pr 5 är dock mycket tveksamt, se 3.4.2.5), 
tillhör de övriga ristningarna Gräslunds tidigare stilgrupper.139 Belägg saknas 
i de urnordiska runinskrifterna.140 

Marka står i de vikingatida ristarformlerna åtta gånger utan något objekt. 
Då objekt förekommer används rúnaR fyra gånger och stæin tre gånger. I två 
fall går det inte att avgöra eftersom inskriften är skadad. Ett originellt kom-
plement till detta verb finner man på U 574 Estuna kyrka, där den delvis de-
fekta ristarformeln lyder: ...rkiþi x mart a stai.... Jansson (i UR 2:456) 
uppfattar detta som resterna av [ma]rkaði mart a stæini »… ristade mycket 
på stenen» och anser att texten »gör ett poetiskt intryck» (UR 2:457). 
Antagligen syftar han på att partiet tycks innehålla en avsiktlig allitteration 
på m-. Användningen av neutrumformen mar(g)t av adj. margR ’mången’ i 
denna ställning kan jämföras med fvn. mart, som utan följande huvudord 
bl.a. förekommer i betydelsen ’meget, mange Ting’ (Fritzner s.v. margr 1). 
Förmodligen är mart på U 574 inte bara valt med tanke på allitterationen 
med markaði, utan avser rimligtvis något mer än runorna och det skriftbä-
rande rundjuret. På det bevarade fragmentet avbildas nämligen också en rov-
fågel som angriper en orm (se UR 2 pl. 130) och det är inte omöjligt att ste-
nen ursprungligen kan ha burit fler bilder av liknande slag. 

Flera forskare har menat att marka i runsvenskan är ett lånord från fe. 
mearcian (se Ebel 1963:24 med hänvisn.). Detta har dock tillbakavisats av 
Thompson (1970:60 f., 1975:164), som påpekar att motsvarigheter till detta 
verb finns i andra germanska språk liksom i de nordiska språken och att an-
tagandet om ett lån därför är obefogat.  

Verbet finns inte belagt i medeltida ristarformler på svenskt område.141 
Däremot förekommer det sporadiskt i Norge och används där för inskrifter i 
såväl sten (N 128†) som trä (N 278) och metall (N 154). I ett fall avser detta 
verb dessutom broderade runor på en altarduk (N 70). 

6.1.1.4 Verbet fá 

Verbet fá ’måla; rista’ (Peterson 2006) är med säkerhet belagt i 14 vikinga-
tida ristarformler, varav tre finns på lösföremål.142 Endast i ett fall (Ög 136) 

                                                      
139 U 574 (Pr 2), U 1138 (Pr 2?), Hs 11 (Pr 2), M 1 (Pr 1). M 4 och M 7 saknar stilbestämning. 
Hs 16 har uppfattats som Rak?, men detta går egentligen inte att avgöra, eftersom det rör sig 
om ett fragment. 
140 Misslyckat är uppenbarligen ett försök av Adolf Noreen (1923:375 f.) att i slutet av den 
norska Byinskriften (KJ 71) läsa dRrmþï och tolka detta som en förkortad skrivning för 
£d[a£a]"R | r[unoR] m[arki]þë »Dagr die runen zeichnete» (jfr dock KJ:161). 
141 Eventuellt har dock ordet förekommit i en resarformel i en tidigmedeltida inskrift (Vg 1†). 
142 Sten: DR 190, DR 192, Sm 144, Vg 119, Ög 8, Ög 136, Ög N288, Hs 10, Hs 14, Hs 21, 
N 140. Lösföremål: G 225, U Fv1912;8, Hs 7. – I tidigare litteratur har detta verb även 
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rör det sig om en ristarformel av typ A, och ordet förekommer aldrig i resar-
formler omskrivet med hjälpverb. 

Huvuddelen av inskrifterna antas tillhöra äldre vikingatid. Undantaget ut-
görs av tre inskrifter i Hälsingland (Hs 10, Hs 14 och Hs 21), som utan tvivel 
härrör från 1000-talet. Följer man Gräslunds typologi bör de alla ha tillkom-
mit under den förra hälften av detta århundrade.143 Tidigare räknade man 
Forsaringen (Hs 7) som tillhörande den första hälften av 1100-talet, men det 
är numera ganska säkert att den bör dateras till 800- eller 900-tal (se Liestøl 
1979:19 ff., Brink 1996:31 ff.). Verbet försvinner alltså troligtvis ur runin-
skrifterna redan i mitten av 1000-talet. Williams (1996b:434) har kommente-
rat den rumsliga spridningen ur ett dialektgeografiskt perspektiv och menar 
att vi i Hälsingland »har att göra med ett reliktområde». Han anför visserli-
gen endast de svenska exemplen, men denna slutsats stöds av att de danska 
och norska beläggen också tillhör tidig vikingatid (DR 190, DR 192 och 
N 140). Det bör dock nämnas att Williams bortser från två av lösföremålen. 
Visserligen är dessa inte lika starkt geografiskt knutna som stenmonumen-
ten, men att fáði även uppträder på Sigtunadosan (U Fv1912;8) och på en 
spjutspets från Endre socken på Gotland (G 225) ger kanske anledning att 
modifiera slutsatsen något. Båda dessa inskrifter bör betraktas som 
senvikingatida. Det är väl inte omöjligt att fá har varit vanligare i inskrifter 
av mer tillfällig art och att det då kan ha haft en vidare spridning än vad som 
framgår av ristningarna i sten. 

I sju inskrifter används fá absolut, dvs. utan objekt. I de fall objekt före-
kommer återfinns rúnaR i sex fall, medan (ack.) stæin endast används en 
gång (Hs 11).144 Till detta kommer ett eventuellt belägg på pronomenet þetta 
(Ög N288), som dock är mycket osäkert (se 4.4.1).  

Wessén (1969:17) har framhållit att fá påfallande ofta förekommer i in-
skrifter ristade med kortkvistrunor och han anser därför att det »torde höra 
samman med kortkvistrunorna och deras huvudsakliga användning på trä-
kavlar och träskivor» (Wessén 1969:18). Visserligen finns fá i sju inskrifter 
med kortkvistrunor, medan det endast kan beläggas från tre tidigvikingatida 
inskrifter med långkvistrunor.145 Samtidigt måste man komma ihåg att det är 
ovanligt med signerade inskrifter från tidig vikingatid och att det därför 
knappast råder någon skillnad mellan inskrifter ristade med de båda 
varianterna. Under senare delen av vikingatiden finner man fá i ett par in-

                                                                                                                             
antagits i ytterligare några inskrifter (DR EM85;348, Sm 20†, Hs 16, Bo Boije4), men dessa 
måste av olika skäl avfärdas. Se vidare Bilaga 1. 
143 Stilbestämningarna är i Samnordisk runtextdatabas: Pr 2 (Hs 10), Fp, Pr 1–2 (Hs 14) och 
Rak (Hs 21). 
144 I ett fall (Vg 119) står signaturen i en bisats, där objektet till fá får hämtas från den över-
ordnade satsen (Ok ráð rúnaR þáR ræginkundu þar). 
145 Kortkvistrunor: Sm 144, G 225, Vg 119, Ög 8, Ög 136, ÖgN288, Hs 7. Långkvistrunor: 
DR 190, DR 192, N 140. 
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skrifter med stavlösa runor (Hs 10, Hs 14) och i två inskrifter som i huvud-
sak utgörs av långkvistrunor (U Fv1912;8, Hs 21).146  

Den vikingatida formen fá är som bekant en utveckling av urn. *faihîan, 
som är ett av de bättre belagda verben i de urnordiska runinskrifterna. 
Grundbetydelsen antas vara ’göra brokig, färga, måla’ (Wessén 1969:17). I 
fornvästnordiska källor uppträder ordet enligt Ebel (1963:35) bara med den-
na betydelse och hon framhåller att (fvn.) fá i Hávamál aldrig förekommer 
ensamt utan bara vid sidan om rísta. Man har dock räknat med att ordet 
redan under urnordisk tid har använts i betydelsen ’skriva’ (Düwel 2001:35). 

v. Friesen (1914:6) har med utgångspunkt från användningen av fvn. fá i 
Hávamál föreslagit att det kan avse »dels det utkast till inskriften, som säker-
ligen ofta (särskilt då det gällde en längre sådan) gjordes före inristandet, 
dels den imålning av runorna som gjordes efter det de inhuggits för att låta 
dem tydligt framträda mot underlaget». Han ger också en förklaring till 
ordets betydelseförändring (ibid.): 

Det mest maktpåliggande arbetet var tydligen själva utkastet, formuleringen 
av inskriften: därtill krävdes i högre grad än för huggningen förmåga att be-
härska språket och kunskap om runskriften. Oftast voro väl den, som gjorde 
utkastet, och den, som inmejslade inskriften i stenen, samma person. På dessa 
grunder kunde fá få en vidgad betydelse ’utföra inskriften’ och alltså avse 
såväl stiliseringen som huggningen. 

I vilken utsträckning fá i de vikingatida inskrifterna kan ha avsett ett sådant 
utkast i annat material och inte ristandet av runorna på stenen låter sig inte 
avgöras. Visserligen innehåller Oklundaristningen (Ög N288) i den traditio-
nella tolkningen två olika ristarformler (Gunnarr fáði rúnaR þessaR resp. Ví-
finn þetta fáði), vilka skulle kunna förklaras om den förra avsåg en förskrift 
och den senare huggningen i berget. Det är dock inte särskilt tilltalande att 
anta att samma verb skulle uppträda med olika betydelser i en och samma 
inskrift, och som jag har redogjort för i avsnitt 4.4.1 kan det senare partiet 
också uppfattas på ett annat sätt. En intressant kontrast utgör inskrifterna på 
Sparlösastenen (Vg 119) och Rökstenen (Ög 136), som båda innehåller en 
ristarformel med verbet fá. I den förra inskriften finner man ganska många 
märkliga skrivningar, som kanske enklast kan förklaras som avskriftsfel från 
en förlaga. I så fall ligger det nära till hands att misstänka att den Alrik som 
namnger sig som ristare är upphovsmannen till en förskrift, medan själva 
huggningsarbetet har utförts av någon annan. På Rökstenen är däremot de 
uppenbara felen försvinnande få, vilket kan tyda på att Varin både är förfat-
taren till texten och den som faktiskt har huggit runorna på stenen. 

Även de tre senvikingatida stenarna med fá i Hälsingland bör uppmärk-
sammas i detta sammanhang, eftersom de alla är speciella på något sätt. 
Hs 10 Hälsingtuna kyrka och Hs 14 Malsta, Rogsta socken, är båda ristade 

                                                      
146 Båda dessa inskrifter har ett visst inslag av kortkvistrunorna a och n. 
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med stavlösa runor, medan Hs 21 Jättendals kyrka har signerats av en annars 
okänd kvinnlig runristare, Gunnborga. I de två första fallen rör det sig om 
ovanligt långa inskrifter och man kan här fråga sig om användningen av fá 
kan bero på att inskriften först gjordes i trä innan den överfördes på stenen. 
Båda ristarformlerna innehåller också objektet rúnaR, som ju lätt kan förenas 
med en sådan tolkning. Beträffande Jättendalsstenen har Stefan Brink (1988: 
8 not 7) föredragit att uppfatta Gunnborga som hustru till den som stenen har 
tillägnats och att det här skulle röra sig om en sats med »ett underförstått 
lät». Åhlén (1994:48) har ställt sig tvivlande till detta förslag och med tanke 
på att fá inte har någon naturlig plats i de vikingatida resarformlerna framstår 
det egentligen som ganska osannolikt.147 Förmodligen kan man också bortse 
från att det handlar om framställningen av en förskrift, eftersom objektet till 
fá här utgörs av stæin, vilket är oväntat om inskriften skulle vara kopierad 
från en förlaga i trä. Den närmast liggande tolkningen är därför att Hs 21 
rimligtvis är ristad av den kvinna som nämns i ristarformeln. 

I vilken utsräckning fá på de vikingatida runstenarna också syftar på upp-
målningen av runorna efter huggningen, som ofta har antagits (se t.ex. John-
sen 1968:58 f., Düwel 2001:35, 125 f.), är omöjligt att avgöra. Man kan dock 
konstatera att ordet aldrig förekommer tillsammans med något annat verb, 
som skulle tyda på att det har haft just denna betydelse. Visserligen anför 
Johnsen (1968:57) inskriften -faþiukmarkaþist in från Hs 16 Delsbo kyr-
ka, men denna läsning bygger på en djärv rekonstruktion av George Step-
hens, som inte kan användas (se Bilaga 1). Hennes påstående att objektet 
stæin på Hs 16 och Hs 21 »kan fortelle at stenen er prydet, fargelagt» (John-
sen 1968:58) saknar alltså all grund. I de tre inskrifterna i metall där verbet 
fá förekommer handlar det om inristade runor. På spjutspetsen G 225 är de 
visserligen fyllda med en nielloliknande massa (Gustavson ms), men det är 
svårt att tro att detta skulle ha varit av någon avgörande betydelse för verb-
valet i denna inskrift. 

6.1.1.5 Övriga verb 

Om de mer sparsamt belagda verben i de vikingatida ristarformlerna finns 
ganska lite att säga. Bæria ’slå’ står i de två vikingatida inskrifterna (M 2 
och N 213) utan objekt. Dock finns möjligen ett medeltida belägg (N 423), 
där objektet utgörs av (fvn.) rúnar þessar. Eftersom endast slutet av verbet 
här återstår …-þe kan man dock inte utesluta att det kan ha varit (fvn.) gerði. 
Verbet (v)ríta ’skriva’ är under vikingatiden belagt från Norge, en gång med 
objektet rúnaR (N 230) och en gång utan objekt (N 160). Det är väl styrkt 
från ristarformler under urnordisk tid (Vr 1, DR 359, KJ 17a m.fl.) och före-

                                                      
147 Till denna slutsats har också Lundin (2003:14) kommit med hänvisning till att fá aldrig 
uppträder tillsammans med hjälpverb. 
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kommer sporadiskt även under medeltid och då främst i Norge.148 Fela 
’dölja’, som endast finns på Maltstenen (DR NOR1988;5) i Danmark, upp-
träder med objekten tæitirúnaR och ævinrúnaR, och har sin enda motsvarig-
het i de inskrifterna på runstenarna från Stentoften (DR 357) och Björketorp 
(DR 360) i Blekinge, som är ristade med den 24-typiga runraden. Det är 
högst oklart hur detta verb egentligen skall förstås (jfr DR:649 med hänvisn., 
Stoklund 1994:193 f.).  

6.1.2 Samband med skrivunderlaget 
Tydligt är att vissa verb som t.ex. rísta utan problem har kunnat användas för 
ristningar i de flesta material som sten, metall, ben och trä, medan andra bara 
förekommer på sten. Till de senare hör haggva, som ju knappast verkar sär-
skilt naturligt i en inskrift på föremål av trä eller metall.149 Mer intressant är 
kanske om det finns någon korrelation mellan valet av verb i ristarformeln 
och de olika stenarter som förekommer i monumenten. 

En jämförelse mellan de fyra vanligaste verben och stenarten i de resta 
stenarna visar dock att något sådant samband inte går att påvisa.150 De mest 
frekventa verben, rísta och haggva, förekommer nämligen på runmonument 
av såväl kristallinisk som sedimentär bergart, och det går inte i ett över-
gripande perspektiv att upptäcka någon större skillnad i frekvensen mellan 
dessa verb. I ungefär 85% av förekomsterna av respektive verb finns näm-
ligen på runmonument av kristallinisk stenart, medan skillnaden i fördel-
ningen mellan sandsten och kalksten är försumbar. De övriga två verben har 
dock en något annorlunda fördelning. Fá förekommer t.ex. endast på stenar 
av kristallinisk bergart, medan marka hittills inte är belagt i en ristarformel 
på ett monument av kalksten. Båda dessa verb är dock så pass sällsynta att 
man bör vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser. Beträffande 
marka beror det säkert på att alla belägg för detta verb härrör från området 
norr om Mälaren, där kalksten är ett ytterst ovanligt runstensmaterial. Det 
kan också noteras att samtliga av de gotländska ristarformlerna på monu-
ment av kalksten innehåller rísta (6 exempel), medan de öländska ristarna 
                                                      
148 N 151, N A162 = N 825, N A198, N B250. Här har inskrifter på föremål som har påträffats 
vid arkeologiska undersökningar förändrat bilden något sedan Ebels undersökning (jfr Ebel 
1963:15). Dessutom förekommer detta verb i en sedan gammalt känd putsinskrift i Carlisle 
Cathedral i England (Br E3). 
149 I det medeltida materialet verkar det dock faktiskt finnas ett sådant exempel. En dekorerad 
pinne från Trondheim (N A328 = N 841) bär inskriften kirstrhio, där de tre sistnämnda 
runorna rimligtvis återger (fvn.) hjó. Tolkningen av de föregående runorna är dock ganska 
problematisk (se Hagland ms). Om man däremot uppfattar kirstr som Kristr kan texten syfta 
på något utanför själva texten: (fvn.) Kristr hjó »Krist dräpte(?)» (påpekat för mig av Patrik 
Larsson). 
150 Som ett grundmaterial har jag använt uppgifterna i Samnordisk runtextdatabas, som jag i 
möjligaste mån försökt komplettera med uppgifter från annat håll. Ristningar i fast häll och 
jordfasta stenblock, vilka i regel kan antas vara av granit, har däremot uteslutits från under-
sökningen. 
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som har arbetat i detta material tycks ha föredragit haggva (3 av 4 exempel). 
På den runristade gravkistan från Eskilstuna (Sö 356), som också består av 
kalksten, finner man båda dessa verb, men med olika syftning. Med rísta 
avses inristningen av runorna, medan haggva har fått beskriva utformningen 
av de tillhuggna stenarna och förmodligen också ornamentiken (se 7.2.4). 
Det finns alltså inget som tyder på att stenmaterialet skulle ha styrt verbvalet 
i den vikingatida ristarformeln. 

6.1.3 Kronologiska och regionala skillnader 
Om inte verbet i ristarformeln har att göra med underlaget, ligger det nära till 
hands att i stället antingen förklara variationen i regionala eller kronologiska 
termer eller kanske snarast som en kombination av dessa två. Att så kan vara 
fallet beträffande fá och marka har redan berörts. Möjligen skall också den 
geografiska fördelningen av rísta och haggva i ristarformlerna förklaras i 
kronologiska termer. För rísta är formen med ett starkt böjt preteritum ræist 
typologiskt sett den äldsta och i Östergötland finns som nämnts endast be-
lägg för denna variant. Denna böjningsform förekommer dock även i Mälar-
landskapen, men är här mycket sällsynt. Totalt rör det sig om två belägg från 
Södermanland och tre från Uppland, vilket kan jämföras med 12 resp. 118 
exempel på den svaga varianten. Av de sörmländska exemplen härrör ett 
från en runsten som i runtextdatabasen har stilbestämts som Pr 2 (Sö 54), 
medan den andra (Sö 323†) att döma av äldre avbildningar tycks ha saknat 
djurornamentik. I runtextdatabasen har denna med tvekan klassificerats som 
tillhörande stilgruppen Rak. De uppländska runstenarna faller enligt Gräs-
lunds typologi inom ungefär samma tidsperiod. På två av dessa (U 654 och 
U 778) är rundjuret avbildat i fågelperspektiv (Fp) och inskrifterna omnäm-
ner dessutom Ingvarståget, medan den tredje med tvekan har stilbestämts 
som Pr 2 (U 1139). Det är tydligt att den starka böjningen åtminstone i Upp-
land verkar tillhöra ett äldre skikt av inskrifter.151 På samma sätt kan man 
notera att inskrifterna på Gotland och i Västmanland, som har nära anknyt-
ning till Uppland, endast kan uppvisa exempel på den svaga böjningen av 
rísta. Detsamma gäller Öland, även om det här endast rör sig om ett säkert 
belägg. 

Även beträffande bruket av haggva i ristarformlerna kan det finnas vissa 
kronologiska tendenser. Verbet dominerar i de relativt fåtaliga signaturerna i 
Västergötland och det är också det vanligaste verbet i denna funktion i 
Södermanland. Undersöker man den relativa frekvensen mellan haggva och 
rísta i de uppländska runinskrifterna och ställer den i relation till stildatering-

                                                      
151 Det jämtländska exemplet (J RS1928;66) har däremot i Samnordisk runtextdatabas 
uppfattats som tillhörande Pr 3. – I svenska medeltidsinskrifter tycks det endast finnas ett 
exempel på den starkt böjda formen rést, gravhällen Nä 20: auiþr r!ist ru…ur Áviðr rést 
rúnur. 
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arna i runtextdatabasen, får man först intrycket av att haggva är en tidig 
variant som under loppet av 1000-talet alltmer tappar mark. I ristningar till-
hörande de tidigaste stilgrupperna dominerar detta verb, medan rísta endast 
förekommer undantagsvis. Bland de tio signerade ristningar som är klassifi-
cerade som Pr 1 finns det endast ett enda exempel på rísta (U 1143), medan 
haggva förekommer sju gånger. Lika många ristningar har stilbestämts som 
Pr 2 och här står två rísta (U 1139 och U Fv1976;104) mot fem belägg på 
haggva. 152 

Går man till de senare stilgrupperna Pr 3 och Pr 4 kommer däremot rísta 
att dominera stort. Det utgör här omkring tre fjärdedelar av beläggen. I den 
sista stilgruppen (Pr 5) finns bara ett exempel på haggva mot 13 för rísta. 
Denna förskjutning mot att föredra rísta framför haggva är dock delvis en 
chimär. Om man i stället undersöker fördelningen hos olika ristare som har 
arbetat i Pr 3 finner man att haggva kan beläggas hos sex ristare, medan rísta 
finns hos tio. Bland ristare som efterlämnat ristningar i Pr 4 förekommer 
haggva i signaturen hos 19 stycken, medan rísta kan beläggas hos 21. För-
delningen mellan verben är alltså hos dessa ristare i stort sett jämn. I 
stilgruppen Pr 5 har vi f.n. bara tre kända ristare och bland de 14 ristningarna 
är inte mindre än 12 signerade av Öpir. Övervikten för verbet rísta i de se-
nare stilgrupperna beror alltså troligen på att det har varit vanligare hos de 
mer produktiva ristarna, och det är tydligt att framför allt mängden ristningar 
av Öpir förrycker statistiken. Man kan dock konstatera att rísta verkar ha 
varit sällsynt i de allra tidigaste ristningarna i Uppland. 

6.1.4 Verbval hos olika ristare 
Hittills har vi i huvudsak uppehållit oss vid verbvalet i det samlade materia-
let av vikingatida ristarformler, men bruket bör även översiktligt studeras på 
individnivå för att se om det här finns några andra tendenser. En sådan studie 
måste dock begränsas till de uppländska runinskrifterna, eftersom det nästan 
bara är där som det förekommer ristare som har signerat mer än en enda rist-
ning. Visserligen finns undantag som Åver på Fyn, Torkel i Östergötland, 
Amunde och Äsbjörn i Södermanland, Litle och Röd-Balle i Västmanland 
samt Gaut på Isle of Man.153 De flesta av dessa ristare använder dock ett och 
samma verb i sina signaturer. Om man undantar Röd-Balle, som i ett fall har 
utelämnat verbet, är det endast de sörmländska ristarna Amunde och Äsbjörn 
                                                      
152 Det bör dock nämnas att stilbestämningarna för de tre stenarna med rísta i samtliga fall har 
markerats som osäkra. Det råder dock inte något tvivel om att U 1139 och U 1143 bör räknas 
som relativt tidiga stenar. Däremot är det tveksamt om samma sak gäller U Fv1976;104, som 
är signerad av ristaren Likbjörn. De övriga två säkert signerade stenarna av denne ristare 
tillhör nämligen Pr 4. 
153 Åver: DR 190, DR 192; Torkel: Ög 81, Ög 82(?), Ög 165; Amunde: Sö 215†, Sö 233, 
Sö 268, Sö 271†; Äsbjörn; Sö 205 (tillsammans md Tidkume), Sö 213, Sö 347; Litle: Vs 20, 
Vs 27; Röd-Balle: Vs 15, Vs 24, Gaut: Br Olsen;183, Br Olsen;208B. – Här kan även nämnas 
Ulvrik på N 237† som kan ha varit nämnd som ristare på N 223 (grupp 3). 



 151 

som uppvisar en viss variation. Amundes signerade ristningar finns inom ett 
begränsat område i Österhaninge och Sorunda socknar i östra delen av 
landskapet. I tre av dessa använder han haggva, medan den fjärde (Sö 268) 
har rísta. Äsbjörn har valt haggva i två ristningar på Selaön (Sö 205, 
Sö 213), medan han i den tredje (Sö 347) som står i Ytterjärna använder 
rísta.  

Hos de uppländska runristarna finner man däremot stor variation. Ett ur-
val av dessa ristare visas i Tabell 14, där även möjliga signaturer (grupp 3) 
har tagits med. Som framgår av tabellen använder några ristare konsekvent 
samma verb. Hit hör t.ex. Balle, som alltid har rísta (20 exempel), oavsett 
om det rör sig om en rest sten eller ett jordfast block eller om ristningen är 
utförd med en avvikande teknik (i detta fall reliefhuggen ornamentik). Inte 
heller stenmaterialet verkar ha spelat någon roll, eftersom han både har 
arbetat i sandsten och granit. Liknande tendenser finns hos några ristare som 
endast är kända från ett mindre antal stenar. Torgöt Fotsarve använder t.ex. 

Tabell 14. Verbformer i ristarformler hos några enskilda ristare, i huvudsak verk-
samma i Uppland. Beläggen hämtade från samtliga formeltyper och från grupp 1–3. 

Ristare rísta haggva marka Utelämn. 
verb 

Andra/ 
obest. 

Summa 

Öpir 42 2 – 2 3a 49 
Balle 20 – – – 2b 22 
Åsmund 6c 3 11d 1e – 15 
Tidkume 4 4f – – – 8 
Visäte 5 3g – – – 8 
Fot 6 1 – – – 7 
Livsten 2 3 – 1 – 6 
Torbjörn skald 2 4 – – – 6 
Ärnfast 1 3h – – – 4 
Gudfast – 3i – – – 3 
Ingulv 1 2 – 1 – 4 
Likbjörn 1 2 – – – 3 
Kjule – 3 – – – 3 
Torfast 2 – – – – 2 
Olev – 2 – – – 2 
Summa 86 35 11 5 5 142 
a U 1159 (defekt, B:3). I två inskrifter (U 896 och U 940) används verbet ráða. 
b Sö 92 (defekt, B:3), U 1161 (defekt, B:3). Den senare kan ha varit samsignerad med Frö-
sten. 
c Två belägg i ristningar samsignerad med Vigmar (U 1142) resp. Härjar (U 1144).  
d I samsignerade ristningar: Gs 13 och U 1149 (Sven), U 884 (två? okända), U Fv1988;241 
(Härjar). 
e U 932 troligen samsignerad med Ingjald (D:1). 
f Sö 205 samsignerad med Äsbjörn. 
g U 669† samsignerad med Ofeg. 
h U 123† samsignerad med Sigfast (A:1). 
i Ett belägg i en ristning med en ristarformel av typ A:1. 
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rísta i ristarformeln i sina tre signerade ristningar, trots att det rör sig om 
olika monumenttyper: en ristning i fast häll (U 308) och två resta stenar 
(U 746 och U 958). Hos Olev finner man i stället haggva i denna ställning 
och även här verkar verbvalet vara oberoende av monumenttypen, eftersom 
han både har signerat en runristning i fast häll (U 145) och en rest sten 
(U 162†). 

Andra ristare har däremot varierat verben i ristarformlerna. Störst är 
variationen hos Åsmund Kåresson och Öpir. Den förre har i sina signaturer 
använt tre olika verb: rísta, haggva och marka, där det sistnämnda är mest 

 

Figur 4. Verb i ristarformeln hos Åsmund Kåresson. 



 153 

frekvent.154 Eftersom Åsmund nästan alltid har utfört sina ristningar på resta 
stenar, tycks inte heller monumenttypen ha spelat någon roll för valet av 
verb i ristarformeln. Endast tre ristningar finns i fasta block (U 884, U 956 
och U Fv1988;241) och samtliga har marka. Studerar man hur hans inskrif-
ter fördelar sig geografiskt kan man dock göra en del iakttagelser (se Figur 
4). I norra delen av hans verksamhetsområde i gränstrakterna mellan Upp-
land och Gästrikland samt i området kring Seminghundra härad förekommer 
endast marka, medan man i det mellanliggande området runt Uppsala finner 
exempel på alla tre varianterna. Möjligen avspeglar denna fördelning också 
en kronologisk skillnad mellan ristningarna. Marka förekommer visserligen i 
ristningar som enligt stilbestämningarna har en stor kronologisk spännvidd, 
från Pr 2 till Pr 5, men av de fyra som har klassificerats som Pr 2 tillhör inte 
mindre än tre det nordligaste området.155 Verben rísta och haggva påträffas 
däremot bara i ristningar stilbestämda som Pr 3 eller Pr 4 eller som en över-
gångsform mellan dessa stilgrupper. Inskrifterna är visserligen ganska få, 
men det bör noteras att de fem inskrifter som enbart innehåller verbet rísta 
tillhör Pr 3 eller en övergångsform Pr 3–4, medan de två ristningar som en-
bart har haggva är klassificerade som Pr 3–4 resp. Pr 4. Dessutom finns det 
en inskrift (U 847) som innehåller båda dessa verb (i två olika ristarformler) 
och som har uppfattats som en representant för Pr 4. Även om man givetvis 
får reservera sig för att flera av hans ristningar är försvunna och att stilbe-
stämningarna i dessa fall har gjorts med ledning av äldre avbildningar, ger 
materialet en antydan om att Åsmund successivt tycks ha övergivit marka till 
förmån för de i landskapet mer frekventa verben rísta och haggva. 

Hos Öpir råder det dock en stor övervikt för rísta, som förekommer i inte 
mindre än 42 inskrifter, medan haggva endast kan beläggas två gånger. De 
senare utgörs av ristningar i ett jordfast block (U 168†) resp. en berghäll 
(U 210), vilket i detta fall kanske tyder på att monumenttypen faktiskt kan ha 
påverkat ordvalet. Haggva används även i resarformeln på U 168†, något 
som i Öpirs signerade inskrifter endast förekommer på U 1159, som också är 
ristad i ett fast block. Tyvärr saknas verbet i signaturen i denna inskrift på 
grund av skador.156 Möjligen finns här alltså ett samband mellan valet av 
verb och monumenttyp, men det bör framhållas att Öpir i sina övriga rist-
ningar på jordfasta block och i fast häll har rísta i signaturen (5 exempel). I 
tre ristningar med ristarnamnet Öpir förekommer också verbet ráða med 
omtvistad betydelse (se 7.2.3.1). I en av dessa (på U 960) är det inte knutet 
till Öpir, utan till en annan person, vars funktion är osäker. Två av ristningar-
na brukar vanligtvis inte godtas som utförda av Öpir, men som jag har argu-

                                                      
154 Dessutom finns en inskrift, där verbet är utelämnat (U 932). 
155 Beträffande den ristning som har stilbestämts som Pr 5 se dock 3.4.2.5. 
156 I resarformeln på U 210 använder Öpir däremot uttycket gæra mærki. Som Åhlén (1997: 
120 f.) har framhållit förekommer detta ordval hos Öpir företrädesvis i ristningar i fast häll 
och i jordfasta block. 
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menterat för i ett annat sammanhang (Källström ms B) kan det röra sig om 
ungdomsverk (se ovan 3.3.4). 

Inte heller hos de ristare som bara alternerar mellan rísta och haggva ver-
kar det gå att spåra något samband mellan verbet i ristarformeln och monu-
menttypen. Visäte använder t.ex. företrädesvis rísta och det förekommer 
också på de två signerade ristningar som han har utfört i fast häll (U 337 och 
U Fv1946;258), medan haggva hos honom endast kan beläggas på resta 
stenar (U 236, U 454 och U 669†). Ett annat exempel är Ärnfast, som har 
signerat två ristningar i fast häll och som den ena gången använder rísta 
(U 41) och den andra gången haggva (U 123†). Han har också signerat två 
resta stenar (U 43 och U 79) och har då valt det senare verbet. 

Det är tydligt att verbvalet i ristarformeln inte ens på individnivå verkar 
ha något direkt samband med monumenttypen eller materialet. Beträffande 
Åsmund Kåresson finns det antydningar om att kronologin mellan rist-
ningarna kan ha spelat en roll, men hos övriga ristare är materialet för litet 
för att man skall kunna dra sådana slutsatser. 

6.1.5 Objekt 
Objekten i de vikingatida ristarformlerna har redan berörts i anslutning till 
genomgången av de vanligaste verben. I Tabell 15 ges en översikt av samt-
liga objekt som finns belagda i ristarformler av typ B och C. Som framgår av 
tabellen utgörs objektet i de allra flesta fall av rúnaR, men det är samtidigt 
nästan lika vanligt att objektet saknas. Bland övriga objekt är det bara stæin 
som förekommer i någon större utsträckning.157  

6.1.5.1 Objektet rúnaR 

Som nämnts är objektet rúnaR mest frekvent i de vikingatida ristarformlerna. 
Bland exemplen på ristarformler av typ B (grupp 1–2) i monumentinskrifter 
har jag antecknat 129 exempel. Dessutom finns ytterligare 10 i möjliga 
ristarformler, varav dock flera är osäkra.158 Det förekommer även i 7 ristar-
formler tillhörande typ A. 

På danskt område är detta det enda objekt som förekommer i ristarform-
lerna. Det är dessutom belagt i några sammansättningar: biargrúnaR 
(DR AUD1999;288) samt tæitirúnaR o(k)(?) ævinrúnaR (DR NOR1988;5). 
Även de fåtaliga norska ristarformlerna ger endast belägg för rúnaR som 
objekt (N 163, N 519). I Sverige förekommer det i ristarformler från de fle-
sta landskap. 

                                                      
157 Tre inskrifter i grupp 3 (typ B) kan ha innehållit stæinn som objektet: G 208 (sg. el. pl.?), 
Sö 55 (sg.) och U ATA6243/65 (pl.). 
158 Grupp B:3: DR 119, U 134, U 517, U 575, U 1016, U 1114†, Gs 17, M 13, M 17†, X 
ByNT1984;32 
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I den mån det finns bestämningar till rúnaR utgörs dessa i regel av ett de-
monstrativt pronomen, vilket förekommer i 44 fall. I tre inskrifter signerade 
av Åsmund Kåresson (U 346†, U 847†, Gs 11) finner man i stället ett attri-
but i form av adjektivet réttr ’rätt’. 

Tabell 15. Objekt i ristarformler av typ B och C (grupp 1–2) i vikingatida monu-
mentinskrifter fördelade på landskap. 

 rúnaR stæin mærki kumbl Annat Okänt Saknas Summa 
Danmark    

Sönderjylland 1 – – – – – – 1 
Nordjylland 3a – – – – 1 1 5 

Fyn 1 – – – – – 2 3 
Lolland-Falster – – – – – – – – 

Själland 1 – – – – – – 1 
Skåne 1 – – – – – – 1 

Bornholm 1 – – – – – 1 2 
Sverige         

Småland – – – – – 1 3 4 
Öland 1 1 – – – – 2 4 

Gotland 3 2 1 – 2 – 3 11 
Västergötland 2 1 – – – – 2 5 
Östergötland 3 2 – – 2 – 1 8 

Södermanland 18 4 – 1 – 1 10 34 
Västmanland 6 – – – – – 1 7 

Uppland 77 21b 1 – 2 7 85 193 
Gästrikland 1 – – – – – 2 3 
Hälsingland 3 2 – – – – – 5 

Medelpad – 1 – – – – 3 4 
Jämtland 1 – – – – – – 1 

Norge         
Vestfold – – – – – – 1 1 

Telemark 1 – – – – – 1 2 
Vest-Agder – – – – – – 1 1 

Rogaland – – – – – – 1 1 
Nord-Tröndelag 1 – – – – – – 1 
Brittiska öarna         

Isle of Man 3 – – – 1 – 1 5 
Irland – – – – – 1 – 1 

Summa 128 34 2 1 7 9 121 304 
a Inkl. tæitirúnaR och ævinrúnaR på DR NOR1988;5.  
b Varav två gånger i samma inskrift (U 1052). 
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6.1.5.2 Objektet stæin 

Objektet stæin (ack.) förekommer i 34 säkra ristarformler av B eller C-typ, 
fördelade på 33 monument.159 Därtill kommer 5 exempel som har förts till 
gruppen av möjliga ristarformler.160 Bland A-formlerna finns bara ett säkert 
exempel, men 6 som har betecknats som möjliga (grupp 3).161 

Stæin finns endast i ristarformler från svenskt område. De flesta av exem-
plen härrör från Uppland, men ordet förekommer också sporadiskt i inskrif-
ter från Öland i söder till Medelpad i norr. I fyra eller möjligen fem fall har 
ordet plural form (ack. stæina).162 Eventuella bestämningar utgörs för det 
mesta av ett demonstrativt pronomen, vilket förekommer i 16 av ristarform-
lerna av typ B.163 Exempel för ytterligare bestämningar till objektet stæin 
finns på U 647 (Balli rísti stæina þessa báða »Balle ristade båda dessa 
stenar») samt eventuellt också på Hs 21 (Gunnborga fáði stæin þenna hin(n) 
góða, där det dock är svårt att avgöra om hin(n) góða är bestämning till nam-
net Gunnborga eller till ordet stæin (se 8.2.2). I den versifierade ristarfor-
meln på Sö 213, som inleds med Stæin hiogg Æsbiôrn »Stenen högg Äs-
björn», står bestämningen till objektet stæin i nästa versrad: stæindan at vi-
tum »målad till minnesmärke». Dessutom bör stæin även vara underförstått 
som objekt i det följande bant með rúnum »(han) band (den) med runor». 

När stæin uppträder i en ristarformel syftar det i regel på en rest sten, men 
tre gånger påträffas det även på jordfasta block (U 771, U 756, U 829) och 
en gång är ristningen huggen i fast häll (Sö 219). I det senare fallet finns 
ytterligare två ristningar i samma häll utförda av samme ristare (se 4.3.1.1). I 
något fall kan valet av stæinn som objekt antas bero på den språkliga utform-
ningen av inskriften, som på den ovan nämnda Sö 213, där det ingår i ett 
verspar och uppbär allitteration. Dessutom finns inskrifter där detta objekt 
förekommer i en signatur med dedikation (typ BI), som upptar en egen rist-
ningsyta på en sten med flera ristade sidor. Så är t.ex. fallet på Ög 165 och 
U 79. Ristarformeln kommer i dessa fall att närma sig en resarformel och 
valet av stæin har kanske verkat naturligt. 

Användningen av pluralformen stæina (ack.) innebär givetvis att monu-
mentet har bestått av flera stenar. Detta är uppenbart när det gäller U 208, 
där signaturen också omfattar parstenen U 207. Samma sak gäller satsen 
                                                      
159 U 1052 innehåller två ristarformler med stæin som objekt: IngulfR hiogg stæin. Þialfi hiogg 
stæin. 
160 Av dessa har Sö 55 förts till grupp 3 för att verbet i dag saknas. De övriga utgörs av 
DR 386, G 208, U ATA6243/65 och N 162. 
161 Det säkra exemplet utgörs av U 918, de möjliga av Sm 96, Ög 180, Ög 189, Ög 234, 
Ög 235, Bo Peterson1992, N 162. 
162 Öl ATA4064/60A, G 136†, U 208, U 647. Det osäkra exemplet utgörs av Sö 356 (se 
nedan). I grupp 3 finns också två möjliga belägg på detta objekt (G 208 och U ATA6243/65). 
Om den defekta signaturen på U 712 har innehållit stæi[n] eller stæi[na] går i dag inte längre 
att avgöra, se Bilaga 1. 
163 Ög 146, Ög 165, U 647 (pl.), U 652, U 688, U 746, U 771, U 828, U 829, U 873, U 1149, 
Hs 16, M 4. – Dessutom finns ett exempel på Sö 55, som har räknats till grupp 3. 
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Uddr Valdinga gærði stæina på G 136† Sjonhems kyrka, som utan tvivel 
omfattar G 134 och G 135 från samma plats. De återstående två exemplen, 
Öl ATA4064/60A och U 647, har däremot båda påträffats i sekundära lägen 
i kyrkobyggnader och vi har inga säkra spår av de stenar som de bör ha hört 
samman med. Av formuleringen på U 647 (Balli rísti stæina þessa báða) kan 
man dock dra slutsatsen att det bara kan ha funnits ytterligare en sten.164 På 
Sö 356 Eskilstuna brukar man vanligtvis supplera ett stæina i slutet av den 
ena ristarformeln, trots att endast de första runorna sta är bevarade. Wessén 
(i SöR:349) menar att denna supplering »torde vara säker» och den stämmer 
med Sune Lindkvists rekonstruktion av denna del av kistan (se SöR pl. 184). 
Eftersom kistan består av flera delar verkar också en pluralform naturlig. 

I Uppland finns 21 ristarformler i 20 inskrifter, där stæin (ack.) har an-
vänts som objekt. I 11 av dessa används verbet haggva, medan 9 har rísta. 
Dessutom finns ett enstaka belägg med verbet marka. Dessa ristarformler 
fördelar sig på 12 namngivna ristare: Arbjörn, Balle, Gudfast, Gunnar 
(U 226), Ingulv och Tjälve, Sven (5) och Åsmund, Tidkume, Torgöt, Visäte 
och Ärnfast. Dessutom finns detta objekt på U Fv1992;156 Ärlinghundra 
kyrka, som knappast är utförd av någon av de ovan nämnda personerna och 
där ristarnamnet numera saknas. Särskilt populärt tycks objektet stæin ha 
varit i ristarformlerna hos Arbjörn och Balle. Den förre använder det i sina 
tre kända signaturer, medan det förekommer i sju av Balles 20 säkert signe-
rade ristningar.165 Tidkume har två exempel (U 771, U 828), medan det hos 
övriga ristare bara går att belägga en gång vardera. 

En spridningskarta över förekomsterna av objektet stæin(a) (se Figur 5) 
ger en ganska tydlig koncentration av ristarformler med detta objekt i syd-
västra Uppland i trakterna runt Enköping, vilket främst beror på beläggen 
hos Arbjörn och Balle. Några sporadiska exempel finns dock hos ett par an-
dra ristare i detta område, Torgöt och Tidkume. Följer man stildateringarna 
bör Arbjörns ristningar vara de äldsta och man skulle kunna tänka sig att han 
har initierat detta bruk, som sedan har övertagits av andra ristare i trakten. 
Helt säker är dock inte denna slutsats, eftersom just Arbjörn är en ristare som 
bevisligen har arbetat länge i en konservativ stilriktning (se 3.4.2.6). 

6.1.5.3 Objektet mærki 

Monumentmarkören mærki är mycket sällsynt i de vikingatida ristarform-
lerna och förekommer endast undantagsvis. Ett säkert exempel finns på 
U 1074† Bälinge kyrka som skall ha avslutats med satsen Líkbiôrn hiogg 
mærki. Däremot är det som framgått av 4.4.3 ytterst tveksamt om Vígmundr 
ok Áfríð hioggu mærki at kvikvan sik på U 1011 Örby, Rasbo socken, skall 
                                                      
164 I resarformeln omtalas dock endast en sten (Gillaug lét ræisa stæin etc.). Jansson 
(1964:12) diskuterar om ristaren kan ha åsyftat U 650 eller U 744, men det troligaste är väl att 
det rör sig om en numera förlorad parsten. 
165 Arbjörn: U 652, U 682†, U 688; Balle: U 647, U 712, U 744, U 756, U 770, U 829, U 873. 
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tolkas som en ristarformel. Ett osäkert exempel utgörs också av Sö 41 
Björke, Västerljungs socken, där inskriften snarast bör läsas:166 

tati + iok + eftiR + faþur + sin x skaka x mirkit + mikla + man + !iauRn 

Den första delen av inskriften kan tolkas som en ristarformel av typ A med 
verbet hiogg, men frågan är om mærki’t mikla »det stora minnesmärket» 
skall uppfattas som objekt till detta verb eller om det står som subjekt i en 
följande sats. Avståndet till verbet talar snarast för det senare och att vi har 

                                                      
166 Läsningen av den sista runföljden efter den nuvarande uppmålningen. Den första runan är 
knappast £u som Wessén (i SöR:370) har hävdat, utan snarare ett skadat i. Avståndet mellan a 
och det följande u beror förmodligen på en naturlig ojämnhet i stenytan (egen besiktning den 
1 januari 2007) och ger ingen anledning till att anta en ordgräns. 

 
Figur 5. Spridningen av uppländska ristarformler med stæin(a) »sten(ar)» som 
objekt. 
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att göra med ett verspar som är syntaktiskt skilt från det föregående: Mærki’t 
mikla / man… »Det stora minnesmärket må …».167 

Det av Brate (i SöR:13) föreslagna akun iu marki »Hakon högg 
(run)märkena» på Sö 18† kan däremot avfärdas, eftersom såväl läsningen 
som tolkningen är osäker (se Bilaga 1, jfr Ebel 1963:67 not 1). Däremot bör 
G 113 Ardre kyrka med bl.a. texten RáðþialfR ok GæiRniútr þæiR gærðu 
mærki góð æftiR mann snaran, räknas som ett säkert exempel, även om gæra 
mærki här av allt att döma avser ett speciellt moment i framställningen av 
minnesmärket (se 7.2.4). Ett par möjliga exempel finns också i inskrifter, där 
verbet i dag saknas och som därför har förts till grupp 3 (U 638† och Hs 2, 
se Bilaga 1). 

Ebel (1963:100 f.) har utförligt diskuterat betydelsen hos mærki och me-
nar att det i runinskrifterna kan syfta på såväl runtecknen som själva stenen, 
men att det ofta inte låter sig avgöras. I exemplet Líkbiôrn hiogg mærki från 
U 1074† verkar hon dock luta åt att det är runorna som avses, trots att det 
egentligen är omöjligt att avgöra vilket numerus ordet har. Eftersom Lik-
björn i resarformeln har kombinerat haggva med objektet stæin (ack.) kan 
man väl inte utesluta att mærki i stället syftar på själva stenen och att det bör 
översättas med »minnesmärket» som Jansson (i UR 4:368) har gjort. 

6.1.5.4 Andra objekt 

Exempel på andra objekt än de ovan nämnda är mycket ovanliga. Ordet 
kumbl n. ’minnesmärke’ förekommer tillsammans med gær(v)a i ett antal 
möjliga ristarformler i Södermanland, men som har framgått av avsnitt 
4.3.1.2 är det endast exemplet på Sö 46 som kan betraktas som någorlunda 
säkert. På stenkorset Kirk Michael II (Br Olsen;208B) på Isle of Man an-
vänds endast det demonstrativa pronomenet þenna, men av den föregående 
resarformlen (raisti : krus : þano) framgår att ordet kross m. ’kors’ är un-
derförstått. Övriga objekt som endast förekommer i enstaka fall har kom-
menterats under respektive verb ovan. 

6.1.6 Andra satsdelar i ristarformlerna 

6.1.6.1 Inledningsord 

En inledande konjunktion förekommer i 38 vikingatida ristarformler i grupp 
1–2. I 36 fall utgörs den av ordet en. Konjunktionen ok förekommer däremot 
endast på U 462 samt möjligen på U 961, om man räknar med att satsen Ok 
                                                      
167 Slutet av inskriften är oklart, men det är fullt möjligt att det innehåller en motsvarighet till 
fvn. heyrn, got. hauseins f. i betydelsen ’det som höres’, vilket redan Brate (i SöR:31) har 
varit inne på. Kanske skall man tänka sig en segmentering !i auRn í (h)øyRn, jfr konstruktionen 
fvn. í heyrn e-m ’ i ens Paahør’ (Fritzner 1 s.v. heyrn 2). 
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Ígulfastr réð verkligen tillhör ristarformeln och inte skall föras samman med 
den föregående resarformeln (se 5.4). Ett specialfall finns på Sparlösastenen 
(Vg 119), där ok inleder en uppmaning om att tyda runorna och där den 
egentliga ristarformeln står i en bisats (sváð AlríkR lu£bu fáði). 

Inkluderar man de möjliga ristarformler som har förts till grupp 3 får man 
ytterligare sex belägg på en, men inte ett enda på ok. Detta stärker antagan-
det i kap. 5 att det varit naturligare att inleda en ristarformel med denna kon-
junktion.  

6.1.6.2 Dubbla subjekt  

Emellanåt finns i ristarformlerna dubbla subjekt genom att de också inne-
håller ett pronomen. Detta uppträder vanligtvis när stenen bär mer än ett ris-
tarnamn som t.ex. Svæinn ok Ásmundr þæiR markaðu (Gs 13). Bruket öve-
rensstämmer med hur en resarformel med flera personnamn brukar vara 
utformad och är väl inte särskilt anmärkningsvärt. I ett fall har dock detta 
pronomen fått en framskjuten plats i satsen och ristarnamnen har i stället 
ställts som en apposition i slutet: ÞæiR markaðu rúnaR, AlvéR ok Brandr 
(Hs 11 Högs kyrka). Detta har så vitt jag kunnat finna inga motsvarigheter i 
de vikingatida resarformlerna, vilket inte är så konstigt eftersom det skulle 
ha resulterat i en mycket otymplig text.168 Däremot finns en parallell i 
inskriften på Forsaringen (Hs 7), där man strax före den avslutande 
ristarformeln kan läsa En þæiR gærðu sægð þétta, Anundr á Társtaðum ok 
ÓfagR á Hiortstaðum (om tolkningen se 7.2.3.4). Förmodligen har namnen i 
dessa fall placerats sist, eftersom subjektet annars skulle bli mycket tungt. 
Det ligger nära till hands att anta att ristarformeln på Hs 11 faktiskt har 
utformats med uttrycket på Forsaringen som mönster. Avståndet mellan Hög 
och Forsa är obetydligt, och man har dessutom spekulerat om inte ringen 
ursprungligen kan ha kommit från Hög (se Brink 1996: 40 ff.). 

Någon enstaka gång förekommer att ristaren förutom sitt namn också har 
använt ett pronomen i första person: Þórkæll’k ræist stæin þennsi æftiR Tosta 
»Jag Torkel ristade denna sten efter Toste» (Ög 165) och AlríkR ræist-ek 
rúnaR »Jag Alrik ristade runorna» (U 654). Ett pronomen i första person, 
men utan ristarnamn, finns i satsen Iak satta rúnaR rétt på DR 239, liksom i 
ett par inskrifter på lösföremål (Öl SAS1989;43 och DR SCHL3). 

Att ett pronomen i sg. 1 pers. används i vikingatida steninskrifterna är i 
övrigt mycket sällsynt. På Sö 176 Kärnbo ödekyrka, som är ristad med kort-
kvistrunor och följaktligen tillhör äldre vikingatid, är det uppenbarligen resa-
ren som här talar om sig själv i första person: ... [stæi]n þenna aft mik sialfR, 
en aft GæiRulf, bróður minn, varp iak hrauR »… själv denna sten efter mig, 
                                                      
168 Ett pronomen kan visserligen undantagsvis inleda resarformeln i en inskrift (Sö 187, U 419 
och U 974), men det följs då omedelbart av personnamnen. – Däremot finns en parallell i en 
medeltida inskrift från Norge (N 182), som består av en futharkinskrift följd av utsagan: (fvn.) 
Þeir gerðu rúnar þessar, Finnr ok Ólafr (se även Seim 1998:224). 
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och efter Gerulv, min broder, uppkastade jag ett röse». Att sialfR står i nomi-
nativ visar att det är bestämning till ett försvunnet iak i början av inskriften 
och man kan inte utesluta att det har stått något i stil med »[Jag ristade (el. 
gjorde)] själv denna sten efter mig». Mer dunkelt är hur man skall förstå 
uttryck som Væit iak, þæt vaR Svæinn vestr með Gauti(?) »Jag vet att Sven 
var västerut med Göt(?)» (Sö 14) och Iak væit Hástæin þá Holmstæin brøðr 
mænnr rýnasta á Miðgarði »Jag vet Håsten och Holmsten, bröderna, vara 
runkunnigast bland män i världen» (Sö 56). Sö 14 är rest av Ragna tillsam-
mans med döttrarna Säva och Ragnborg efter hennes make Sven. Även om 
änkan nämns först i inskriften verkar det rimligt att iak här avser någon 
annan, förslagsvis ristaren. På Sö 56 har v. Friesen (1928:61) antagit att 
hastain »Håsten (= den höga stenen)» skall ha varit »det forna namnet» på 
det flyttblock som ristningen är inhuggen i. Wessén (i SöR:376) finner det 
dock sannolikare är runföljden skall tolkas som ett personnamn och som 
namn på en av de runkunniga bröderna. Kvar står dock möjligheten att iak 
här faktiskt syftar på stenen. Man kan jämföra med DR 131: Stæinn kvæðsk 
hérsi standa længi, sáR Val-Tóka varða næfni »Stenen forkynder, at den 
længe vil stå her; den skal nævne Valtokes varde» (DR:169). 

6.1.6.3 Adverbiella bestämningar 

Vid sidan av objekten förekommer emellanåt olika typer av adverbiella be-
stämningar. Vi finner t.ex. rumsadverbial som anger på vilken typ av före-
mål som runorna har ristats, t.ex. Þórstæinn hiogg á hælli æftiR Ærinmund, 
sun sinn […] (U 360) eller …[ma]rkaði mart á stæi[ni]... (U 574). Denna typ 
av ristarformler uppträder inte oväntat på lösföremål. Så inleds exemplevis 
den versifierade inskriften på en pinne från Schlesvig (DR SCHL3) med 
versparet RúnaR iak rísti / á (h)rækianda(?) træ »Runor jag ristar på drivan-
de(?) trä». Ytterligare ett fall kan ha funnits på ett dosformigt spänne från 
Gotland (G 390), om man följer förslaget att tolka inskriften som Auði rísti 
rúnaR á(?) £u!i!r-- ByðnýaR »Öde ristade runorna på Bödnys ’spänne’» (se 
diskussion i Bilaga 1).  

I flera inskrifter används även á adverbiellt, som på Sö 195: Halfburinn 
hiogg á rúnaR »Halvboren högg härpå runor» eller Sö 356: Tófi rísti rúnaR á 
»Tove ristade runor härpå». Som mer osäkra vill jag räkna exemplen på 
U 1104 och U 1139 (se Bilaga 1). Det kan noteras att de fyra ovan nämnda 
inskrifterna där á kan ha använts adverbiellt avser tre olika typer av monu-
ment. Sö 195 är ristad i ett jordfast block, Sö 356 utgörs av en kistkonstruk-
tion, medan de båda övriga består av resta stenar. 

Möjligen finns också belägg för en liknande användning av í i ett par 
vikingatida ristarformler. På Öl 28 Gårdby kyrka avslutas inskriften med 
ristarformeln brantr + rit- x iak þu raþa + khn, som Jansson (1947:193) 
översätter med »Brand högg in (runorna) rätt, därför kan man tyda». Den 
oidentifierade runan saknar helt bistavar och bör därför läsas som i (jfr Brate 
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i ÖlR:90, Salberger 1995:109, 117 f.). I sina senare behandlingar av inskrif-
ten (t.ex. Jansson 1984:64) har han också läsningen riti, men väljer att en-
dast översätta detta med »rätt». Det finns dock egentligen inga starka skäl 
mot tolkningen av i-runan som í med betydelsen ’in’. Paralleller till detta 
bruk finns både i den urnordiska inskriften på Eikelandspännet från Norge 
(KJ 17a) ek wiR wiwio writu i runoR och i en medeltida inskrift (N A198) 
från Gamlebyen i Oslo: þorþr x ræit i runar, som troligen skall uppfattas 
som (fvn.) Þórðr reit í rúnar »Tord skreiv inn runer» (Liestøl & Nestor 
1987:425).169 Mer tveksamt är däremot om runföljden raisti * runaR, som 
förekommer i en ristarformel av typ A på U 897 Norby, Bondkyrka socken, 
skall uppfattas som ræist í rúnaR »ristade in runor» (se vidare diskussion i 
Bilaga 1). 

De vikingatida ristarformlerna verkar inte ge något säkert exempel på ett 
rumsadverbial som syftar på något utanför själva skriftytan eller föremålet. I 
en vikingatida tillverkarformel på en bennål från Trondheim (N A280 = 
N 839) finner man dock ett sådant: (fvn.) Eiríkr gerði spítu á hafi »Eirik 
gjorde spøta på havet» (Hagland ms). 

Ett fåtal gånger förekommer ett sättsadverbial knutet till verbet i ristar-
formeln. I tre fall utgörs detta av adv. rétt ’rätt’: Iak satta rúnaR rétt 
(DR 239), S(v)artr ræist rétt (DR 370) och Brandr rétt í(?) hiogg (Öl 28). 
Dessutom finns ett belägg för adv. vel/val ’väl’: Þórðr hiogg rúnaR þessaR 
val (U 919). 

6.1.6.4 Andra utvidgningar av ristarformeln 

I ett litet antal inskrifter är ristarformeln utvidgad med ytterligare ett led. 
Som exempel kan nämnas: Brandr rétt í(?) hiogg, / þý ráða kann »Brand 
högg in(?) runorna rätt, därför kan man tyda» (Öl 28), Hróðbiôrn rísti / rúniR 
þessaR, / GæiRlæifR sumaR, / eR garla kann »Rodbjörn ristade dessa runor, 
Gerlev somliga, han känner dem väl», Ásmundr hió rúnaR réttaR / þæim ráða 
skal »Åsmund högg rätta runor för den som skall tyda» (U 847), Ráði 
d(r)ængR/tøkR / þáR rýnn sé / rúnum þæim, / sum Balli rísti »Tyde den 
man/rask som runvis är de runor som Balle ristade» (U 729).170 Rätt slående 
är att samtliga dessa ristarformler antingen är versifierade eller innehåller av-
siktliga allitterationer och att inte mindre än tre av dem handlar om tydandet 
av runorna.171 Något liknande finner man f.ö. redan på Sparlösastenen 

                                                      
169 Antagandet om ett adv. í på träasken från Garbølle, Stenmagle sogn (DR EM85;88), är 
sedan länge övergivet (se t.ex. Moltke 1985:146 not 7). Ytterst tveksamt är förslaget att upp-
fatta de sista runorna ih… på den urnordiska runstenen från Nordhuglo i Norge (KJ 65) som í 
h[eau] »hieb ein» (se KJ:147 med hänvisn.). 
170 Angående tolkningen av runföljden tekr se senast Salberger 2003. 
171 Enligt Hübler (1996:149) talar inte fördelningen av de allittererade orden i U 847 för vers-
form, även om han anser att inskriften innehåller medvetna allitterationer. Beträffande Öl 28 
menar han att det inte går att bestämma om allitterationen är avsiktlig (Hübler 1996:150). 
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(Vg 119) även om uppmaningen att läsa runorna där har placerats först och 
själva ristarsignaturen står i en bisats: Ok ráð rúnaR þáR rægi[n]kundu þar, 
sváð AlríkR lubu fáði »Och tyd runorna där, de från gudarna stammande, 
som Alrik lubu ristade». I ett fall (U 887) står en sådan uppmaning i en sär-
skild sats, men ingår uppenbarligen i ett allittererande verspar tillsammans 
med en del av signaturen: SialfR hiogg ØyríkR / æftiR sinn faður / rúniR 
þessaR. / Ráði sá(R) kunni »Själv högg Örik efter sin fader dessa runor. Tyde 
den som kan». 

När en ristarformel i enstaka fall har fått versform har det tydligen legat 
nära till hands att också inkludera något om tydandet av runorna. Förmod-
ligen är det den lättfunna allitterationen mellan ráða och verbet rísta eller 
objektet rúnaR som har bidragit till att ristarformeln utvidgats på just detta 
sätt. Ett undantag finns dock på Öl 28, där ráða i stället allittererar med adv. 
rétt. Något motiv till detta är svårt att finna, undantaget att verbet haggva är 
något mer frekvent än rísta på öns fåtaliga signerade monument. 

6.1.7 Ristarformelns placering i texten 
Det allmänna intrycket av ristarformelns placering i en runinskrift är att den 
vanligtvis kommer sist. En genomgång av materialet visar också att detta är 
normalfallet i de vikingatida inskrifterna. Av 294 exempel på ristarformel B 
(inkluderat undertyperna BI och BII) har inte mindre än 258 inskrifter (88%) 
den sist i texten. 

Visserligen kan man misstänka att det vid publiceringen av runinskrif-
terna i tveksamma fall kan ha funnits en tendens till att placera ristarformeln 
sist, även när det har saknats klara indicier på att inskriften skall läsas just i 
denna ordning. Som exempel kan nämnas Sm 144 Gursten, Lofta socken, 
som är ristad på tre sidor och där Kinander (i SmR:293) »ur innehållets syn-
punkt» finner det naturligast att läsa ristarformeln sist. v. Friesen (1914:2) 
har däremot utifrån vilken av stenytorna som är bäst ur ristningssynpunkt 
argumenterat för att den i stället bör inleda inskriften.172 Ett annat exempel 
finner man på stenkorset från Onchan på Isle of Man (Br Olsen;194). Inskrif-
ten består förutom av en resarformel och en ristarformel, som står på varsin 
sida av korset, också av en del kortare runföljder med annat innehåll. Olsen 
(1954:199) läser ristarformeln sist, vilket tyder på att han har uppfattat den 
som tillhörande inskriftens slut, medan Page (1983:141) placerar den direkt 
efter resarformeln och låter de kortare runföljderna följa därefter. Ett pro-
blem är att man tror att flera ristare kan ha varit verksamma vid olika tid-
punkter (Olsen 1954:194) och att det därför inte heller är säkert att det finns 
ett samband mellan resar- och ristarformeln på korset (se Holman 1996:165). 

                                                      
172 Ett motsatt exempel finner man på N 519 Ystines, Stjørdal sogn, där Olsen (i NIyR 5:90) 
trots att han anser att ristarformeln har ristats senare än huvudtexten, ändå väljer att läsa den 
först. Se Bilaga 1. 
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Även när texten på en runsten är begränsad till en sida kan det ibland vara 
svårt att avgöra läsordningen. Ett sådant exempel finns på U 707 Kungs-
Husby kyrka, som jag vill läsa på följande sätt:173  

* ysurkR --... * stan * þina * nt * ka£ubm...£n * faþur * sen * koþan * £h...£n * 
byki * h£u... | * bali * risti * r£u--r * þis-!r * hier * man * stanta * stan * ne!r 
£b!r-…-u * 
ÓsyrgR [lét ræisa] stæin þenna at Kaupm[a]nn, faður sinn góðan. H[a]nn 
byggi í Hú[sabý](?). Balli rísti rú[na]R þess[a]R. Hér man standa stæinn næR 
b[rau]tu.  
»Osyrg [lät resa] denna sten efter Köpman, sin gode fader. Han bodde i 
Husby(?). Balle ristade dessa runor. Här må stenen stå nära vägen.» 

Den delvis defekta ristningen består av två rundjur i en mycket komplicerad 
slingflätning. Läsordningen ovan följer återgivningen hos Stille (1999b:38 
f.), medan Jansson (1966:29) har placerat ristarsignaturen sist i texten. Den 
senare läsordningen är dock inte utesluten. Det första rundjuret avslutas 
nämligen med en partåig fot som griper om det andra rundjuret före ristar-
signaturens sista runa. Sänker man blicken från denna fot hamnar man i 
början av det avsnitt som inleds med Hér man standa stæinn…, vilket känns 
som en naturlig fortsättning av texten. Ristarsignaturen måste i så fall läsas 
sist, även om den står i början av det andra rundjuret. Vad som talar emot 
denna läsordning är att den sista runan i ristarsignaturen (ett skadat r) fak-
tiskt står efter den punkt där foten skär runslingan. Det är dock inte uteslutet 
att ristaren har tänkt sig att båda alternativen skulle vara möjliga och för för-
ståelsen av texten är det utan betydelse. 

Ett annat exempel utgörs av U 956 Vedyxa, Danmarks socken, där anord-
ningen av runslingan är mycket enkel, men där stenblockets form i stället 
tycks ha varit bestämmande för fördelningen av texten. Blocket kan närmast 
liknas vid en stol med två ristningsytor som bildar vinkel mot varandra. Tra-
ditionellt har man börjat läsningen i mitten av den vänstra delen av slingan 
(se UR 4:80) med resarformeln, vars inledande personnamn har sin plats på 
den upprättstående »ryggsidan» strax efter det kraftiga vecket mellan de 
båda ristningsytorna. Åhlén (2004:80) har dock föreslagit att man skall börja 
läsningen vid rundjurets huvud med Ásmundr Kára sunn markaði, varvid 
ristarformeln hamnar först i texten. Den vanligaste läsordningen på runste-
narna kan tala för att detta är riktigt, men samtidigt är det känt att Åsmund 
emellanåt har en ganska oortodox placering av textdelarna i sina inskrifter 
(jfr t.ex. Gs 11 och Gs 13).174 Det är därför inte uteslutet att han har funnit 

                                                      
173 Som framgår av translittereringen utgör fragmentet U 710 från Kungs-Husby by egentligen 
en del av denna runsten (se vidare Källström ms C). 
174 Enligt Marco Bianchi, Uppsala (i e-brev till mig den 14 april 2007), börjar inskriften i de 
uppländska runristningar som består av ett rundjur (sammanlagt 550 runstenar) i 77% av 
fallen nedtill till vänster på ristningsytan och i 69% i rundjurets huvud. 
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det lämpligt att låta inskriften börja nedtill till vänster på den lodräta delen 
av stenblocket och ristarformeln bör i så fall tillhöra inskriftens slut. 

Trots att det finns ett antal diskutabla fall står det ändå klart att det är 
mycket ovanligt att ristarformeln har en annan placering än just sist i texten. 
I mitt material ingår endast sex eller sju monumentinskrifter, där man med 
någorlunda säkerhet kan säga att ristarformeln skall läsas först.175 Tre av 
dessa är speciella genom att texten inte utgörs av en minnesinskrift och 
följaktligen inte innehåller någon resarformel. Det äldsta utgörs av Oklunda-
ristningen (Ög N288) som inleds med uppgiften att Gunnarr fáði rúnaR þes-
saR »Gunnar skrev dessa runor». De övriga två exemplen tillhör troligen 
1000-talet. Den s.k. Skeistenen (N 160) från Fyresdal, Moland sogn, bär in-
skrift på två sidor, där den förra inleds med ristarformeln ÞórulfR ræit 
»Torulv skrev», vilken följs av en uppmaning att tyda runorna: Sá skal ráða 
rú[naR]… »Den skall tyda runorna…». I NIyR (2:234) antas denna upp-
maning hänga samman med inskriften på stenens andra sida, men enligt en 
undersökning av Aslak Liestøl 1963 (material i Runearkivet, Oslo) är läs-
ningen av runorna på denna sida felaktig. Liestøl läser i stället þorolr 
storols… och tolkar detta som (fvn.) Þórolfr Stórolfsson, vilket bör vara 
ristarens fullständiga namn. Mer osäkert är exemplet på DR 264 Hyby 1, 
Vismarslöv, Hyby socken i Skåne. Ristningen finns på en rest sten och är 
fördelad på två rader, där den ena omnämner att Þórðr hió rúnaR þási... 
»Tord högg dessa runor…», medan den andra lyder fulukui : a : huk * -..., 
vilket i DR:320 har tolkats som »Folkvi (el. Fullugi) ejer(?) Høj(by?)…». 
Om den första raden ursprungligen har innehållit en preposition och ett kort 
namn, bör den egentligen klassificeras som en ristarformel av typ A (se 
Bilaga 1) och den hör i så fall inte hit. 

Sö 213 Nybble, Överselö socken, inleds uppenbarligen med en ristar-
formel (Stæin hiogg Æsbiôrn, stæindan at vitum, bant með rúnum), medan 
uppdragsgivaren nämns först i den tredje satsen: ræisti Gylla at GæiRbiôrn, 
bóanda sinn. Inledningen av inskriften är i detta fall avfattad på vers, vilket 
säkert har bidragit till att ristarformeln fått denna placering. Det finns också 
ett exempel (U 161 Risbyle, Täby socken) där nästan hela inskriften består 
av en ristarformel (UlfR hiogg í Báristam æftiR Ulf í Skulhambri, mág sinn 
góðan) och där uppdragsgivaren nämns först i en kort sats i slutet: Ulfkæll lét 
haggva. Denna sten tillhör dock ett parstensmonument, där den andra stenen 
(U 160) bär en traditionell minnesinskrift. 

Ett till synes otvivelaktigt exempel på att en ristarformel av typ B har 
kunnat placeras först även i en minnesinskrift finns dock på U 284 Torsåker, 
Hammarby socken: Svæinn rísti rúnaR þessaR. Kætill(?) lét haggva ok 
Manni/Máni. ÞæiR létu haggva æftiR Gunna, faður sinn. Man bör här lägga 
märke till att inskriften i övrigt är mycket omständligt formulerad. Om denna 

                                                      
175 DR 264, Ög N288, Sö 213, U 161, U 284, N 160. Till dessa kommer U 116, som jag på 
grund av de motstridiga uppgifterna i inskriften har placerat i grupp 3. 
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inskrift och det eventuella sambandet med U 116 Älvsunda, Eds socken, som 
eventuellt också skall räknas hit, se avsnitt 4.4.2. 

I 19 vikingatida minnesinskrifter som har räknats till grupp 1–2 har 
ristarformeln en annan placering i texten än sist eller först.176 Tendensen är 
dock att den ofta står mot slutet av inskriften, men att den följs av ytterligare 
en eller ett par satser. Om man bortser från de fall där den efterföljande 
texten utgörs av ännu otolkade runföljder, kan man på innehållsmässiga 
grunder urskilja två dominerande texttyper.177 Den ena innehåller informa-
tion som rör själva minnesmärket. Detta kan gälla vissa moment i framställ-
ningen av detta som t.ex. VíR sóttum stæin þenna norðr í Balas[tæ]in 
(Hs 14), Gunni ræisti stæinhall þessa (U 170†) och Hagbarðr gærði bró 
(U 1041), men också texter med anknytning till dess framtida öden. På Gla-
vendrupstenen (DR 209) finner man t.ex. efter ristarsignaturen en skyddsfor-
mel för själva inskriften – Þórr vígi þási rúnaR »Tor vige dessa runor» – och 
en lång förbannelse riktad mot en eventuell åverkare av stenen: At rita sá 
verði es stæin þannsi ailti eða aft annan dragi »Varde till en ’räte’ den som 
förstör(?) denna sten eller drar den till minne av någon annan».178 En lik-
nande förbannelse till skydd för monumentet tycks även ha följt direkt efter 
ristarformeln på DR AUD1996;274 Bjerring kirke, men här återstår endast 
brottstycken av texten. Stoklund (1997b:60) har återgivit denna del som Stén 
… ú-iltr/viltr(?) óR stað, æn … »Stenen … fra sin plads, men(?) …». Även 
på den mycket fragmentariska DR 37 Egtved har ristarformeln Ræist … 
[br]óðiR æft bróður »Ristade … broder efter broder» sin plats någonstans i 
mitten av texten och den följs av en defekt sats, där själva stenen står som 
subjekt: Stæinn sási skarni … (beträffande det otolkade ordet se DR:712 
med hänvisn.). I den långa inskriften på G 203 Hogräns kyrka är uppgifterna 
om framställningen av monumentet placerade i olika delar av texten. Unge-
fär i mitten får man veta att GæiRviðr lagði ormáluR »Gairvid lade orm-
slingorna», följt av det dunkla NæmR innti úR (se 7.2.3.3), medan uppgifterna 
om vilka som har ristat runorna först kommer i inskriftens slut. Det är dock 
påfallande att hela det parti som finns mellan dessa utsagor rör monumentet: 
Sigmundr [ha]fiR slíku unnit kumbl. Karlmannum þet eR ... kunn. Hér mun 
standa stæinn at mærki, biærtr á bergi, en bró fyriR »Sigmund har på så sätt 
åstadkommit vården. För män är det ett känt minnesmärke. Här skall stenen 

                                                      
176 DR 37, DR 209, DR AUD1996;274, DR NOR1988;5, G 203, Vg 119, Ög 64, Vs 24, 
U 170†, U 519, U 654, U 884, U 1039, U 1041, U 1139, U Fv1946;258, Gs 11, Hs 14, 
N 237†. Till dessa kommer inskriften på ett lösföremål (U Fv1912;8 Sigtuna). 
177 Till de otolkade runföljderna räknar jag isikuþ U 519, þaiR---- U 1139, skibi * fa"sti 
U Fv1946;258 liksom det omtvistade þasataimunt på Gs 11. Även på Vg 119 är den text 
som antas följa efter ristarsignaturen ännu till största del otolkad, även om vissa ord sannolikt 
har genomskådats (t.ex. kunnR ok liúss). På U 519 och U 1139 står dessa runföljder i 
huvudslingan direkt efter ristarformeln. I de tre övriga inskrifterna är den sista satsen avskild 
från ristarformeln genom att den är placerad på ett annat ställe på skriftytan. 
178 Beträffande de svårtolkade orden rita och ailti se Lerche Nielsen 1998b:198 f. med 
hänvisn. 
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stå som märke, lysande på berget, bron invid den» (Svärdströms tolkning i 
GR 2:179, jfr Snædal 2002:79). 

Den andra dominerande texttypen innehåller uppgifter som avser den per-
son som monumentet har tillägnats: Iúta sunu (Ög 64), Es kunni val knærri 
stýra (U 654), Kætillaug/Kætillauga hét kvinna hans, ok Víælf/VíælfR 
(U 1039), SigmundaR vaR [Óðin-Dísa] systiR góð (Vs 24). Att inskriften på 
Hassmyrastenen (Vs 24), där både ristarformeln och den följande texten 
ingår i ett versifierat parti, har varit noggrant planerad råder det inget tvivel 
om. I de övriga tre fallen måste man däremot överväga om det inte rör sig 
om uppgifter som har lagts till i ett sent skede av ristandet. Detta antyds inte 
minst av att både exemplen på U 654 och U 1039 grammatiskt lika väl kan 
avse stenens ristare. På U 654 är dessutom denna sats placerad i en särskild 
slinga nedtill på stenen. Beträffande appositionen iuta + sunu + på Ög 64 
har den trots huvudordets form av vissa forskare (t.ex. Wessén 1966:20) 
tolkats som en bestämning till ristarnamnet. Det rimligaste är dock att det rör 
sig om en ackusativform och att appositionen skall knytas till den döde. Att 
ristaren här använt den ålderdomliga formen sunu kan bero på att han 
särskilt har velat understryka detta samband (se vidare diskussion i Bilaga 
1). 

Vid sidan av de ovan nämnda grupperna har vi endast ett fåtal och 
dessutom ganska osäkra exempel på andra texttyper.179 På stenkorset N 237† 
Sele, Bore sogn, skall ristarsignaturen om man får tro Olsens restituerade 
text, ha följts av en böneformel samt möjligen också en uppmaning till 
läsaren att tyda texten. De senare har dock haft sin plats på baksidan av 
korset och den antagna ristarsignaturen har alltså stått sist på framsidan. 
U 884 Ingla, Skogstibble socken, består av ett stenblock med ristning på tre 
sidor. Framsidan innehåller resarformeln, medan den vänstra sidan upptas av 
en ristarformel. På den högra sidan finns en troligen ofullbordad inskrift, där 
endast …þæiR (el. þáR) v[áRu]… kan urskiljas. Här saknar vi möjlighet att 
avgöra vilka personer som avses och om denna text verkligen skall läsas 
efter ristarformeln. Att placeringen av ristarformeln kan ha påverkats av att 
stenen har ristats på flera sidor framgår även av Hs 14 Malsta, Rogsta 
socken. Ristarformeln och den följande uppgiften om varifrån stenen har 
hämtats avslutar här texten på framsidan av stenen, medan inskriften på ste-
nens smalsida introducerar ett nytt tema, nämligen en redogörelse för de 
egendomar som den som stenen är tillägnad har förvärvat under sin livstid.180 

Placeringen av ristarformeln i runtexter ristade på olika typer av monu-
ment måste även jämföras med den placering som samma formel har på lös-

                                                      
179 Bland inskrifterna i grupp 3 finns även några möjliga exempel. På DR 6 Slesvig har den 
eventuella ristarformeln följts av en nekrolog samt möjligen också en böneformel, vilka har 
varit placerade på kanten av stenen. Tolkningen och placeringen av runföljden hiuk * asur på 
Sö 196 har diskuterats i 4.4.4. 
180 Det bör nämnas att ungefär en tredjedel av de här behandlade stenarna faktiskt har inskrift 
på mer än en sida: DR 209, Vg 119, U 884, U 1039, Hs 14, N 237†.  
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föremål. Exemplen är här förhållandevis få, mest beroende på att texterna i 
regel är korta och sällan innehåller någon mer text än just en ristarformel. 
Några iakttagelser kan dock göras. Att ristarformeln står sist i inskriften kan 
endast säkert beläggas från Forsaringen (Hs 7). Ristarformeln på spjutspet-
sen från Svenskens i Endre socken (G 225) brukar vanligtvis läsas efter den 
del av texten som anger ägaren till spjutet, men såsom inskrifterna är an-
bragda på spjutet går det egentligen inte att avgöra ordningen mellan dessa 
(se avbildning i v. Friesen 1942:35). I fyra vikingatida inskrifter verkar en 
ristarformel inleda inskriften. Denna har dock skiftande utformning: RúnaR 
iak rísti á (h)rækianda(?) træ (DR SCHL3 Stadt Schleswig), Hér rísti ek þæR 
berg, Bófi, meðr… (Öl SAS1989;43 S. Kvinneby), Sá(?) rísti sá át(?) sumar-
langan dag... (N A283 = N 831 Trondheim) och ...-þ : þu : uur : uur rísti 
rúnaR… (Br E13 St Albans I). Det tredje alternativet, där ristarformeln både 
föregås och efterföljs av text av annan typ förekommer endast i ett säkert 
exempel, nämligen på koppardosan från Sigtuna (U Fv1912;8). Satsen En 
Værmundr fáði rúnaR þessaR avslutar här visserligen den rad som följer 
kanten på dosans lock, men inskriften fortsätter med den bekanta drottkvätt-
strofen längs den övre kanten på själva dosan (se avbildning i v. Friesen 
1912:9). Möjligen skall man till denna grupp också räkna silveramuletten 
från Englyst, Østermarie sogn (DR AUD1999;288), där B-sidan måste läsas 
i följande ordning: sua ristaR ... aki reist b!i-rkrunaR auk ... £aR heil!i Svá 
ristR(?) … Áki(?) ræist biargrúnaR ok… heilli. »Så ristar(?) … Åke(?) ristade 
skyddsrunor och … lycka(?)» (se Bilaga 1). Det är dock möjligt att det av-
slutande ordet på något sätt hänger ihop med ristarformeln och den hamnar i 
så fall sist även i denna inskrift. 

Om man skall utvärdera undersökningen av ristarformlernas placering i 
de vikingatida runtexterna, kan man konstatera att positionen i inskriftens 
slut har varit mycket fast, särskilt i minnesinskrifterna i sten. Avvikelserna är 
ytterst få och verkar dels bero på att inskriften har fått en annorlunda form, 
t.ex. genom att vara versifierad som på Sö 213 eller Vs 24, dels på att de 
uppgifter som följer efter ristarformeln har varit nära knutna till monumen-
tet, varför denna placering måste ha framstått som naturlig. I de fall där man 
finner uppgifter om den som stenen har tillägnats, har dessa i flera fall karak-
tären av sent tillkomna tillägg. 

Av visst intresse är att hälften av de få monumentinskrifter som har ristar-
formeln först inte innehåller någon minnesinskrift, utan i stället en text med 
ett annat syfte. I det medeltida runmaterialet är en sådan placering av ristar-
formeln ingalunda någon sällsynthet. Den är dock inte särskilt frekvent bland 
monumentinskrifterna, även om man kan finna enstaka exempel som N 157 
Flatdal kirke: (fvn.) Ôgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan Guð, 
at hann taki viðr sál Gamals, er þessi steinn liggr yfir. Däremot är det 
relativt vanligt att mera tillfälliga inskrifter på kyrkväggar och föremål inleds 
med en uppgift om vem som har ristat runorna. Som exempel kan nämnas 
den berömda inskriften N 170 i Vinje kyrka: (fvn.) Sigurðr Jarlssonr reist 



 169 

rúnar þessar laugardaginn eptir Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi 
eigi ganga til sættar við Sverri fôðurbana sinn ok brœðra eller N 258 från 
Talgje kirke: (fvn.) Þessar rúnar reist Eindriði prestr Jónssonr, ok biðið 
fyrir mik. En liknande ordning mellan ristarformeln och den övriga texten 
kan man även finna i inskrifter på lösföremål, som en liten träkniv från 
Bergen (N 291), där texten på den ena sidan lyder: (fvn.) Hákon reist mik, 
[…] en sveinninn á mik. Man skulle därför kunna spekulera om den 
inledande ristarformeln på vikingatida inskrifter som t.ex. Oklundahällen 
och Skeistenen avslöjar en textdisposition som har varit mer frekvent i ett 
vardagligt bruk av runskrift. En sådan tanke får ett visst stöd av de fåtaliga 
lösföremålsinskrifterna från vikingatid, där denna placering av ristarformeln 
är något vanligare än i de övriga positionerna. Möjligen har det i denna typ 
av inskrifter varit viktigt att tidigt fastslå vem som var avsändaren, varför 
ristarformeln också placerats först. 

De ovan nämnda iakttagelserna kan även få en viss betydelse för bedöm-
ningen av ett par av de inskrifter, som nämndes inledningsvis och där det var 
tveksamt i vilken ordning inskriften skulle läsas. På U 707 från Kungs-
Husby kyrka är det inte så konstigt att finna satsen Hér man standa stæinn 
næR brautu placerad efter ristarformeln, eftersom denna innehåller informa-
tion som rör själva monumentet. På runstenen från Gursten (Sm 144) kan in-
skriften snarast karakteriseras som en sorts åtkomsthandling. Det rör sig 
alltså inte om en minnesinskrift och det är då tilltalande att i likhet med v. 
Friesen faktiskt läsa ristarformeln först. 

6.2 Ristarformelns grafiska utformning 
En av mina frågeställningar handlar om huruvida det finns några mönster i 
placeringen av ristarformeln på ristningsytan och om man kan utläsa någon 
särskild avsikt eller mening ur denna. En sådan undersökning är av vikt med 
hänsyn till Anders Andréns (2000) hypotes om att placeringen av ristarfor-
meln skulle vara beroende av i vilket förhållande ristaren har stått till sin 
uppdragsgivare. Det är också av intresse i vilken utsträckning ristarformeln 
har gjorts särskilt framträdande med hjälp av andra grafiska uttrycksmedel 
som t.ex. avvikande skiljetecken, annorlunda runformer, ändrad skriftrikt-
ning eller lönnskrift. 

6.2.1 Ristarformelns placering på skriftytan 
Endast monumentinskrifter med ristarformler som står vid sidan av en annan 
text (typ B) är i detta sammanhang intressanta och jag kommer i första hand 
att behandla de exempel som tillhör de säkra grupperna (1–2). De formler 
som har en alternativ klassificering A eller C har inte medtagits i detta fall. 
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Däremot kommer vissa jämförelser med gruppen av möjliga ristarformler 
(grupp 3) emellanåt att göras. 

Det verkar rimligt att dela materialet i två delar. Den första utgörs av de 
ristarformler som står i samma slinga eller rad som huvudinskriften, medan 
den andra delen utgörs av de fall där ristarformeln fått en avvikande place-
ring.181 En genomgång av samtliga vikingatida minnesinskrifter med signatur 
visar att det i huvudsak endast förekommer tre alternativa placeringar. Ru-
norna kan ha ristats i en separat slinga, med fristående runor utanför huvud-
slingan eller i korset. Jag kommer därför att dela upp materialet i fyra grup-
per: 1) huvudslingan, 2) separat slinga, 3) fristående runor, 4) i korset. 

Ibland kan en signatur formellt tillhöra två grupper. Så är t.ex. fallet på 
Sö 214, där ristarnamnet bali * står i slutet av huvudslingan, men där resten 
av signaturen (risti [!r£u]£niR þisaR x) är ristad med fristående runor på ste-
nens mittyta. I sådana fall har jag valt att klassificera exemplet efter var 
signaturen börjar, oavsett hur mycket av den följande texten som har en 
annan placering. Ristarsignaturen på Sö 214 räknas alltså som tillhörande 
huvudslingan, även om den större delen av denna sats faktiskt står på stenens 
mittyta. Ett annat problem är stenar som är ristade på flera sidor, och där 
man t.ex. kan tveka om man har att göra med en huvudslinga och en separat 
slinga eller om man skall räkna med två huvudslingor. Här har jag låtit 
fördelningen av texten styra. För att en ristarsignatur i dessa fall skall räknas 
som tillhörande någon av grupperna separat slinga, fristående runor eller i 
korset, måste signaturen utgöra den enda texten på denna sida av stenen. Så 
fort det finns annan text som inte har direkt sammanhang med signaturen, 
har jag valt att betrakta den som tillhörande huvudslingan, eftersom signa-
turen i detta fall inte är klart avskild från den övriga texten. Ett sådant exem-
pel finns på U 44 Törnby, Skå socken, där den ena smalsidan av stenen upp-
tas av en åttaformig slinga med inskriften asker : -- bu-a : --- : en : snari : 
iak Ásgærðr [at] bó[nd]a [sinn]. En Snari hiogg. Visserligen är denna slinga 
betydligt mindre än den runslinga som finns på stenens framsida, men 
eftersom en sekundär resarformel här får samsas med signaturen, kan man 
inte säga att den senare står separat. Jag har också valt att bortse från de få 
tillfällen då ristarformeln upptar en egen sida av stenen, men är utformad 
efter princip BI, dvs. innehåller en dedikation. I dessa fall kommer nämligen 
ristarformeln att närma sig en resarformel och den kan läsas som en själv-
ständig utsaga, även om det finns en resarformel på en annan sida av stenen. 

En genomgång av samtliga vikingatida monumentinskrifter som kan 
inkluderas i denna undersökning (277 stycken) visar att placeringen i huvud-
slingan är den absolut vanligaste (se Tabell 16). Detta förekommer i 201 fall. 
I ett tjugotal av dessa inskrifter finner man en kombination, där signaturen 

                                                      
181 I de fall där ristningen endast består av raka rader kan det dock ibland vara av intresse om 
ristarformeln inleder en ny rad, vilket tyder på att denna delvis är separerad från huvudtexten. 
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börjar i huvudslingan för att sedan fortsätta antingen med fristående runor, i 
korset eller i ett separat runband. 

Att ristarsignaturen står i en separat slinga förekommer i 35 ristningar. I 
mer än hälften av fallen är denna slinga placerad på stenens mittyta. Ofta 
finns anledning att anta att denna slinga har ingått i ristningens ursprungliga 
design. De senvikingatida runstenarna med bildstensform på Gotland har 
t.ex. ofta ett eller ett par vågräta runband på mittytan strax nedanför stenens 

Tabell 16. Ristarformelns placering på ristningsytan i vikingatida inskrifter av typ 
B:1–2 fördelade på landskap. 

 Huvud-
slingan 

Separat 
slinga 

Utanför 
slingan 

I korset Summa 

Danmark  
Sönderjylland  –  –  1  –  1 

Nordjylland  3  –  –  –  3 
Fyn  2  –  1  –  3 

Lolland-Falster  –  –  –  –  – 
Själland  1  –  –  –  1 

Skåne  –  –  –  –  – 
Bornholm  2  –  –  –  2 

Sverige      
Småland  1  –  2  –  3 

Öland  2  1  –  1  4 
Gotland  2  3  1  –  6 

Västergötland  2  1  2  –  5 
Östergötland  5  2  –  –  7 

Södermanland  24  2  3  1  30 
Västmanland  4  1  1  1  7 

Uppland  139  21  19  6  185 
Gästrikland  3  –  –  –  3 
Hälsingland  2  2  –  1  5 

Medelpad  2  2  –  –  4 
Jämtland  1  –  –  –  1 

Norge      
Vestfold  –  –  –  –  – 

Telemark  2  –  –  –  2 
Vest-Agder  1  –  –  –  1 

Rogaland  1  –  –  –  1 
Hordaland  –  –  –  –  – 

Brittiska öarna       
Isle of Man  2  3  1  –  6 
Irland  1  –  –  –  1 
Summa  202  37  31  10  280 
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markerade huvud och dessa har ibland använts för ristarsignaturen. Så är 
fallet på G 136†, G 200 och G 276, och man kan misstänka att det funnits 
ytterligare ett par exempel bland de stenar som har förts till grupp 3. En lik-
nande placering av ristarsignaturen i ett vågrätt textband på stenens mittyta 
finns bl.a. på U 678, signerad av Fot. Slingan bildar här samtidigt underlag 
till den ryttarframställning som finns på stenen och bör därför ha varit 
planerad från början (se UR 3 pl. 37). I andra ristningar tyder slingans place-
ring på att det mera rör sig om improvisation. Som exempel kan nämnas 
Sö 333, där större delen av signaturen står i ett kort, något snedställt runband 
till vänster på stenens mittyta. Det sista ordet har dock inte rymts i run-
bandet, utan står fritt på stenytan (se SöR pl. 169). 

Några ristare har använt en separat slinga placerad nedanför huvudrist-
ningen, vilket bl.a. förekommer hos ristare som Gudfast (U 1116†), Ingulv 
(U 1052), Åsmund (U 824) och Öpir (U 940, U 1022 och U Fv1976;107). I 
flera fall kan denna placering vara planerad från början, medan det i andra 
fall kanske mer beror på tillfälligheter. Till de senare hör U 1052, där run-
slingan följer undersidan av skrovet på en skeppsbild nedtill på stenen (se 
UR 4 pl. 74). En motsvarande placering av en ristarsignatur upptill på stenen 
är däremot mycket ovanlig. Det enda säkra exemplet tycks utgöras av 
Sö 139, där ristarna har använt ett bågformigt runband, som vilar ovanpå 
toppen av huvudslingan (se SöR pl. 64). 

I ett tiotal fall står signaturen i en separat slinga som följer någon del av 
huvudslingan. Även i detta fall kan det säkert emellanåt ingå i inskriftens 
ursprungliga planering, men man måste också räkna med att det kan röra sig 
om mer improviserade tillägg. 

Att hela signaturen har ristats med fristående runor förekommer 31 gånger 
och man finner här i stort sett samma typer av placering som när signaturen 
står i en separat slinga. I ungefär hälften av fallen har signaturen fått sin plats 
på stenens mittyta. En placering nedanför eller ovanför huvudslingan är rela-
tivt ovanlig. Det förra förekommer i tre ristningar (U 226, U 334 och U 721), 
det senare endast en gång (U 1067). När det gäller signaturer ristade med fri-
stående runor verkar det sannolikt att deras placering för det mesta är av en 
ganska tillfällig karaktär. Ett tydligt exempel finns på U 750, där Balle för 
sin signatur har utnyttjat ett ledigt utrymme invid stenens vänstra kant (se 
UR 3 pl. 79). När han här hade fullbordat runorna * bali * rist fanns det inte 
utrymme för någon ytterligare runa, eftersom platsen var spärrad av det sista 
ordet sin * i huvudinskriften, som också hade fått sin plats utanför slingan. 
Balle har då helt enkelt hoppat över detta ord och tillfogat den avslutande i-
runan och det sista skiljetecknet på den lediga ytan nedanför. Att bruket av 
fristående runor för ristarsignaturer många gånger beror på platsbrist framgår 
också av det tjugotal exempel där signaturen börjar i huvudslingan eller i en 
separat slinga, men där de sista runorna på grund av platsbrist har fått sin 
plats på den fria stenytan. 



 173 

Ristarsignaturer som har placerats i korset på stenen förekommer i 10 in-
skrifter.182 Sex av dessa finns i Uppland, medan det i övrigt rör sig om sprid-
da exempel från Öland, Södermanland, Västmanland och Hälsingland. Före-
teelsen är alltså ovanlig, men tycks ha en ganska klar koppling till Mälar-
dalen. Av de sex uppländska exemplen är dock fyra (U 74, U 208, U 454 och 
U 669†) knutna till en och samme ristare, nämligen Visäte.183 Det går dock 
inte att utifrån detta dra några speciella slutsatser om denne ristare. En 
närmare granskning av hans ristningar visar nämligen att han även har an-
vänt utrymmet i korset för annan typ av text. På den signerade U 454 står 
t.ex. namnet sefari Sæfari som (troligen) utgör en fortsättning av resar-
formeln i den nedre delen av korset, medan signaturen har fått sin plats 
överst i samma kors. Ytterligare exempel kan även hämtas från stenar som 
har attribuerats till Visäte.184 Slående är att det i samtliga fall rör sig om ord 
eller delar av ord, som tillhör satser som har påbörjats i huvudslingan. Även 
om tre av dessa utgörs av böneformler och den fjärde består av en nekrolog, 
är det svårt att tänka sig att Visäte skulle ha tillmätt platsen i korset någon 
särskild betydelse. Intrycket är i stället att det har utnyttjats i brist på skriv-
utrymme. 

Andréns hypotes om en djupare mening bakom placeringen av ristarsig-
naturen kan prövas genom en separat undersökning i Uppland, där ju signa-
turerna är mycket frekventa. Jag har för undersökningen valt att använda de 
fyra hypotetiska ristargrupper som redovisas i avsnitt 3.3.4. I den första 
gruppen finner vi ristare som bara har signerat en eller ett par kända stenar, 
medan den sista gruppen utgörs av ristare med mer än 10 signerade stenar. 
Även om denna indelning utgår från antalet signerade stenar hos respektive 
ristare och benägenheten att signera har varierat från ristare till ristare, så 
borde ändå indelningen grovt kunna spegla olika typer av ristare. Det är 
knappast för djärvt att anta att grupp 1 till största delen innehåller ristare som 
arbetat mera tillfälligt, medan vi i grupperna med högre nummer bör möta de 
mer professionella ristarna. Resultatet av undersökningen redovisas i Tabell 
17 nedan. Som framgår av tabellen står signaturen i huvudslingan i 69–78% 
av fallen i samtliga grupper, vilket ligger nära medelvärdet för alla fyra 
                                                      
182 Öl 28, Sö 46, Vs 20, U 74, U 208, U 454, U 669†, U 1179, U Fv1992;156, Hs 10. Dess-
utom finns fyra exempel där signaturen börjar i huvudslingan, men avslutas i korset (Sö 215†, 
Sö 218, U 479, Hs 21). Även i ytterligare några fall där jag har räknat med att signaturen står i 
en separat slinga finns en relation till ett kristet kors. På U 1144 står t.ex. signaturen i ett lod-
rätt textband som bryts av det centralt placerade korset, och på U 97† skall ristarens signatur 
enligt den enda kända avbildningen ha funnits i en kort lodrät slinga direkt under korset (se 
UR 1:130 fig. 78). I det senare fallet kan man inte utesluta att det kan ha rört sig om korsets 
fot. Ännu ett exempel har funnits på U 1102†, där den övre änden av den åttaformiga slingan 
som bär ristarsignaturen har avslutats med ett kors (se UR 4:426 fig. 380). 
183 Dessutom bör nämnas U 236, där Visätes signatur visserligen står i ett separat textband, 
men där detta har ett nära samband med det kors som är bildat av rundjurets svans. 
184 U 180: hn to i ui (i korset:) b£u!rkum Hann dó í Víborgum; U 293: koþ hi-lbi + (i korset:) 
ant ' hns ' Guð hialpi and hans; U 453: ku- (i korset:) hialbi ant (fristående:) hans Gu[ð] 
hialpi and hans; U 613 kuþ hialbi + salu (i korset:) hans ' Guð hialpi sálu hans. 
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grupperna tillsammans (76%). Slående är att ristargrupp 1 och 4 får nästan 
exakt samma värden. Om Andréns hypotes vore riktig borde man förvänta 
sig en större andel av alternativa placeringar i de grupper som omfattar rista-
re med ett större antal signerade ristningar, men så är uppenbarligen inte fal-
let. När det gäller de övriga placeringarna finns en viss variation, men det är 
tveksamt vilken betydelse denna skall tillmätas. Den höga procentandelen 
för placeringar i korset som kan iakttas i ristargrupp 3 beror t.ex. på att 
Visäte tillhör denna grupp. 

Det kan också vara värt att undersöka om det kan finnas en kronologi i 
placeringen av ristarsignaturen med utgångspunkt från Gräslunds daterings-
metod. Jag har utgått från de dateringsförslag som finns tillgängliga i Sam-
nordisk runtextdatabas. För att slippa smågrupper med ristningar som upp-
fattas som övergångsformer (t.ex. Pr 3–4) har jag i dessa fall fört ristningen 
till den stilgrupp som nämns först. Resultatet av undersökningen redovisas i 
Tabell 18. 

Eftersom man gärna skulle förvänta sig ett mindre inslag av professio-
nella runristare i de äldsta stilgrupperna, borde andelen placeringar i huvud-
slingan här vara fler än i de andra grupperna. Resultatet blir dock närmast 
det motsatta, och man noterar här den lägsta andelen ristningar där signa-
turen har denna placering (64%). En närmare granskning av de 11 ristningar 
som har klassificerats som Pr 1 visar dock att flera av stilbestämningarna är 
tveksamma. Tre av ristningarna (U 70†, U 405 och U 532) härrör från Tor-
björn skald och borde nog snarare tillhöra Pr 2 (se Källström 1999:101 f.). 
Samma sak gäller troligen en försvunnen ristning av Arbjörn (U 682†). 
Tveksam är också stilbestämningen av den fragmentariska U 896 som bär 
ristarnamnet Öpir. Utesluter man dessa fem förändras dock inte andelen rist-
ningar med signaturen i huvudslingan nämnvärt, eftersom de fortfarande 
utgör 4 av 6 möjliga (67%). 

Det är uppenbart att man inte kan dra några generella slutsatser om 
runristarens sociala roll utifrån hur ristarsignaturen har placerats på stenytan. 
Däremot är det väl inte uteslutet att det i enstaka fall kan ha legat en något 
djupare tanke bakom valet av placering. Det är t.ex. säkert ingen tillfällighet 

Tabell 17. Ristarsignaturens placering efter hypotetiska ristargrupper i de upp-
ländska inskrifterna med ristarsignaturer av typ B:1–2. 

Ristargrupp 1  
(1–2 ristn.) 

2  
(3–5 ristn.) 

3  
(6–10 ristn)

4  
(>10 ristn.) 

Medel-
värde 

Huvudslingan 36 78% 18 69% 23 74% 60 77% 137 76% 
Sep. slinga 5 11% 5 19% 2 6,5% 9 12% 21 11% 
Fristående 5 11% 3 12% 2 6,5% 8 10% 18 10% 
I korset 0 0% 0 0% 4 13% 1 1% 5 3% 
Totalt 46 100% 26 100% 31 100% 78 100% 181 100% 
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att Fots ristarsignatur på den monumentala U 678 står i ett vågrätt textband 
ungefär mitt på stenen, där ingen kan undgå att läsa hans namn. 

6.2.2 Avvikande grafisk utformning 
Förutom placeringen på skriftytan har ristaren haft möjlighet att framhäva 
ristarsignaturen genom en från texten i övrigt avvikande grafisk utformning. 
Detta har kunnat ske på olika sätt, t.ex. genom annorlunda skiljetecken eller 
genom att använda stuprunor och vändrunor. I vissa fall har ristaren också 
bytt skriftriktning och några gånger förekommer olika varianter av lönn-
skrift. 

6.2.2.1 Skiljetecken 

Skiljetecknen i runinskrifterna har uppenbarligen inte bara haft till uppgift 
att markera ordskillnad, utan de kan ibland också peka ut inskriftens början 
genom att ristaren har använt ett avvikande skiljetecken. Detta bruk är bl.a. 
känt från den uppländske runristaren Torbjörn och det är inte helt ovanligt i 
de sörmländska runinskrifterna (se Källström 1999:90). Att ristarsignaturen 
har markerats på ett liknande sätt är däremot ganska sällsynt, men det finns i 
materialet ett antal fall som knappast kan bero på tillfälligheter. På U 746 
Hårby, Husby-Sjutolft socken, förekommer t.ex. i stort sett bara punktformi-
ga skiljetecken, men just framför sitt eget namn har ristaren Torgöt använt 
ett skiljetecken i form av ett kryss. Liknande exempel finns också på U 629 
(Torfast), U Fv1976;104 (Likbjörn) samt möjligen på Gs 4† (Öpir). Signatu-
ren på Sö 333 (Äsger, om namnet se 8.1.1) har sin plats i ett lodrätt textband 
på stenens mittyta och föregås och avslutas med ett kryssformigt skiljetec-
ken, medan de övriga skiljetecknen för det mesta består av en enkel punkt.  

Ett annorlunda bruk finns på U 948 Danmarks by, Fålebro, Danmarks 
socken, där skiljetecknen i huvuddelen av inskriften består av kryss, medan 
de i den avslutande ristarsignaturen har formen av korta lodräta streck. Ru-
norna står samtidigt tätare i denna del av inskriften och det kan därför inte 
uteslutas att valet av skiljetecken helt enkelt beror på platsbrist.  

Tabell 18. Placering av signaturen på de uppländska runstenarna fördelade på Gräs-
lunds stilgrupper Pr 1–5.  

Ristargrupp Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 
Huvudslingan 7 64% 9 82% 34 72% 58 76% 12 80% 
Sep. slinga 1 9% 1 9% 8 17% 8 10,5% 0 0% 
Fristående 3 27% 1 9% 2 4% 8 10,5% 3 20% 
I korset 0 0% 0 0% 3 7% 2 3% 0 0% 
Totalt 11 100% 11 100% 47 100% 75 100% 14 100% 
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6.2.2.2 Stuprunor och vändrunor 

Om man undantar användningen av lönnskrift (se nedan 6.2.2.4), finns 
egentligen inga säkra exempel på att en ristare i signaturen har bytt tecken-
system. Däremot har vissa ristare valt att vända eller stupa runorna eller änd-
rat skriftriktning i denna del av texten. Ett välkänt och ofta anfört exempel 
finns på U 1034 Tensta kyrka, där signaturen ybir risti är ristad med stup-
runor om man följer läsriktningen för resten av texten (Åhlén 2004:87). Be-
traktar man däremot runslingan från motsatt håll verkar det rimligare att upp-
fatta tecknen som vändrunor (jfr Thompson 1975:34), och förmodligen är 
det också så som ristaren har avsett att de skall läsas. Ett exempel på motsatt 
tillvägagångssätt finns på U 887 Skillsta, Skogstibble socken, där huvudde-
len av inskriften är ristad med vändrunor, medan runorna i själva signaturen 
är rättvända. Dessa har samtidigt motsatt läsriktning i förhållande till huvud-
texten. 

En genomgång av samtliga signaturer visar att användningen av vänd-
runor för att markera ristarsignaturen annars är mycket ovanlig. Att hela sig-
naturen är ristad med denna typ av runor verkar förutom på den ovan näm-
nda U 1034 endast kunna beläggas på U 919 Blacksta, Jumkils socken.185 Till 
dessa kommer U 1064† Nyvalla, Viksta socken, där endast slutet av signatu-
ren är känd: [... risti runaR * þisr]. U 1034 har det enda exemplet där sig-
naturen står i samma slinga som huvudtexten. På U 919 har ristaren använt 
en separat slinga som följer den högra kanten av stenen, medan signaturen på 
U 1064† har varit ristad med fristående runor på stenens mittyta.  

Förutom de nämnda inskrifterna finns ytterligare sex, där endast en eller 
ett par ord av signaturen står med vändrunor stupade i förhållande till den 
övriga texten.186 Två gånger rör det sig om ristarnamnet (U 122† och U 729), 
en gång om ristarnamn + verb (U 884), en gång om verbet som står utan ob-
jekt (U 376) och två gånger om objektet (U 913 och U 1041).187 Det verkar 
ganska osannolikt att användningen av vändrunor i detta sammanhang skulle 
ha någon speciell betydelse. Det avgörande är sannolikt i stället att runsling-
an med signaturen ofta gör en böj och att ristaren har utnyttjat vändrunor för 
att läsaren skulle slippa läsa delar av inskriften uppochner. Denna förklaring 
har Stille (1999b:44) givit för exemplet på U 729 och han pekar på att denna 
användning av vändrunor även förekommer i andra delar av inskriften. 

Det finns också exempel på att enstaka tecken i signaturen har fått en av-
vikande utformning. Ett par sådana härrör från ristaren Balle. I signaturen 
bali * risi * stan * þinsa * på U 873 är den sista runan a en vändruna, och i 

                                                      
185 Hit skulle man även kunna räkna U 1011, om man vidhåller att det rör sig om en ristar-
formel (se dock 4.4.3). 
186 U 122†, U 376, U 729, U 884, U 913, U 1041. 
187 Till dessa kommer det synnerligen osäkra exemplet på U 638† (grupp B:3), där den run-
följd som möjligen återger ett ristarnamn har varit ristad med vändrunor, medan runorna i 
slutet har varit rättvända (se Bilaga 1). 
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[bal]i * [nr]ist... på U 699 skall runorna nr enligt äldre avbildningar ha ut-
gjorts av vändrunor (jfr dock Stille 1999b:36). Förmodligen har Balle även i 
dessa fall velat underlätta för läsaren. Svårare är att förklara varför den sista 
runan i signaturen ybiR ' iak på U 210 utgörs av en vändruna, som dessutom 
är stupad i förhållande till den övriga texten (se UR 1 pl. 132). Runans ställ-
ning verkar helt omotiverad och beror därför möjligen på att Öpir haft planer 
att låta inskriften börja nedtill till höger i runslingan. Runan k k har i så fall 
sitt ursprung i ett påbörjat f f, vilket är inskriftens första runa (i namnet 
finuiþr). En enstaka stupruna (t) förekommer också i ristarnamnet lfsten 
Hlífstæinn på U 1158. Runan står här mycket trångt, vilket talar för att det 
rör sig om en uteglömd runa som har lagts till i efterhand (se UR 4 pl. 134). 

 Ytterligare en inskrift med enstaka stuprunor är U 45, där signaturen är 
placerad i ett separat runband som följer insidan av den högra delen av sling-
an. Som Evert Salberger (1974) först har insett skall inskriften läsas suain 
iak Svæinn hiogg. Av de aktuella runorna utgörs u-runan och k-runan av 
stuprunor, medan s-runan har den spegelvända formen. Möjligen finns ett 
sorts system, där varannan runa är tänkt att vara en stupruna, men eftersom 
två av dessa tecken i så fall utgörs av i-runor, framgår inte denna princip sär-
skilt tydligt. Ett inslag av stuprunor finns också i signaturen på U 321, men 
dessa tycks ha till uppgift att vägleda läsaren i den lönnskrift som ristaren 
har använt (se 6.2.2.4). 

6.2.2.3 Annan skriftriktning 

Betydligt vanligare är att ristaren har markerat signaturen genom att använda 
en motsatt riktning mot huvudtexten, men utan att bruka vändrunor. I vissa 
fall beror detta på att ristaren har velat underlätta för läsaren. På G 113 Ardre 
kyrka, som bär inskrift på två sidor, står texten i ett slutet textband som följer 
stenens konturer. Signaturen likraibr + risti + runaR har här fått sin plats i 
den vågräta delen av runbandet nedtill på stenens baksida (se GR 1 pl. 63). 
Att den är ristad i motsatt riktning i förhållande till huvudtexten förklaras av 
att texten annars skulle hamna uppochner, vilket har skett med det sista ordet 
sen + på stenens framsida. Ett liknande tillvägagångssätt finner man när ris-
taren har utnyttjat ett tomt utrymme i runslingan framför början av huvudtex-
ten, ofta i rundjurets hals eller svans. Exempel finns bl.a. i ett par ristningar 
av Åsmund Kåresson (U 847 och U 986†), men förekommer annars mest hos 
mindre produktiva ristare som Tore (Sö 35), Fast (U 163), Ödmund (U 598 
och U 1132) och Örik (U 887).188 Även när signaturen står i inskriftens slut, 
kan ristaren ibland ha valt en motsatt riktning för denna del av texten. Detta 
förekommer bl.a. i två ristningar signerade av Öpir (U 279 och U 984†). Bå-
da inskrifterna börjar i rundjurets svans till höger på stenen, medan signatu-

                                                      
188 En liknande placering har den eventuella signaturen på U 825 (grupp 3). 
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ren skall läsas i motsatt riktning från huvudet, som finns till vänster.189 Ett 
liknande förhållande finns på den av Alrik signerade U 654, även om 
ristningen här består av två rundjur. I dessa tre inskrifter finns det alltså två 
ingångar till texten, och eftersom ristarsignaturen har fått sin plats vid run-
djurets huvud, kan den nog sägas vara mer framhävd än den normalt brukar 
vara. 

6.2.2.4 Lönnskrift 

Exemplen på att ristarsignaturen står med lönnskrift är mycket få. Mest be-
kant är kanske U 1165 Rotbrunna, Härnevi socken, där ristaren har ristat sitt 
eget namn (airikr) i ett lönnrunesystem med s.k. is-runor, medan han har an-
vänt ordinära runtecken för verbformen hiuk. På samma princip bygger 
lönnrunorna på ett trästycke från Trondheim (N A294 = N 828). Den nedre 
delen av runorna saknas, men Hagland (ms) har rekonstruerat de nio första 
som ulfr risti, vilket av allt att döma är riktigt. 

En annan typ av lönnskrift finner man på U 321 Skalmsta, Skånela sock-
en, där inskriften brukar återges som siutasirin * marnu * maþsi * eftiR * 
utulf (se Figur 6). Som Brate först har fastslagit (se UR 2:40), motsvarar de 
tre första runföljderna en sorts lönnskrift för Svæinn rísti rúnaR þessaR. 
Principen i den första runföljden är att man i huvudsak skall läsa varannan 
runa, först från vänster och sedan från höger. Resultatet blir suain risti. Den 
fjärde runan t är stupad. Denna runform kan endast förklaras om man tänker 
sig att ristaren avsett att läsaren efter att ha plockat ut runorna suain, byter 
plats så att han eller hon betraktar denna del av slingan upp och ner. Runan t 
kommer då att uppfattas som rättvänd. Att ristaren verkligen har tänkt så 
framgår av att runorna iri är förenade på ett sådant sätt att läsningsresultatet 
blir detsamma oavsett från vilket av de två hållen man ser runföljden. För de 
två återstående runföljderna marnu * maþsi skall man tydligen börja med 
mittrunan i resp. runföljd och läsa varannan runa åt höger och sedan åt 
vänster, där dock de två sista runorna hamnar bredvid varandra. Resultatet 
blir runam * þisam med m i stället för z. Tänker man sig att de runor som 
skall läsas från höger till vänster även skall betraktas som stuprunor blir 
läsningen i stället det förväntade runaR * þisaR. Ett problem med denna 
lösning är möjligen att s-runan får antas ha en annars okänd form, där den 
övre(!) stapeln saknas.  

En tredje variant av lönnskrift föreligger troligen på runbenet Br E13 St 
Albans I: …-þ : þu : uur : uur risti runaR. Enligt ett förslag av Barnes & 
Page (2006:326 f.) skall det röra sig om namnet (fvn.) Þórr. Denna tolkning 
är dock mycket osäker. Om man utgår från ett lönnrunesystem liknande det 
som finns belagt på N B443 (se Moltke 1985:133) och bortser från skilje-

                                                      
189 En ännu mer komplicerad läsordning finns på den av Öpir signerade U 922, där det verkar 
som om man skall byta läsriktning flera gånger (se UR 4:11). 
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tecknen skulle man kanske kunna läsa: …-þ + þ + uuu (=o) + r + uu (=þ) + 
r, vilket ger läsningen …-þorþr. Namnet Þórðr är visserligen välkänt, men 
eftersom detta ursprungligen sammansatta namn inte kan uppträda som efter-
led (se Salberger 1991) måste man i så fall anta att det har föregåtts av ett 
framförställt binamn av samma typ som i fvn. Koll-Þórðr, Skáld-Þórðr m.fl.  

På runblecket från Södra Kvinneby (Öl SAS1989;43) skall ristaren om 
man följer Börje Westlunds tolkning av partiet ha dolt början av inskriften 
genom att förse några av de inledande runorna med extra bistavar (Westlund 
1989:44 ff.). Den förgivna parallell som han anför från runblecken från Go-
rodische kan dock knappast åberopas, eftersom den bygger på en högst vill-

 
Figur 6. B-sidan av U 321 Skalmsta, Skånela socken, där ristarsignaturen till 
vänster delvis består av lönnskrift. Foto H. Faith-Ell 1940 (ATA). 
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korlig utläsning av runtecknen. Westlunds tolkning ger dock en mer otvung-
en mening än i de förslag som förutsätter att tecknen skall läsas som bind-
runor (se vidare Bilaga 1). 

Förutom de säkra exemplen på lönnskrift finns det även ett antal inskrif-
ter, där man har antagit en lönnskrift, men där denna vid närmare granskning 
måste avfärdas. Ett sådant finns på Lundstenen i Valbo socken (Gs 12). Jans-
son (i GsR:114) läser och tolkar här slutet av inskriften som runoR ritaR 
hu-msr »Rätta runor högg Åsmund» och följer då ett förslag av Sophus 
Bugge (i Brate & Bugge 1887–91:34 not 12) att den sista runföljden skall 
uppfattas som en slags lönnskrift för hiogg Ásmundr. Den oidentifierade 
runan i partiet betecknar Jansson (i GsR:115) som »oläslig», men menar att 
den »kan ha varit s eller kanske en binderuna au». Jag har i ett annat sam-
manhang (Källström 2002:29) hävdat att den sannolikaste läsningen i stället 
är £a!i och att runföljden i sin helhet bör läsas hu£a!imsr. Detta ger en möj-
lighet att uppfatta avsnittet på ett annat sätt. Enligt mitt förslag bör runoR 
ritaR hu£a!imsr antingen tolkas som RúnaR réttaR hvæim’s r[áðr] »Rätta 
runor för envar som tyder» eller RúnaR réttaR hvæim’s s[é]R »Rätta runor för 
envar som ser» (Källström 2002:29 ff.). Den förstnämnda tolkningen förut-
sätter att det sista ordet är kraftigt förkortat, den senare att en vokal har 
lämnats obetecknad. Båda egenheterna kan dock styrkas med exempel från 
andra ristningar av Åsmund. I alternativet RúnaR réttaR hvæim’s s[é]R har jag 
tidigare tänkt mig ett underförstått »härpå» eller att runsv. séa haft den mer 
specialiserade betydelsen ’betrakta’ (Källström 2002:32).  

Ytterligare en möjlighet som bör beaktas är betydelsen ’skjønne, forstaa, 
indse’ (Fritzner 3 s.v. sjá 5). Enligt språkproven hos Fritzner förekommer 
denna betydelse bl.a. i samband med lösning av gåtor i Hervararsagan: aldri 
varð þat enn, at ek sá eigi gátur þær, er fyrir mik váru upp bornar. I samma 
källa förekommer även uttrycket ráða gátu (se Fritzner 3 s.v. ráða 2), vilket 
kan tyda på att (fvn.) sjá och ráða här har brukats som synonymer. Slutet på 
Gs 12 kan i så fall också översättas med »Rätta runor för den som förstår». 

Varför vissa ristare har valt att använda lönnskrift i ristarformeln är svårt 
att avgöra. På Br E13 och N A294 = N 828, där det sannolikt rör sig om gan-
ska tillfälliga inskrifter på mindre sofistikerade skrivunderlag som ben och 
trä, kan man inte utesluta att lönnskriften har tillkommit på lek eller som en 
skrivövning. Beträffande runblecket från Södra Kvinneby måste däremot 
syftet vara ett annat, eftersom det rör sig om en amulett med en inskrift som 
har haft för avsikt att skydda dess bärare. De ord som enligt Westlunds tolk-
ning inleder inskriften är dock inte av den karaktären att man direkt förstår 
varför just dessa skulle behöva fördunklas genom tillägg av i sammanhanget 
meningslösa extra runor. En möjlighet är att det har varit en särskild poäng 
med att dessa runor saknade mening. En från folktron känd metod att skydda 
sig från onda makter var nämligen att lura dem att sysselsätta sig med en 
meningslös och olöslig uppgift (se Olsen i NIyR 5:153 f. med hänvisn.) och 
kanske är det just något sådant som Kvinnebyamulettens ristare har efter-
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strävat. Man kan jämföra med ett av runblecken från Köpingsvik, som inleds 
med en lång rad av märkliga runor och runliknande tecken (se avbildning i 
Gustavson 2004:64), som skulle kunna ha ett liknande syfte.190 

Betydligt svårare är det att ge någon rationell förklaring till lönnskriften 
på minnesstenarna U 321 och U 1165. I dessa fall bör det ju inte ha funnits 
någon anledning för ristaren att försöka dölja sitt namn, eftersom han då lika 
gärna kunde ha låtit bli att signera stenen. På U 1165 upptar också lönnskrif-
ten ungefär en femtedel av det tillgängliga skrivutrymmet inom runslingan, 
samtidigt som det förväntade släktskapsordet efter den dödes namn saknas. 
Resarformlen innehåller dock pluralformen »stenar» och vi kan därför räkna 
med en numera försvunnen parsten, som kan ha burit en kompletterande in-
skrift. Någon definitiv lösning går knappast att ge. Antingen har Erik uteläm-
nat släktskapsordet på U 1165 för att få rum med sin vidlyftiga signatur eller 
också är det just det överblivna utrymmet som har givit honom idén att fylla 
det med en platskrävande lönnskrift. Man skall kanske inte heller utesluta att 
båda ristarna har velat sätta sina läsare på prov och på detta sätt få dem att 
dröja en extra stund vid stenen. 

6.3 Slutsatser 
Beträffande ristarformelns språkliga utformning kan man konstatera att verb-
valet domineras av fyra verb: rísta, haggva, marka och fá. Av dessa är rísta 
det mest frekventa (184 säkra belägg) och nästan dubbelt så vanligt som 
haggva (94 belägg). För marka och fá finns 18 resp. 14 säkra belägg. Övriga 
verb förekommer endast sporadiskt. 

Verbvalet i ristarformeln verkar under vikingatiden i första hand bero på 
kronologi. Den starkt böjda varianten ræist av rísta är t.ex. den typologiskt 
äldre och dominerar också i Danmark och i Östergötland, medan den i t.ex. 
Södermanland och Uppland bara förekommer undantagsvis och då i för-
hållandevis ålderdomliga inskrifter. Även haggva är ganska vanligt i land-
skapen söder om Mälaren, vilket kan tyda på att det främst är knutet till ett 
något äldre skikt av ristningar. Någon sådan fördelning mellan haggva och 
(den svaga varianten) av rísta går dock inte att iaktta i Uppland, utan domi-
nansen för det senare beror främst på att det används av de mer produktiva 
ristarna.  

I ett fåtal fall har undersökningen av verbvalet lett till en omvärdering av 
tidigare resultat. T.ex. kan det konstateras att förslaget att haggva ursprungli-
gen har syftat på tillhuggningen av stenen och först i ett senare skede använts 
om runorna saknar stöd i det faktiska materialet. Marka är vanligast i Upp-
land, men eftersom nästan alla belägg härrör från Åsmund Kåresson, är anta-
                                                      
190 Gustavson (ibid.) föreslår dock att det kanske rör sig om »någon form av begreppsrunor 
där talet tre tycks vara ett återkommande inslag». 
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let ristare som använder detta verb fler i de norrländska landskapen. Det 
finns också tecken på att Åsmund successivt har övergivit marka till förmån 
för rísta och haggva. Verbet fá är som bekant företrädesvis knutet till in-
skrifter från äldre vikingatid. Däremot kan man inte, som ibland har skett, 
hävda att det har funnits ett särskilt samband med inskrifter ristade med kort-
kvistrunor, eftersom det överhuvudtaget är mycket sällsynt med ristarformler 
under denna period. Inte heller finns det något säkert belägg för att ordet 
skulle ha använts i betydelsen ’måla’ i någon vikingatida inskrift. Möjligen 
skulle man däremot ibland (t.ex. på Sparlösastenen) kunna överväga om det 
kan ha syftat på framställningen av någon form av förskrift. Jag har också 
undersökt om verbvalet i ristarformeln kan ha varit beroende av monument-
typen eller stenmaterialet, men varken i ett övergripande perspektiv eller på 
individnivå verkar det gå att fastställa ett sådant samband.  

Objektet i ristarformeln utgörs för det mesta av ordet rúnaR, men det är 
nästan lika vanligt att verbet står absolut. Bland de övriga objekten är det 
endast ack. stæin(a) ’sten(ar)’ som förekommer i någon större utsträckning. 
Detta objekt är dock begränsat till svenskt område och är framför allt vanligt 
hos ristaren Balle. 

I ett fåtal fall innehåller ristarformeln ytterligare bestämningar, t.ex. ett 
rumsadverbial, men detta är då alltid begränsat till skriftytan (á hælli, á 
stæini). Dessutom finns ett fåtal exempel med sättsadverbial som S(v)artr 
ræist rétt »Svart ristade rätt» (DR 370). Paralleller som Þórðr hiogg rúnaR 
þessaR val »Tord högg dessa runor väl» (U 919) visar att syftet här måste ha 
varit att framhålla en kvalitet hos arbetet, och Moltkes förmodan (i DR:926) 
att exemplet på DR 370 skulle ha något magiskt syfte är av allt att döma 
ogrundad. När ristarformeln har utvidgats med ytterligare led rör det sig näs-
tan alltid om en uppmaning eller förhoppning om att inskriften skall tydas 
och ristarformlerna är då för det mesta versifierade. Förmodligen hänger det-
ta åtminstone delvis samman med den lättfunna allitterationen mellan verbet 
ráða ’tyda’ och det vanligaste verbet resp. objektet i ristarformlerna, rísta 
och rúnaR. 

Undersökningarna av ristarformelns plats i texten visar att en placering i 
slutet av inskriften är nästan helt dominerande. Endast i en bråkdel av monu-
mentinskrifterna står ristarformeln först, vilket dock verkar vara något vanli-
gare i ristningar på lösföremål. Jag har därför framkastat tanken att det i in-
skrifter av vardagligare typ kan ha varit vanligare att ristarformeln stod först 
och att det hänger samman med att det var viktigt att tidigt identifiera avsän-
daren. Detta antagande kan stämma med att det i två eller tre av de aktuella 
monumentinskrifterna inte rör sig om minnesinskrifter, utan om texter med 
ett annat innehåll. Tydligare är de mönster som uppträder när ristarformeln 
inte står sist utan följs av ytterligare någon sats. Här verkar det i stort sätt 
bara handla om två olika företeelser: antingen får man ytterligare upplys-
ningar som handlar om själva monumentet eller också rör det sig om uppgif-
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ter om den döde, som förmodligen har lagts till i ett sent skede av ristnings-
arbetet. 

Jag har också studerat hur ristarformeln har placerats på stenytan och i 
vilken utsträckning den har framhävts med andra grafiska medel som t.ex. 
avvikande runformer eller annan skriftriktning. Ett av mina syften har här 
varit att undersöka om det finns något stöd för Anders Andréns idé om att 
man ur ristarformelns placering kan utläsa särskilda relationer mellan run-
ristaren och beställaren. Något sådant verkar inte gå att styrka. En jämförelse 
mellan dels ristare med olika produktivitet, dels ristningar av olika ålder i det 
uppländska materialet ger i stort sett samma fördelning mellan en placering i 
huvudslingan och alternativa placeringar t.ex. i separata slingor eller fritt på 
stenytan. Huvudslingan har föredragits i två tredjedelar av fallen.  

Att ristarsignaturen har framhävts på annat sätt är relativt sällsynt, även 
om det finns exempel med vändrunor eller avvikande skiljetecken. Mest för-
bryllande är kanske de två fall där ristarsignaturen är avfattad i lönnskrift, 
men möjligen har ristaren på detta sätt försökt få läsaren att stanna en extra 
stund vid stenen. 
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7 Arbetsfördelning 

I tidigare kapitel har framskymtat att ristarformlerna kan innehålla mer än ett 
namn, vilket visar att vissa runristningar har tillkommit i samarbete mellan 
flera personer. I vissa fall har dessa också tolkats som exempel på att rist-
ningarna har utförts av en mästare och hans lärling. Syftet med detta kapitel 
är att kartlägga hur frekvent denna typ av ristarformler är och dessutom un-
dersöka vilka tecken på olika arbetsmoment som kan beläggas i inskrifterna. 

7.1 Inskrifter signerade av mer än en ristare 
Uppgifter om att mer än en person har utfört en runinskrift har antagits i 47 
vikingatida inskrifter, samtliga ristade i sten. Bland de inskrifter som inne-
håller en ristarformel av typ A är dock denna företeelse mycket ovanlig och 
inskränker sig egentligen till ett enda säkert exempel, U 123†, som omtalar 
att Sigfastr ok Ærnfastr þæiR hioggu at sik. Möjligen skall också Sö 162 och 
U 1058† räknas till denna grupp, men som har framgått av avsnitt 5.1 kan de 
också tillhöra andra formeltyper.  

Ett speciellt förhållande råder på DR 212 Tilitse, där man har antagit att 
två ristare har varit verksamma vid olika tidpunkter. Enligt det traditionella 
synsättet innehåller inskriften också två ristarformler, men som jag har redo-
gjort för i avsnitt 4.3.3 är det ganska osannolikt att man skall uppfatta re-
lativsatsen eR vann Æskill som en ristarformel. Wimmer (i DRM 2:496 f.) 
antog att även den böneformel som förekommer på stenen var ett senare 
tillägg och att inskrifterna följaktligen hade tillkommit vid tre olika tillfällen. 
Den anmärkning om förhållandet mellan de olika inskrifterna som han slut-
ligen gör är här av visst intresse: »Skönt indskrifterne således er udførte på 
tre forskellige tider, viser deres sprog- og runeformer, at afstanden mellem 
dem i tid ikke kan være stor, og de kan meget godt alle tre hidrøre fra samme 
runerister» (DRM 2:497). 

14 inskrifter kan antas innehålla uppgifter om flera runristare har jag av 
olika skäl sorterat bort. I några fall, som t.ex. DR 6, Sö 55 och U 1161, 
saknas verbet eller är defekt, varför de har fått utgå, trots att det av andra 
skäl egentligen är rätt troligt att det rör sig om ristarformler. U 1011 verkar 
vid första påseende innehålla en ganska säker ristarformel med två namn 
(Vígmundr ok Áfríð hioggu mærki at kvikvan sik), men som har framgått av 
avsnitt 4.4.3 finns det andra skäl som här talar emot den bokstavliga 
tolkningen av denna del av inskriften. Samma sak gäller satsen Gærðu kumbl 
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snialliR syniR HolmlaugaR på Sö 88 (se 4.3.1.2). Huruvida Ög 43 innehåller 
en eller två ristarformler har diskuterats i avsnitt 4.4.1. De övriga inskrifter 
som har uteslutits är antingen försvunna eller osäkert lästa och tolkade. 

I inskrifter där ristarformeln tillhör typ B (med undergrupper) och C finns 
33 någorlunda säkra exempel på mer än ett ristarnamn. Jag har här inkluderat 
de ovan nämnda Sö 162 och U 1058†, trots att de eventuellt skall föras till 
typ A. Fördelningen mellan olika landskap framgår av Tabell 19. 

Med tanke på att ristarsignaturerna är sällsynta i de sydligare delarna av 
Sverige, liksom i Danmark och Norge, kan man i de flesta fall inte dra några 
slutsatser om hur vanligt det har varit att runristningar utfördes av flera per-
soner. Man kan dock konstatera att samarbete mellan två eller flera ristare i 
stort sett kan beläggas från hela undersökningsområdet med undantag för 
Brittiska öarna (jfr Williams 2000:104). Några svenska landskap med en 
större andel signerade stenar kan vara värda en närmare kommentar. I Söder-
manland innehåller ristarformeln i ungefär var femte signerad inskrift mer än 
ett namn, vilket kan jämföras med siffrorna för Uppland, där dessa bara ut-
gör 6% av det totala materialet.191 På Gotland finns visserligen endast 6 ste-
nar med en säker ristarformel, men inte mindre än 5 av dessa är signerade av 

                                                      
191 En sörmländsk inskrift med två sannolika ristarnamn (Sö 55) hamnar också utanför denna 
sammanställning, eftersom verbet inte går att fastställa. 

Tabell 19. De säkra exemplen på vikingatida monument signerade av mer än en 
runristare (Ristarformel B+C:1–2). 

Land/landskap Stenar med mer än en ristare Totalt antal signerade stenar 
Danmark  

Bornholm  1 (50%) 2 
Sverige   

Småland  1a (25%) 4 
Gotland  5 (83%) 6 

Västergötland  1 (20%) 5 
Östergötland  1 (12%) 8 

Södermanland  6 (19%) 32 
Uppland  12 (6%) 191 

Gästrikland  1 (33%) 3 
Hälsingland  1 (20%) 5 

Medelpad  1 (20%) 5 
Jämtland  1 (100%) 1 

Norge   
Telemark  1 (50%) 2 

Nord-Trøndelag  1 (100%) 1 
Summa  33 (12%) 265 
a Exemplet Sm 148† är ganska osäkert.  
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mer än en person.192 Detta är också det enda landskap där fler än två personer 
omtalas som upphovsmän till ett monument.  

Signaturen består vanligtvis av två namn samordnade med konj. ok, vilka 
åtföljs av ett verb samt eventuellt också ett objekt, t.ex. HialmR ok Hialli 
hioggu rúnaR »Hjälm och Hjälle högg runor» (Vg 59). Ibland står dock ver-
bet i singularis efter det första namnet, vilket finns representerat med 7 be-
lägg i mitt material (se Tabell 20). 

Av dessa är givetvis exemplet på Sm 148† mycket osäkert, eftersom 
stenen är förlorad. Att u-runan i [rusti] är felläst för i verkar rätt troligt, men 
det är inte lika säkert att det efter ok har följt ett personnamn. Man kan här 
även tänka sig ytterligare ett verb samordnat med rísti. Till den ovan nämnda 
gruppen skall möjligen också räknas runföljden [ybiR * rist-] biarn ØpiR 
rísti, Biôrn på U 993, förutsatt att namnet Biôrn verkligen hör till ristarsig-
naturen. Så har Brate (1925:102) med tvekan uppfattat förhållandet: »Det i 
slutet av inskriften tillfogade biarn betecknar måhända en medristare eller 
målare». Wessén (i UR 4:164) medger att detta är en möjlighet, men menar 
att det också kan röra sig om »en anförvant, kanske en broder, som har velat 
ha sitt namn med på minnesmärket». Placeringen efter ristarsignaturen talar 
dock snarare för Brates uppfattning, eftersom det så vitt jag har kunnat finna 
aldrig förekommer att en sekundär resarformel har placerats efter en ristar-
signatur (se 6.1.7). 

Stille (1999b:137 ff.) kommenterar en del av ovanstående belägg i sam-
band med sin genomgång av de ensamstående namn som förekommer i vissa 

                                                      
192 G 113, G 136†, G 203, G 276, G 343. Dessutom finns i grupp 3 ytterligare ett möjligt 
exempel (G 188). – Bland ristningar i övriga landskap är det endast U 884 som kan ha burit 
fler än två ristarnamn. Däremot anser jag Sö 159 och Sö 205 alltför osäkert lästa och tolkade 
för att de skall kunna anföras (se Bilaga 1 samt längre fram i detta avsnitt). 

Tabell 20. Ristarsignaturer (typ B:1–2) med verbet i singularis efter det första 
namnet. 

Signum Signatur  
DR 404 ...£kil : rist !: runaR : þisi : auk : 

sueni : 
…-kæll ræist rúnaR þessi, ok 
Svæini. 

Sm 148† [-rnfastr : rusti : auk : ...] [Æ]rnfastr rísti(?), ok … 
Ög 8 uikikR faþi aukrimulfR VíkingR fáði, ok GrímulfR. 
U 1142 osmuntristi ['] uk uihmar + Ásmundr rísti, ok Vígmarr. 
U 1144 osmuntristi ' uk hiriaR ' Ásmundr rísti, ok HæriaRR.a 
J RS1928;66 triun rai[s]t auk tsain runoR 

þisaR 
Triúnn ræist ok Stæinn rúnaR 
þessaR. 

N 163 koþmontr x rist x runar x 
þesar £auk x þeir x onlo!tr mrs--

Guðmundr ræist rúnaR þessaR, ok 
þæiR Ôndóttr m(ø)rs[ki](?).b 

a Angående tolkningen av det senare namnet se Källström 2005b. 
b Beträffande tolkningen av binamnet se 8.2.2.  
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uppländska runinskrifter. Han menar beträffande bl.a. U 1142 och U 1144 att 
det inte finns »något positivt som verkligen pekar mot att detta är fall av 
medristare» (Stille 1999b:146). Bevekelsegrunden är att hans urvalskriterier 
inte tillåter att det kan ha funnits ristare som endast är belagda i enstaka in-
skrifter. Den HæriaRR som figurerar i signaturen på U 1144 förekommer 
dock med all sannolikhet också i ett motsvarande sammanhang på 
U Fv1988;241: o-...- * hiri£aR ' markaþu *, som utan tvivel skall tolkas som 
Á[smundr ok] HæriaRR markaðu. Här är formuleringen helt klar, och det ver-
kar osannolikt att HæriaRR på U 1144 skulle ha haft en annan funktion än 
som ristare. Stille nämner detta exempel, men uppfattar det som ett undan-
tag. 

Konstruktioner av typen Ásmundr rísti, ok Vígmarr (U 1142) uppfattas 
enklast som två samordnade huvudsatser, där predikatet har strukits i den 
senare eftersom det var identiskt med den första satsens predikat. Konstruk-
tionen är välkänd från fornvästnordiskan och exemplifieras hos Nygaard 
(1906 § 29) bl.a. med ett brottstycke ur den bekanta inledningsfrasen i 
Trymskvida: Ôkuþórr fór með hafra sína […] ok með honom sá áss, er Loki 
er kallaðr. Från runsvenskan kan nämnas den frekventa formuleringen med 
primär och sekundär resarformel, vilka vanligtvis samordnas med ok och där 
predikat och objekt ofta är underförstådda i den senare, t.ex. Vífríðr lét 
haggva hælli þessa æftiR bróður sinn Þerf, ok Mundi at mág sinn (U 90). Det 
kan också erinras om böneformeln Guð hialpi and hans, ok Guðs móðiR 
(t.ex. U 74) som rimligtvis måste uppfattas på samma sätt. Mot bakgrund av 
dessa exempel verkar det osannolikt att ok Vígmarr i det ovan nämnda 
exemplet skall ses som ett tillägg till resarformeln som Stille menar. Detta 
styrks också av formuleringen på Frösöstenen (J RS1928;66), där det andra 
namnet på grund av det följande objektet (rúnaR þessaR) knappast kan antas 
vara ett tillägg till resarformeln. Man måste i så fall räkna med att detta 
tillägg skjutits in mitt i ristarsignaturen.  

Det är i stället rimligt att konstruktioner av denna typ signalerar en prio-
ritet mellan deltagarna i verbhandlingen, där den förstnämnde spelar huvud-
rollen. Det framgår inte minst av den citerade böneformeln, som i första 
hand bör vara riktad till Gud. Den naturligaste tolkningen av ristarsignaturer 
av typen Ásmundr rísti, ok Vígmarr måste därför bli att den först nämnda 
personen har haft huvudansvaret för ristningen, medan den andra har varit en 
biträdande ristare. Ett stöd för en sådan arbetsfördelning finns i inskriften på 
G 203 från Hogräns kyrka, som omnämner att Hróðbiôrn rísti rúniR þessaR, 
GæiRlæifR sumaR eR garla kann »Rodbjörn ristade dessa runor, några (dock) 
Gerlev, han känner dem väl». 

Som framgår ovan förekommer de flesta samsignerade runstenarna i 
Uppland, Södermanland och på Gotland. I de två senare landskapen rör det 
sig nästan genomgående om personer som inte återkommer i någon annan 
inskrift. Enda undantaget utgörs av Sö 205, signerad av Äsbjörn och Tid-
kume, där den förre är känd från ytterligare två runstenar i Södermanland, 
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medan den senare har signerat sju stenar i västra Uppland. Som jag har redo-
gjort för i ett tidigare sammanhang (Källström 1997:46 ff.) verkar Äsbjörn 
ha haft huvudansvaret för runorna och den språkliga utformningen, medan 
Tidkume har svarat för den framträdande delen av ornamentiken. Sö 205 ger 
därför inte något exempel på ett förhållande mästare–lärjunge, utan är sna-
rare resultatet av ett möte mellan två redan etablerade mästare (Källström 
1997:54). 

Förhållandet på Gotland är särskilt anmärkningsvärt eftersom de sex sig-
nerade inskrifterna har innehållit minst 15 olika namn och ingen av dessa 
personer finns dokumenterad på mer än en enda sten.193  

Även i Uppland förekommer ett mindre antal samsignerade ristningar, där 
i övrigt okända ristare uppträder. Här bör i första hand nämnas Nasi/Næsi 
och Kætill på U 1104 och Þialfi och Órøkia på U 948, men möjligen hör 
också kahu och uhi på U 1058† hit. Det sistnämnda fallet är mycket osäkert, 
eftersom stenen är försvunnen och ristarformeln dessutom har varit defekt. 
De ovan nämnda stenarna är alla knutna till den norra delen av landskapet. 
Vanligare är dock att åtminstone en av de ristare som uppträder i signaturen i 
de samsignerade ristningarna i Uppland är känd från andra inskrifter. Om 
man inkluderar inskriften på U 123†, två ristarformler där verbet är ute-
lämnat (typ D) samt en inskrift som har förts till grupp 3 finns det samman-
lagt 11 sådana exempel (se Tabell 21). Som framgår av tabellen är det i regel 
den mest bekante ristaren som nämns först. Undantagen utgörs av U 1149 
och Gs 13, där ristarnamnet Svæinn föregår Ásmundr och U 123† med 
namnet Sigfastr före Ærnfastr. Hit skall kanske också räknas U 961, förutsatt 
att satsen Ok Ígulfastr réð som föregår det avslutande En ØpiR »Men Öpir 

                                                      
193 Siffran inkluderar det helt försvunna kvinnonamn som måste ha funnits i signaturen på 
G 343. 

Tabell 21. Samsignerade stenar i Uppland, där en av ristarna är känd från andra 
runstenar.  

Ristare på första plats Ristare på andra plats Signerade ristningar 
Ásmundr HæriaRR U 1144, U Fv1988;241 
Ásmundr Ingialdr? U 932 (typ D:1) 
Ásmundr s---… (+ ytterligare ett namn?) U 884 
Ásmundr Vígmarr U 1142 
Balli? Frøystæinn? U 1161 (typ B:3) 
Ígulfastr? ØpiR U 961 (typ D:1) 
IngulfR Þialfi U 1052 
Sigfastr Ærnfastr U 123† (typ A:1) 
Svæinn Ásmundr U 1149, Gs 13 
Víseti ÓfæigR U 668 
ØpiR Biôrn? U 993 
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(ristade)» verkligen utgör en del av ristarsignaturen. Detta är dock rätt 
tveksamt (se 7.2.3.1). 

Den enda ristare som uttryckligen har samarbetat med mer än en person är 
Åsmund Kåresson som nämns tillsammans med minst fyra olika personer: 
Svæinn, Vígmarr, HæriaRR samt troligen också Ingialdr (se Thompson 1975: 
106 ff.). Till dessa kommer signaturen på U 884, där tyvärr det andra ristar-
namnet är skadat (s---…).194 Enligt Wessén (i UR 3:585) talar utrymmet för 
att signaturen här har innehållit tre namn.  

Dateringsmässigt omfattar inskrifterna med flera namngivna ristare hela 
vikingatiden. Det äldsta belägget utgörs av Ög 8, som har antagits tillhöra 
800-talet (se Birkmann 1995:288 f.). I Mälarlandskapen visar en jämförelse 
med stildateringarna i runtextdatabasen att de flesta av de samsignerade rist-
ningarna tycks ha tillkommit under den senare hälften av 1000-talet (se 
Tabell 22). Man måste dock komma ihåg att inte mindre än 6 av de 19 exem-
plen härrör från inskrifter utförda av Åsmund. Dominansen av ristningar som 
tillhör stilgrupp Pr 4 kvarstår dock även om dessa utesluts. 

Det har ibland föreslagits att runstenar av sen typ kan ha utförts i sten-
verkstäder och att detta även skulle antydas av att flera ristare omnämns i 
ristarformeln (t.ex. Wimmer i DRM 1:1:C). Det verkar rimligt att flera av de 
gotländska runstenarna med bildstensform har tillkommit under sådana om-
ständigheter, men annars är de konkreta exemplen mycket få. Bland eskils-
tunakistor och liggande gravhällar som har förts till den vikingatida perioden 
är det i stort sett endast Sö 356 som är säkert signerad och här omnämns ock-
så två personer i signaturen. Möjligen har detta även varit fallet på den 
reliefhuggna kalkstensrunstenen från Schleswig (DR 6), men tyvärr är inte 
ristarformeln här helt entydig och den har därför placerats i grupp 3. I den 
stora gruppen av kyrkofunna sandstensrunstenar är det bara Sö 162 Råby-
Rönö kyrka som uppges vara ristad av mer än en person, medan de 12 sig-
nerade sandstensrunstenar som har kommit i dagen vid kyrkor i Uppland en-
dast bär en ristares namn. 

                                                      
194 Den tredje runan i namnet kan enligt Wessén (i UR:585) ha »varit u eller möjligen þ». 

Tabell 22. Stildateringar av ristningar med mer än en upphovsman i Södermanland, 
Uppland och Gästrikland (endast typ B:1–2). 

 Rak Fp Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 Totalt 
Södermanland 2 – – – 3a 1a – 6 
Uppland – – – 1 3b 7a 1 12 
Gästrikland – – – 1 – – – 1 
Summa 2 – – 2 6 8 1 19 
a Ett exempel har osäker stilbestämning.  
b Två exempel egentligen bestämda som Pr 3–4.  
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7.2 Olika arbetsuppgifter 
Att flera ristare har signerat samma sten ger anledning till att även undersöka 
i vilken utsträckning konkreta uppgifter om arbetsfördelning finns i materia-
let. Såväl en runsten som ett senvikingatida gravmonument har inneburit fle-
ra olika arbetsmoment t.ex. materialanskaffning, konstnärlig utformning av 
ornamentiken, formulering av texten, huggningsarbete samt målning. I hugg-
ningsarbetet bör man dessutom räkna med minst två olika moment: eventuell 
bearbetning och tillhuggning av själva stenen samt inhuggning av ornamen-
tik och runor. 

7.2.1 Materialanskaffning 
Den enda uppgiften om materialanskaffning som direkt kan kopplas till en 
specifik ristare finns på Malstastenen (Hs 14), där signaturen följs av satsen 
VíR sóttum stæin þenna norðr í Balas[tæ]in »Vi hämtade denna sten norrut 
på Balsten». Balsten är namnet på en stor klippa belägen en dryg halvkilo-
meter från stenens ursprungliga plats (se vidare Jansson 1985:34 ff). Verbet 
sœkja har i fornvästnordiskan bl.a. betydelserna ’søge efter noget for at kom-
me i Besiddelse deraf; hente’ (Fritzner 3 s.v. sœkja 1, 2). Att stenresaren och 
ristaren Romund använder det plurala víR visar inte oväntat att fler har varit 
inblandade i detta arbete. Som Jansson (1985:39) har antagit bör uttrycket 
även inkludera Romunds bröder, som omtalas på en annan sten i trakten 
(Hs 15 Sunnå kvarndamm, Rogsta socken). 

Ett motsvarande uttryck finns på U 735 Långarnö, Villberga socken, som 
nämner att stenresaren Vädralde lét úR Langgarni stæin allmikinn úR staði 
føra »lät ur Långgarn en mycket stor sten ur stället föra» och att han tillsam-
mans med Arngärd låtit resa kumbl þessa till minne av sin son. Vid Lån-
garnö har funnits ytterligare en sten (U 736†) med bl.a. texten … [st]æin úR 
staði …, som kan ha ingått i samma monument. U 735 har attribuerats till 
ristaren Balle och det har antagits att även U 736† kan ha ristats av honom 
(se Axelson 1993:19 med hänvisn.). Övriga omnämnanden av stenfångst kan 
inte knytas till någon känd ristare. Ett långväga exempel har funnits på den 
försvunna U 414† Norrsunda kyrka, som Wessén återger (i UR 2:193) föl-
jande sätt:  

f...ntr * þiR * fyrþu * stin * þina * af * kutlanti * uk * r … ftiR * si-…t * 
bruþur sin * on iti * þisa * h... 
… þæiR førðu stæin þenna af Gutlandi ok ... [æ]ftiR ... broður sinn. Hann 
atti(?) þessa ... 
»… de förde denna sten från Gotland och … efter …, sin broder. Han ägde 
denna…» 

Uppgiften om stentransporten finns här redan i resarformeln och har rimligt-
vis varit sidoordnat med ett verb ræisa ’resa’ eller liknande. Det är inte 
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omöjligt att även den sista satsen, som har stått i ett diagonalt runband på 
stenens mittyta, kan syfta på stenen. Wessén tolkar detta som resterna av en 
ägaruppgift, men man skulle också kunna tänka sig en rekonstruktion on iti * 
þisa * h[ili] (el. h[al]) Hann hitti þessa hælli (el. hall) »Han fann denna häll 
(el. sten)».195 Förutom läsningen þisa finns visserligen läsningsalternativet 
þisi (Bureus), men även denna form kan förenas med ett feminint objekt i sg. 
ack. (se Peterson 2006 s.v. sá(R)si).196 Eftersom läsningen inte kan kontrolle-
ras måste dock den föreslagna kompletteringen betraktas som mycket 
osäker.197 

I en av inskrifterna (N 61) på den välbekanta norska Alstadstenen har Ol-
sen (i NIyR 1:143) bl.a. läst is ; (h)ana ; **ti ; auk ; furþi ; af ; hrikariki ; 
u(t)an ; urulb ; aui*, vilket uppfattas som (fvn.) es hana (á)tti, ok fœrði af 
Hringaríki útan ór Ulføyj(u) »som (ei)de (d. e. var gift med) henne, og (hun) 
førte (den) utenfra Ringerike, fra Ulvøy» (NIyR:150). Denna tolkning tycks 
allmänt ha godtagits och refereras i översiktsverk som t.ex. Spurkland 
(2005:101) och Düwel (2001:150). Tolkningen verkar också mycket bestick-
ande, särskilt som Olsen kan peka ut en ö med namnet Ulvö i Tyrifjorden i 
Ringerike, där sandsten av liknande typ som i Alstadstenen förekommer (se 
NIyR 1:145 ff.). En detalj i inskriften bör dock framhållas, nämligen den 
defekta runföljden --ti, där Olsen för att upprätthålla tolkningen átti tvingas 
anta en oväntad skrivning hati, ahti e.dyl. (se NIyR 1:144 med not 2). 
Jacobsen (1933:22) har här tidigare hävdat läsningen hiti och menar 
(1933:23) att detta kan vara preteritumformen av fvn. hitta eller henda. För 
avsnittet i sin helhet föreslår hon (1933:26) tolkningen (fvn.) es hána hendi 
ôuk førði af Hringaríki útan, ór Véi á Ôlvastaði »som tog hende til Eje og 
førte hende vestenfra Ringerike – fra Vé til Ôlvastad». Det aktuella ordet har 
också lästs hiti av ett par äldre undersökare (Arendt, Mathiesen)198 och 
läsningen förefaller inte heller omöjlig utifrån Olsens egen beskrivning av 

                                                      
195 Läsningen i UR är en sammanvägning av Bureus’, Aschaneus’ och Rhezelius’ läsningar 
(se UR 2:193). Läsarten on iti återgår på Aschaneus, medan Bureus läser onit- där den 
oidentifierade runan liknar ett snedställt s eller bistaven till en r-runa. Hos Rhezelius återges 
samma runföljd som onti. Både Bureus och Aschaneus har alltså en i-runa först i det ord som 
Wessén vill tolka som átti. Den följande runföljden läser Aschaneus och Rhezelius þisa, 
medan Bureus återger den som þisi. Den sista runan h finns endast hos Bureus.  
196 Subst. hæll f. förekommer med säkerhet i 12 svenska runinskrifter, men dessa är i samtliga 
fall knutna till ristningar i fast häll (se Wessén i UR 1:262, Palm 1992:192). Peterson (2006) 
upptar dock två belägg på sammansättningen stæinhæll f. ([stainhal] U 170†, stain[il]... 
U 435), som i båda fallen avser resta stenar. Belägget på U 170† kan på grund av att ändelsen 
saknas också med Wessén (i UR 1:258, 262) tolkas som ack. av ett stæinhallr m. (jfr även fsv. 
stenhal f. ’stenhäll, klippa’). Ordet hallr har i fvn. genomgående maskulint genus, men som 
Gustavson (2002b:263) har framhållit uppträder det i fsv. både som maskulinum och femini-
num. 
197 Kvarhåller man Wesséns átti måste objektet på grund av det demonstrativa pronomenet ha 
varit något som har funnits i stenens närhet. En möjlighet är kanske ordet hafn f. ’hamn’.  
198 Se återgivning i Jacobsen (1933:22). Märkligt nog refereras inte dessa läsningar i NIyR. 



 192 

partiet (se NIyR 1:141 f.).199 Även om man inte accepterar Jacobsens upp-
fattning av den senare delen av avsnittet förefaller tolkningen hendi (eller 
hitti) värd att beakta och innehållet i satsen blir syntaktiskt enklare. Det ver-
kar alltså möjligt att det faktiskt »er Pigen, icke Stenen, Færden her gjaldt» 
(Jacobsen 1933:23). Enligt Signe Horn Fuglesang (2005:92 not 21) kan dock 
Jacobsens tolkning utan vidare avvisas på sakliga grunder:  

Ulvøya i Steinsfjorden er svært liten og ufruktbar, den har idag såvidt etpar 
sommerhytter og har neppe noen gang hatt fast bosetning. Derimot ligger den 
røde sandsteinen i innbydende flak langs stranden; den er lett å hugge og kan 
uten vansker transporteres over sjøen på vinterføre. 

Ett mer tydligt vittne om stenfångst har troligen funnits på DR 201† Allerup, 
som enligt Jon Skonvigs läsning skall ha omnämnt att … sun : þolfs : han : 
hanti : stin : þansi : a : … »NN. Tholvs søn, han tog denne sten i …» 
(DR:238).200 Uttrycket påminner om runföljden þua : hiti : sti på Vg 33 
Stommen, Mellby socken, där Svärdström (i VgR:51) föreslår tolkningen 
Þo[r]a(?) hæ[m]ti(?) ste[n] »Tora(?) förde hit stenen». Enligt Svärdström 
(ibid.) kan hiti formellt motsvara »något av de fsv. hitta, hænda, hæmta». 
Hon föredrar det sistnämnda alternativet, men menar att uppgiften förefaller 
överraskande »med hänsyn till stenens blygsamma yttre». Samtidigt bör det 
noteras att subjektet i Svärdströms tolkning utgörs av ett kvinnonamn. Att en 
kvinna har kunnat ägna sig åt stentransport kan väl inte uteslutas, men denna 
omständighet tyder kanske på att verbet hitta är att föredra. Tora är i så fall 
den som har funnit eller valt ut den sten som skulle förses med inskrift.  

7.2.2 Konstnärlig utformning 
Den konstnärliga utformningen av ornamentiken omtalas endast en gång, 
nämligen i det välbekanta avsnittet kaiRuiþr lekþi ormaluR på Hogränste-
nen G 203. Partiet översätts i GR (2:179) med »Gairvid tecknade (eg. lade) 
ormslingorna». Hur detta uttryck skall förstås i detalj är delvis beroende av 
det följande nemR : in[t]i uR, som dels har tolkats som att Gervid också 
högg in ornamentiken, dels att han bestämde utformningen av texten. Partiet 
behandlas mer utförligt i avsnitt 7.2.3.3. 

De övriga få fall där en syftning på ornamentiken har antagits i en ristar-
formel kan utan vidare avfärdas. Hit hör Sö 18† Hölö kyrka, där Brate (i 
SöR:13) har översatt en del av inskriften som »Hakon högg (run)märkena, 
Gere gjorde (utsirningen)». Förutom att läsningen inte kan kontrolleras är det 
                                                      
199 Vid en egen granskning av den aktuella runföljden den 18 mars 2006 kom jag fram till att 
den andra runan i ordet sannolikt är i. Beträffande den första runan fann jag däremot läsningen 
a troligare än h.  
200 Fortsättningen av den delvis skadade inskriften lyder i DR:s restituerade version (ibid.): 
…sati : aft : faþur [: o](k) : moþor : (t)on(o) * »…[og] satte (den) efter (sin) fader og (sin) 
moder Tonne(?)». 
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osäkert hur runorna skall segmenteras. Brate återger dem som: akun iu 
marki Ri : ki och antar att man här skall dubbelläsa två runor i följd (ki i 
marki), vilket är ytterst sällsynt. Dessutom har han supplerat den sista run-
följden på fri hand. Även beträffande en antagen ristarsignatur på Pireus-
lejonet (X ByNT1984;32), som hos Brate (1914:43) har fått ett liknande 
innehåll (»Kämpar ristade runor, / [på rikt sirad slinga] höggo») rör det sig 
om ett fritt supplerat uttryck utan något som helst stöd i texten (se Brate 
1914:22 f.). Uttrycket har han visserligen hämtat från en oomtvistad ristar-
signatur (Sö 205), där dock läsningen av den aktuella delen av inskriften är 
omtvistad (se 7.2.5). 

7.2.3 Formuleringen av texten 
Det har emellanåt föreslagits att någon annan än den som i praktiken ristade 
runorna kan ha stått för formuleringen av runtexten. De konkreta beläggen i 
ristarformlerna är dock förhållandevis få. Egentligen rör det sig bara om nå-
gra fall av verbet ráða samt två ganska isolerade uttryck: gær(v)a rúnaR och 
inna úR. Dessutom är det möjligt att ett dunkelt uttryck på Forsaringen hör 
hit. 

7.2.3.1 Ráða (rúnaR) 

Verbet ráða är synnerligen mångtydigt. Fritzner (3 s.v. ráða) anför inte min-
dre än 24 olika betydelser, medan Söderwall (2 s.v. raþa) har 18. Peterson 
(2006 s.v. ráða) har för de svenska runinskrifterna ansatt betydelserna ’råda, 
härska; ombesörja; tyda’. Fyra gånger används ráða i en sats som närmast 
kan karakteriseras som en sorts signatur. Samtliga härrör från Uppland och 
brukar normalt läsas och translittereras på följande sätt: 

U 896 riþ runaR ubiR *  Réð rúnaR ØpiR.  
U 913 suin ' riþ þta  Svæinn réð þetta.201  
U 940 riþ * runaR * ubiR  Réð rúnaR ØpiR.  
U 961 auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiR  Ok Ígulfastr réð, en ØpiR.  

Brate (1925) har berört de tre inskrifter som var kända på hans tid och han 
har uppenbarligen tvekat vilket mening man skall lägga i verbformen réð. 
Beträffande U 913 där han efter Dybeck (1860–76 1 nr 155) återger slutet 
som suin * rþ þt, menar han (1925:90) att det »torde vara ett uttryck för 
’Sven ristade detta’» och jämför med formuleringen på U 896. Brate fram-
håller dock att riþ på den senare stenen inte kan vara en form av verbet rísta, 
utan att runföljden »torde höra till raþa i bet. ’besörja, bereda’». Vid be-
handlingen av satsen riþ runaR ubiR på U 896 ger han (Brate 1925:103) 
däremot översättningen »Öbber åstadkom runorna» och menar att »riþ torde 
                                                      
201 Beträffande läsningen, jfr dock nedan. 
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vara 3 sg. pret. av rádha ’planlægge, forberede et Foretagende og saaledes 
være Ophavsmanden til noget’». Det återstående exemplet auk ihulfastr ' 
riþ ' in ' ubiR (U 961) översätter Brate (1925:105) utan närmare kommentar 
som »och Igulfast åstadkom (stenen? eller formulerade inskriften?), men 
Öbber (ristade)».202 

Wessén har berört tolkningen av verbet ráða i dessa inskrifter på flera 
ställen i UR, men eftersom han med tiden har modifierat sin inställning är 
resonemangen delvis något motsägelsefulla. Om belägget på U 896 skriver 
han t.ex. (i UR 3:610): 

Verbet isl. fsv. raþa betyder bl. a. ’planlägga, ombesörja, förbereda, bestyra, 
sörja för’. Huruvida uttrycket reð runaR här innebär, att Öpirs verksamhet har 
begränsat sig till själva runorna, under det att han icke har något att göra med 
ornamentiken och icke heller själv har utfört huggningen, är svårt att avgöra. 

 
Wessén påpekar samtidigt att stenen liksom U 940 inte »är utförd i något av 
Öpirs välkända manér; ej heller tycks själva ristningstekniken bära vittne om 
hans arbete». Ungefär samma betydelse (’sörja för, ha omsorg om, bestyra’) 
antar han att ordet har i runföljden suin ' riþ þta Svæinn réð þetta på U 913, 
men menar samtidigt att texten här anger »Sven som den som har utfört rist-
ningen och huggit runorna» (UR 3:652). Utförligast är Wessén i artikeln om 
U 940. Han finner det även här uteslutet att Öpir har någonting med hugg-
ningen av stenen att göra, men menar att denne kan ha »avfattat inskriften 
och bestämt dess formulering, kanske också gjort en förskrift i runor» (UR 
4:42). Enligt Wessén (ibid.) har uttrycket ráða rúnaR haft två betydelser. 
Från ristarens synvinkel var innebörden ’avfatta, sammansätta, formulera’, 
vilket han anser kommer »den vanliga betydelsen av raða ’bestämma, ombe-
styra, anordna’ rätt nära» (ibid.). För läsaren skall däremot ráða ha haft den 
mer frekventa betydelsen ’tyda, tolka’. Wessén pekar också på ett antal stäl-
len i den fornvästnordiska litteraturen, där den förstnämnda betydelsen tycks 
vara att föredra.  

I avsnittet auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiR på U 961 anser däremot Wessén 
att ráða måste ha en annan mening än den ovan hävdade. Han framhåller (i 
UR 4:94) att stenen är rest av två kvinnor och att Ígulfastr réð »i detta sam-
manhang måste innebära, att Igulfast har ombesörjt arbetet å de båda kvin-
nornas vägnar».203 Wessén har noterat att inskriften saknar uppgifter om 
Igulfasts eventuella släktskap med dessa, men menar att man kan tänka sig 
»att han har varit Kättilbjörns [dvs. den dödes] måg, gift med hans dotter 
hul-a». 

                                                      
202 Tidigare har Brate (1914:16 f.) i stället velat anknyta dessa uttryck till betydelsen ’sætte i 
Bevægelse, føre eller flytte noget fra eller til et Sted, sætte ind i eller ud af en vis Stilling, 
Virksomhed o. desl.’ (Fritzner 3 s.v. ráða 11). 
203 Det första namnet h£u!l-a lämnas otolkat i UR. Stefan Jacobsson (2004:118 f.) har föreslagit 
att det skall röra sig om ett mansnamn *Hylia. 
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Verbet ráða tolkas alltså av Wessén på tre olika sätt i de fyra inskrifterna. 
När ordet på U 896 och U 940 förekommer tillsammans med namnet Öpir 
skall det röra sig om formuleringen av inskriften och eventuellt också om 
framställningen av en förskrift. På U 913 antas verbet däremot syfta på den 
som utfört ristningen och huggit runorna, medan det på U 961 skall handla 
om en av uppdragsgivarna. 

Problemet har senare behandlats av Thompson (1972b:18) som vill tolka 
alla fyra runbeläggen i linje med Wesséns förklaring av satsen på U 940. 
Thompson antar också att den Igulfast som nämns i avslutningen på U 961 
auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiR kan vara identisk med en ristare med samma 
namn som tycks förekomma på en runsten vid Kummelby, Sollentuna 
socken (U Fv1953;263).204 Som Jansson (1953:266) tidigare har påpekat, är 
denne ristare »som konstnär i släkt med Öpir», och Thompson föreslår 
därför att Igulfast kanske har varit Öpirs lärare. Detta skulle kunna förklara 
avslutningen på U 961, där Igulfast i så fall har svarat för formuleringen av 
texten, medan Öpir utfört huggningen. 

Tolkningen av ordet ráða på de fyra uppländska runstenarna har även be-
rörts av Åhlén (1997:50 ff.), som menar att den av Wessén ansatta betydel-
sen ’ordna, bestämma, avfatta’ ligger närmast den som finns under betydelse 
14 i Norrøn ordbok ’råde for, styre, stelle med’ och under betydelse 1 hos 
Söderwall ’sörja för, se till, bestyra’ (Åhlén 1997:51). Hon framhåller dock 
(ibid.) att »verbet i denna betydelse oftast konstrueras med dativ», vilket 
stämmer dåligt med ackusativformerna på U 896 och U 940. Åhlén 
fortsätter: 

Med detta kasus konstrueras verbet däremot oftast i betydelsen ’ge råd’: 
’raade, tilraade en noget’, »e-m e-t» (Fritzner), ’råde, gi råd’ »ráða e-m e-t 
(el. e-u)» (Norrøn ordbok) och ’råda, tillråda, gifva råd’, »med personens dat. 
och sakens ack.» (Söderwall). 

Att ráða i denna betydelse också har förekommit med ett enda objekt i ack. 
vill Åhlén (1997:51 not 24) styrka med ett exempel från Fritzner (3 s.v. ráða 
5): E. réð þat, at þeir skyldi sigla norðr í land, som hon jämför med kon-
struktionen réðu vinir hans honom þat, at hann berðist eigi við þik (ibid.). 
Åhlén (1997:54 ff.) har också granskat inskrifterna på de två stenar där nam-
net ØpiR förekommer och finner det i båda fallen uteslutet att den kände run-
ristaren Öpir skulle ha haft någonting med huggningen eller formuleringen 
av inskriften att göra. I stället vill hon översätta satsen som »Öpir bistod med 
råd om runorna». Enligt Åhlén (1997:60) ger verbformen réð här »endast ut-
tryck för att han – om vi inte har att göra med en namne – funnits med i bak-
grunden som rådgivare».  

Nils Dverstorp (2000:33) anknyter till Åhléns tolkning av verbet ráða, 
men har samtidigt noterat att U 940 är utförd i en tidigare stil än de ristningar 
                                                      
204 Inskriften slutar med runorna in ' ihulfastr, vanligtvis tolkat som »Och Igulfast (ristade)». 
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som Öpir själv har signerat eller som har attribuerats till honom.205 Han före-
slår därför att det kan vara Öpir »som har fått råd och hjälp i början av sin 
karriär» och antar att riþ * runaR * ubiR i stället skall förbindas med det 
föregående kilauh hont och uppfattas som Gillaug Hand(?) reð runaR, [en] 
ØpiR [risti] (Dverstorp 2000:34). En motsvarande formulering menar han 
även kan ha funnits på U 896: X. reð runaR, [en] ØpiR [risti] (ibid.). Dvers-
torps förslag har fördelen att båda satserna får rak ordföljd, men samtidigt 
tvingas han anta att verbet saknas efter namnet ØpiR. Det är också påfallande 
att Réð rúnaR ØpiR på båda stenarna verkar stå i en separat slinga, vilket kan 
tala för att det rör sig om en självständig sats. 

Det kan också ifrågasättas om ráða i de nämnda inskrifterna verkligen har 
haft betydelsen ’ge råd’. Det fornvästnordiska exempel som Åhlén anför – E. 
réð þat, at þeir skyldi sigla norðr í land – ger ett synnerligen bräckligt stöd. 
Även om det förväntade dativledet (fvn. ráða e-m e-t) här saknas i ytstruk-
turen framgår det ju av bisatsen vilka rådet riktade sig till, vilket gör att 
exemplet knappast kan ses som en parallell till konstruktionen Réð rúnaR 
ØpiR. 

Vill man söka betydelsen av ráða i detta sammanhang, bör man i stället 
rikta blickarna mot de betydelser av verbet som tar ett ensamt objekt i ack. 
Hit hör betydelsen ’planlægge, forberede et Foretagende og saaledes være 
Ophavsmanden til noget’ hos Fritzner (3 s.v. ráða 6). Även betydelsen ’be-
slutte, bestemme, afgjøre’, där verbet bl.a. kan följas av ett objekt i dat. eller 
ack. (Fritzner 3 s.v. ráða 9) är av intresse Båda dessa konstruktioner har sina 
motsvarigheter i fornsvenskan (Söderwall s.v. raþa 11: ’genom råd föranle-
da, anstifta’ resp. 9: ’bestämma, besluta, afgöra’ – ’råda, ega att bestämma’). 
Den senare betydelsen kan också i fornsvenskan användas absolut (Söder-
wall Suppl.), vilket kan vara av intresse för formuleringen Ok Ígulfastr réð, 
en ØpiR på U 961. Man bör också uppmärksamma en betydelsenyans som i 
ordböckerna endast har kommit till uttryck i Lex. Poet. (s.v. ráða 3), nämli-
gen’om den af en overvejelse udsprungne handling, udrette, udføre, be-
stemme’.206 

Den grupp av betydelser som har ringats in ligger alltså mycket nära den 
betydelse ’ordna, bestämma, avfatta’ som Wessén tidigare har föreslagit. 
Något val går egentligen inte att träffa, men ’planlägga’ eller ’bestämma’ är 
kanske de nyanser som passar bäst i de fall där objektet är rúnaR. Om Lex. 
Poet. har rätt i att verbet även har kunnat användas »om den af en over-
vejelse udsprungne handling» är steget inte långt till att anta att Réð rúnaR 
ØpiR på U 896 och U 940 faktiskt kan avse ristandet av runorna på stenen.  

Denna betydelse skulle då också kunna föreligga i den antagna satsen 
Svæinn réð þetta på U 913. En närmare granskning visar dock att det just här 

                                                      
205 U 940 har stilbestämts till Pr 3, medan Öpirs ristningar annars tillhör Pr 4 och Pr 5. 
206 Denna betydelse finns dock även förtecknad i ordsamlingen hos Wimmer (1916:264): 
’aftale, beslutte, udføre (ifølge aftale, beslutning)’. 
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finns anledning att modifiera den gällande läsningen något, vilket också 
påverkar tolkningen. I UR (3:651) återges partiet som suin ' riþ þta, men 
Wessén skriver i kommentaren (ibid.) att det sista tecknet »är svagt, icke 
fullt säkert». På planschen i UR (3 pl. 176) liknar det mest en n-runa, men 
bilden väcker också misstankar om att det inte alls är någon runa, utan att 
»bistaven» i stället utgörs av en ornamentslinje som markerar den plats där 
en mindre slinga passerar genom runslingan (jfr ett liknande förhållande på 
t.ex. U 1007). Denna förmodan bekräftades vid min egen granskning av 
partiet den 28 juni 2005. Det aktuella stället är skadat genom att en 3 × 3,5 
cm stor flaga har fallit bort, men det är ändå troligt att det rör sig om ett 
ornament och inte en runa (se Figur 7). Visserligen finns en jämn fördjup-
ning i stenytan, där Wessén har antagit en huvudstav i runan, men denna är 
utan tvivel naturlig och har vid den senaste uppmålningen lämnats omålad. 
Att det rör sig om en ornamental detalj framgår också av Dybecks teckning, 
där partiet är återgivet som helt oskadat (se Dybeck 1860–76 1 pl. 38, nr 
155). Slutet av inskriften på U 913 måste alltså läsas suin ' riþ þt, där det 
sista ordet bör återge det demonstrativa pronomenet þ(a)t sg. ack. n. och inte 
den utvidgade formen þetta. Denna modifiering av texten motsäger inte att 
det kan röra sig om en ristarsignatur, men om þetta skall bytas mot þat 
öppnas möjligheten för att pronomenet också kan ha haft anaforisk funktion. 

 
Figur 7. Detalj av slutet av runslingan på U 913 Brunnby, Börje socken, där man 
tidigare felaktigt har läst en runa a. Foto M. Källström 2005. 
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Man bör i så fall räkna med ett närmare samband med den föregående delen 
av texten, där Önd(?) och Trond(?) uppger att de létu rétta stæin. Om man 
med Lex. Poet. och Wimmer här kan ansätta betydelsen ’utföra (enligt avtal 
eller beslut)’ för verbet ráða, skulle meningen i stället bli att Sven är den 
som handgripligen har rest stenen, utan att han därför nödvändigtvis behöver 
vara identisk med runristaren. Möjligen föreligger samma betydelse även på 
U 961, där satsen Ígulfastr réð inleds med konjunktionen ok. Eftersom det är 
ytterst sällan som en ristarsignatur inleds med denna konjunktion (se 6.1.6.1) 
kanske man skall anta att denna del av texten i stället hänger samman med 
den föregående ristarformeln, vilket leder tillbaka till den tolkning av 
inskriften som föreslogs redan av Wessén. Igulfast har i så fall bokstavligen 
rest stenen på uppdrag av h£u!l-a och Rúnfríðr, medan Öpir har svarat för rist-
ningen. Att något sådant skulle uttryckas i en vikingatida minnesinskrift är 
ovanligt, men ett någorlunda jämförbart exempel finns på den försvunna 
U 170†. I resarformeln på denna sten uppges att Gunne och Åsa létu ræisa 
stæin ok hvalf, och att FastulfR rísti rúnaR, varefter följer en uppgift om vem 
som tydligen handgripligen har rest stenen: [kuin * raisti * stainhal þisa *] 
Gunni ræisti stæinhall þessa. I detta fall återkommer som synes en och 
samma person i de båda delarna av inskriften, vilket inte är fallet på U 961.207 
Vad som skulle kunna invändas mot den ovan föreslagna tolkningen av 
slutet på U 961 är att den enda ristarsignatur som inleds med ok i Mälar-
landskapen faktiskt härrör från Öpir (U 462). 

Med vissa reservationer vågar jag ändå föreslå exemplen på U 913 och 
U 961 nog skall skiljas från de två inskrifter där réð har rúnaR som objekt. 

7.2.3.2 Gær(v)a rúnaR? 

Ett annat uttryck som har ansetts kunna syfta på formuleringen av en runin-
skrift är gær(v)a rúnaR som uppträder på den numera i stort sett förstörda 
U 958 Villinge, Danmarks socken. Inskriften lyder med runorna inom hak-
parentes efter äldre avbildningar (jfr UR 4:84):  

[...tr ' sihniuta * is þita | kiarþi sun * hans s]ihuiþr ' [runa þurhutr * 
risti] 

Enligt Wessén (ibid.) skall detta tolkas som »Efter Signjute är detta. Hans 
son Sigvid gjorde runorna. Torgöt ristade». Det är frestande att i likhet med 
Brate (1925:84) uppfatta rúna(R) som objekt till rísti, men som Wessén (i 
UR 4:85) har framhållit talar både fördelningen av texten i runbandet och 
ordföljdsregler emot ett sådant antagande. Han har därför övervägt om gærði 

                                                      
207 Runföljden kuin uppfattar Wessén (i UR 1:258) som en felristning eller möjligen 
felläsning för kuni. Ingen har mig veterligen försökt tolka runföljden som kvæn f. ’hustru’, 
vilket dock är formellt möjligt och skulle komplicera resonemanget kring denna inskrift en hel 
del.  
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eventuellt skulle kunna stå för »lät göra», men finner det sannolikare att in-
skriften i stället skall tolkas mer ordagrant:  

Sigvid har […] bestämt inskriftens lydelse och överfört den i runskrift. 
Torgöt har sedan, efter någon »förskrift» av Sigvid huggit in dennes runor i 
stenen. Inskriften på U 958 blir i så fall ett intressant dokument till förståel-
sen av hur en svensk runsten kan ha kommit till. (UR 4:85 f.) 

Wesséns förklaring tycks allmänt ha accepterats. Den upprepas av Ebel 
(1963:56) och Thompson (1975:76) nämner i förbigående U 958 som ett be-
vis på »the sponsor’s influence in the formulation». Att U 958 har en för 
uppländska runinskrifter ovanlig formulering kan inte förnekas, och detta 
skulle kunna motivera varför denna uppgift finns. Däremot är det mera tvek-
samt om Sigvid även har framställt en »förskrift» skriven med runor som 
Wessén föreslår. Visserligen känner vi bara ytterligare två ristningar som är 
signerade av Torgöt (U 308 och U 746), men en jämförelse mellan dessa 
ristningar visar att vissa ortografiska egenheter i U 958 nog i första hand 
måste tillskrivas Torgöt. Den inledande prepositionen æftiR på U 958 har vis-
serligen varit defekt […tr], men det framgår ändå att den obetonade vokalen 
måste ha varit obetecknad. Detta har sin motsvarighet i skrivningen eftR, 
som förekommer på både U 308 och U 746 och som av allt att döma är ett av 
Torgöts särmärken (Crocker 1982:291, jfr Stille 1999b:168). Att U 958 här 
har r i stället för väntat R kan jämföras med þisar þessaR på U 308. Också 
skrivningen [runa] med bortfall av /R/ har en direkt motsvarighet på U 308, 
även om detta ord här även uppträder som runaR.208 Uttrycket »göra runor» 
behöver alltså inte här innebära att texten skrevs ned, utan beställaren kan ha 
formulerat den muntligt för ristaren. 

7.2.3.3 Inna úR 

Det tredje uttrycket från runinskrifterna som har antagits syfta på formule-
ringen av en runtext är inna úR som uppträder i runföljden nemR : in[t]i uR 
på G 203. Runföljden står direkt efter det tidigare omnämnda partiet 
kaiRuiþr lekþi ormaluR och tolkningen är mycket omtvistad. Hos tidigare 
forskare finner man översättningar som »Nemr führte (sie) aus» (Noreen 
1904:487) eller »Nem högg in den» (Jansson, referad i GR 2:188). En 
annorlunda tolkning lanserades först av Erland Hjärne (1945:65 ff.), som 
antog att det i stället rörde sig om betydelsevarianterna ’yttra, tala, berätta’ 
av verbet inna och att inti ýR här hade använts om den »som framsade (dik-
terade, förestafvade) inskriftstexten för runristarna» (Hjärne 1945:67). Han 
ifrågasatte också tolkningen av nemR som ett personnamn och föreslog att 

                                                      
208 Ristarnamnet Þórgautr har en påfallande form på U 958 [þurhutr], men det verkar av de 
andra två inskrifterna som om Torgöt har vacklat i stavningen av sitt eget namn. På U 308 
skrivs det nämligen þurhkutr, medan U 746 däremot har þurkutr. 
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det kunde röra sig om adj. næmR, vilket inskriftens författare skulle ha an-
vänt som ett självrosande uttryck. Han översatte hela partiet på följande sätt: 
»Gairvid uppritade ormslingorna, förståndig (uttänkte och) framsade han 
(texten)» (Hjärne 1945:70). Enligt Hjärne framträder med denna tolkning en 
klar motsättning mellan »den konstnärlige runmästaren Gairvid», som svarat 
för inskriftens innehåll och det ornamentala utförandet, och »de i slutorden 
nämnda män, Rodbjern och hans medhjälpare Gairlaif, hvilka utfört det mera 
handtverksmässiga ristningsarbetet». Han utesluter dock inte att nemR också 
kan tolkas som personnamn och att det konstnärliga arbetet i så fall varit 
uppdelat på två personer. Svärdström (i GR 2:190) lutar mest åt Hjärnes 
första förslag, men upptar det inte i sin översättning. Även Snædal (2002:80) 
har anslutit sig till Hjärne vad det gäller tolkningen av némR och inna ýR, 
men menar att det är »självklart att uttrycket som helhet syftar på ornamen-
tiken, ormslingorna, och inte på utformningen av texten, vilken bör ha for-
mulerats av de båda runristarna och deras uppdragsgivare, monumentets be-
ställare, dvs. Sigmund». Hon föreslår därför följande tolkning: »Gairvid lade 
(dvs. utformade) ormslingorna, skickligt redde (han) ut (dem) (dvs. be-
stämde deras utformning)». Att innehållet i runföljden nemR : in[t]i uR bör 
stå i en nära relation till det föregående verkar rimligt liksom att textens lyd-
else troligen har utformats av runristarna och deras uppdragsgivare. Märkligt 
nog följs uppgiften om Gervids arbete av runföljden sikmutr [--fiR :] sliku : 
unit kuml »Sigmund har på så sätt åstadkommit vården», vilket kan ses som 
en sammanfattning av det föregående. Att uppdragsgivaren Sigmund här 
endast skulle ha framhållit ornamentiken på stenen och inte texten är inte 
särskilt tilltalande. Jag vill därför hålla möjligheten öppen för att Gervid 
(eller alternativt: Näm) faktiskt kan ha haft en roll vid formuleringen av den 
långa inskriften. 

7.2.3.4 Gær(v)a sikþita? 

Slutligen bör man i detta sammanhang också beröra ett dunkelt avsnitt på 
Forsaringen (Hs 7): in þaR kirþu sikþitanunr o tarstaþum 4 auk ufakR o 
hiurtstaþum. Satsen brukar vanligtvis översättas: »Men de gjorde sig detta, 
Anund i Tåsta och Ofeg i Hjortsta», trots att det reflexiva pronomenet borde 
ha haft dativformen sæR och inte ackusativformen sik (se Brink 1996:38). 
Det har dock framförts en del alternativ till tolkningen av detta avsnitt. Elis 
Wadstein (1898:17) läste sikþ och identifierade detta med fsv. sækt, fvn. 
sekð, sekt ’böter’ m.m., medan Aslak Liestøl (1979:26) ansåg att det var 
självklart att sik(þ) måste avse själva ringen och försökte knyta det till fvn. 
sikðr m., sikð f. ’sigd, skjere (til kornskurd)’ (Norrøn ordbok). Båda fick 
dock problem med den följande runföljden (þ)ita. Wadstein (1898:18) tänk-
te sig en participform i(n)ta av verbet inna, som dock förekommer tidigare i 
inskriften, men då med nasalen markerad: int. Meningen antog han vara 
»men desse gåvo besked om boten: Anund på Tåsta ock Ofeg på Hjortsta» 
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(Wadstein 1898:19). Liestøl (1979:26) insåg givetvis att neutrumformen 
þetta inte kunde förenas med genus hos ordet fvn. sikðr, sikð, men ansåg att 
det kanske inte var nödvändigt att »ta så högtideleg, når ringen likevel ikkje 
svarar til det vi förstår med sigd». 

Både Wadsteins och Liestøls förslag innebär vissa problem och jag har 
därför övervägt ännu en möjlighet, nämligen att sikþ kan identifieras med 
fsv. sægdh f. = sæghn ’det som säges, utsaga, ord, yttrande, uttalande, tal’ 
(Söderwall 2). Detta ord är belagt först i yngre fornsvenska och har därför 
förmodligen uppfattats som en ung bildning tillkommen under fornsvensk tid 
(se Olsson 1916:482). Ordet sägd förekommer i nysvenskan, men är i SAOB 
(S16079) endast företrätt med ett belägg från 1674 och måste alltså tidigt ha 
gått ur bruk. Det finns dock sporadiska belägg i dialekterna från Österbotten, 
Gotland och Överkalix, och det tycks på 1600-talet även ha funnits i älvdals-
målet.209 Det är svårt att tro att ordet skulle ha fått denna spridning om det 
rörde sig om en så ung bildning som man har gjort gällande. I stället verkar 
det rimligare att ordet är gammalt och avlett med -iþó-suffixet till verbet 
sægia på samma sätt som t.ex. fsv. dygdh till dugha och hæfdh till hava (se 
Olsson 1916:477 ff.). Ett runsvenskt *sægð måste ha haft feminint genus och 
kan alltså inte förenas med en tolkning av (þ)ita som ett demonstrativt 
pronomen. Jag har därför övervägt om detta inte kan motsvara en form i pret. 
part. ack. f. av adjektivet fvn. þéttr, fsv. thætter ’tät’. I fornvästnordiskan 
finns nämligen belägg för att ordet har använts i den överförda betydelsen 
’fast, grei’ (Norrøn ordbok s.v. þéttr 3), vilket förekommer hos Sigvat i 
Austrfararvísur 20: þétt fengum svôr »vi fick ett bestämt svar». Det borde 
alltså vara fullt möjligt att tolka den aktuella satsen på Forsaringen som En 
þæiR gærðu sægð þétta…»Men de gjorde utsagan fast…». Det bör också 
noteras att man i en föregående sats kan läsa att svá vas innt fyrr ok hælgat 
»så var tidigare framsagt och helgat» och att den följande satsen innehåller 
den avslutande ristarsignaturen En Víbiôrn fáði »Men Vibjörn ristade». 
Anund i Tåsta och Ofeg i Hjortsta är i så fall de som utifrån det muntliga 
framsägandet av lagbudet har bestämt hur det skulle vara formulerat på 
ringen, varefter Vibjörn har utfört själva ristningsarbetet. 

7.2.4 Huggningsarbetet 
Även de konkreta beläggen för att olika moment av huggningsarbetet har 
fördelats på flera personer är mycket få. På G 113 Ardre kyrka uppger sig 
dock två personer ha gjort minnesmärkena, medan en tredje har svarat för 
inristningen av runorna: RáðþialfR ok GæiRniútr þæiR giærðu mærki góð […] 
Lík(n)ræifR rísti rúnaR. Att den förra satsen inte skall tolkas som en resar-
formel framgår av att framsidan av stenen innehåller en sådan som omtalar 
helt andra personer: Óttarr ok GæiRhvatr ok Æihvatr þæiR sattu stæin æftiR 
                                                      
209 Se Ahlbäck 1952:135, GOB (s.v. sägd), Pihl 1924:70, Björklund 1956:89, 162. 
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Líknhvat, faður sinn. Som Wessén (i GR 1:208) har framhållit, har vi här att 
göra med beteckningar för »tre olika moment i den handling, varigenom 
minnesvården har kommit till: setu + stain, kiarþu + merki, risti + 
runaR». G 113 utgörs av en runsten med bildstensform med inskrift och re-
liefhuggen ornamentik på båda sidor, och enligt Wessén (ibid.) måste mærki 
góð här syfta på »den konstnärligt formade och prydda stenen». Radtjalv och 
Gernjut bör följaktligen ha varit namnen på stenmästarna. Enligt Sune 
Lindqvist (1941–42 2:20 f.) skall denna fördelning av arbetet även framgå av 
att runristaren Likrev har använt andra verktyg och en annan ristningsteknik 
än de som har svarat för stenens form och den reliefhuggna ornamentiken. 
Eventuellt kan ett liknande exempel på arbetsdelning ha funnits på G 188 (se 
Bilaga 1).  

Till denna grupp hör också G 136† Sjonhems kyrka, som tyvärr är för-
svunnen och endast är känd genom en uppteckning av G. Wallin. Wessén 
återger (i GR 1:272) inskriftens slut på följande sätt: 

utr : ualtika : gierþi : staina : auk : uab : kustaR : ma…  
tan : auk : botbiern : ristu : 
»Valdinga-Udd(?) gjorde stenarna och … Dan och Botbjärn ristade.» 

G 136† har tillsammans med de ännu bevarade G 134 och G 135 ingått i 
ett och samma monument. Uppdragsgivarna nämns endast på G 134, där det 
uppges att Hróðvisl ok Hróðælf(R) þau létu ræisa stæina æftiR sy[ni sína] 
þría. Ordet gærði på G 136† måste alltså ha med den konkreta fram-
ställningen av monumentet att göra. Tolkningen av den defekta runföljden 
uab : kustaR : ma… är dock oklar.210 Utanför Gotland påträffas liknande 
uppgifter endast på gravkistan från Eskilstuna (Sö 356), där inskriften på den 
största gavelhällen avslutas med signaturen: Tófi rísti rúnaR á, Næsbiôrn 
hiogg stæ[ina] »Tove ristade runor härpå, Näsbjörn högg stenarna». Enligt 
Lindqvist (1915:32) är »inskriftens linjer […] ristade på ett annat sätt än 
bildfältets konturlinjer» och han drar därför följande slutsats: 

Näsbjörn har sålunda ej blott utfört kanthuggningen, utan även djurornamen-
tiken å samtliga hällar, och Toves arbete var, såsom han själv meddelat, 
begränsat till ristandet av runorna inom de för ändamålet av Näsbjörn 
utsparda ramarna. 

Samtliga ovan nämnda stenar utgörs av tillhuggna kalkstenar och i två fall 
(G 113 och Sö 356) är de dessutom reliefhuggna.  

                                                      
210 Wessén (i GR 1:273) föreslår att uab kan vara en felläsning för uar eller uaR och att det 
följande skall suppleras kustaR : ma[þr]. Detta uppfattar han som en annars okänd samman-
sättning kustaR-maþr med betydelsen ’man som står för kosten el. kostnaderna’, vilket skall 
ha syftat på »den som har bekostat monumentet». Förslaget upptas av Snædal (2002:75) som 
översätter denna del av inskriften som »Valdinga-Udd(?) gjorde stenarna och bekostade(?) 
(monumentet)». 
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7.2.5 Målning 
Ett sedan länge känt faktum är att såväl runstenar som senvikingatida grav-
monument har varit målade (se senast Tronner et al. 2002). Att en särskild 
person kunnat svara för denna del av arbetet har också antagits på tre sven-
ska runstenar (jfr Ebel 1963:38). Av dessa exempel kan dock endast ett be-
traktas som helt säkert, nämligen Sö 347 Gerstaberg, Ytterjärna socken, som 
avslutas med orden: Æsbiôrn rísti, ok UlfR stæindi. »Äsbjörn ristade och Ulv 
målade». En liknande uppgift har även antagits på en annan runsten som är 
signerad av samme ristare (Sö 205 Överselö kyrka). Tyvärr är denna del av 
runstenen i dag förlorad och läsningarna av partiet varierar. Wessén (i SöR: 
180) har här i huvudsak följt Dybecks läsning och återger avsnittet som 
esbern * auk * tiþkumi * hiuku * runiR * arikaa : stkink, där den avslutan-
de runföljden antas svara mot ett Orøkia stæindi »Orökja målade». Wessén 
har dock satt tolkningen inom parentes och framhåller (i SöR:181) att den 
»givetvis blott [är] ett försök att komma till rätta med svårigheterna». Stenen 
har även avbildats av Olof Hermelin (ms:442), som återger det sista partiet 
som arik an : st-ink *.211 Om Wesséns tolkning skall kunna upprätthållas, 
måste man anta flera felristningar eller felläsningar. Både Dybeck och Her-
melin är eniga om den första a-runan, där man skulle vänta o. En runa É kan 
ju lätt felaktigt ha lästs som a, men det är märkligt att finna denna runform 
när stenen annars tycks ha haft varianten o (eller enligt Hermelin Ê). An-
märkningsvärt är också att Dybeck har två a-runor i följd, där den första 
skall ha bestått av en a-bistav ansatt på en slinglinje som korsar runbandet. 
Mellan dessa skall det ha funnits ett stort avstånd, där det enligt Dybeck 
(1855–59:39) »aldrig [har] funnits någon runa». Beträffande den sista run-
följden är Dybeck och Hermelin i stort sett eniga med undantag för den an-
dra runan. Det verkar alltså troligt att den sista runan i inskriften verkligen 
har varit k. Intressant är också att denna runa enligt båda undersökarna har 
följts av ett skiljetecken (*), vilket saknas i den translittererade texten i SöR. 
Om man skall följa Wesséns tolkning måste man här anta att k-runan är en 
felristning för ti. 

Förutom Dybecks och Hermelins avbildningar finns ett par teckningar ut-
förda av andra, uppenbarligen mindre vana runläsare. Enligt en teckning av 
lantmätaren N. F. Liedbeck 1854 (foto i ATA) skall signaturen ha lytt: isrn * 
auk * tiþkumi * hauku * runir * arik s…tkn * ni. I fotografisamlingen i 
ATA förvaras också en blyertsteckning som har tillhört Dybecks samling 
och som enligt en anteckning av denne är utförd av en »adj. Bergström». 
Den avslutande ristarformeln återges här som isbirn * auk * tiþkumi * 

                                                      
211 Teckningen är utförd i bläck med korrigeringar i blyerts som måste ha tillkommit vid en 
senare granskning av inskriften. Beträffande den oidentifierade runan nämner Hermelin (ms: 
427) att han antar att den »är r ehuru runan är något otydlig». Ristarformeln tolkar Hermelin 
som »Esbern och Tiþkumi höggo runor å den rika (vackra, prydliga) strängen (slingan)», en 
tolkning som fick en viss spridning (se SöR:181 med hänvisn.). 
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hauku * runiR arik stkini. Teckningarna tycks bekräfta att den tredje runan i 
det sista ordet verkligen har varit k, men de anger samtidigt båda den sista 
runan som i, vilket därför kanske måste övervägas som ett alternativ. 

Slutsatsen kan endast bli att Wesséns tolkning av slutet på Sö 205 sanno-
likt inte är riktig. Det är dock svårt att ge något bra alternativ som inte inne-
bär alltför stora ingrepp i de kända läsningarna. Av intresse är en av Brate (i 
Brate & Bugge 1887–91:317) föreslagen, men senare övergiven tolkning: á 
rétta stæina »på resta stenar». Möjligen skulle man i stället kunna tänka sig 
á ríka stæina »på mäktiga stenar». Det är då bara nödvändigt att anta att a-
bistaven på slinglinjen hos Dybeck beror på ett misstag och att k-runorna i 
stkink är felristade för a. Ett par invändningar kan dock resas mot denna 
tolkning. För det första väntar man sig väl här snarast dativ efter prep. á, jfr 
den medeltida inskriften på N 14 (fvn.) Nikulás Atlasonr gerði rúnar á môr-
gum hall »Nikolas Atlason gjorde runer på mangen sten» (NIyR 1:38). För 
det andra är förslaget á ríka stæina svårt att motivera sakligt, eftersom 
Sö 205 inte tycks ha ingått i ett parstensmonument och inskriften dessutom 
endast nämner en sten. 

En uppgift om att en person har ansvarat för målningen av stenen har 
även antagits på Öl 43 Gärdslösa kyrka. Brate (i ÖlR:110 f.) återger slutet av 
inskriften efter Sven Söderbergs läsning som: — tuar risti : runaR — stain 
— -tuar (Oddvarr?) risti rúnaR — stæin[di] »-tuar (Oddvar?) ristade 
runorna och — målade».212 Jansson (rapport i ATA dnr 4699/43) läser i stort 
sett på samma sätt som Söderberg (…tuar ris!t- : runaR … stain …), men 
översätter det sista ordet med »sten». Den första runföljden är placerad utan 
ramlinjer i en lodrät rad på mittytan av stenen, medan ordet stain står innan-
för runslingan till höger under runorna ur : s i runföljden faþur : sin. Enligt 
Jansson finns »inga spår av ristning» före eller efter stain (jfr även Nilsson 
1973:239). Det finns alltså goda skäl att ifrågasätta Brates supplering av 
inskriften. Vad som är syftet med den isolerade runföljden stain är dunkelt 
och den verkar inte kunna uppfattas som ett ord som skall suppleras i 
inskriften i huvudslingan. En möjlighet är att det rör sig om ytterligare ett 
ristarnamn, Stæinn, men denna lösning framstår inte som särskilt övertyg-
ande. 

7.3 Slutsatser 
Att flera ristare har samarbetat kan beläggas i vikingatida inskrifter från hela 
undersökningsområdet med undantag för Brittiska öarna. Exemplen från 
danskt och norskt område är visserligen få, men detta måste ställas i relation 
till att ristarformler här överhuvudtaget är mycket sällsynta. På Gotland är 

                                                      
212 Denna tolkning har upptagits av Nilsson (1973:240). 
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det mycket vanligt att mer än en ristare omnämns i ristarformeln och före-
teelsen är även ganska väl representerad i Södermanland. De uppländska 
exemplen är visserligen fler, men i relation till de ristarformler som bara om-
nämner en person, framstår de samsignerade ristningarna i detta område som 
en ganska marginell företeelse.  

I ordningsföljden mellan ristarnamnen kan man ana en prioritetsordning, 
där den först nämnde ristaren troligen har haft huvudansvaret. Detta tycks 
bekräftas av att det inledande namnet i de uppländska inskrifterna i regel av-
ser en ristare som är bekant från andra signerade stenar.  

Beträffande dateringen är det av intresse att de flesta av de samsignerade 
ristningarna i Södermanland och Uppland verkar tillhöra den senare delen av 
1000-talet. Däremot ger materialet – med undantag för Gotland – få exempel 
på att ristarformler med flera namn skulle tyda på att stenarna har tillverkats 
under verkstadsmässiga former. 

De konkreta uppgifterna om att olika personer har utfört olika arbets-
moment i framställningen av ett vikingatida minnesmonument är ovanliga. 
Beträffande stenfångsten är det endast Hs 14 som ger besked om att ristaren 
har varit direkt involverad och här är också denne identisk med stenens resa-
re. Även om uppdragsgivarna i många fall måste ha haft synpunkter på valet 
av stenmaterial, är det väl rimligt att detta snarast låg inom ristarens kom-
petensområde. Det är i stället anmärkningsvärt att denna typ av uppgifter 
överhuvudtaget förekommer. Anledningen är väl i några fall att det var något 
exceptionellt med den aktuella stenen, som t.ex. U 414†, vilken både i form 
och materialval måste ha avvikit från de flesta runstenar i trakten. 

Uppgifter om en särskild fördelning av huggningsarbetet kan endast be-
läggas från Gotland och Södermanland. Trots att exemplen är mycket få är 
det slående att dessa bara uppträder på monument som har en mer utarbetad 
form (bildstensform, kistkonstruktion). I två fall är dessutom ornamentiken 
utförd i relief, vilket bör ha krävt specialkunskaper. Den konstnärliga ut-
formningen av ornamentiken och målningen av stenen nämns däremot bara 
undantagsvis.  

I detta kapitel har jag också berört ett antal uttryck som har antagits eller 
kan antas syfta på formuleringen av texten. Mest utrymme har jag ägnat fyra 
belägg för verbet ráða, där det närmast har varit ett axiom att detta har avsett 
inskriftens formulering. Som har framgått ovan finns det skäl att ifrågasätta 
denna tolkning och det är inte säkert att alla fyra förekomsterna av detta verb 
skall förstås på samma sätt. 
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8 Uppgifter om runristaren 

De vikingatida ristarformlerna innehåller en del uppgifter som på olika sätt 
bör bidra till bilden av den runristaren. En sådan uppgift finns redan i runris-
tarens namn, där man åtminstone hypotetiskt kan tänka sig att namntypen 
kan spegla ristarens sociala status. En annan utgörs av olika typer av attribut 
som har knutits direkt till detta namn, t.ex. yrkesbeteckningar, binamn eller 
uppgifter om släktskap och andra sociala relationer. 

8.1 Personnamn 
En uppgift om runristaren som finns i nästan alla ristarformler är ristarens 
namn, vilket borde kunna bidra med information om gruppen av runristare. 
Exempelvis noterar man redan vid en uppräkning av de mest namnkunniga 
av de runristare som finns i NE (art. Runristare) – Balli, Fótr, Víseti, Ás-
mundr och ØpiR – att inte mindre än fyra av fem bär ett namn av binamns-
typ. Frågan är om detta är någon generell tendens och vad den i så fall skulle 
kunna tänkas betyda. Samtidigt finns det flera problem förbundna med 
tolkningen av detta källmaterial. I den mån det vikingatida namnskicket har 
associerats med olika sociala grupper i den senare litteraturen har man i regel 
hänvisat tillbaka till de antaganden som gjordes redan av Wessén (1927), 
som menade att de tvåledade variationsnamnen ursprungligen var känneteck-
nande för hövdingaklassen, medan bondebefolkningen vanligtvis bar enkla 
namn, som gärna hade sitt ursprung i karakteriserande binamn. Med tiden 
blandades båda dessa namngivningsprinciper och de enkla namnen trängde 
in i kungaätterna samtidigt som variationsnamnskicket anammades av bön-
derna. Man kan därför ifrågasätta om det överhuvudtaget är möjligt att uti-
från personnamnsskicket på runstenarna i t.ex. Uppland iaktta sociala skill-
nader. Det finns dock en del lysande undantag. Wessén (i UR 2:427) har 
t.ex. gjort en jämförelse mellan namnskicket i ett par familjer, som är kända 
genom ett par runstenar vid Husby-Sjuhundra kyrka. I den ena som förekom-
mer på U 540 (och U 513 Rimbo kyrka) finner man namnen Anundr, ÆiríkR, 
Hákon, Ingvarr och Ragnhildr, medan medlemmarna i den andra familjen i 
stället bar namn som DiarfR, Órøkia, Vígi, IógæiRR, GæiRhialmR och Svæinn 
(U 539). Wessén finner (ibid.) olikheten »högst påfallande» och att »den 
torde finna sin sannolikaste förklaring i olika social miljö», där de förra nam-
nen representerade »stormän och hövdingar», medan de senare var »typiska 
bondenamn». 
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Utrymmet tillåter här ingen djupare analys av ristarnamnen, men det vore 
intressant att undersöka om de på något sätt avviker från det som framstår 
som det normala namnskicket under perioden. En avgörande fråga är givet-
vis hur materialet skall analyseras. Vanligtvis har man valt en indelning i tre 
grupper: sammansatta namn, ursprungliga appellativer och adjektiv samt av-
ledda namn (se Peterson 2002:746). De sammansatta namnen brukar också 
beskrivas som ditematiska medan de två senare är monotematiska. Gräns-
dragningen är dock inte helt enkel att göra. T.ex. har de namn som uppfattas 
som avledda ofta sitt ursprung i de båda andra grupperna. Ett namn som 
Svæini kan t.ex. ha uppkommit som en avledning av det enkla Svæinn eller 
som en hypokoristisk bildning till ett sammansatt namn på Svæin- eller 
-svæinn. Dessutom är det möjligt att samma person kan uppträda under olika 
namnformer. Ett sådant exempel verkar finnas just bland ristarnamnen. 
U 170† är signerad av ristaren FastulfR, som sannolikt är samma person som 
på en annan sten (U 171) benämns med kortformen Fasti (se Wessén i UR 
1:262 f.). 

Den kanske enklaste indelningen är att skilja mellan de sammansatta 
namnen av variationstyp å ena sidan och övriga namn å den andra.213 Bland 
de senare kan det dock vara av intresse att granska vissa undergrupper, som 
t.ex. lånade namn och hypokoristiska bildningar. 

Ännu ett problem är vad ristarnamnen egentligen skall jämföras med. Det 
är inte lätt att finna någon annan grupp som genom runstensmaterialet kan 
knytas till en viss verksamhet. Visserligen finns myntmästarna i Lund under 
Sven Estridssons regering 1065–1074, där också namnmaterialet är utförligt 
behandlat av Lerche Nielsen (1997b:57 ff.). Dessa namnbärare har dock inte 
alltid varit av nordisk härkomst, vilket gör att en jämförelse mellan de båda 
namnkorpusarna knappast blir meningsfull. Som jämförelsematerial på en 
mer övergripande nivå har jag därför valt att använda den lista över de 71 
vanligaste mansnamnen i de vikingatida runinskrifterna, som Peterson har 
upprättat i NRL (tab. 1). Det vikingatida namnmaterialet domineras visserli-
gen som hon själv har framhållit (Peterson 2002:747) av belägg från svenska 
och framför allt uppländska runinskrifter, men eftersom de flesta av ristar-
namnen också härrör från mellansvenskt område är detta knappast till någon 
nackdel. Vid sidan av denna lista finns också ett antal studier av vikingatida 
personnamn på mer lokal nivå som kan användas som jämförelsematerial 
(Peterson 1986, Lerche Nielsen 1997b, Snædal 2004). 

För att få ytterligare ett jämförelsematerial som kan antas spegla namn-
skicket inom en specifik grupp av människor har jag samlat och klassificerat 

                                                      
213 Ett problem är dock att ursprungliga variationsnamn under vikingatiden kan uppträda i 
starkt kontraherade former som t.ex. Gunnarr (< urn. *Gunþi-harjaR) eller Þórðr (av ett äldre 
Þórfreðr). I vissa fall kan den fullständiga formen och mer eller mindre kontraherade varian-
ter av samma namn brukas sida vid sida som t.ex. beträffande Øyvindr och Øyndr (med 
varianter) eller ÞórulfR och ÞólfR. Av praktiska skäl har jag valt att föra de kontraherade 
formerna till de sammansatta variationsnamnen. 
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de personnamn som förekommer på runstenar knutna till Ingvarståget. Jag 
har här gjort ett ganska strängt urval och endast tagit med de ristningar som 
explicit omnämner Ingvar. Dessutom har jag sorterat bort de namn där genus 
inte går att bestämma eller där namnet är för skadat för att säkert kunna tol-
kas. Detta namnmaterial omfattar såväl deltagarna i Ingvarståget som deras 
familjer. Tyvärr vet vi inte om det egentligen rör sig om en homogen grupp 
eller om personerna kan ha rekryterats från olika samhällsskikt, men i brist 
på annat får denna namnkorpus fungera som en sorts kontrollgrupp.  

8.1.1 Defekta eller svårtolkade ristarnamn  
För att kunna resonera om ristarnamnen är det naturligtvis nödvändigt att 
endast säkert tolkade namn inkluderas i undersökningen. I materialet finns 
ett antal defekta eller av andra skäl svårtolkade namn, som inledningsvis 
måste granskas. I några fall är namnen så fragmentariskt bevarade att det inte 
är lönt att diskutera mängden av möjligheter. Hit hör t.ex. ...n (Öl 
Köping18), […li] (U 132†) och s---... (U 884). På U 257, där endast en av-
slutande r-runa återstår, kan man visserligen framföra skäl för att namnet har 
varit [Fót]r, men eftersom samme ristare finns belagd i andra inskrifter är 
inte belägget intressant i detta sammanhang. I en del andra fall kan man dis-
kutera flera olika lösningar, men så länge det inte går att avgöra om ett namn 
är ditematiskt eller monotematiskt har det lämnats utanför undersökningen. 
Ibland är läsningen dessutom för osäker för att belägget skall kunna använ-
das. Detta är exempelvis fallet i k[iulr] (Sö 139), [slakR] (Sö 43), […ilfR] 
(U 205†) samt [kahu] och [uhi] (U 1058†). I några andra tillfällen är det 
skador som öppnar för olika tolkningsalternativ, som exempelvis …aki 
(DR AUD1999;288), …!lui (DR NOR1998;8) och aku- (Sm 111). Tolkning-
en av dessa belägg kommer dock att kort beröras i Bilaga 1. 

Ibland kan namnet vara flertydigt trots att det är fullständigt bevarat. Ett 
sådant exempel utgör kul : finR på Maltstenen (DR NOR1988;5), som i NRL 
både upptagits under uppslagsformen Kolfinnr och Gull-Finnr. Skiljetecknet 
mitt i namnet talar för det senare alternativet, medan det förra har fördelen 
av att vara belagt som namn (fvn. Kolfinnr). I en del fall tillhör tolknings-
alternativen samma grupp av namn, vilket gör att beläggen ändå kan använ-
das i undersökningen. Ristarnamnet eski på Sö 333 har tidigare (t.ex. i 
SöR:318) tolkats som en skrivning för namnet Æskæll, men som jag har 
argumenterat för i ett annat sammanhang (Källström ms E) är det betydligt 
sannolikare att det rör sig om ÆsgæiRR. Detta förändrar dock inte beläggets 
grupptillhörighet, eftersom båda namnen är ditematiska. 

Liknande exempel där det rör sig om monotematiska namn är libi 
(G 276), som dels har tolkats som Libbi, en hypokoristisk bildning till 
Lík(n)biôrn (Snædal 2002:82), dels som identiskt med binamnet Lippi ’läpp’ 
eller ’han med läppen’ (Gustavson i GR 3 ms). Mångtydiga är också [þu]!l[R] 
(Sö 82) och þuliR (U 519). Namnbeläggen avser av allt att döma samma 
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person (se Brate 1925:120 f.) och har bl.a. förklarats som skrivningar för 
namnet TóliR (ibid.) eller som en bildning till appellativet fvn. þulr m. 
’talare’ (Peterson 1993:168 f., NRL art. ÞulR).214 Namnet tufialtr (Sö 374) 
har av Wessén (i SöR:360) uppfattats som en skrivning för Styfialdr, men 
eftersom runinskrifterna ger få exempel på att /s/ har utelämnats initialt i 
ljudförbindelsen /st/, kan det eventuellt återge ett annars okänt namn på 
-aldr. Som avledningsbas kan man här kanske fundera på en motsvarighet 
till verbet fvn. dýfa ’dyppe, duppe (e-u)’ (Norrøn ordbok). Beträffande den 
ristare som har namngivit sig med de olika skrivformerna kiulin (U 1039), 
kiuli (U 1040) och kuli (U 1042) anser jag att Kiúli är den rimligaste namn-
formen (se Lagman 1990:99), även om etymologin ännu inte är slutgiltigt 
löst. Namnet bör väl i första hand vara en hypokorism till namnet KiúlákR 
eller en avledning till en motsvarighet till fvn. kjóll (se NRL art. Kiúli med 
hänvisn.). 

I ett par fall kan en ändrad läsning påverka hur namnet skall tolkas. 
Ristarnamnet stain på U 376 uppfattade Wessén (i UR 2:131) först som 
Stæinn, men ändrade senare (i UR 2:357) läsningen av den andra runan till u 
och tolkade det som Svæinn. Ett av skälen var att stenen antogs vara ristad av 
den Sven som har signerat U 505. En närmare granskning av detta parti på 
U 376 visar dock att man måste läsa stain, vilket också omöjliggör att 
stenarna skulle vara utförda av samme ristare.215 Namnet f-str på U 163 
uppfattades av Wessén (i UR 1:242 f.) som ett sammansatt namn på -fastr, 
där en förled skulle utläsas ur ett par av de runor som tillhör inskriftens 
början. Signaturen står i rundjurets hals i motsatt riktning mot huvudtexten 
och inskriften innehåller många märkliga bindrunor. Enligt Wessén (i UR 
1:242) kan det röra det sig om »en lek, ett besynnerligt infall för att förvirra 
läsaren», medan Mindy MacLeod (2002:168) räknar med att runorna har för-
dunklats genom tillägg av överflödiga bistavar. Granskar man inskriften när-
mare, kommer man dock fram till att de flesta av bindrunorna förmodligen 
beror på att ristaren flera gånger av misstag har hoppat över runor och i 
efterhand försökt korrigera dessa felristningar (se Källström ms F). Det är då 
ganska osannolikt att man skall räkna med dubbelläsning av runor i början 

                                                      
214 Tolkningen av de båda namnbeläggen och även andra detaljer i inskrifterna har varit före-
mål för en utförlig behandling av Williams vid ett par runråd i Uppsala under 2005: Den 
misskända Salmungestenen (U 519) (10 februari 2005) och Runristarnamnet þuliR och in-
skriften på Sö 82 (25 april 2005). Jag vill inte här föregripa publiceringen av dessa undersök-
ningar, utan väljer i stället att lämna de nämnda namnen otolkade. 
215 Den omtvistade runan t har en ensidig bistav till vänster som följer en naturlig fåra i 45º 
vinkel över runslingan. Avståndet mellan denna runa och den följande runan a är större än 
annars i inskriften (6 cm), men detta beror av allt att döma på en ojämnhet i stenytan som 
finns efter t. Mellan runorna vid den övre ramlinjen kan man också iaktta ett centimeterlångt 
spår, som verkar ristat och kanske representerar en påbörjad runa. 
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av ristarnamnet. Rimligare är i stället att det handlar om ett starkt böjt Fastr 
med ursprung som binamn.216  

8.1.2 Analys av ristarnamnen 
För att bedöma ristarnamnen måste man utgå från ett så tillförlitligt material 
som möjligt. Jag har därför i första hand bara inkluderat ristarnamnen i de 
säkra grupperna (1–2) av monumentinskrifter med en ristarformel av typ B 
eller C. Dessa innehåller namnen på sammanlagt ca 170 vikingatida run-
ristare eller personer som har varit direkt inblandade i framställningen av 
dessa monument. Några av namnen har ovan sorteras ut på grund av att de är 
defekta eller för att de inte kan tolkas med säkerhet. Den återstående namn-
korpusen omfattar 124 olika namn, eftersom det förekommer ristare med 
samma namn. Vanligast är namnen Svæinn och Kætill, som båda har minst 4 
bärare samt Brandr, Gunnarr, Þórðr och UlfR217 (3 bärare vardera). Bland de 
namn som bärs av två olika runristare finner vi AlríkR, Balli, 218 GunnlæifR, 
Skammhals, Stæinn, Tófi, Þialfi, Þórbiôrn, ÞóriR, Æsbiôrn och ØpiR. I vissa 
fall är det ett stort geografiskt och tidsmässigt avstånd mellan ristare som bär 
samma namn. Detta gäller t.ex. AlríkR som både förekommer på Sparlösa-
stenen (Vg 119) i Västergötland, vanligtvis daterad till omkring 800, och 
som namn på en uppländsk runristare under 1000-talet (belagd på U 654). 
Det finns också ristare med samma namn som har varit verksamma under 
ungefär samma tid och i varandras närhet. Flera exempel finns här från Mä-
larlandskapen, t.ex. de båda ristarna med namnet Þórbiôrn (Källström 1999) 
eller de många uppländska ristare som bär namnet Svæinn. 

Undersöker man fördelningen av namntyper inom denna grupp av »säk-
ra» ristarnamn, finner man att 63 (51%) av dessa utgörs av ditematiska 
namn, medan 61 kan klassificeras som monotematiska (Bilaga 2). Försöker 
man att ur den senare gruppen urskilja de säkra hypokoristiska bildningarna 
så utgörs dessa av 9 olika namn, vilket motsvarar 7% av det totala antalet 
ristarnamn. Inget av ristarnamnen är av utomnordiskt ursprung, även om 
Kiúli kan uppfattas som en kortform till namnet KiúlakR, vilket i sin tur antas 
gå tillbaka på ett keltiskt namn, ir. Ceollach (se NRL art. Kiúli med hän-
visn.). Dessa siffror motsvarar i stort fördelningen av namntyperna bland de 
71 vanligaste mansnamnen på Petersons lista (NRL tab. 1). Även här före-
kommer ditematiska och monotematiska namn ungefär lika ofta, även om 

                                                      
216 Ytterligare ett exempel på detta namn tycks ha funnits på den försvunna U 1114† Myrby, 
Skuttunge socken, och ett fsv. Fast är belagt som binamn. I det senare fallet rör det sig dock 
om ett par sena belägg kring sekelskiftet 1500 (SMPs). 
217 Här har inkluderats den UlfR som uppträder som målare på Sö 347. 
218 Att den Balli hinn rauði/Rauð-BalliR som är känd från Vs 15 och Vs 24 måste skiljas från 
den uppländske runristaren Balle har först påpekats av Philippa (1977:42 f.). Denna slutsats – 
som säkert är riktig – har även underbyggts av Williams (1990:155 ff.). 
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den förra typen är något ovanligare (33 stycken, 47%).219 De rena hypokoris-
merna som Gunni, Sibbi, Tófi, Tóki och Tósti är förhållandevis få och utgör 
endast 7–10% av materialet.220 Det enda lånade namnet på listan är Ióhan. 

Man måste givetvis komma ihåg att ristarnamnen också omfattar tre 
ditematiska kvinnonamn. En uteslutning av dessa påverkar dock endast den 
procentuella fördelningen marginellt och ger i stället 48% ditematiska namn. 
Det verkar alltså inte som om ristarnamnen bildningsmässigt skulle skilja sig 
från de vanligaste personnamnen i de vikingatida runinskrifterna.  

Ungefär samma siffror får man från den namnkorpus som är knuten till 
deltagarna i Ingvarståget (Bilaga 3). Bland mansnamnen utgörs 22 (48%) av 
ditematiska namn, medan 24 (52%) är monotematiska. Endast ett av de 
monotematiska namnen (Tosti) utgörs säkert av en hypokorism, även om 
man skulle kunna överväga att även föra exempelvis Spiúti och det mångty-
diga kiti till denna grupp.221 Om man även inkluderar kvinnonamnen, varvid 
även några av de tidigare uteslutna namnen med oklart genus kan räknas 
med, får man i stället 31 (53%) ditematiska och 28 (47%) monotematiska 
namn, vilket beror på att kvinnonamnen inom denna grupp oftare är ditema-
tiska. Bland de få monotematiska namnen finner man dock två klara hypo-
korismer: Tóla och Gulla. Man kan också jämföra med de siffror som Peter-
son (1986:39 tab. 3) har redovisat för de vikingatida och tidigmedeltida run-
inskrifterna i Västergötland. Av de 262 namnbeläggen utgörs något mer än 
hälften (52 ± 6%) av ditematiska namn. 

Även i ett mera lokalt perspektiv är det svårt att dra några slutsatser, vil-
ket dock ofta beror på att antalet namn är litet. I ristarformler av typ B finns i 
t.ex. Danmark bara tio olika ristarnamn. Om man bortser från det tvetydiga 
kul : finR på DR NOR1988;5, består materialet av fyra ditematiska och fem 
monotematiska namn. De förra utgörs förutom av det defekta …-kæll på 
DR 404 av kontraherade variationsnamn som Ávarr, GormR och Þórðr (två 
bärare), medan de senare dels består av ursprungliga binamn som Sóti och 
S(v)artr, dels hypokorismerna Tófi samt Tóki. Till den sista gruppen skall 
man sannolikt också räkna Svæini. Märkligt nog svarar denna ytterst lilla 
namnkorpus ganska väl mot fördelningen av namntyperna i de danska vi-
kingatidsinskrifterna i stort. Enligt beräkningar av Lerche Nielsen (1997b: 
54) utgörs nämligen 125 av de ca 290 namnen av ditematiska namn (43%). I 
den stora gruppen av övriga namn har visserligen endast 27 namn (9%) 

                                                      
219 Bland de förra utgörs 34 av variationsnamn, där de ingående namnlederna kan antas ha va-
rit produktiva ännu under vikingatid. De återstående består av mer eller mindre kontraherade 
former av gamla variationsnamn (Anundr, Gunnarr, Þórðr, ÓlafR). Bland de monotematiska 
namnen dominerar namn identiska med appellativ, framför allt ursprungliga personbeteck-
ningar. Namn identiska med adjektiv är däremot förhållandevis få och inskränker sig till Brú-
ni, Hælgi, Kári, ÓfæigR samt möjligen Fasti. 
220 Hit hör möjligen också Fasti och Áli/Alli beroende på hur man bedömer namnens ur-
sprung. 
221 Om det senare namnet se Stille 2004. 
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klassificerats som hypokorismer, men de motsvarar samtidigt mer än tre 
gånger så många namnbärare. 

De gotländska monumentinskrifterna innehåller sammanlagt 14 eller 15 
namn som kan kopplas till framställningen av monumentet. Av dessa är inte 
mindre än 11 ditematiska, medan endast tre eller fyra kan räknas till gruppen 
av monotematiska namn: Dan, Uddr, Libbi (Lippi?) samt möjligen NæmR. 
Troligen är detta i första hand ett utslag av den gotländska namngivningstra-
ditionen, där monotematiska namn verkar ha varit mycket sällsynta (se 
Snædal 2004:36). 

Annorlunda är det i Södermanland där de säkra ristarformlerna av typ B 
innehåller åtta säkra ditematiska namn, medan de monotematiska uppgår till 
14.222 Bland de senare är det dock endast ett eller två som kan klassificeras 
som rena hypokorismer: Tófi samt möjligen þulR om detta uppfattas som en 
skrivning för TóliR (se 8.1.1). 

I Uppland är fördelningen mellan de ditematiska och monotematiska ris-
tarnamnen nästan jämn (25 resp. 27 exempel), ifall man bortser från de med-
ristare som förekommer tillsammans med produktiva ristare. Även här är 
inslaget av hypokorismer mycket litet, och ingen av dessa är egentligen helt 
entydig. Förutom Fasti, som troligen avser samme ristare som också har kal-
lat sig FastulfR, är det egentligen bara Kiúli som eventuellt hör till denna 
grupp. Med tanke på mängden av ristarnamn i Uppland kan det också vara 
intressant att göra en jämförelse mellan namnskicket och de hypotetiska ris-
targrupperna (se Tabell 23).  

Som framgår av tabellen är de monotematiska namnen något fler än de 
ditematiska i ristargrupp 1, men annars är det mest påfallande draget domi-
nansen av de ditematiska namnen i ristargrupp 2. Dessa är också till över-
vägande del sammansatta med mycket vanliga namnleder: Arbiôrn, Guð-
fastr, IngulfR, Lík(n)biôrn, Þórbiôrn, Þórgautr och Ær(i)nfastr. Bland de 

                                                      
222 Ristare som i huvudsak har verkat i Uppland, men som har utfört enstaka ristningar i 
Södermanland, har inte medtagits. Hit hör Balle, Tidkume, Torbjörn Skald och Öpir. Med 
tanke på att Balles runstenar i Södermanland uppvisar en delvis ålderdomligare stil än hans 
uppländska stenar, är det dock möjligt att han ursprungligen var sörmlänning och egentligen 
borde inkluderas bland de sörmländska runristarna. 

Tabell 23. Jämförelse mellan namntyperna och de hypotetiska ristargrupperna i det 
uppländska materialet. 

 
Ditematiska 

namn 
Monotematiska 

namn 
Summa 

Ristargrupp 1 15 20 35 
Ristargrupp 2 7 2 9 
Ristargrupp 3 2 3 5 
Ristargrupp 4 1 2 3 
Summa 25 27 52 
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mest produktiva ristarna enligt denna indelning (ristargrupp 3–4) finns en 
viss övervikt för monotematiska namn som Balli, Fótr, Tíðkumi, Víseti och 
ØpiR, men det totala antalet namn är samtidigt för litet för att man skall våga 
tala om en särskild tendens i namnskicket inom denna grupp. 

Också de ristarnamn som förekommer på vikingatida lösföremål är för få 
för att tillåta några slutsatser. Sammanlagt rör det sig bara om 12 namn-
belägg, varav fyra är defekta. Bland de övriga finner man fem ditematiska 
namn: Arnkætill, Bótfúss, ÞórgæiRR, Víbiôrn och Værmundr, samt tre som är 
monotematiska: Auði, Saxi och UlfR.223 

Det är tydligt att de vikingatida runristarna i ett övergripande perspektiv i 
stort sett bär samma typer av namn som den del av den vikingatida befolk-
ningen som annars uppträder i runinskrifterna. I ett mer lokalt perspektiv får 
man visserligen antydningar om vissa avvikelser, men dessa beror förmod-
ligen mer på det lokala namnskicket än på eventuella sociala skillnader. 
Samtidigt är antalet namn i dessa fall egentligen för litet för att tillåta några 
säkra slutsatser. I något enstaka fall kan dock även namnformen användas 
för att belägga att det faktiskt rör sig om en lokal ristare. Exempelvis har 
Williams (1996a:53 f.) övertygande visat att ristaren Tryn på Frösöstenen 
(J RS1928;66) bör ha varit en sådan, eftersom detta namn annars bara är 
belagt i Jämtland. På liknande sätt kan man resonera om ristaren Brand på 
U 1067 Åkerby kyrka. I Uppland finns bara fyra ytterligare belägg på detta 
namn, men de är väl samlade i ett område omfattande Norunda och Bälinge 
härader samt Uppsala stad.224 Det verkar därför rimligt att namnet har tillhört 
den lokala namntraditionen, vilket också är ett indicium på att Brand kan ha 
haft sitt ursprung i trakten. Beträffande namnet Lík(n)biôrn, som endast är 
känt genom den uppländske runristaren, har Peterson (2003:585 f.) däremot 
framkastat tanken att han kanske har haft gotländsk härkomst, eftersom Líkn- 
och -líkn är vanliga namnleder på Gotland.225 Det bör dock nämnas att Líkn- 
även ingår i namnet Lík(n)viðr som förekommer två gånger i Uppland under 
vikingatiden (U 38 och U 984†) och att flera namn på Lik- är belagda på 
fastlandet under fornsvensk tid (se Ryman 1996:137).  

8.1.3 Kvinnliga runristare 
Som väl bör ha framgått ovan är de allra flesta vikingatida runinskrifter som 
bär en ristarformel utförda av män. För en forskare som t.ex. Wimmer var 
det givet att så var fallet även om inskriften inte var signerad. Han ansåg 

                                                      
223 Bland de defekta namnen kan …!lui på DR NOR1998;8 teoretiskt återge namn av båda ty-
perna, medan …aki på DR AUD1999;288 sannolikt återger ett monotematiskt namn. 
224 U 1026, U 1036, U 1072, U Fv1976;107 
225 Likbjörns ristningar tillhör samma område strax norr om Uppsala som de lokalt verksam-
ma ristarna Gudfast, Ingulv och Kjule, men han är den enda av dessa som regelbundet tecknar 
diftongen /æi/ med digrafen ai (4 eller 6 belägg beroende på om U 1038† inkluderas). Detta 
skulle ju kunna stämma med hans eventuellt gotländska ursprung.  
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nämligen (DRM 1:1:C) att de osignerade stenar som var resta av män ofta 
också var ristade av dessa, »hvorimod de runestene, der skyldes kvinder, 
naturligvis er udførte af mænd». Detta kategoriska uttalande är inte längre 
giltigt, eftersom det numera är klart att det finns vikingatida ristarformler 
som innehåller kvinnonamn.226 Det är dock tydligt att de kvinnliga runristar-
na åtminstone när det gäller monumentinskrifterna i sten är i minoritet. Som 
helt säkra exempel kan man endast räkna Gunnborga på Hs 21 Jättendals 
kyrka och Þúríðr på Br Olsen;194 Oncan, Isle of Man. Att oskir på M 2 
Svala, Njurunda socken, i första hand måste tolkas som kvinnonamnet Ás-
gærðr, som Patrik Larsson (2002:74 f.) har föreslagit och som han har fram-
fört ortografiska argument för, verkar mycket troligt. Det är också sannolikt 
att den defekta ristarformeln ... £auk : þorlaifR : þau : ristu : stain på 
G 343 S:t Hans kyrkoruin, Visby, har inletts med ett kvinnonamn. I runin-
skrifterna finns nämligen inte ett enda säkert exempel på att neutrumformen 
þau (þaun) har använts efter enbart mansnamn och en förväxling verkar där-
för ganska osannolik. Däremot förekommer ibland maskulinformen þæiR i 
stället för ett väntat þau. Huruvida Áfríðr som uppträder i något som kan 
uppfattas som en ristarformel på U 1011, skall uppfattas som runristare eller 
ej har jag utförligt diskuterat i avsnitt 4.4.3. 

Förutom dessa finns ett antal ristarformler i försvunna inskrifter, där det 
dels är osäkert om det rör sig om ett kvinnonamn, dels om texten verkligen 
skall tolkas som en ristarformel. Det sannolikaste exempel finns på DR 188† 
Ørbæk, som tycks ha burit en ristarformel av typ A: [G]uðfríðR ræist(?) æft 
Þiúðbor[g]. Det första namnet har visserligen lästs [uþ£ufriþR], men supp-
leringen [k]uþ(u)friþR i DR:222 verkar sannolik. Det uppfattas dock (i DR: 
657) med tvekan som ett mansnamn (runda.) Guþfriþr och översätts (i DR: 
222) med »Gudfred(?)». I NRL är belägget däremot utan kommentar uppfört 
under kvinnonamnet Guðfríðr. Detta namn är också belagt i flera run-
inskrifter, medan ett mansnamn *Guðfreðr verkar saknas i detta material.  

På ett numera försvunnet runstensfragment från Angarns kyrka (U 205†) 
fanns enligt ett träsnitt av Hadorph och Helgonius (B 90) runorna ...ilfR * 
iak…, som Jansson (i UR 1:310) tolkar som …ælfR hiogg … »…-älv högg 
…». Han framhåller dock (ibid.) att samtliga namn på -ælfR är kvinnonamn 
och att man därför kanske skall räkna med en felristning eller felläsning. I så 
fall borde UlfR eller ett sammansatt namn på -ulfR ligga närmast till hands. 
Som Lundin (2003:17) har föreslagit kan det också röra sig om något av de 
sällsynta mansnamnen GælfR eller HælfR, vilket inte kräver någon felläsning. 
Tyvärr är det omöjligt att avgöra vilken lösning som är riktig. 

Runföljden [þura : h…], som skall ha avslutat inskriften på DR 85† 
uppfattas i DR:123 som en felläsning för þuri : h… och tolkas som »Thore 
(?) h[uggede(?)….]». Beträffande den antagna namnformen þuri anmärks (i 

                                                      
226 De flesta av de vikingatida och medeltida ristarformler som har antagits innehålla kvinno-
namn är behandlade i en uppsats av Nina Lundin (2003). 
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DR:728) att »[m]angelen af nom.-R er påfaldende; måske foreligger fejllæs-
ning (for þuriR ell. buri?)».227 Följer man läsningen ligger det dock närmare 
till hands att tänka på kvinnonamnet Þóra och belägget har i NRL (art. Þóra) 
med tvekan upptagits som ett sådant (se även Lundin 2003:19). Det finns 
alltså goda skäl att uppfatta [þura] som ett kvinnonamn. Problemet är i stäl-
let att det inte säkert går att fastslå att det verb som har följt efter namnet 
verkligen har varit hió, även om det verkar rätt troligt. 

Slutligen bör också nämnas ristarnamnet på en kam från Lund (DR 
NOR1998;8), som enligt Stoklund (1998:8) antingen »kan være et kvinden-
avn, som f.eks. Kætilvé eller Alvé, eller et mandsnavn (tilnavn) på -vi, som 
Tjarvi, Sôlvi». Ser man till frekvenserna i runinskrifterna, borde kvinnonam-
net här vara att föredra.  

Exempel på kvinnliga runristare finns även under medeltid, men med 
undantag för en enstaka inskrift av graffitikaraktär, är de uteslutande ristade 
på lösa föremål. Den förstnämnda finns i Maeshowe (Br Barnes24) och lyder 
enligt Barnes (1994:189): (fvn.) Jórsalafarar brutu Orkhaug. Hlíf, matselja 
jarls, reist »Jerusalem-travellers [i.e., crusaders] broke Orkhaugr. Hlíf, the 
Earl’s housekeeper, carved». Även lösföremålsinskrifterna är i huvudsak av 
en mycket tillfällig karaktär. På en sländtrissa från Grimslöv i Skatelövs 
socken (Sm IVOS1990;19B) läser man enligt ett övertygande förslag av 
Staffan Fridell (2004b:11): ma i skref i mik Ma skref mik »Må skrev mig». 
En tillskuren pinne från Bergen (N B499) har endast inskriften: þorbærkr 4 
ræist »Torborg ristade».228 En runkavel från Trondheim (N A156 = N 815) 
bär däremot en något mer avancerad inskrift, men här är det i stället osäkert 
om ristarnamnet kina (nom.) skall tolkas som kvinnonamn eller mansnamn 
(se diskussion hos Williams 2004).  

Ytterligare några exempel på möjliga kvinnliga runristare får man, om 
även rena tillverkarinskrifter med verbet göra inkluderas. Här finns ett 
exempel på en runristad sländtrissa som har daterats till vikingatid (N 188: 
fvn. Gunnhildr gerði snáld), medan de övriga är medeltida.229  

Återigen är materialet för litet för att egentligen tillåta några slutsatser, 
men det verkar som om det under vikingatid åtminstone har varit möjligt för 
kvinnor att utföra runristningar i sten. Det kan dock av ristarformlerna att 
döma knappast ha varit särskilt vanligt. Under medeltid finns däremot inga 
spår av en sådan verksamhet, utan ristarformler med kvinnonamn uppträder 
bara i mer tillfälliga inskrifter. Man måste dock komma ihåg att de medeltida 

                                                      
227 Enligt NRL (art. ÞóriR/ÞúriR) föreligger nom. Þóri i fem svenska runinskrifter (Vg 112, 
Vg 114, Vg 160, Ög 123†, U 275) och en ackusativform þura finns på Ög 184. 
228 Den första runan har tidigare med tvekan uppfattats som en bindruna mellan a och þ (jfr 
återgivningen i Samnordisk runtextdatabas). Enligt en egen granskning (den 8 september 
2004) är det sneda streck som utgår från toppen av þ-runan ingen a-bistav, utan troligen 
huvudstaven i þ som först ristats i fel vinkel. Även i Runearkivets databas uppfattas denna »a-
runa» som »feilsnitt». 
229 G 351 Visby, U NOR2000;22 Sigtuna, N A131 = N 803 Trondheim. 
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monument som innehåller ristar- eller tillverkarformler är ganska få och att 
de på sin höjd uppgår till ett 60-tal. Det är tänkbart att produktionen av dessa 
monument skedde i ett sammanhang där kvinnor var uteslutna. 

8.2 Uppgifter knutna till ristarnamnet 
I ristarformlerna förekommer emellanåt uppgifter om ristaren som är direkt 
knutna till ristarnamnet. Det rör sig i första hand om olika typer av attribut, 
vilka kan vara placerade både framför och efter namnet. Till denna kategori 
har jag också valt att föra appositioner som ibland inte står i direkt anslut-
ning till ristarnamnet, men som på grund av sin grammatiska form måste stå 
som bestämning till detta. 

8.2.1 Materialsammanställning 
I mitt material finns sammanlagt 32 ristarformler som innehåller ett attribut 
till ristarens namn.230 De återges i Tabell 24 sorterade efter formeltyp och 
landskap. 

I något enstaka fall kan flera attribut vara knutna till ristarnamnet, som i 
DR AUD1996;274 Bjerring kirke, där ristaren Tove förutom yrkesbeteck-
ningen smiðr även omtalar att han har varit den dödes frände (frændi hans). 
Möjligen finns ett exempel på dubbla attribut även på Sm 144, men detta är 
mera osäkert (se 8.2.2). 

Förutom de inskrifter som har upptagits i tabellerna finns liknande be-
stämningar i ett antal ristarformler som av olika skäl har räknats till gruppen 
av möjliga ristarformler (grupp 3). Bland ristarformler av typ A kan nämnas 
N 162, som innehåller en uppgift om släktskap (sunr !* þorleis !* sunr...) 
och Hogastenen i Bohuslän (Bo Peterson1992) som tycks nämna ett ort-
namn. Även DR 134, där man tidigare inledningsvis har läst osur lat : 
hirþiR : kukis : sun : Assur landhirðiR, Køgis(?) sunn, måste enligt den sena-
ste undersökningen av inskriften (se Bilaga 1) uteslutas från de säkra grup-
perna. Bland de ristarformler som tillhör typ B bör nämnas U 1161, där 
egenskapen av ristarformel inte kan fastställas eftersom verbet saknas. Den-
na inskrift innehåller dock en antagen apposition som har spelat en stor roll i 
diskussionen om förhållandet mellan olika runristare och jag har därför valt 
att ta upp den i detta sammanhang. På N 223 har den antagne ristaren tidiga-
re ansetts bära binamnet Sorgþungr, men som jag har redogjort för i ett annat 
sammanhang (Källström 2004:31 f.) är denna tolkning rätt osannolik. Här 
bör även nämnas tyki x uikikr på Sm 10, som Judith Jesch (2001:45) har 

                                                      
230 De möjliga, men mycket osäkra exempel på G 356 och U 619 har jag här valt att bortse 
ifrån (se Bilaga 1). 
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tolkat som en förkortad ristarsignatur (ristarformel D), men som enligt andra 
bör uppfattas som namnet på stenens resare. 

Tabell 24. Ristarformler som innehåller attribut till ristarnamnet.  

Signum Typ Ristarformel 
DR 26 A:1 rhafnukatufi 5 hiau 5 runaR : þasi aft þurui 5 trutnik 

: sina 
U 897 A:2 sihuiþr sun * kilauhaR ' raisti ' runaR ' iftiR ' rahnilfi 

' sueru sina 
DR AUD1996;274 B:1 an : tufi : smiþr : hiu : frinti : hns : 
Sm 1 B:1 : bunta : uirskum : hiuk : askutr : [þuni] 
Sm 144 B:1 kuþaskaki faþi (+ uifrþaR ...un...?) 
G 136† B:1 [: utr : ualtika : gierþi : staina : auk : uab : kustaR : 

ma... tan : auk : botbiern : ristu :] 
Vg 119 B:1 uk raþ runoR þaR raki-ukutu iu þar suaþ aliriku 

lu£bu faþi ' 
Sö 178 B:1 x ia x iruni x £hiuk x broþiR + hinaR x 
Vs 24 B:1 roþbalir x risti x runi x þisa x 
U 29 B:1 þurbiur£n ' skalt ' risti runar 
U 161 B:1 ulfR * iuk i barstam * iftiR * ulf * i skulobri * mak * sin 

* kuþan * 
U 301 B:1 [* a osmuntr * kla/klaþi markaþi] 
U 308 B:1 þurhkutr * risti runa þisar fots arfi 
U 479 B:1 ulfkil : iuk : ru lufa : -iþi 
U 485 B:1 ' in ' ofaigr ' ybiR ' risti 
U 532 B:1 þurbiur[n x sk]alt + hiuk + runaR 
U 847 B:1 osmun[tr '] h[iu] ru[n]a!ritaR þim ' raþa skal ia ' 

osmuntr ---aþi risti 
U 916 B:2 [kia]!li * -...[u : s]kalt : [h]...£u * uk [*] £baþa- : 
U 956 B:1 osmuntr kara sun markaþi 
U 951 B:1 kiRimr : skalt hiu 
U 1042 B:1 [* usnikin] ' kuli risti ' run 
U 1143 B:1 [þuriR + t]r£o£n[i x ri]s[ti +] 
Gs 11 B:1 in osmuntr ' kara sun ' markaþi x runoR ritaR 
Hs 10 B:1 in brusi asbiarnaR sun fa[þ]… : runaR þi… 
Hs 14 B:1 hrumunt hikiulfa sun faþi runaR þisaR: 
Hs 21 B:1 [k]unburka faþ[i stin þina in kuþa] 
N 140 B:1 auarþR faþi --lR 
N 160 B:1 x þorolr x rit x sa skal x raþa x ru--!r… þorolr 

storols… 
N 163 B:1 koþmontr x rist x runar x þesar £auk x þeir x onlo!tr 

mrs-- 
Br Olsen;183 B:1 in : kautr : kar[þ]i : sunr : biarnar f!r£a : £k£u!l!i [:] 
DR AUD1997;264 C:1 saksi : risti : runar : þis-r !s--rku : matr 
N 230 C:1 arnktil : kita : rit : runar 
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Även bland de säkra ristarformlerna finns flera läsnings- och tolknings-
problem knutna till de förekommande attributen. Dessa inskrifter behandlas 
nedan ordnade geografiskt. En närmare diskussion av de olika typerna av att-
ribut och vilka slutsatser man kan dra utifrån dessa diskuteras närmare i av-
snitt 8.2.3 nedan.  

8.2.2 Svårtolkade attribut 
Inte mindre än 16 av de ovan redovisade attributen kräver en närmare dis-
kussion innan det går att avgöra om de kan inkluderas i materialet. Dessa 
behandlas nedan i geografisk ordning. 

 
rhafnukatufi (DR 26) 
Namnet på Læborgstenens ristare Hrafnunga-Tófi är som bekant känt från 
ytterligare två danska stenar, DR 29 Bække och DR 34 Horne, där samme 
man uppträder i en annan roll, nämligen som högbyggare. Det framförställda 
binamnet har av de flesta uppfattats som en avledning med -ungR till mans-
namnet Hrafn, dvs. »Ravns ætling» (DR:696). Nyligen har dock Lerche 
Nielsen (2005:16) framfört tanken att det också kan röra sig om en »indbyg-
gerbetegnelse *hrafnung(i)aR dannet til stednavnet *Hrafnungi» och pekar 
på två nutida Ravning på Jylland som skulle kunna vara åsyftade. Vilken 
tolkning som här skall föredras går knappast att avgöra. 
 
saksi (…) "s--rku : matr (DR AUD1997;264) 
Inskriften står på en träpinne och lyder i sin helhet: saksi : risti : runar : 
þis-r "s--rku : matr. Det sista ordet, som på grund av formen måste vara en 
bestämning till ristarnamnet Saxi, har troligen varit en sammansättning på 
(runda.) -mandr. Stoklund (1998:7) nämner att »[e]n fristende tolkningsmu-
lighed kunne være "s[ao]rku:matr eller "s[io]rku:matr, sæ- eller sjó-
orkumandr» och jämför med fvn. orkumaðr ’arbejdsmand; havnearbejder’ 
(se även Stoklund 1997a:264). 

 
askutr : [þuni] (Sm 1) 
Ristarsignaturen är skadad, men har av Kinander (i SmR:27, 30) lästs och 
tolkats som: bunta : uirskum : £hiuk : £as[nu]tr : [þuni] »Åt den värendske 
bonden högg Åsmund (Åsgöt) runorna». Gustavson (ATA dnr 322-3756-
2004) har läst ristarnamnet som askutr Ásgautr. Däremot har han inte funnit 
några spår av de följande runorna, som därför måste suppleras efter en äldre 
källa. Kinander (i SmR:28 f.) utgår från att [þuni] är felläst för runaR och 
denna förklaring tycks allmänt ha godtagits (se senast Larsson 2002:115). 
Runföljden skulle dock även kunna tolkas som en svag form av adj. þunnr 
’tunn’. Ett Þunni finns upptaget hos Lind (1920–21:410), men endast som 
binamn till en diktad person. Ordet är dock säkert belagt som namnelement i 
þunaki på Sm 7, vare sig man väljer att läsa detta som Þunn-Áki eller 
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Þunn(h)nakki (se vidare SmR:51). Den här föreslagna tolkningen av [þuni] 
som ett binamn Þunni är givetvis ytterst osäker, men ligger ändå närmare det 
som en gång har lästs på stenen. 

 
kuþaskaki (Sm 144)  
I ristarformeln på Sm 144 från Gursten, Lofta socken, förekommer ristar-
namnet kuþaskaki, där skaki har uppfattats som det egentliga namnet och 
kuþa som en framförställd bestämning. Även om runföljden skaki är mång-
tydig och kan tolkas på åtminstone tre olika sätt (Skæggi, Skagi eller Skakki), 
är flest problem knutna till det framförställda kuþa. Enligt Kinander (i SmR: 
295) kan detta antingen svara mot »gen. av rsv. mansnamnet Guði (möjligen 
Goði) eller appellativet goði ’präst’», men han tar inte definitivt ställning i 
frågan. Senare forskare har däremot lutat åt att det rör sig om appellativet. 
Lars Hellberg (1979:161 not 92) menar t.ex. att runföljden återger »[o]rdet 
gude, snarare än det häremot svarande mansnamnet» och översätter kuþa 
skaki som ’gudens (son) *Skægge’. 

Ordet guði m. ’hednisk präst’ är säkert styrkt på östnordiskt område ge-
nom inskrifterna på DR 190, DR 192 och DR 209. Dessutom förekommer 
det möjligen också som efterställt binamn på Karlevistenen (Öl 1): si£b£a * 
kuþa (ack.).231 Man har här tidigare räknat med en lakun mellan orden och i 
DR:474 tolkas runföljden i första hand som »Sibbe [den] gode(?)». I en an-
märkning nämns dock att kuþa också kan vara »akk. af subst. goþi, en 
gode» och att den antagna lakunen framför ordet i så fall kanske skall »ud-
fyldes uia- el. frus-kuþa, hell igdommenes gode el. Frøsgode» (DR: 
475 anm. 9). Denna möjlighet tillbakavisas dock med hänvisning till bl.a. 
stenens datering till omkr. 1000 samt omständigheten att godeinstitutionen i 
Danmark inte behölls efter kristnandet. Hos Moltke (1985:320) anförs endast 
den förstnämnda tolkningen, medan andra som t.ex. Strid (1993a:104) före-
drar att uppfatta ordet som appellativet guði. 

Även om det är möjligt att prästbeteckningen guði förekommer på Sm 
144, kan man inte bortse från att kuþa också kan återge gen. av mansnamnet 
Guði. Detta är säkert belagt på två runstenar, varav den ena finns just i 
Småland (Sm 96).232 Av de sex säkra exemplen på fsv. Gudhi i SMP (2:332 
f.) verkar det också som om namnet under medeltiden i huvudsak har haft en 
sydlig spridning. En tolkning av kuþa som ett framförställt personnamn i 
gen. har också flera paralleller i runmaterialet, t.ex. DR 295 och DR 311 (se 
5.4), medan användningen av en titel i motsvarande ställning verkar svårare 
att belägga. Det närmaste man kommer är väl namnet Iarla-Banki, om man 
där följer tolkningsförslaget ’Jarla-Banke, Banke av jarlars ätt’ (se UR 1:211 
f.).  

                                                      
231 Läsningen efter Samnordisk runtextdatabas (ATA dnr 323-3515-2002). 
232 Det andra exemplet utgörs av Vg 187. Dessutom finns ett mer osäkert belägg på U 579. 



 220 

v. Friesen (1914:4) läste inskriftens början som kuþaskakifaþi | uifrþaR 
[s]un… och uppfattade detta som (fvn.) Góða-Skeggi fáði Véfr<i>ðar su-
n[ar], där den senare frasen antogs stå som »bestämning till Góða» (v. Frie-
sen 1914:5). Han översätter denna del av inskriften som »Skägge, son till 
Gode Vifredsson, utförde (inskriften)» (v. Friesen 1914:7). Kinander (i 
SmR:293) väljer en annorlunda läsordning, där uifrþaR…un… i stället antas 
höra ihop med en annan del av inskriften. Han håller dock »möjligheten öp-
pen, att den ofullständiga raden B skall utfyllas uifrþaR sunuR och att den 
har varit apposition till kuþaskaki där kuþa är gen. av appellativet goði» 
(SmR:293 f.). Även om detta skulle vara riktigt löser det inte problemet med 
tolkningen av runföljden kuþa, eftersom runföljden uifrþaR både kan tolkas 
som gen. av mansnamnet Vífreðr/-frøðr och kvinnonamnet Vífríðr (se SmR: 
295, NRL art. Vífreðr/-frøðr). Om det senare alternativet är riktigt, går det 
inte att utesluta att kuþa innehåller ett mansnamn. 

 
[utr : ualtika] G 136† 
Wessén (i GR 1:272) översätter namnet som »Valdinga-Udd(?)» och skriver 
(ibid.) att »ualtika kan vara ett inbyggarnamn till gården Valda i Eskelhems 
sn». I ortnamnsförteckningen i GR (2:258) upptas det däremot som ett »fet-
stilsbelägg», vilket tyder på att Svärdström har förhållit sig avvaktande till 
denna tolkning. Snædal (2002:75) översätter namnet på samma sätt som 
Wessén, men ger inga ytterligare kommentarer. Stefan Jacobsson (2004:38, 
140) har som alternativ föreslagit att det också kan röra sig om ett släkt-
skapsbetecknande attribut, bildat till en motsvarighet till det fornvästnordi-
ska mansnamnet Valdi (eller ett sammansatt namn på Vald-). Båda tolk-
ningsförslagen är möjliga. 

 
Aliriku lu£bu (Vg 119) 
Ett binamn är knutet till Sparlösastenens ristare AlríkR, som i ristarsignaturen 
kallar sig Aliriku lu£bu.233 Samma binamn förekommer av allt att döma också 
på ett annat ställe i inskriften, där i formen Aslriku lu--R. Den avslutande u-
runan i lu£bu har antagits svara mot R i lu--R och på samma sätt tycks u stå 
för /R/ i runföljderna Aliriku, Aslriku AlríkR samt notu, vanligtvis tolkat som 
nætR. De viktigare av de tidigare tolkningarna har refererats av Patrik Lars-
son (2002:88 f.), som dock själv avstår från att ge något förslag. Av de tolk-
ningar som har framförts verkar v. Friesens uppfattning bäst underbyggd. 
Han utgår från att ristaren avsett ett lubR och att binamnet »väl snarast [har] 
lytt lúfr, lubbr eller loppr (lumpr)» (v. Friesen 1940:65). Av dessa alternativ 

                                                      
233 Alla är dock inte ense om att Alrik är ristaren. Ottar Grønvik (2001:249) läser i anslutning 
till ett äldre förslag av Marstrander här Alirik (k)ulu!bu och uppfattar detta som en dativform 
Alrik gull-húfu. Hela avsnittet tolkar han som »Und rate (lies, deute) die Runen, die die Götter 
(die Mächte) der Priesterin verkündeten, die (sie) dem Alrik Goldhelm schrieb» (Grønvik 
(Grønvik 2001:250). Enligt denna förklaring skall ristaren alltså i stället ha varit en namnlös 
prästinna (fvn. *véa, se vidare Grønvik 2001:251 f.). 
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är det dock endast det sistnämnda som är styrkt som binamn genom fvn. 
Lumpr (Lind Bin:248) och fsv. Lump (Hellquist 1912:104).234  

Ett alternativ till läsningen av u som tecken för /R/ har framförts av Bo 
Isaksson (2000:36) som menar att u-runan står för /iR/ och att namnet skall 
tolkas som en ia-stam. Enligt Isaksson skall ristaren ha använt denna runa på 
grund av »lack of space», vilket är svårt att förstå eftersom u-runan genom 
sin bistav borde vara lika platskrävande som runorna iz. Däremot kan man 
fråga sig om inte u är en felristning för iZ iR. Ristaren använder omväxlande 
formerna z och Z och tänker man sig dessutom att han kan ha utgått från en 
förskrift i trä blir den föreslagna felristningen mer lättbegriplig.235 Det är 
alltså fullt möjligt att tolka runföljden som en ia-stam, men med tanke på de 
många inskottsvokaler som finns på andra ställen i inskriften är det lika möj-
ligt att ristaren kan ha avsett att rista lubR. Jag måste därför resignera inför 
mängden av formella möjligheter och anser att attributet till ristarnamnet på 
Sparlösastenen ännu är otolkat. 

 
[osmuntr * kla] → [klaþi] (U 301), osmuntr ---aþi (U 847) 
Ett möjligt binamn, som är knutet till ristaren Åsmund Kåresson tycks ha 
förekommit på U 301 från Skånela kyrka. Tyvärr är denna del av stenen nu-
mera försvunnen och endast känd genom äldre källor.236 Inskriften återges i 
UR (2:9) på följande sätt efter en teckning av Rhezelius (i Fl 2 nr 38, se UR 
2:9 fig. 8): 

* nsmar x li- !rita * stin þi … þs muþiR * a osmuntr * kla markaþi 
Asmarr(?) le[t] retta stæin þe[nna] ... [Gu]ðs moðiR. Asmundr … markaði. 
»Åsmar lät resa denna sten … Guds moder. Åsmund … märkte.» 

I Fa 5:135 och Fa 6:213 återfinns något avvikande läsningar av inskriften, 
bl.a. har båda dessa källor läsningen klaþi i stället för kla. Bureus tolkar 
runföljden i det senare arbetet som ett binamn »Gladi (lætus)».  

Beträffande runföljden kla (klaþi) menar Wessén (i UR 2:9 f.) att den 
möjligen skall uppfattas som »ett tillägg till namnet Asmundr», men att det 
knappast går att fastställa vad det har utgjorts av. Alternativt tänker han sig 
att l-runan är felläst för i och »att här har stått verbformen kiarþi ’gjorde’, 
med r uteglömt av ristaren eller senare förstört och oläsligt». Det senare för-
slaget med dubbla verbformer »Åsmund gjorde, märkte» är dock inte särskilt 
tilltalande. En parallell till attributet på U 301 finns på U 847 Västeråkers 

                                                      
234 Binamnet kan enligt v. Friesen (1940:65) »motsvara nno. och nsv. dial. lump ’knubb, av-
huggen stockända’». 
235 Mot en sådan förklaring kan invändas att man måste räkna med inskottsvokaler i de tre 
övriga orden. Detta förekommer dock även i en del andra ord i inskriften.  
236 Sommaren 2004 påträffades ett mindre fragment med runorna …noa…, som sannolikt har 
tillhört U 301 och som tycks ha haft exakt passning till den av Rhezelius avbildade delen. 
Runorna no kompletterar pronomenet [þi…] till þenna och a-runan utgör rimligtvis det första 
tecknet i prep. æftiR eller at. 
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kyrka, där den långa och delvis skadade inskriften avslutas med runföljden 
ia ' osmuntr ---aþi risti, som Jansson (i UR 3:489) uppfattar som En As-
mundr … risti »[Och]237 Åsmund … ristade». Beträffande runföljden ---aþi 
anser han att det bör »vara en bestämning till […] osmuntr» och jämför 
med signaturen på U 301 (UR 3:491). Jansson framhåller också att en läs-
ning ak-aþi här inte är utesluten. 

Det är alltså möjligt att kla eller klaþi på U 301 och ---aþi på U 847 
återger ett och samma ord. Särskilt skulle ett sådant samband kunna göras 
troligt ifall läsningen klaþi på U 301 har varit den korrekta. En närmare 
granskning av de uppteckningar som finns av denna inskrift tyder också på 
att så har varit fallet. Det är nämligen så att varianten kla endast förekommer 
på teckningen i Fl 2, medan Rhezelius’ egen utradning i Fa 5 har klaþi. I Fa 
6 återges två olika uppteckningar, vilka dock båda har läsarten klaþi. Den 
ena är uppenbarligen en redigerad version av läsningen i Fa 5, medan den se-
nare av olika skäl måste bygga på en annan källa. Eventuellt återgår den på 
en uppteckning av Aschaneus i Fb 19 (bl. 7v), som även den har läsningen 

                                                      
237 Konj. en är uteglömd i översättningen. I UR (2:9) diskuterar Wessén om den ensamma a-
runan före namnet osmuntr på U 301 skall tolkas som en »rest av ett in en ’men’, med a 
felaktigt för n, såsom icke sällan är fallet». Han väljer dock att betrakta det som en del av 
namnet Ásmundr, där skrivningen ao beror på att »ristaren varit oviss om beteckningen av 
första vokalen». Eftersom signaturen på U 847 inleds med ett felristat ia en verkar dock det 
första förslaget betydligt sannolikare. (För en annan uppfattning se Williams 1990:45 not 8.) 

Figur 8. Aschaneus’ uppteckning av U 301 Skånela kyrka i Fb 19 (bl. 7v). Foto 
Jessica Lund/Kungl. biblioteket. 

 



 223 

klaþi (se Figur 8).238 Det måste också framhållas att Rhezelius’ teckning i Fl 
2 är en renritning och att den förutsätter en numera försvunnen originalteck-
ning. På teckningen står också runorna kla precis framför det ställe där run-
djurets nos korsar runslingan (se UR 2:9 fig. 8) och det är inte omöjligt att 
detta kan ha bidragit till att runorna þi har blivit uteglömda. 

Det verkar alltså mycket sannolikt att attributet på U 301 har haft formen 
klaþi. Om man antar att den tredje runan på U 847 ursprungligen varit l skul-
le detta ge varianterna klaþi resp. a£k[l]aþi. I det senare fallet är visserligen 
den inledande a-runan något förbryllande, men det är inte otänkbart att den 
tillhör den föregående runföljden, som alltså kan läsas osmuntra. Som jag 
har visat i ett annat sammanhang (Källström 2002:12 ff.) har Åsmund den 
egenheten att han ibland lägger till vokalrunor i ordslut, t.ex. ulfra UlfR 
(U 344), biurno Biôrn (U 346). En sammanställning av exemplen visar att 
den »överflödiga» vokalrunan nästan alltid följer efter två eller flera konso-
nantrunor och att dessa tillsammans med det följande ordet utgör en följd av 
tre eller flera konsonanter. Den rimligaste tolkningen är därför att den ovän-
tade vokalrunan återger en inskottsvokal som ristaren tyckt sig höra. Om den 
ovan föreslagna suppleringen av runföljden på U 847 är riktig, kan det hand-
la om samma företeelse, där den antagna inskottsvokalen skulle stå i en följd 
av inte mindre än fem konsonanter. 

Man borde följaktligen – med vederbörliga reservationer – kunna utgå 
från en läsning klaþi på båda stenarna. Som Wessén och Jansson har antagit 
bör detta vara en bestämning till namnet Ásmundr och det rimligaste är att 
det rör sig om ett binamn. Runföljden kan dock tolkas på åtminstone två 
olika sätt. En möjlighet är att den återger en motsvarighet till fvn. kláði, fsv. 
kladhe m. ’klåda’, som finns belagt en gång som binamn på fornvästnordiskt 
område (Lind 1920–21:201). Mer tilltalande är kanske att i likhet med Bu-
reus uppfatta runföljden som en svag form av adj. glaðr. Ett Glaði är känt 
som binamn på fornvästnordiskt område (se Lind 1920–21:110) och fsv. 
Gladhi är belagt en gång som personnamn (se SMP 2:260). I det senare fallet 
kan det naturligtvis också röra sig om ett absolut använt binamn.239 Betydel-
sen hos Glaði behöver dock inte ha varit ’den glade, den muntre’, eftersom 
fvn. glaðr även kan uppvisa betydelserna ’bjart, klar, lys’ och ’blid, vennleg’ 
(Norrøn ordbok s.v. glaðr 1, 3). 

 
ulfkil (…) lufa : -iþi (U 479) 
Inskriften på U 479 Prästgården, Alsike socken, avslutas med runföljden: 
ulfkil : iuk : ru lufa : -iþi, som Wessén (i UR 2:300) har tolkat som Ulfkell 
hiogg ru[naR], Lofa liði »Ulvkel högg runorna, Loves följesman». Den aktu-
                                                      
238 Inskriften återges i Fb 19 på följande sätt: þs ' muþiR ' a ' osmuntar ' klaþi ' markaþi * | 
iesmar * lit * rita * stin * þin…. 
239 Även den starkt böjda formen fvn. Glaðr, fsv. Gladh är belagd som binamn (Lind 1920–
21:110 f., SMPs) och i Danmark förekommer fda. Glath både som personnamn och binamn 
(DGP 1:373, 2:340). 
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ella runföljden innehåller flera diskutabla moment, bl.a. är läsningen av den 
första runan i ordet -iþi svår att fastställa. Den uppfattas i B 1127 som l, men 
enligt Wessén (i UR 2:301) går det i dag inte att avgöra om runan har »varit 
l, r eller u». Den spricka som går genom runan har nämligen funnits redan 
på 1600-talet, varför Bautils läsning inte oreserverat kan ges företräde. Man 
måste också överväga alternativen riþi och uiþi. Märkligt är också att rista-
ren skall ha lämnat ordet rúnaR ofullbordat (ru) fastän inskriften fortsätter i 
korset. Dessutom kan nämnas att ordföljden i det antagna Lófa liði avviker 
från de andra appositionerna i inskriften, där huvudordet alltid är placerat 
först (syniR GyriðaR, faður sinn).  

Ingen av de ovan nämnda invändningarna kan sägas vara helt avgörande. 
Varken läsningsalternativet riþi eller uiþi ger någon osökt mening som kan 
föredras framför liði och en förkortning ru för rúnaR är inte okänd.240 Be-
träffande den senare runföljden skulle man kunna överväga att läsa den till-
sammans med det följande som rulufa, vilket kan motsvara gen. av ett 
kvinnonamn Hróðlôf. Detta namn är dock mycket svagt belagt241 och från-
varon av det slutljudande /R/ i den antagna genitivändelsen är ett problem, 
eftersom detta är markerat i motsvarande ställning i kuriþaR GyríðaR. Be-
träffande ordföljden i Lófa liði kan denna styrkas med goda paralleller, t.ex. 
ristarsignaturen på U 308: Þórgautr rísti rúnaR þessaR, Fóts arfi. Slutsatsen 
måste alltså bli att den av Wessén föreslagna tolkningen ändå ligger närmast 
till hands. 
 
ofaigr ' ybiR (U 485) 
En omdiskuterad ristarsignatur som har antagits innehålla ett binamn utgörs 
av in ' ofaigr ' ybiR ' risti på Marmastenen i Lagga socken (U 485). Den har 
i allmänhet uppfattats som En ÓfæigR ØpiR rísti, där ÓfæigR är ristarens 
egentliga namn och ØpiR ett binamn med betydelsen ’skrikhals’. Förslaget 
har först framställts av v. Friesen (1913:67) och vunnit anslutning hos flera 
forskare (se t.ex. Jansson 1969:502). Att ristaren på övriga stenar valt att en-
bart kalla sig ØpiR förklarar v. Friesen (1933:221) med att »han själv uppta-
git [det] som konstnärsnamn». Thorsten Andersson (1998:17) finner inte 
denna tanke orealistisk, men påpekar att om binamnet överflyglat ett äldre 
namn så borde man räkna med att ristningen med båda namnen hör »till de 
äldsta i runmästarens produktion». Som Andersson framhåller ger inte U 485 
något sådant intryck och han har här senare fått medhåll av Stille (1999b: 
138) som menar att ristningen »i Pr 5-stil måste höra till Öpes absolut sena-
ste verk». Andersson (1998:17 f.) prövar därför en annan lösning, där ofaigr 

                                                      
240 Sö 139, U 122†(?), U 262†(?), U 687. I dessa fall står dock runföljden ru sist i inskriften. 
De tre senare är signerade av Öpir, som även använder andra förkortade skrivningar för rúnaR 
(se Åhlén 1997:114 f.). 
241 Lind (1905–15:590) upptar ett kvinnonamn Hrollõf (1420), som rimligtvis skall återföras 
på en sådan namnform. Att /ô/ återges med u har en parallell på stenen i skrivningen av ordet 
faður, vilket tycks ha haft formen f"uþu (se UR 2:301) med u-omljutt /a/, dvs. fôður. 
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i stället uppfattas som det adjektiv som ligger till grund för namnet ÓfæigR. 
Han skriver: 

Adjektivet ófæigR kan här antingen stå som attribut till ØpiR, ’»ofeg» Öper 
ristade’, eller också som predikativt attribut i satsen, ’»ofeg» ristade Öper’. I 
båda fallen får vi räkna med att det starkt böjda adjektivet har varit betonat. 
(Andersson 1998:18) 

Enligt Andersson (1998:19) får vi »snarast föreställa oss någon speciell si-
tuation, en situation där Öper har skäl att framhålla att han inte längre är 
fæigR ’dödsmärkt, nära döden’ utan att han nu, ófæigR, kan fortsätta sitt 
verk».  

Ett tredje alternativ har framförts av Stille (1999b:138), som uppfattar in ' 
ofaigr som ett tillägg till resarformeln och menar att denna runföljd »inte har 
någon förbindelse med den efterföljande utförarformeln». Han normaliserar 
därför det aktuella partiet som En ÓfæigR. ØpiR rísti. Stilles tolkning har be-
mötts av Andersson (2001:94), som pekar på att de tre beställarna i U 485 är 
samordnade med ok, men att avslutningen inleds med en, vilket tyder »på att 
något nytt införs i texten». Andersson framhåller att den senare konjunktio-
nen ofta inleder ristarsignaturer i slutet av inskrifter (se 5.4) och håller fast 
vid sin tidigare uppfattning av detta parti. Även Stille (2006) har försvarat 
sin uppfattning av partiet. 

Att träffa något avgörande mellan de tre olika förslagen är svårt. För 
Stilles tolkning talar att just Öpir har flera exempel på konjunktionen en i 
den sekundära resarformeln och att han många gånger saknar en inledande 
konjunktion framför ristarnamnet (se Stille 2006:194). Samtidigt går det inte 
att belägga en förkortad sats av motsvarande typ i Öpirs ristningar, där denna 
inte står sist i inskriften. Flera exempel finns dock på att han har utelämnat 
vissa ändelser och ibland även enstaka ord, men aldrig så att sammanhanget 
blir direkt oklart. Det är också mycket sällsynt att ett förkortat led ok + per-
sonnamn i nom. har en annan plats i texten än just sist. En parallell finns 
visserligen på U 454, där det uppenbara tillägget till resarformeln ok Sæfari 
har sin plats framför ristarsignaturen Víseti rísti. Dessa satser är dock genom 
sin placering på stenen klart åtskilda (se UR 2 pl. 76) och vållar egentligen 
inga tolkningssvårigheter. 

Den traditionella uppfattningen att in ' ofaigr ' ybiR ' risti i sin helhet 
skall uppfattas som en ristarsignatur verkar därför rimligast. Jag finner också 
Anderssons förklaring av ofaigr som adj. ófæigR tilltalande. Den kan jäm-
föras med resarnamnet oniþikR : biorn på Ög 217, där det framförställda 
attributet visserligen är ett substantiv, men där det fyller ungefär samma 
funktion (jfr även det eventuella [usnikin] ' kuli på U 1042 nedan). 
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[usnikin] ' kuli (U 1042) 
Inskriften på den numera svårt skadade runstenen återges i UR (4:296) på 
följande sätt: 

rikatr ' lit r[e]sa ' st[en yftR * biur * faþu sn ouk mþur sifriþ * usnikin] ' 
kuli risti ' run 
Rik[v]atr let ræisa stæin æftiR Biorn, faður sinn, ok moður [sina] Sigrið. 
Osnikinn. Kiuli(?) risti run[aR]. 
»Rikvat lät resa stenen till minne av Björn, sin fader, och sin moder Sigrid. 
Osniken. Kjule(?) ristade runorna.»242 

Den avslutande runföljden [usnikin] ' kuli risti ' run har av Brate (1925:49) 
tidigare översatts som »Osniken Gylle ristade runorna». Han tillägger att 
»[r]ollen av usnikin är oklar, måhända biträdande ristare», men framhåller 
samtidigt att man »väntar verbet ’rista’ i pl.». Wessén menar (i UR 4:298) att 
usnikin måste tolkas som namnet Ósníkinn och att detta står »utanför 
satssammanhanget i inskriften». Han finner det uteslutet att det skulle höra 
samman med det föregående och vara »ett tillnamn» till Rikvat eller Sigrid. 
Däremot anser Wessén det möjligt att det rör sig om »ett tillnamn till Kiuli» 
och hänvisar till ofaigr ' ybiR på U 485.243 Han framhåller dessutom att ett 
namn i nom. också står före Kjules ristarsignatur på U 1040 (ki-ilmutr ' kiuli 
rsti) och finner det inte otänkbart att det rör sig om en medhjälpare. Mot 
detta anför han dock att konj. ok saknas mellan namnen och att verbet står i 
singularis.  

Den nämnda U 1040 är tyvärr skadad och sammanhanget i inskriften är 
därför oklart. I UR (4:291) ges följande läsning och tolkning: 

futan ' lit risa ' stin yftiR ' skouikon ' osn--... ' ki-ilmutr ' kiuli rsti 
futan let ræisa stæin æftiR sik kvikvan ... Kætilmundr. Kiuli(?) risti. 
»futan lät resa stenen efter sig själv medan han levde … Kättilmund. 
Kjule(?) ristade.»244 

Enligt Wessén (i UR 4:292) kan runföljden osn--… i denna inskrift »med 
viss sannolikhet» ha varit osnikin, vilket skulle betyda att namnet Ósníkinn 
även har varit belagt i denna inskrift. Även i detta fall diskuterar Wessén 
möjligheten att det kan röra sig om medhjälpare till ristaren. Stille (1999b: 
146) tycks acceptera att namnet Ósníkinn förekommer på U 1040, men me-
nar att det varken här eller på U 1042 rör sig om en medristare. 

Antagandet att namnet Ósníkinn även har funnits på U 1040 framstår vid 
en närmare granskning som mycket osäkert. Enligt Wesséns egen be-
skrivning (i UR 4:291) har nämligen den fjärde runan i namnet »möjligen en 
                                                      
242 Det verkar dock troligare att runföljden biur skall tolkas som ack. av namnet Biúrr (jfr 
nom. [biur] Sm 107†, ack. bior N 184. 
243 Samma uppfattning finner man hos Kinander (i SmR:34). 
244 Salberger (1978:39 ff.) har argumenterat för att den första runföljden skall läsas som futin 
och tolkas som namnet Fundinn. 
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a-b[i]st[av]», vilket talar emot en sådan tolkning.245 Det går egentligen inte 
heller att säkert fastslå om det rör sig om ett personnamn. Vilken roll Kætil-
mundr har haft är också oklart, men namnet förklaras kanske enklast som ett 
tillägg till resarformeln. En parallell finns på den av Kjule signerade U 1039, 
där inskriften avslutas med runföljden auk ' uielf. Trots att namnet tycks ha 
ackusativform vill Wessén (i UR 4:288) helst uppfatta det som ett tillägg till 
resarformeln och att det avser en dotter till den döde.246 Förhållandet på 
U 1040 är dock något annorlunda, eftersom det handlar om en självresarsten. 
Man väntar sig ju knappast att någon annan skall delta i minneshandlingen 
efter en ännu levande person. Bland de övriga självresarstenarna verkar det 
åtminstone inte finnas någon parallell. 

Som framgått ovan är det närmast omöjligt att avgöra hur usnikin på 
U 1042 skall uppfattas. Det kan röra sig om ett framförställt binamn eller 
attribut till ristaren Kjule, men formuleringen av inskrifterna på U 1039 och 
U 1040 talar snarare för namnet som ett tillägg till resarformel. Minst troligt 
är väl att Ósníkinn och Kætilmundr är namnen på medhjälpare till Kjule, 
eftersom de i båda fallen skall ha nämnts före honom. 

 
[þu]r[iR + --an-] → [þuriR + t]r£o£n[i] (U 1143) 
Den numera nästan helt utnötta U 1143 vid Tierps kyrka har burit en ristar-
signatur som Jansson (i UR 4:555) återger på följande sätt (med det inom [ ] 
supplerat efter B 565): [þu]r[iR + --an- x ri]s[ti +] ÞoriR (ru)naR (?) risti 
»Tore runorna (?) ristade».247 Den runföljd som Jansson med stöd av läsning-
en i Bautil tolkar som rúnaR, har av andra lästs helt annorlunda. Både Bureus 
och Celsius har troni, medan Rhezelius återger den som ironi (referat i UR 
4:556). De flesta äldre forskare har här sett ett binamn »Trana» (se UR 
4:558). Jansson (ibid.) nämner att ett mansnamn Trani visserligen är känt 
från U 186, men finner det ändå sannolikare att runföljden har innehållit sat-
sens objekt rúnaR och att ristaren har förväxlat runorna a och n. Han nämner 
dock »att ordföljden vid en sådan tolkning blir ovanlig». Williams (1991:14 
f. not 2) finner det »tveksamt om en sådan ordföljd är att vänta» och antyder 
därmed att den äldre tolkningen ÞóriR Trani rísti borde vara att föredra. 

Av ristarsignaturen återstår i dag endast några få runor. Jansson (i UR 
4:556) har ansett sig se »svaga spår» av r-runan i ristarnamnet [þu]r[iR] och 
har även kunnat skönja huvudstavarna av de följande runorna iR. På plan-
schen i UR 4 (pl. 123) finns dessa runor markerade som …r--… mot slutet 

                                                      
245 Hur osäker läsningen av denna runföljd är framgår av den senaste uppmålningen, där den 
återges som os-a-…. Enligt en egen besiktning den 16 oktober 2005 är a-bistaven på den 
näst sista runan tydlig, medan den föregående runan verkar sakna synlig bistav. Däremot kor-
sas huvudstaven av en naturlig fåra, som kanske har föranlett den tidigare läsningen n. 
246 Peterson (1981:62) menar däremot att den sista runan kan vara en bindruna (fr. I så fall rör 
det sig om en nominativform. 
247 Även Brate (1925:92) översätter denna del av inskriften som »Torer ristade runorna». 
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av den högra slingan. Jämför man denna avbildning med träsnittet i Bautil 
(se Figur 9–10) står det dock klart att r-runan på grund av sin placering inte 
kan ha tillhört ristarnamnet þuriR, utan i stället den runföljd som Bureus och 
Celsius har läst troni.248 Ristarsignaturen måste alltså – om man även fort-
sättningsvis supplerar efter Bautil – i stället återges som [þuriR + -]r[an- x 
ri]s[ti +], vilket visar att det av Jansson antagna rúnaR är osannolikt om man 
inte skall räkna med ännu en felristning. Det är alltså högst troligt att Bu-
reus’ och Celsius’ samstämmiga läsning troni av detta parti är korrekt och 
att ristaren ÞóriR burit binamnet Trani. Detta binamn är känt från fornväst-
nordiskan (Þorkell Trani omkr. år 1000, se Lind 1920–21:386) och Trani fö-
rekommer där också som fingerat personnamn (se Lind 1905–15:1041). 
Även i fornsvenskan finns exempel på binamnet Trana (Hellquist 1912:97, 
SMPs). 

  
Figur 9–10. U 1143 Tierps kyrka. Jämförelse mellan placeringen av den bevarade r-
runan i ristarformeln på träsnittet i Bautil (B 565) och på den bevarade stenen. Foto 
ATA. 

liþ + lifsþe£n… (U 1161) 
Inskriften på den högra smalsidan av U 1161 Altuna kyrka avslutas enligt 
Jansson (i UR 4:612) med runföljden e£n…+ bali + fresþen + liþ + 
lifsþen…, som han normaliserar och översätter på följande sätt: en [þæiR] 
Balli, Frøystæinn, lið Lifstæin[s ristu] »Och Balle och Frösten, Livstens 

                                                      
248 Runan r står 15 cm från den nedre kanten av slingknuten. Vid min granskning den 8 juli 
2004 kunde jag konstatera att den följande runan verkar ha en 1 cm lång bistav snett nedåt 
höger på den högra sidan av huvudstaven. Bistaven är ansatt 0,6 cm från toppen av runan och 
på platsen för en nedre bistav i en Ê-runa finns en något ojämn fördjupning. I mitten av nästa 
runa finns en 1,5 cm lång jämn fördjupning liknande en dubbelsidig n-bistav. Därefter kan 
man troligen också spåra toppen av ytterligare en huvudstav, som kan följas 1,5 cm uppifrån. 
Runorna kan alltså återges som …r"o"n-…, vilket tycks bekräfta de äldsta läsningarna av detta 
parti. 
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följeslagare, (ristade)». Suppleringen går tillbaka på ett förslag av v. Friesen 
(1924:344) och tycks allmänt ha godtagits. Stille (1999b:76) har dock gjort 
en annorlunda bedömning och menar att texten inte alls är så skadad som 
man har antagit. Enligt Stille »visar krökningen på rundjuret att ristningen 
har slutat med lifsden och att den övre ytan ej utnyttjats». Han anser också 
att denna del »troligen ej heller varit bearbetad eller släthuggen» och finner 
därför ingen anledning att anta ett försvunnet verb i inskriftens slut. Stilles 
egen översättning av denna del av inskriften – »Och … Balle, Frösten, lid 
Livsten» – är dock oklar och han medger själv att ordet »lid förblir gåtfullt» 
(ibid.).  

Att utifrån krökningen av runslingan avgöra var den senare delen av in-
skriften, som står med fristående runor, har slutat är knappast möjligt. På den 
övre delen av stenen har nämligen ett 19 × 36 cm stort, närmast triangulärt 
parti fallit bort, vilket har avlägsnat minst två runor i mitten av inskriften på 
smalsidan.249 Ovanför detta parti är stenytan ojämn och gropig, och den har 
säkert som Stille antar inte burit några runor, åtminstone inte längs den högra 
kanten. Däremot är det fullt möjligt att raden med fristående runor kan ha 
vikit av mot vänster in i det nu bortskalade partiet. Avståndet mellan den 
sista runan £n och flagningskanten är 3–5 cm och motsäger därför inte att 
inskriften kan ha haft en fortsättning. Det finns alltså både ett utrymme att 
supplera en s-runa efter £n och ett avslutande verb. 

Det troligaste är därför att liþ + lifsþe£n… skall uppfattas som lið Hlíf-
stæin[s] och som en apposition till de föregående namnen. Däremot går det 
inte att utifrån den bevarade texten med säkerhet fastslå att det rör sig om en 
ristarformel. 
 
[k]unburka (…) [in kuþa] (Hs 21) 
Som har nämnts i avsnitt 6.1.5.2 är det osäkert hur de avslutande runorna [in 
kuþa] i ristarsignaturen på Hs 21 vid Jättendals kyrka skall uppfattas. Jans-
son (1951:8) återger hela partiet som [k]unburka faþ[i stin þina in kuþa] 
»Gunnborga ristade denna sten, den goda» och skriver i kommentaren att [in 
kuþa] antingen kan »höra till stin þina (ack.) eller till kunburka (nom.)» 
(Jansson 1951:8). Han uppfattar det dock i första hand som sammanhörande 
med kvinnonamnet, varvid det bör röra sig om ett binamn: »Gunnborga den 
goda». Samma tolkning förordas också av Åhlén (1994:48) och Lundin 
(2003:14 f.). 

Runorna [in kuþa], som i dag inte längre är bevarade, har haft sin plats i 
det nedre av de två kors som har funnits på stenen. Avståndet till person-
namnet kan tyckas stort för att man skall uppfatta det som en bestämning till 
detta, men konstruktionen har t.ex. en motsvarighet i resarformeln Sigviðr 
[ræist]i stæin þenna, Ænglandsfari, æftiR Vídiarf, faður ... (U 978), där både 

                                                      
249 Egen granskning den 9 april 2004. 
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predikatsverbet och objektet har skjutits in före attributet (för fler exempel se 
t.ex. Salberger 1978:198 ff.).  

auarþR (…) --lR (N 140) 
Inskriften på den norska Valbystenen (N 140) från Tjølling sogn i Vestfold 
är mycket kort: auarþR faþi --lR. De två första orden som följer stenens 
längdriktning återger med all sannolikhet en ristarformel HávarðR fáði 
»Håvard ristade», medan det är osäkert hur de återstående runorna skall läsas 
och tolkas. Dessa är placerade under i-runan i ungefär 45° vinkel mot den 
övriga texten och det är tveksamt hur det syntaktiska sammanhanget skall 
förstås. Olsen (1933:85) antog ursprungligen att det rörde sig om ett binamn 
till ristaren och anslöt sig till ett äldre förslag av Bugge, enligt vilket ordet 
skulle rekonstrueras som [si]lR fvn. selr ’säl’. Senare (i NIyR 2:174 f.) har 
han dock ändrat mening och förordar nu läsningen (u)lR, som han förbinder 
med adj. fvn. hollr ’hull, nådig, velsinnet, trofast’. Olsen hänvisar till hur 
detta adjektiv har använts för att beskriva förhållandet mellan hövdingar och 
deras underlydande både i runinskrifter (t.ex. DR 81 och DR 295) och i 
skaldediktningen. På Valbystenen menar han att ordet står »i apposisjonsfor-
hold til subjektet: (Håvard skrev) idet han var ’hull’ (mot den døde)» (NIyR 
2:175). 

Olsens tolkning är beroende av att han utgår från att stenen har haft sin 
plats inne i en grav (se t.ex. Olsen 1933:85, NIyR 2:174). Den upptäcktes 
visserligen bland ett antal stenar som grävts upp ur en gravhög, men som 
Bæksted (1951:91) har framhållit vet vi ingenting om den ursprungliga pla-
ceringen. Stenen kan ha använts sekundärt som gravfyllning eller tidigt ha 
fallit omkull och sjunkit ner i jorden. Bæksted (ibid.) har också påpekat att 
stenens form »er typisk for det rejste mindesmærke», något som även stöds 
av inskriftens placering. Antar man att den bredare änden har varit nedgrävd 
i marken, får man nämligen en otvungen förklaring till varför de sista runor-
na har den sneda placering som de har (se avbildning i NIyR 2:172). 

Någon säker tolkning av den sista runföljden går inte att ge, även om den 
tydliga nominativformen på -R visar att det bör vara en bestämning till 
subjektet HávarðR. Däremot är det omöjligt att avgöra om det rör sig om en 
apposition eller ett binamn. 

 
onlo"tr mrs-- (N 163) 
Inskriften på Skafsåstenen är fördelad på två rader, där signaturen till-
sammans med den sista runföljden utgör den andra raden. Efter ristarsigna-
turen koþmontr x rist x runar x þesar £auk x þeir x onlo"tr finns en run-
följd som i NIyR (2:248) återges som mrs*. Den oidentifierade runan i slutet 
utgörs egentligen av den nedre delen av två stavar, men Olsen menar (ibid.) 
att det »er vel ikke utelukket» att dessa »er levninger av u u». I Samnordisk 
runtextdatabas uppfattas stavarna däremot som rester av två olika runor och 
slutet återges där som mrs--. 
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Olsen (i NIyR 2:249) uppfattar den sista runföljden som ett tillägg till 
inskriften i den första raden, som består av en resarformel: arn)kairs x sunir 
x ris-u x elu þesa x £e!f"tir x þiuþulb x £broþor. Bland de alternativ som ges 
föredrar han läsa mr su eller mr s±u(n), vilket antas vara en förkortad 
skrivning av (fvn.) móðurson »morssønn». Enligt Olsen bör detta »opfattes 
som et tilnavn Tjodolv har båret, fordi han var halvbror til Arngeirssønnene, 
sønn av deres mor i et tidligere ekteskap».  

Granskar man avbildningarna av inskriften i NIyR (2:245, 247) förefaller 
det ganska osannolikt att den avslutande runföljden skulle höra ihop med in-
skriften i vänsterraden. Dessa runor står nära toppen och raden av runor vi-
ker ganska kraftigt av åt höger. Av både fotografiet och kalkeringen i NIyR 
framgår dock att runorna i högerraden har börjat svänga redan före denna 
runföljd. De sista fem runorna måste alltså ha ristats i samband med de 
övriga runorna i denna rad och det naturligaste är att de också skall läsas 
som en del av signaturen. Det är också troligt att det rör sig om ett binamn, 
men inte till den döde ÞiúðulfR utan till den strax innan nämnde Ôndóttr. 
Bland de föreslagna läsningarna är troligen varianten mrs-- att föredra. Av 
fotografiet i NIyR att döma verkar stavresterna nämligen vara helt parallella 
och det finns ingenting som talar för att det skulle röra sig om en u-runa. 
Runföljden dock kan vara förkortad på grund av platsbrist, men knappast så 
kraftigt som i Olsens förslag. Däremot bör en vokalruna saknas efter m, 
eftersom ljudkombinationen /mr/ inte kan uppträda i början av ett nordiskt 
ord. Jag skulle här vilja föreslå suppleringen mrs[ki], vilket skulle kunna 
återge en svag böjning av adj. fvn. mœrskr ’som er frå Møre, mørsk’ (Norrøn 
ordbok). Denna ursprungsbeteckning är också tidigare belagd som binamn i 
fornvästnordiskan (se Lind 1920–21:265). En felristning med en överhoppad 
u-runa är dessutom lättförståelig på grund av likheterna mellan u och r.  

 
arnktil : kita (N 230) 
Inskriften står på ett sänke av täljsten. Runföljden kita måste återge ett bi-
namn, men är mångtydig. Olsen (i NIyR 3:164 ff.) inskränker dock alterna-
tiven till djurbeteckningarna ketta f. ’kjette, hunkatt’ och gedda f. ’gjedde’, 
men träffar inget val dem emellan. Det senare är säkert belagt som binamn 
(se Lind 1920–21:105, NIyR 3:165), medan ett Ketta endast verkar kunna 
härledas ur gårdnamn (se Lind 1920–21:196 f.), jfr dock binamnet Kettu-
hryggr ’Kattrygg’ (Lind 1920–21:197). Vilket av alternativen som är det rät-
ta är omöjligt att avgöra. En runföljd som kan återge samma namn finns på 
DR 125 (kitu gen., se Lerche Nielsen 1997b:22 f.).  

8.2.3 Olika typer av attribut 
De olika typer av attribut som förekommer i anslutning till ristarnamnen kan 
delas in i olika grupper. Nedan ges en översikt av dessa samt ett försök att 
förklara varför just dessa attribut förekommer i anslutning till ristarnamnen. 
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Jämförelser kommer här att göras med de attribut som finns belagda till 
namn på andra personer i det vikingatida runinskriftsmaterialet. 

8.2.3.1 Attribut som anger släktskap 

Ungefär en tredjedel av de aktuella ristarformlerna innehåller bestämningar 
till ristarnamnet som anger släktskap. Dessa består i regel av ett släktskaps-
ord samt ett genitivattribut i form av ett personnamn eller i ett par fall av ett 
pronomen. Som släktskapsord finner man i regel sunn ’son’, men i enstaka 
fall även arfi ’arvinge’, bróðiR ’broder’ och frændi ’frände’.250 De person-
namn som fungerar som genitivattribut utgörs med ett undantag – sunn 
GillaugaR på U 897 – av mansnamn. En annorlunda bildning föreligger i 
rhafnukatufi på DR 26 och kuþaskaki på Sm 144, förutsatt att dessa skall 
tolkas som ’Tove av Ravnungars ätt’ resp. ’Gudes (son) Skägge’ (se 8.2.2). 
Möjligen hör också det i samma avsnitt behandlade [utr : ualtika] på 
G 136† hit. 

Man kan diskutera varför vissa ristare har valt att i anslutning till sitt 
namn också ange släktskap till en person som för det mesta inte verkar ha 
haft något samband med de övriga personer som nämns i inskriften. John 
Kousgård Sørensen (1984) har undersökt förekomsten av vad han valde att 
kalla patronymer i danska vikingatida runinskrifter och kommit fram till att 
dessa knappast har haft en identifierande uppgift, utan att de snarast har varit 
emotionellt betingade och skall jämföras med de olika typer av rosande 
tillägg som förekommer i inskrifterna (Kousgård Sørensen 1984:191 f.). 
Enligt Kousgård Sørensen (1984:200) finns det »dækning for at opfatte dem 
som positivt ladede størrelser», som »har skullet fremhæve en kvalitet hos 
bærerne». 

I de två exempel som utgörs av ristarformler av typ A (DR 26 och U 897), 
vilka ju samtidigt fungerar som resarformler (jfr Palm 1992:189), är det kan-
ske mindre förvånande att finna uppgifter om släktförhållanden, eftersom så-
dana utgör en viktig del av dessa formler. Man bör dock lägga märke till att 
ristarna här verkar ha haft en mer avlägsen relation till de personer som 
ristningen är tillägnad. Ravnunga-Tove på DR 26 uppger sig ha huggit efter 
någon som han kallar »sin drottning» och Sigvid på U 897 har ristat runorna 
efter sin svärmor.251 Det verkar rimligt att uppgifterna om släktskap i dessa 
fall bör ha haft en identifierande funktion.  

På Hs 14 uppger Hrómundr att han har rest stenen æftiR Hé-Gylfa, var-
efter det som bekant uppräknas fem tidigare släktled. På samma sida av ste-
nen finner vi också uppgiften om att Hrómundr Hé-Gylfa sunn fáði rúnaR 
þessaR, som visar att Romund själv bör ha ristat runorna på stenen. Uppgif-
                                                      
250 Sunn: Sm 144(?), U 897, U 956, Gs 11, Hs 10, Hs 14, N 160; arfi: U 308; bróðiR Sö 178; 
frændi: DR AUD1996;274. 
251 Hit hör också DR 134 ifall man följer den traditionella läsningen av inskriften, där »Asser 
landbestyrer, Køges (el. Kugges) søn, ristede disse runer efter ’dronning’ Asbod» (DR:173). 
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ten kan verka överflödig, men av resarformeln framgår det faktiskt inte vil-
ken relation Romund har haft till Hä-Gylve, eftersom den senare bara posi-
tioneras i förhållande till sin far och dennes förfäder. Även om en läsare 
säkert har kunnat dra slutsatsen att han bör ha varit Hä-Gylves son, så 
innehåller ristarformeln här information som inte finns i den tidigare delen 
av texten.  

Ett problem med att förstå den exakta meningen med denna typ av be-
stämningar till ristarnamnet är att vi sällan vet något ytterligare om den per-
son som ristaren har varit relaterad till. Undantaget utgörs av det bekanta 
exemplet på U 308, där Fótr i ristarformeln Þórgautr rísti rúnaR þessaR, Fóts 
arfi sedan länge har identifierats med ristaren Fot. Namnets sällsynthet och 
de stora likheterna mellan Fots och Torgöts ristningar gör det också över-
flödigt att diskutera möjligheten att det skulle röra sig om någon annan 
person.252 Att arfi här skall tolkas som liktydigt med ’son’ antas av såväl 
Brate (1925:84) som Wessén (i UR 2:18). Mer förbryllande är kanske att Ås-
mund två gånger benämner sig som Kára sunn, fastän han i övriga ristarsig-
naturer bara använder huvudnamnet.253 Thompson (1975:151 f.) diskuterar 
denna fråga och framhåller bl.a. att det inte finns någon annan ristare med 
detta namn som Åsmund kan ha haft anledning att särskilja sig ifrån. Sedan 
upptäckten 1984 av runhällen vid Bo på Lidingö (U Fv1986;84), där namnet 
Ásmundr ingår i en ristarformel av typ A, känner vi ett exempel på en sådan 
ristare, förutsatt att texten här skall tolkas bokstavligt. Frågan är dock om 
denne ristare verkligen har utfört något mer verk än just denna häll, och de 
ristningar där Åsmund kallar sig Kåresson finns i helt andra områden 
(Danmarks socken i Uppland samt Valbo socken i Gästrikland). Dessutom 
verkar det av ornamentiken att döma troligt att de inskrifter där Åsmund 
kallar sig Kára sunn är äldre än runhällen från Lidingö.254 Thompson (1975: 
152) antyder att Åsmunds far kanske också har varit en runristare, vilket ju 
skulle kunna vara en förklaring till patronymikonet, men menar samtidigt att 
denna hypotes »must remain purely speculative».  

På ett liknande sätt har Liestøl (1983:92, 1984:228 f.) genom en djärv 
kombination velat förklara uppgiften om att Gaut på stenkorset Andreas I 
(Br Olsen;183) har varit »son till Björn från Koll». Liestøl identifierar ort-
namnet med ön Coll i Hebriderna och tänker sig Björn som (den onämnda) 
upphovsmannen till det runristade stenkorset från Kilbar på den närbelägna 
ön Barra (Br Sc 8). Enligt Liestøl (1984:228 f.) kan denne Björn ha varit »a 
                                                      
252 Förutom de sju belägg som med säkerhet syftar på den uppländska ristaren föreligger 
namnet i runinskrifterna endast i en västgötsk inskrift (Vg 59). Beträffande runföljden [futr] 
på Sö 341† är sammanhanget alltför oklart för att den ska kunna räknas som ett belägg för 
detta namn. 
253 Två gånger tycks dock även ett annat binamn ha tillfogats. Se 8.2.2. 
254 U 956 och Gs 11 har stilbestämts som Pr 3 resp. Pr 2, medan U Fv1986;84 antas tillhöra en 
övergångsform mellan Pr 3 och Pr 4. Stilbestämningen av U 956 är dock inte helt självklar, 
och utifrån rundjurets huvud, som på många sätt påminner om t.ex. det på Gs 11, borde 
ristningen snarare placeras i Pr 2. 
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professional carver who moved to the wealthier and more promising Isle of 
Man to build up a reputation and to train his son in his trade». Som bl.a. 
Holman (1996:205) har framhållit är denna hypotes omöjlig att bevisa. 

Uppgifter om släktskap är som bekant mycket vanliga i de vikingatida 
runinskrifterna, men i regel rör det sig om appositioner av typen faður sinn, 
móður sína i syfte att klargöra förhållandet mellan resaren och den döde. I 
undantagsfall finner man också appositioner som anger släktskap till per-
soner som inte har deltagit i resandet av vården (t.ex. ack. sun Arna »Arnes 
son» U 389). Att ett attribut som anger släktskap till andra personer fogas till 
stenresarens namn är däremot ganska ovanligt. I hela det uppländska mate-
rialet verkar det t.ex. bara finnas 5 säkra exempel på att släktbeteckningen 
sunn + ett genitivattribut i form av ett personnamn följer efter ett resarnamn 
(U 115, U 130, U 312, U 315† och U 433). Antalet namnbärare med denna 
typ av attribut är dock endast tre i hela det uppländska materialet. Beläggen 
på U 130 och U 433 avser nämligen samma person: Biôrn, FinnviðaR sunn, 
och detta gäller även U 312 och U 315† som nämner Gunnarr, sunn Farulfs. 
Det återstående belägget utgörs av Finnviðr, sunn Ragnfríð(aR) på den 
fragmentariska U 115. Såväl Biôrn som Gunnarr tillhör vikingatidens vanli-
gaste namn och det verkar rimligt att bestämningarna här har haft ett identi-
fierande syfte.255 Detta understryks av att ingen nutida forskare förmodligen 
hade kommit på tanken att sammanställa Biôrn på U 130 Nora, Danderyds 
socken, med den Biôrn som förekommer på den avlägsna U 433 Husby-
Ärlinghundra kyrka om inte detta tillägg till resarnamnet hade funnits.256 Det 
kan också vara belysande att jämföra med de kvinnliga resare som omtalas 
med dóttiR + ett personamn i genitiv. De uppländska beläggen på denna 
kategori är lika många som för sunn (U 472, U 605†, U 617, U 905 och 
U 959), men avser här fem olika personer. Två av dessa (Gillaug och Þór-
gærðr) bär namn som enligt frekvenstabellerna i NRL (tab. 2) placerar sig 
bland de trettio vanligaste kvinnonamnen i de vikingatida runinskrifterna, 
medan de övriga tre (Ginnlaug, Ingirún och Rúna) faller utanför denna lista. 
Här är det inte lika lätt att säga att bestämningarna endast skulle ha en identi-
fierande funktion, utan Kousgård Sørensens förslag om att de kan represen-
tera »positivt ladede størrelser» är värt att överväga. Inte minst inskriften på 
U 959 antyder ett sådant förhållande, eftersom det endast är den kvinnliga 
stenresaren som på detta sätt relateras till sin far: Næsbiôrn ok Rúna, 
AnundaR dóttiR, létu rétta stæina at s[uhik ' ierf], sun sinn. 

I övriga svenska landskap har vi endast sporadiska exempel på att inskrif-
terna innehåller denna typ av bestämningar knutna till resaren. Exemplen 

                                                      
255 Enligt frekvenstabellerna i NRL (Tabell 1) är Biôrn det näst vanligaste mansnamnet i det 
vikingatida runmaterialet, medan Gunnarr ligger på en delad sjundeplats tillsammans med 
Þórbiôrn. 
256 Förekomsten av ortnamnet Älgesta (i Husby-Ärlinghundra socken) i den förra inskriften 
kunde givetvis ha varit en ledtråd, men frågan är om någon på grund av detta hade låtit sig 
övertygas om att samme Björn verkligen var åsyftad. 
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med sunn + personnamn i genitiv visar följande fördelning i de vikingatida 
runinskrifterna: Västergötland (2), Södermanland (3), Gästrikland (1), Häl-
singland (4), Jämtland (1).257 Med tanke på hur få inskrifter som är kända 
från landskapen norr om Uppland är det slående att inte mindre än sex av be-
läggen tillhör detta område och att fyra är från Hälsingland, där vi dessutom 
möter två runristare med samma typ av bestämningar: Brúsi ÁsbiarnaR sunn 
(Hs 10) och Hrómundr Hé-Gylfa sunn (Hs 14). Möjligen har det i detta om-
råde funnits ett särskilt behov av att uttrycka sin härstamning. Detta antyds 
inte minst av den långa uppräkningen av förfäder på Malstastenen (Hs 14), 
men även av att det föräldrapar som har tillägnats runstenen Hs 6 i Järvsö, 
förutom bestämningarna (ack.) faður sinn och móður sína, också omtalas 
som (ack.) Hræiðulfs sun resp. Fiôlvars dóttur á Víðkunnsstaðum. Det är 
därför kanske inte en tillfällighet att den ena av de stenar, där Åsmund kallar 
sig Kára sunn finns i Gästrikland i nära anslutning till detta område. 

8.2.3.2 Attribut som anger geografisk härkomst eller hemort 

Geografisk härkomst eller bostadsort anges bara i ett fåtal fall, antingen ge-
nom ett tillfogat ortnamn eller en inbyggarbeteckning. Det förra föreligger 
med säkerhet på U 161: UlfR hiogg í Báristam æftiR Ulf í Skulhambri, mág 
sinn góðan.258 Ett ortnamn förekommer även i ristarformeln på stenkorset 
Andreas I på Isle of Man (Br Olsen;183), men står här inte som bestämning 
till ristarnamnet utan troligtvis till dennes far (sunR BiarnaR frá Kolli). 

Ett exempel på en inbyggarbeteckning förekommer kanske på N 163 ifall 
min tolkning av det senare ristarnamnet som Ôndóttr mør[ski] har träffat det 
rätta. Som har framgått ovan kan en sådan även ingå i Uddr Valdinga på 
G 136† samt möjligen också i det bekanta Hrafnunga-Tófi på DR 26 (se 
8.2.2). 

Användningen av ortnamn eller inbyggarbeteckningar bör väl ha tillfogats 
i identifierande syfte. Åtminstone måste detta vara fallet på U 161, där ort-
namnet har använts för att skilja de båda namnarna åt. Denna sten tillhör en 
förhållandevis tidig runstensgrupp i Uppland, som bör ha tillkommit i nära 
samband med de s.k. oornerade stenarna i samma landskap. Inom den senare 
gruppen finner man ganska ofta ett attribut í + gårdnamn placerat direkt efter 
personnamn: Holmstæinn í Riúði (U 169), Frøystæinn ok Káti í Kølingi 
(U 189†), ack. sun Hvítkárs í Sv[al]unæsi (U 258), ack. Biôrn í Granbý 
(U 338), ack. Ulf í Laughambri (U 371). Om man undantar Káti och Hvít-

                                                      
257 Vg 133, Vg 179, Sö 106, Sö 120, Sö 151, Gs 9, Hs 10, Hs 12, Hs 15, Hs 16, J RS1928;66. 
Runföljden sun lina på Hs 10 normaliseras i Samnordisk runtextdatabas som ack., men 
placeringen av runföljden i texten talar avgjort för att det rör sig om en nominativform: 
…lfrunaR sun lina stin þinaf… …[Á]lfrúnaR(?), sunn Lina, stæin þenna æf[tiR]… (jfr 
Peterson 1994:238). Exemplet airikis sunR (nom.) på Vg 119 har uteslutits, eftersom frasen 
inte ingår i en resarformel. 
258 Om den antagne ristaren »Ulv på Ekö» på Sö 104 se Bilaga 1. 
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kárr rör det sig bara om namn som tillhör de 30 vanligaste i det vikingatida 
runmaterialet, vilket kan tyda på att ortnamnet i första hand har haft ett iden-
tifierande syfte. Alla utom U 258 har också sin plats intill den bebyggelse 
som nämns i inskriften.  

8.2.3.3 Attribut som anger sysselsättning eller verksamhet 

Attributen som anger sysselsättning eller verksamhet inskränker sig i stort 
sett till orden skald, smiðr samt ett par förekomster av orden lið n. resp. liði 
m. Dessutom kan man misstänka att en sorts yrkesbeteckning döljer sig i 
"s--rku : matr på DR AUD1997;264 (se 8.2.2), men vi har där ingen möjlig-
het att säkert rekonstruera ordet. Bäst styrkt är skald, som förekommer fyra 
gånger, men som bara avser två namnbärare.259 Ordet är belagt ytterligare två 

                                                      
259 Þórbiôrn skald (U 29, U 532), GrímR skald (U 916, U 951). Beträffande tolkningen av 
U 916 se Bilaga 1. 

 
Figur 11. U 1161 Altuna kyrka i förhållande till övriga ristningar av runristaren Liv-
sten. 
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gånger som binamn i det vikingatida runmaterialet, där det inte är knutet till 
någon runristare (Uddr skald Vg 4, Þórbiôrn skald N 239). Även smiðr, som 
finns i ristarsignaturen på DR AUD1996;274, påträffas som binamn i andra 
vikingatida inskrifter (DR 58, DR 91, DR 108 och Br Olsen;208B). Två av 
beläggen, DR 58 och DR 91, avser sannolikt samma person, Tóki smiðr. Han 
uppträder båda gångerna som runstensresare och den ena stenen (DR 58) är 
tillägnad den man »som gav ham guld(?) og frelse (å: frihed)» (DR:97).  

Ordet liði på U 479 översätts i UR (2:300) med ’följesman’. I kommenta-
ren uttrycker Wessén sig mycket försiktigt, men menar att uttrycket Lófa liði 
kan ha inneburit »att Ulvkel har tillhört Loves lið, ett krigarfölje vars anfö-
rare har varit en man vid namn Love» (UR 2:302). En annan uppfattning har 
framförts av Thompson (1972b:17 f. not 5) som menar att »[n]othing pre-
vents us from maintaining here that the carver Ulfkell was a pupil of the 
otherwise unknown Lofi». Ett stöd för en sådan uppfattning finner han bl.a. i 
den antagna ristarsignaturen på U 1161: En [þæiR] Balli, Frøystæinn, lið 
Hlífstæin[s rístu]. Även om inskriften med mina urvalskriterier bara kan 
uppfattas som en möjlig ristarformel, framstår ändå denna supplering som 
den troligaste. Vem Lófi på U 479 har varit – anföraren för ett krigarfölje 
eller en annars okänd runristare – går naturligtvis inte att säkert svara på. 
Namnet tycks dock ha varit mycket ovanligt. Det förekommer bara ytter-
ligare en gång i runmaterialet (nom. lufi Ög 64 Bjälbo kyrka), där det märk-
ligt nog avser en runristare. Varken ortografiska eller ornamentala drag i de 
båda ristningarna talar dock för ett direkt samband mellan Ulvkell på U 479 
och den östgötske runristaren, även om den förra stenen på många sätt fram-
står som ovanlig i Uppland. 

Ordet lið n. tycks i runinskrifterna i övrigt endast förekomma i betydelsen 
’krigarfölje’ och liknande. I fornvästnordiskan finns dock en större betydel-
sedifferentiering belagd. Fritzner (2 s.v. lið) anför följande huvudbetydelser: 
1. ’Flok, Skare af Mennesker, Mænd, som ere i ens eller hinandens Følge, = 
gengi’ 2. ’Skare, Flok af Dyr’, 3. ’Husfolk, Personer som have sit Hjem i ens 
Hus, høre med til hans Husholdning, = folk’, 4. ’Mennesker, Folk i Alm. = 
folk’, 5. ’Hjælp, Understøttelse, = liðsinni’. Från det svenska lagspråket an-
ger Schlyter (s.v. liþ) två betydelser: ’följe, eskort’ och ’krigshär’, medan 
Söderwall (1, Suppl. s.v. liþ) endast har ’hjälp, undsättning’, motsvarande 
den femte betydelsen hos Fritzner. Enligt Kousgård Sørensen (1989:23 f.) 
utgår både den militära betydelsen (’hærfølge’, ’hird’) och den civila (’civilt 
følge’, ’hjælp, støtte’) från en grundbetydelse ’folk som går i flok’ och han 
menar att de senare måste ha existerat vid sidan av varandra. De betydelse-
varianter som kan beläggas i fornspråken kan alltså mycket väl förlikas med 
v. Friesens tolkning av U 1161, nämligen att Balle och Frösten har varit Liv-
stens följesmän och medhjälpare. Med utgångspunkt från betydelsen ’hus-
folk’ skulle man dock även kunna överväga om Hlífstæinn här kan syfta på 
någon annan person än runristaren, t.ex. en lokal storman. Namnet förekom-
mer i ytterligare 11 svenska runinskrifter, varav de flesta tillhör Uppland. Av 
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dessa avser dock sex med säkerhet runristaren och U 1161 befinner sig mitt i 
spridningsområdet för dessa ristningar (se Figur 11). De övriga tre uppländ-
ska namnbeläggen (U 173, U 179 och U 347) finns däremot i den östra delen 
av landskapet. Av det bevarade källmaterialet att döma ligger det alltså när-
mast till hands att knyta namnet Hlífstæinn på U 1161 till den kände rista-
ren.260 

Substantivet liði m. översätts av Fritzner (2 s.v. liði 1) som ’Person, Mand 
som er i ens Følge, hører til ens lið’. Ordet finns förutom på U 479 även be-
lagt på Karlevistenen (Öl 1), där det sannolikt syftar på en krigarhövdings 
följesman.261 Salberger (1997:97 f.) har visserligen framhållit att singularfor-
men saknas i Lex. Poet. och att de flesta av språkproven hos Fritzner utgörs 
av pluralformer. Bland de senare finns dock ett exempel på en klar singular-
form från Frostatingslagen (ef þriði liðinn verðr veginn á skipi), vilket visar 
att detta knappast utgör något hinder för tolkningen av runföljderna -iþi och 
liþi som liði. Eftersom Fritzner anger att liði kan användas för att beteckna 
en person som ’hörer til ens lið’ är det inte uteslutet att en liði också kan 
knytas till den tredje betydelsen hos Fritzner av subst. lið, dvs. användas om 
en person som tillhört någons hushåll. Lófi på U 479 behöver i så fall varken 
ha varit en krigarhövding eller en runristare (jfr Källström 1999:17). 

Bland de inskrifter som endast innehåller möjliga ristarformler (grupp 3) 
finns DR 134, där ristarnamnet Assur tidigare har ansetts följas av runföljden 
lat : hirþiR landhirðiR. Ordet översätts i DR:173 med ’landbestyrer’.262 Sam-
ma ord är i övrigt endast känt från DR 107, rest efter en man þann’s vas 
landhirðiR Kætils þæss norrøna »som var ’landbestyrer’ hos Kæld den nor-
ske» (DR:145). Enligt DR:679 är den senare leden identisk med skaldesprå-
kets hirðir ’opbevarer, gemmer, bevogter, besidder’ och jämförs med fvn. 
féhirðir ’person, som har en anden mands penge i sin forvaring’. Ordet har 
av Wimmer (DRM 2:102, jfr även 2:138, 220) tidigare sammanställts med 
bryti. Ett förslag av Johan Steenstrup (1927:68) att landhirðiR skulle kunna 
översättas med ’Politimester, Overopsynsmand’ tillbakavisas i DR:680 med 
hänvisning till uppgiften på DR 107, som visar att en person med denna titel 
kunde vara »ansat hos en privatmand». 

Som framgått ovan ger de vikingatida yrkesbeteckningarna som är knutna 
till ristarnamnen få hållpunkter för att bestämma ristarens sociala roll. Även i 
det övriga vikingatida runinskriftsmaterialet är attribut till personnamn som 
                                                      
260 Det bör dock påpekas att beläggen på fsv. Lifsten tyder på en vidare spridning under 
medeltiden. LB:167 betecknar namnet som »rätt vanligt» i Uppland och Södermanland och 
detta intryck styrks även av det stora antalet namnbelägg i SMPs. 
261 Ett försök av Salberger (1997) att genom en annan segmentering av inskriften här läsa ett 
personnamn Slæði kan man bortse ifrån, eftersom detta motsägs av de skiljetecken som enligt 
den senaste undersökningen finns i partiet (se återgivningen i Samnordisk runtextdatabas som 
bygger på en undersökning av Gustavson, ATA dnr 323-3515-2002). 
262 Enligt Michael Lerche Nielsen (föredrag vid heldagsrunrådet om runstenarna i Rönö, 
Sörmland, vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala den 19 januari 2006) kan man dock 
på denna plats endast se runorna ---irþiR. Läsningen är alltså osäker. 
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anger en funktion eller verksamhet relativt sällsynta. Några är dock knutna 
till samhällets översta skikt som kunungR, iarl och (eventuellt) dróttning, 
medan andra hör samman med sjöfart och utlandsfärder: stýrimaðr, víkingR, 
grikkfari, ænglandsfari. De mer specifika yrkesbeteckningarna är dock ovan-
liga och inskränker sig till skald, smiðr och troligen præstr. Dessutom finns 
ett par personer som benämner sig själva bryti och alltså bör ha tillhört de 
ofrias skara. Ganska ensam står däremot beteckningen karl som följer efter 
namnet GæiRmund (ack.) på U 659. Enligt Wessén (i UR 3:125) har ordet 
använts för att markera att det rör sig om »bonden själv, den gamle» i för-
hållande till sönerna, som har rest runstenen. När social status eller en sam-
hällelig funktion kommer till uttryck i attribut till personnamnen på runste-
narna är det tydligen ofta de mer ovanliga positionerna som markeras. Man 
kanske därför inte skall förvåna sig över att de enda yrkesbeckningar som 
går att knyta till den vikingatida runristaren egentligen utgörs av skald och 
smiðr. Förmodligen har de flesta av runristarna i första hand tillhört bonde-
klassen och det har här inte funnits någon anledning att särskilt framhålla 
detta. Att samhällets överskikt som kungen och jarlen saknas är inte heller så 
konstigt, eftersom det vikingatida runinskriftsmaterialet i stort sett bara 
består av minnesinskrifter i sten. Även om kungar bevisligen har initierat 
denna typ av monument kan man knappast förvänta att de skulle ha tagit en 
aktiv del i själva framställningen.263 

8.2.3.4 Attribut av annan typ 

Den återstående gruppen av attribut till ristarnamnet utgörs i huvudsak av 
binamn. Även om många personnamn har varit ursprungliga binamn är det i 
de vikingatida minnesinskrifterna ganska sällan som en person omtalas både 
med huvudnamn och binamn. En översiktlig inventering av runmaterialet vi-
sar att det förutom de binamn som kan knytas till runristare finns runt ett 50-
tal någorlunda säkra belägg. Denna siffra inkluderar inte de s.k. prefixbinam-
nen, som dock uppgår till minst ett 10-tal.264 

                                                      
263 I de medeltida ristarformlerna, där runtexten explicit framhålls, förekommer yrkesbeteck-
ningar i ett tiotal fall. Här dominerar kyrkliga funktioner som präst, prost och diakon stort. I 
ett enstaka fall uppger sig den skrivkunnige ha varit smed (fvn. Ketill smiðr N 154) och i ett 
par inskrifter av graffitikaraktär skymtar andra mer världsliga sysslor (fvn. Hlíf, matselja jarls 
»Liv, jarlens hushållerska» Br Barnes24 och Vígleikr stallari »Viglek stallare» Br Sc7). 
264 Dessa namn är ibland ganska svåra att urskilja i materialet. Vissa exempel är odiskutabla 
som Færð-Kári (nom. firþkari Sö 258), FéaR-Unn (ack. fiaRun Öl 37), Kárr-Tóki (nom. 
kartuki Vg 180) m.fl., medan andra kan tolkas på flera sätt. Man kan t.ex. fråga sig om run-
följden blakari skall svara mot ett Blá-Kári ’Blå-Kåre, den svarte Kåre’ eller om ursprunget 
är en bestämd form av ett adjektiv *blákárr ’svartlockig’. Att namnet förekommer i två geo-
grafiskt åtskilda inskrifter, Öl ATA4686/43 och U 61, borde snarast tala för det senare. Ett 
annat problem är hur man skall betrakta namn som Iarlabanki och NæfgæiRR. Det verkar rim-
ligt att båda återgår på former med ett ursprungligt binamnsprefix, Iarla-Banki resp. Næf-
GæiRR (Wessén i UR 1:211 f., Salberger 1978:116), men samtidigt är det inte troligt att någon 
av de namnbärare som vi känner från runinskrifterna själva har förvärvat detta binamn. Næf-
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De binamn som kan knytas till runristare faller inom ett antal grupper. Ett 
fåtal utgörs av djurbeteckningar som Trani (U 1143), Gædda/Kætta (N 230) 
och det osäkra [Sæ]lR (N 140). Sådana förekommer förhållandevis sällan 
bland de binamn som kan knytas till andra personer och inskränker sig 
egentligen bara till tre exempel: Gædda/Kætta (DR 125), ÆlgR ’älg’ (N 58†) 
och Pá(i) ’påfågel’ (DR M19, DR M20). Förmodligen har användningen av 
dessa djurbeteckningar för det mesta sitt ursprung i olika kroppsliga 
egenheter eller vissa karaktärsdrag. Det är t.ex. inte svårt att föreställa sig att 
det är det karakteristiska draget långbenthet hos tranan som har föranlett 
binamnet Trani.  

Materialet ger också flera mer konkreta exempel på att binamnen syftar 
på kroppsliga egenheter. Helt säkert föreligger detta på Vs 15 och Vs 24, där 
ristaren kallar sig Balli hinn rauði resp. Rauð-BalliR. De övriga exemplen 
inom denna grupp får betraktas som möjliga, men mycket osäkra. Det antag-
na Þunni till adj. þunnr (Sm 1) bygger exempelvis på en läsning som inte 
längre kan kontrolleras. Tolkningsalternativet Kláði ’klåda’ på U 301 och 
U 847 skulle kunna syfta på någon sorts hudsjukdom (jfr binamnet Skorpa 
nedan), men detta binamn måste på grund av sin sällsynthet stå tillbaka för 
Glaði. Som nämnts är det inte omöjligt att det underliggande adjektivet här 
skulle kunna ha betydelsen ’ljus’ och alltså möjligen syfta på bärarens hud- 
eller hårfärg. För båda alternativen gäller dock att läsningsunderlaget är rätt 
osäkert. Bland binamn till andra personer i runinskrifterna utgör detta en 
ganska stor grupp. Vanligtvis rör det sig om beteckningar för kroppsdelar 
som Hand ’hand’ (DR 282, DR 283), (H)nakki ’nacke’ (Vg 9, Vg 12), 
KanpR ’mustasch’ (Ög 131), Lippi ’läpp’ (DR 329) och NæfR ’näsa’ (DR 
218), men man finner också adjektiv som syftar på ålder eller kroppsstorlek 
(Áraukinn ’till åren kommen’ (U 946), Litli ’den lille’ DR M116, Ungi(?) 
’den unge’ DR M14) eller hud- och hårfärg (Rauði Br Olsen;184, Svarti Br 
Olsen;217B). Kroppsliga lyten åsyftas sannolikt med namn som Skorpa 
’skorpa’ (på grund av hudsjukdom?) (Vg 11, Vg 13) och Skakki ’den snede’ 
(Sö 189). 

Binamn som syftar på något i personens karaktär är däremot relativt säll-
synta i anknytning till namnen på runristarna och knappast något är helt en-
tydigt. Ett tänkbart exempel är tolkningsalternativet Glaði på U 301 och 
U 847, som både kan uppfattas som ’den glade’ eller ’den blide’ (jfr binam-
net Miúki nedan). Hit skulle man även kunna räkna det antagna ÓfæigR ØpiR 
på U 485, oavsett vilket av namnen som skall uppfattas som binamn, samt 
möjligen också Ósníkinn Kiúli på U 1042. Ytterligare ett möjligt exempel ut-
görs av in góða på Hs 21, som troligen anger en egenskap hos ristaren Gunn-

                                                                                                                             
gæiRR är t.ex. känt från fyra olika runinskrifter i Uppsalatrakten och det verkar orimligt att alla 
dessa personer ursprungligen bara skulle ha hetat GæiRR, men genom en framträdande näsa ha 
fått binamnsprefixet Næf- fogat till namnet. De har i stället rimligtvis ärvt namnen och dessa 
måste därför i samtiden snarast ha uppfattats som sammansättningar. 
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borga. Tyvärr kan de ovan nämnda exemplen också tolkas på ett annat sätt 
så att de antagna binamnen helt bortfaller. Även dessa typer av binamn är 
välbelagda i anslutning till namnet på andra personer. Den svaga formen av 
adjektivet góðr ’god’ har uppenbarligen varit mest populär och förekommer 
fyra gånger, men man finner också enstaka exempel på binamn som Auð-
ôrr(?) ’frikostig, givmild’ (Ög 235), ÓniðingR ’icke niding, aktad man, fri-
kostig person’ (Sm 2†, Ög 217), hinn málspaki ’den vältalige, talföre’ 
(U 1146), hinn ráðspaki ’den rådkloke’ (DR 161), SpáR ’spåkunnig’ (DR 
294). Slående är att nästan bara positiva egenskaper förekommer bland dessa 
namn. Binamnen skiljer sig alltså från de huvudnamn av binamnskaraktär 
som förekommer i runinskrifterna, där ju negativa egenskaper ingalunda är 
ovanliga (se t.ex. Williams 1993). Det enda någorlunda säkra undantaget 
bland binamnen utgörs av ack. stretn (U 50), som har tolkats som identiskt 
med ett adjektiv stræitinn ’stridig, svårmedgörlig’.265 

Slutligen finns ett par mindre grupper av binamn som hittills inte har på-
träffats i anknytning till någon ristare. Den ena utgörs av substantiv som av-
ser ett föremål, men där namngivningsgrunden ofta är oklar. Som exempel 
kan nämnas Aðalmærki/AðalmækiR (DR 237, angående tolkningsalternativen 
se DR:291), Hæin ’bryne’ (DR 98), Rauðumskialdi ’med den röda skölden’ 
(DR 202), Sviðbalki ’svedd bjälke’ (DR EM85;265) och eventuellt också 
Saxi ’sax, svärd’ (DR 68). Den andra utgörs av binamn bildade till verb som 
anger en verksamhet, som t.ex. Svídandi (N 273) till verbet (fvn.) svíða 
’sveda, bränna’ samt eventuellt det försvunna ack. [siarþu] (M 9†), som 
möjligen hör till verbet (fvn.) serða (Jacobsson 2004:131).266  

De säkra beläggen på binamn knutna till runristare är alltså inte många, 
men jämför man med det totala antalet binamn i de vikingatida runinskrif-
terna utgör de ändå ungefär en sjätte- eller sjundedel beroende på om man 
också inkluderar prefixbinamnen. 

Man kan undra varför vissa ristare har tillfogat ett binamn till sitt egent-
liga namn. T.ex. är det inte lätt att förstå varför Åsmund Kåresson i två in-
skrifter skulle ha valt att kalla sig ’den glade, milde’ alternativt ’den ljuse’ 
när han för det mesta annars har nöjt sig med bara huvudnamnet. I andra fall 
har binamnet säkert haft en identifierande funktion, som t.ex. för ÞóriR Tra-
ni, som ju har burit ett mycket vanligt huvudnamn. Beträffande den västman-
ländske Balle, som både kallar sig hinn rauði och Rauð-BalliR, skulle man 
kunna anta att han använt binamnet för att särskilja sig från den uppländske 

                                                      
265 I ett par fall är det osäkert om ett visst adjektiv syftar på en kroppslig eller andlig egen-
skap. Hit hör hinn skarpi (DR 338) som både kan betyda ’den med skarpa drag’ och ’den 
vasse, häftige, hetsige’ (se DR:712 f.) eller Miúki (DR 109) som både kan syfta på en smidig 
och en blid person (se DR:687). 
266 Innebörden hos det senare ordet, ’søge sin maskuline Kjønsdrift tilfredsstillet ved legemlig 
Omgjængelse med et andet levende Væsen […]; især om Sodomiteri’ (Fritzner 3 s.v. serða), 
bör dock stämma till viss försiktighet, och man skall inte bortse från att runföljden också har 
lästs [siarku] (se Hellbom 1979:36). 
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runristaren med samma namn. Det bör dock noteras att namnet i båda fallen 
ingår i versifierade delar av inskrifterna och att namnformerna uppenbarligen 
är anpassade efter versens krav. Vid det första tillfället allittererar Balli 
nämligen med bróður, i det senare Rauð-BalliR med rúniR. Användningen av 
binamnet i dessa inskrifter behöver alltså inte i första hand ha att göra med 
att det fanns en annan runristare med namnet Balli.  

8.3 Slutsatser 
Undersökningen av ristarnamnen har visat att det vikingatida runmaterialet 
innehåller minst 124 olika personnamn, som kan knytas till runristare. Något 
mer än hälften av dessa (63 stycken) utgörs av ditematiska namn, medan de 
övriga kan klassificeras som monotematiska. Denna fördelning mellan 
namnen är i stort sett densamma som man finner vid en motsvarande klassi-
ficering av de 71 vanligaste mansnamnen i de vikingatida runinskrifterna 
eller i en undersökning av namnskicket bland de personer som är knutna till 
Ingvarstågets runstenar. Det finns alltså inget i namntyperna som tyder på att 
ristarna skulle ha tillhört någon annan samhällsgrupp än majoriteten av de 
personer som uppträder på runstenarna. På ett lokalt plan kan man däremot 
iaktta en del skillnader, men dessa beror förmodligen mer på att ristarnamn-
en ansluter till det lokala namnskicket. En jämförelse i förhållande till de 
hypotetiska ristargrupperna i Uppland visar att de ristare som förekommer i 
ristargrupp 1 något oftare bär monotematiska namn, medan personerna i 
ristargrupp 2 vanligtvis har ditematiska namn innehållande frekventa namn-
leder. I ristargrupp 3 och 4 är de monotematiska namnen åter något vanliga-
re. Namnbeläggen i de tre senare grupperna är dock ganska få och det är 
svårt att avgöra vad denna fördelning egentligen representerar. 

I ristarformlerna förekommer emellanåt också kvinnonamn, vilket visar 
att det under vikingatid har varit möjligt för kvinnor att utföra ristningar i 
sten. De säkra exemplen inskränker sig dock till två inskrifter (Hs 21 och 
Br Olsen;194), medan ytterligare två får betraktas som sannolika (G 343 och 
M 2). Beträffande G 343 där namnet på den kvinnliga ristaren i dag saknas 
har arbetet skett i samarbete med en man.  

Till uppgifterna om ristaren hör också olika typer av attribut som har knu-
tits till ristarnamnet. En genomgång visar att ungefär en tredjedel av dessa 
anger släktskap. Förmodligen har de ofta haft en identifierande funktion, 
även om det ibland också kan röra sig om någon sorts statusmarkering. I de 
svenska runinskrifterna är det annars ganska ovanligt att en stenresare omta-
lar sig t.ex. som Biôrn FinnviðaR sunn, men detta bruk verkar ha varit något 
vanligare i de norrländska landskapen och det förekommer där också hos två 
lokala runristare, Brúsi ÁsbiarnaR sunn (Hs 10) och Hrómundr Hé-Gylfa 
sunn (Hs 14). Attribut som anger hemvist eller härkomst är däremot säll-
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synta i anslutning till ristarnamnen, men även dessa har förmodligen främst 
haft en identifierande uppgift. 

Attribut som anger yrke eller sysselsättning är något frekventare, men de 
ger samtidigt få hållpunkter för att bestämma ristarens sociala roll. Några 
odiskutabla exempel på ett samband med det religiösa livet tycks saknas 
helt. Även om kuþaskaki på Sm 144 skulle innehålla den hedniska prästti-
teln guði (goði), bör runföljden i första hand tolkas som »godens (son) Skäg-
ge», vilket endast anger att Skägges far har haft denna funktion. Alternativt 
rör det sig om pl. gen. av samma ord, men vi får då bara veta att han tillhört 
en ätt av godar. Om honom själv svävar vi i ovisshet. Däremot ger runstenen 
från Bjerring kirke (DR AUD1996;274) ett otvetydigt exempel på att en man 
som kallar sig smiðr också har kunnat rista en runsten. Ordet smiðr beteck-
nade ursprungligen en hantverkare i allmänhet, oavsett om denne arbetade i 
trä eller metall (se KL 16:262, Fritzner 3 s.v. smiðr 1). På Bjerringstenen fin-
ner vi det första säkra belägget på att en vikingatida smiðr också har kunnat 
ägna sig åt stenarbeten. Redan Wimmer (i DRM 1:1: XCIX) ansåg dock att 
den tidigare omnämnde Toke smed också bör ha ristat de två stenar som han 
rest:267 

En runerister kunde også kalde sig selv smiðr, som de stene, der rejstes i Hør-
ning [DR 58] og Grensten [DR 91] af Tóki smiðr, viser; men denne Tóki var 
også, som vi lærer af Hørning-stenen, oprindelig en ufri mand. At disse 
‘smede’, der ofte indtog en anset stilling, har kunnet rejse runestene, er da 
ikke mærkeligere, end at sådanne også er rejste både af bryderne på kongs-
gårdene og af godsforvalterne på herregårdene. 

Att smeden kan ha varit knuten till en annan person framgår av DR 108 som 
omtalar smiðr ÁsviðaR »Åsvids smed». Även personbeteckningen landhir-
ðiR, som kan ha funnits i den eventuella ristarformeln på DR 134 (grupp 3), 
används på ett liknande sätt på DR 107 (landhirðiR Kætils þæss norrøna). 
Följer man den traditionella läsningen av DR 134 kan alltså även denna avse 
en runristare som har varit i en annan persons tjänst.  

I det uppländska materialet finns två runristare som har kallat sig skald: 
Þórbiôrn skald (U 29, U 532) och GrímR skald (U 916, U 951). Samma attri-
but förekommer också i anslutning till namnet på två runstensresare, men då 
i Västergötland (Vg 4) respektive Rogaland i Norge (N 239). Judith Jesch 
(2005) har nyligen gjort en jämförelse mellan de västnordiska skalderna och 
de vikingatida runristarna, och menar att dessa haft den gemensamma upp-
giften att bevara minnet av personer och händelser för framtiden. Skillnaden 
var endast att skalderna band dessa minnen för en muntlig tradering med 
hjälp av drottkvättmetern, medan runristarna högg dem i den varaktiga ste-
nen. Hon framhåller dessutom att inte en enda av de runtexter där en person 
omtalas som skald innehåller något versifierat parti och att det därför kan 

                                                      
267 Samma sak antas även i DR:931. 
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vara felaktigt att tro att dessa skalder »were poets in the modern, aesthetic 
sense» (Jesch 2005:99). Däremot har Jesch noterat att två av inskrifterna 
(Vg 4 och U 29) handlar om arv och egendom, och föreslår därför att »these 
runic ‘skalds’ had a documentary role, similar to that of skaldic poets, of 
‘fixing’ facts and events for the future» (ibid.). 

Om en av dessa runristare, Torbjörn skald, kan man dessutom med hjälp 
av runstenstexterna och ristningarnas geografiska spridning åtminstone ha en 
idé om hans relation till sina uppdragsgivare. Som jag har visat i ett annat 
sammanhang (Källström 1999:98) är hans ristningar knutna till två olika om-
råden i Uppland och det verkar som om det i flera fall har funnits ett sam-
band mellan flera av hans uppdragsgivare (Källström 1999:126 ff.). Enligt 
mitt förslag kan Torbjörn skald ha varit bunden till vissa ätter och kanske 
t.o.m. ingått i en stormans följe, där en av hans uppgifter var att hugfästa 
minnet av släktens avlidna (Källström 1999:134). Denna tolkning aktuali-
serar också förekomsten av ordet liði m. ’följesman’ som finns i en enstaka 
ristarsignatur: Ulfkæll hiogg rú(naR), Lófa liði »Ulvkell högg runorna, Loves 
följesman» (U 479). Under senare tid verkar man ofta ha tagit för givet att 
Love här avser en (annars okänd) runristare, men det kan lika gärna röra sig 
om en annan person, t.ex. en lokal storman. Beträffande ordet lið n. ’följe’ 
som förekommer i appositionen lið Hlífstæin[s] i den eventuella ristarsigna-
turen på U 1161, ligger det dock närmast till hands att uttrycket verkligen 
avser medhjälpare till ristaren Livsten. 

Slutligen har jag behandlat de binamn som uppträder i anslutning till nå-
gra av ristarnamnen. Det viktigaste resultatet är kanske att Åsmund Kåresson 
förmodligen har kallat sig Glaði ’den glade; ljuse; milde’ eller mindre troligt 
Kláði ’klåda’ i två av sina inskrifter (U 301, U 847). Anledningen till detta 
binamn eller varför det uppträder på just dessa stenar är däremot inte lätt att 
komma åt. Granskningen av materialet har också lett till en del omtolkning-
ar. Jag anser det numera i stort sett säkert att ristaren Tore på U 1143 har 
burit binamnet Trani ’trana’ och jag har även framfört skäl för att Öndott på 
N 163 har kallats mørski ’den mörske, han från Møre’. Det är också möjligt 
att Åsgöt på Sm 1 kan ha varit begåvad med binamnet Þunni ’den tunne’. 
Beträffande det omtvistade ofaigr ' ybiR på U 485 har jag inte kommit till 
någon definitiv lösning, men lutar åt det förslag som gör gällande att ófæigR 
är ett attribut till ØpiR och inte tvärt om. Möjligen föreligger också samma 
sak i runföljden [usnikin] ' kuli ósníkinn Kiúli på U 1042. 

Varför dessa typer av binamn har tagits med i ristarformlerna är svårt att 
avgöra, men i flera fall verkar de ha haft en identifierande funktion. Däremot 
är det inte alls givet att den västmanländske runristaren Balle har kallat sig 
Rauð-BalliR resp. Balli hinn rauði bara för att det fanns en annan runristare 
med detta namn i Uppland. Som har framgått ovan är nämligen båda namn-
formerna anpassade efter det metriska sammanhang som de ingår i. 
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9 Runristare och runstensresare 

I föregående kapitel har jag behandlat de uppgifter om runristaren som är 
direkt knutna till dennes namn i form av olika typer av attribut. Som framgår 
av undersökningen tycks dessa ofta ha haft en identifierande uppgift och de 
ger mera sällan några upplysningar om ristarens sociala status. Betraktar 
man däremot inskrifterna i deras helhet, förekommer det ibland att ristaren 
uttrycker relationer antingen till uppdragsgivaren eller till den person som 
ristningen är tillägnad. I förra gruppen får man då inkludera de inskrifter där 
runristaren är identisk med resaren av stenen. Liksom för flera av de före-
teelser som hittills har studerats är det ofta nödvändigt att diskutera hur 
inskrifterna egentligen skall förstås och att väga olika tolkningsmöjligheter 
emot varandra. Dessa frågor behandlas i avsnitt 9.1.  

För att få en tydligare bild av de ristare som uttryckligen har utfört rist-
ningar till minne av familjemedlemmar eller på uppdrag av nära släktingar 
har jag i avsnitt 9.2 valt att granska ett urval av dessa ristare i syfte att 
försöka bestämma deras sociala ställning och i vilken utsträckning de ägnat 
sig åt runristande. För att också få en uppfattning om hur stort inflytandet 
från de s.k. professionella ristarna kan ha varit på denna typ av ristare, 
kommer jag i avsnitt 9.3 att göra några jämförelser med en av dessa. Valet 
har här fallit på Åsmund Kåresson, som vid sidan av Öpir är den ende run-
ristare som har verkat över större delen av Uppland. Hans ristarverksamhet 
och egenheter är också väl kända genom Thompsons noggranna studie 
(1975). Dessutom har man tillskrivit honom en avgörande roll för utveck-
lingen av den uppländska runstenskonsten (t.ex. v. Friesen 1933:209, Jans-
son 1969:497). 

9.1 Olika typer av relationer 
Syftet med detta avsnitt är att kartlägga vilka relationer som finns uttryckta 
mellan runristaren och uppdragsgivaren samt att värdera dessa uppgifter. 
Dessutom vill jag undersöka om det finns några kronologiska mönster i 
materialet. 

9.1.1 Ristaren är identisk med runstensresaren 
De inskrifter där runristaren tycks vara identisk med den som har låtit resa 
stenen är i huvudsak utformade på två olika sätt. Antingen används en ristar-



 246 

formel i stället för den förväntade resarformeln eller också förekommer sam-
ma person både i resarformeln och i en särskild ristarformel. 

Ingen av de nämnda varianterna är särskilt vanlig. Av den förra (typ A) 
finns i mitt material endast 13 helt entydiga exempel (se Tabell 25). Två av 
dessa bör av runtypologiska skäl dateras till äldre vikingatid (DR 188† och 
Ög 136), medan en sten (DR 26) troligtvis har tillkommit under 900-talet, 
även om den exakta dateringen är mycket omstridd (se senast Lerche Nielsen 
2005:14). De övriga inskrifterna med denna typ av ristarformel tillhör 1000-
talet. 

I 10 av exemplen har ristaren haft en släktrelation till den som stenen har 
tillägnats. Dessutom finns en ristning som två personer har huggit efter sig 
själva (U 123†), en sten som någon utfört till minne av »sin drottning» 
(DR 26) samt en där relationen inte alls tycks ha varit uttryckt: [G]uðfríðR 
ræist æft Þiúðbor[g] »Gudfrid ristade efter Tjudborg» (DR 188†).  

En springande punkt är givetvis huruvida alla dessa inskrifter skall tolkas 
bokstavligt eller om man i vissa fall skall tänka sig att »ristade» står i stället 
för »lät rista». Något entydigt svar går knappast att ge, men i åtminstone ett 
par fall är personen känd som ristare från andra inskrifter. Detta gäller den 
numera försvunna U 123†, som skall ha burit inskriften Sigfastr ok Ærnfastr 
þæiR hioggu at sik »Sigfast och Ärnfast högg efter sig». Avbildningar av 
ristningen samt detaljer i runformer och ortografi visar att Ärnfast måste vara 
identisk med den runristare med samma namn som har signerat ytterligare 
tre ristningar i närområdet. Det andra säkra exemplet utgörs av U 918 Black-
sta, Jumkils socken, där texten lyder: Guðfastr hiogg stæin æftiR Kætilmund, 
sun sinn »Gudfast högg stenen efter Kättilmund, sin son». Samme Gudfast 
förekommer utan tvivel i ristarsignaturerna på ytterligare två ristningar 
(U 1054 och U 1116†).  

Det kanske mest berömda exemplet på denna formeltyp finns i ingressen 
på Rökstenen (Ög 136), som bokstavligt tolkad meddelar att Varin själv har 
ristat runorna till minne av sin son: Aft Vámóð(?) standa rúnaR þaR. En 
Varinn fáði, faðiR, aft fæigian sunu. Vissa har tagit denna utsaga för given, 
medan andra har tvekat och i stället sökt en ristarsignatur i inskriftens slut 
(Brate i ÖgR:248 ff., Jacobsen 1961:28). Det senare är väl numera helt över-
givet, men kvar står möjligheten att Varin endast skall uppfattas som en sorts 
beställare av monumentet. Denna åsikt finner man t.ex. hos Strid (2004:294) 
som säger sig inte vara »säker på att det är Varin som är ristaren eller ens 
författaren». I stället framhåller han att Varin »som andra hövdingar [kan] ha 
haft skalder i sitt följe» och räknar tydligen med att det är någon av dessa 
som har svarat för textens formulering och för inhuggningen av runorna på 
stenen. 

Det finns dock en detalj i texten som kan antyda vilken uppfattning som 
är att föredra. Ingressen på Rökstenen ansluter som bekant till en formel som 
är känd från andra stenar, där kanske inledningen på Flemløsestenen 1 
(DR 192) erbjuder den bästa parallellen: Æft Hróulf stændR stæin sási »Efter 
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Roulv står denna sten». Samma formel tycks ha funnits på den försvunna 
DR 189† Avnslev som också tillhör Helnæs-Gørlevgruppen och den åter-
finns dessutom på en uppländsk runsten, som är tydligt besläktad med denna 
grupp (U ATA3916/47 Finsta, Skederids socken, se Källström ms D). 
Dessutom förekommer samma verb på ett par ålderdomliga stenar där 
subjektet inte längre går att fastställa (DR 333 och N 2).268 I senvikingatida 
inskrifter finns också åtskilliga exempel på formler där stæinn har kombi-
nerats med verbet standa. Givetvis är det omöjligt att avgöra vilken inskrift 

                                                      
268 Inskriften på N 2 Bjørneby, Degernes sogn, är mycket svårläst. Olsen (i NIyR 1:3 f.) anför 
efter Bugge runorna stâin stâtR mot slutet av inskriften, medan Johnsen (1968:170) på 
samma plats läser stâtRstâtRalkât-…, vilket uppfattas som (fvn.) …stendr, stendr 
alkend(r)… »(minnesmerket) står, står åpenbart -».  

Tabell 25. Ristarformler av typ A (grupp 1–2). 

Signum Monumenttyp Typ Stil-
datering

Ristarformel 

DR 26 Runsten A:1 Rak Hrafnunga-Tófi hió rúnaR þási æft 
Þórví, dróttning sína. 

DR 188† Runsten A:2 – [G]uðfríðR ræist(?) æft Þiúðbor[g]. 
DR 212 Runsten 

(sekundär 
inskrift) 

A:1 Rak Tóki rísti rúnaR æftiR [Þ]óru, 
stiúpmóður sína, konu góða. 

Ög 136 Runsten A:1 Rak En Varinn fáði, faðiR, aft fæigian 
sunu. 

Sö 41 Runhäll A:1 Pr 3 Tati/Tatti hiogg æftiR faður sinn 
Skakka/Skaga […] 

U 123† Runhäll A:1 Pr 3 Sigfastr ok Ærnfastr þæiR hioggu at 
sik. 

U Fv1986;84 Runhäll A:1 Pr 3–4 Ásmundr rís[ti] rúnaR æftiR Stæin, 
faðursfaður sinn, ok faður Sibba ok 
GæiRbiarnaR ok Ulfs […] 

U 209 Runhäll A:1 Pr 4 Þórstæinn gærði æftiR Ærinmund, sun
sinn […] 

U 360 Runhäll A:1 Pr 4 Þórstæinn hiogg á hælli æftiR 
Ærinmund, sun sinn, ok æftiR 
GæiRbiôrn, faður sinn.  

U 790† Runsten  A:1 – Rúni rísti rúnaR æftiR sunu sina 
Sværra(?) ok ... 

U 897 Runhäll A:2 Pr 4 Sigviðr, sun GillaugaR, rísti(?)/ræist 
í(?) rúnaR æftiR Ragnælfi, sværu sina.

U 918 Runsten A:1 Pr 5 Guðfastr hiogg stæin æftiR 
Kætilmund, sun sinn. 

N 271 Runsten A:1 Rak Erlændr ræist rúnaR þessaR æftiR 
Ôlvi, faður (sinn). 
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som ger den äldsta varianten av denna formel, men det bör uppmärksammas 
att Rökstenen är den enda där subjektet utgörs av ordet rúnaR, medan de 
övriga innehåller det med verbet allittererande stæinn. Om den senare vari-
anten är den primära måste Rökstenens ristare ha gjort ett aktivt val, där han 
har uppgivit allitterationen på st- till förmån för ett ord som också kunde fun-
gera som objekt till verbet fáði ’ristade’ i den följande satsen. Detta är natur-
ligtvis inte ett bevis, men åtminstone ett indicium på att upphovsmannen 
bakom inskriften i första hand har varit Varin. 

Beträffande de ristarformler av typ A som finns belagda från Mälardalen 
är det påfallande att sex av åtta härrör från ristningar huggna i fast häll. Som 
Palm (1992:215 ff.) har framhållit finner man i inskrifter i fasta hällar och 
block företrädesvis formuleringar som t.ex. lét(u) rísta rúnaR eller lét(u) 
haggva stæin, dvs. ett ordval som ligger mycket nära det som uppträder i 
ristarsignaturerna (jfr även Palm 1992:189 f.). Det är då inte svårt att tänka 
sig att en ristare någon gång felaktigt kan ha använt preteritumformerna rísti 
eller hiogg när det egentligen borde ha stått lét(u) rísta eller lét(u) haggva. 
Med undantag för U 123† skulle alltså fem av de ovan nämnda ristningarna 
kunna antas ha andra upphovsmän än de som nämns i ristarformeln. Det går 
dock samtidigt att framföra ett antal motargument. De i fast häll ristade 
U 209 och U 360 är utan tvivel utförda av en och samma person, och båda 
ristarformlerna innehåller namnet Þórstæinn. Eftersom de angivna släktrela-
tionerna visar att samme man avses, ligger det närmast till hands att anta att 
han också är ristaren. Ordvalet i ristarformeln är dessutom originellt. På 
U 209 används endast verbformen gærðu (utan objekt), medan U 360 har det 
unika hiogg á hælli »högg på hällen». Uttrycket lét(u) haggva hælli finns 
visserligen belagt på en runhäll i grannsocknen Husby-Långhundra (U 497 
Tibble), men annars är de sex uppländska beläggen på denna formulering 
koncentrerade till ett ganska begränsat område i den sydöstra delen av 
landskapet kring Sollentuna och Danderyd. Det är därför svårt att tänka sig 
att det originella hiogg á hælli på U 360 skulle ha tillkommit av ren 
tanklöshet.269 Till detta kommer att ingen av de här fem aktuella ristningarna 
direkt leder tankarna till någon ristare som är känd från annat håll. Om man 
inte vill godta inskrifternas egen utsago, måste man i stället förutsätta ano-
nyma upphovsmän.  

Den andra varianten som nämndes inledningsvis är att samma person dels 
omtalas i en resarformel, dels i en särskild ristarformel. Inte heller detta är 
särskilt välbelagt, men verkar förekomma i åtminstone sex inskrifter (se 
Tabell 26). I tre av dessa (U 353, U 887 och Hs 14) finns det knappast någon 
anledning att tvivla på att det är samma person som avses, vilket inte minst 

                                                      
269 Samma sak gäller även användningen av rísti rúnaR i ristarformler av typ A. Av de tre 
någorlunda säkra exemplen på denna formel (U 790, U 897 och U Fv1986;84) är det endast 
den sistnämnda som åtminstone befinner sig i närheten av områden där ristningar innehåller 
resarformler av typen lét(u) rísta rúnaR. 
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framgår av de mycket ovanliga namnen. Beträffande inskriften på Sö 
Fv1954;20 Nolinge, Grödinge socken, ger namnformen ingen ledning, efter-
som Biôrn är ett av vikingatidens vanligaste namn. Jansson (1954:58) räknar 
dock med att samma person avses och menar att detta stöds av »ristningens 
enkla utförande». På Vs 15 kan det sist stående Balli på B-sidan uppfattas 
som en förkortad signatur av typ D, som står i motsättning till resarformlerna 
Balli rétti stæin och Stæin hafiR réttan, þann standa má, Balli hi[nn] rauði 
æftiR bróður (om denna inskrift se 9.2.2).  

Ett specialfall utgör U 1052. Ristarformeln omnämner här två ristare, 
varav den sist nämnde bär samma namn som en av stenresarna. Eftersom 
Ingulv är känd från andra runstenar i området verkar det sannolikt att han har 
haft huvudansvaret för ristningen och att Tjälve har biträtt honom. Som 
föreslås i UR (4:319) kan den senare givetvis vara identisk med den Tjälve 
som nämns i resarformeln. Namnet Þialfi har dock tydligen varit ganska 
vanligt och förekommer enligt NRL (art. Þialfi) i 11 uppländska runinskrif-

Tabell 26. Inskrifter där ristaren både nämns i resarformeln och i en separat ristar-
formel.  

Signum Typ Stildatering Resarformel Signatur 
Sö Fv1954;20 B:1 Raka Biôrn lét ræisa stæin 

æf[tiR]... […]  
Biôrn hiogg. 

U 353 B:1 – Suni rétti stæin ok gærði 
bró æftiR Sigbiôrn ok 
Þiægn. 

Suni rísti. 
 

U 887 BI:1 Pr 4 IógæiRR ok FastgæiRR ok 
ØyríkR létu rétta stæin 
æftiR BorggæiR, faður 
sinn frægan.  

SialfR hiogg ØyríkR 
æftiR sinn faður rúniR 
þessaR […] 

U 1052 B:1 Pr 4 Gefialdr ok Borgfastr ok 
Andvéttr ok Þialfi þæiR 
létu rétta stæin æftiR Ión, 
frænda sinn. 

IngulfR hiogg stæin. 
Þialfi hiogg stæin. 
 

Vs 15 D:1 Pr 4 (A:) HægulfR lét gæra 
mærki þessa at Knút, 
faður sinn, ok Guðlaugu, 
systur hans. Balli rétti 
stæin. Balli. Knútr. (B:) 
Stæin hafiR réttan, þann 
standa má, Balli hi[nn] 
rauði æftiR bróður. 

Balli. 

Hs 14 B:1 Fp, Pr 1–2 Hrómundr rétt[i] stæin 
þenna (el. stæina þessa) 
æftiR Hé-Gylf[a], Bræsa 
sun. […] 

Hrómundr Hé-Gylfa 
sunn fáði rúnaR 
þessaR […] 

a I runtextdatabasen felaktigt stilbestämd som Fp. 
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ter, varav ungefär hälften tillhör trakterna kring Uppsala. Det kan därför inte 
uteslutas att det rör sig om två olika personer. 

Förutom de nämnda inskrifterna finns ytterligare ett antal stenar, vilka jag 
i kap. 4 av olika skäl har varit tveksam till. Hit hör U 1011, där det kan ifrå-
gasättas om inskriften på B-sidan verkligen skall tolkas som en ristarformel, 
eftersom samme Vigmund på framsidan av stenen uppger att han lét haggva 
stæin.270  

Relationerna mellan den som har ristat runorna och den som stenen har 
tillägnats utgörs som framgått ovan för det mesta av en släktrelation. I de 
allra flesta fallen rör det sig om närstående familjemedlemmar som fäder och 
söner, men materialet ger också exempel på fjärmare släktskap som faður-
faðiR ’farfar’, stiúpmóðiR ’styvmor’, sværa ’svärmor (el. svärdotter)’ och 
frændi ’frände’. Det enda exemplet på en social relation härrör från DR 134, 
där Ravnunga-Tove har ristat efter dróttning sína. Det har visserligen före-
slagits att ordet dróttning här skulle kunna betyda »maka» (Sawyer & 
Sawyer 2003:699), men denna tolkning är ogrundad och måste uppenbar-
ligen stå tillbaka för den äldre tolkningen »husfru, härskarinna», vilket visar 
att hon har varit en överordnad (se Stoklund 2005:42 ff.). 

9.1.2 Andra relationer till runstensresaren 
I några fall tycks ristarformeln ange en relation mellan ristaren och runstens-
resaren eller en annan tänkbar uppdragsgivare, som inte är grundad på släkt-
skap. Ett sådant finns på Sm 1 Aringsås kyrkogård, där ristarsignaturen en-
ligt Kinander (i SmR:27, 30) skall uppfattas som bunta : uirskum : £hiuk : 
£as[nu]tr : [þuni] »Åt den värendske bonden högg Åsmund (Åsgöt) runor-
na». Visserligen har man numera kunnat fastslå att ristarnamnet är Ásgautr 
och att den försvunna runföljden [þuni] också återge ett binamn (se 8.2.2), 
men i övrigt finns inget att invända mot tolkningen av denna del av inskrif-
ten. Kinander diskuterar inte vem den värendske bonden i detta fall är, men 
enligt ett förslag av Erland Hjärne (1945:48) bör han identifieras med sten-
resaren Vignjut och inte den som stenen är tillägnad, dvs. fadern Romund. 
Hjärnes argument är att ristaren fått sitt uppdrag av Vignjut, medan han 
knappast kan ha haft något att skaffa med den döde. Det är dock svårt att för-
stå vilket syfte denna uppgift egentligen har tjänat i inskriften. Kinander (i 
SmR:30) menar att förekomsten av denna beteckning tyder på att ristaren 
inte själv var från Värend, och möjligen är det just något sådant som denne 
har velat markera. Det är dock rätt tydligt att det inte har funnits några släkt-
skapsband mellan Åsgöt och Vignjut, utan att den förre har arbetat på upp-
drag. 

Exempel på denna typ av relationer finner man också på de ristningar, 
som innehåller en ristarformel av typ BII, t.ex. U 544: Holmdórr(?) bað Øpi 
                                                      
270 De övriga utgörs av DR 212 (den primära inskriften), DR 229, Sö 88 och Sö 296. 
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rísta rúnaR þessaR »Holmdor(?) bad Öpir rista dessa runor». Gruppen om-
fattar i övrigt endast fyra säkra exempel. Ett härrör från en numera för-
svunnen inskrift (U 1102†), medan de övriga (Öl ATA4064/60A, U 880 och 
U 1100) är starkt fragmentariska. Som har framgått av avsnitt 5.2.2 kan man 
beträffande tre av stenarna (Öl ATA4064/60A, U 544 och U 880) anta att det 
rör sig om monument, som från början har funnits på platsen för de kyrkor 
som de har påträffats vid. De övriga två verkar av äldre uppgifter att döma 
ha stått intill vägsträckningar (se UR 4:422, 424). De fyra uppländska in-
skrifterna bör vara relativt sena. U 1100 och U 1102† har uppfattats som 
tillhörande Pr 4, medan de troliga kyrkogårdsmonumenten U 554 och U 880 
har bestämts som Pr 5. För Öl ATA4064/60A finns ingen stildatering an-
given i runtextdatabasen. Tre av de uppländska stenarna är utförda av Öpir, 
medan den fjärde (U 1102†) härrör från den annars okände ristaren Otvagen. 
Inte heller Ulv, ristaren av den öländska stenen, är känd från annat håll.  

Tyvärr har vi mycket få ledtrådar till varför ristarformlerna på de aktuella 
stenarna har utformats på detta sätt. Verbet biðia förekommer dock emellan-
åt också i vissa resarformler. Hit hör inskriften på den stora Jellingstenen 
(DR 42), som inleds med Haraldr kunungR bað gôrva kumbl þausi, liksom 
två svenska inskrifter med kortkvistrunor: …-véR bað téa(?) stæin þenn[a]… 
(Ög 117 Slaka kyrka) och DóttiR bað gærva kumbl þetta aft Iúta (U 4 
Björkö, Adelsö socken). Dessutom har formuleringen bað bró gæra funnits 
på en runsten i Västmanland (Vs 28† Grällsta, Kila socken).271  

Det tidsmässiga avståndet mellan resarformlerna och signaturerna som 
innehåller verbet biðia är dock rätt stort. Jellingstenen tillhör 960-talet och 
ingen av de båda inskrifterna med kortkvistrunor är troligen yngre än om-
kring år 1000. Det är därför inte så troligt att det skulle finnas något direkt 
samband mellan dessa och de här aktuella ristarformlerna. Den närmaste 
någorlunda samtida parallellen finns i stället på U 11 Hovgården, Adelsö 
socken, som avslutas med satsen Hákon bað rísta. Håkon anses vara identisk 
med den svenske kungen Håkon Röde (se UR 1:18 f.). Denne har dock inte 
varit den oidentifierade ristarens närmaste uppdragsgivare.272 I stället uppges 
att de som låtit rista stenen är kungens bryte Tole och dennes hustru Gylla. 
Håkons del i ristningens tillkomst har alltså legat ytterligare en nivå upp i 
hierarkin.273  

Ett problem är att de inskrifter som innehåller en ristarformel med verbet 
biðia (eller láta) är så fragmentariska. Endast på U 544, U 1100 och 

                                                      
271 Verbet biðia finns även belagt i ett skadat och möjligen versifierat avsnitt på U 327 Husby, 
Markims socken: Bað standa hia[r]…, av Wessén (i UR 2:54) översatt med »Han bjöd stå 
här…». 
272 Ristningen är tyvärr ofullständig och helt omöjligt är det väl inte att ristarens namn kan ha 
funnits i ett numera förstört parti (se Wessén i UR 1:19, jfr dock Hjärne 1947:62 ff.). 
Ristningen har vagt attribuerats till någon av ristarna Torgöt Fotsarve eller Olev (se Axelson 
1993:72 med hänvisn.), men detta är av allt att döma felaktigt. 
273 För en utförlig diskussion av uttrycket Hákon bað rísta på U 11 se även Hjärne 1947:61 ff. 
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U 1102† är namnet på den som har givit uppdraget bevarat. Det utgörs på 
U 544 och U 1102† av ett mansnamn, medan runföljden þorkir (nom.) på 
U 1100 både kan tolkas som mans- och kvinnonamn (se Larsson 2002:62 f.). 
På Öl ATA4064/60A förstår man av verbets form att uppdragsgivarna har 
utgjorts av en grupp av personer, men inget namn går här att fastställa med 
säkerhet. Tyvärr saknar vi i de flesta av inskrifterna också uppgifter om hur 
resten av inskriften har varit utformad. Endast på U 1102† finns hela texten: 
Hró(ð)læifR ok Gás ok Fastlaug létu ræisa stæin æftiR Guðstæin, faður sinn. 
Stóðkæll bað Óþvagin haggva. Stenen är alltså rest av tre syskon – en man 
och två kvinnor – till minne av deras fader, men inskriften upplyser inte om i 
vilket förhållande Stodkell har stått till dessa personer. Namnformerna ger 
ingen antydan om någon släktrelation, men en sådan kan å andra sidan inte 
heller uteslutas. En möjlighet är kanske att de tre syskonen har varit omyn-
diga och att Stodkell efter faderns död har inträtt som deras förmyndare och i 
denna egenskap givit uppdraget åt Otvagen att hugga minnesinskriften. En 
sådan förmodan skulle kunna stödjas av användningen av verbet biðia på 
Hovgårdsstenen (U 11), där ju Håkon helt säkert har varit överordnad de per-
soner som har låtit rista stenen. 

Troligen är det omöjligt att utan ytterligare fynd utreda betydelsen hos 
denna variant av ristarformeln. Från medeltiden finns endast ett exempel av 
liknande typ, nämligen inskriften på en överliggare till en portal i Kragelund 
kirke (DR 73): æsi + baþ ? uahn + rist, i DR:109 översatt med »Æse bad 
(bød), Vagn ristede». Enligt Moltke (i DR:795) är textens innebörd att »Æse 
er bygherren, mens Vagn angiver sig som runeristeren, hvilket her sikkert er 
ensbetydende med bygmesteren». I ett senare arbete (Moltke 1985:419) vid-
håller han att Æse är byggherren, men är mera tveksam om Vagns roll och 
frågar sig om denne skall identifieras med »[t]he master-builder or the owner 
of the workshop that supplied the doorway».274 

9.1.3 Relationen till den som stenen har tillägnats 
Slutligen finns också ett antal inskrifter, där ristaren endast har uttryckt sin 
relation till den som stenen har tillägnats, men inte till de personer som upp-
träder som resare. Detta förekommer bl.a. på runstenen från Bjerring kirke 
(DR AUD1996;274), som är rest av Torgunn efter hennes make Tore. I ris-
tarformeln omtalas att den senares frände Tove Smed har huggit runorna (En 

                                                      
274 I detta sammanhang kan också nämnas inskriften på ett djurben från kv. Professorn 1 i 
Sigtuna (U NOR2000;21), som i sitt fragmentariska skick tycks svara mot de vikingatida 
ristarformlerna av typ BII: ...-it : tafast : rista : runir. Enligt Gustavson (2000:21) skall 
detta snarast tolkas som »N.N. lät Tavast rista runorna». Det är dock inte helt givet att den 
inledande runföljden verkligen skall uppfattas som 3 sg. pret. ind. av láta, utan man skulle 
också kunna tänka sig ett particip föregånget av en form av verbet hafa. Inskriften skulle i så 
fall i stället kunna syfta på en lärosituation: »[N.N. har] lärt(?) Tavast rista runor» eller lik-
nande. Inskriften är preliminärt daterad till 1100-talets andra hälft (ibid.). 
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Tófi smiðr hió, frændi hans). Stenen har daterats till 900-talets senare hälft 
(Stoklund 1997b:62). Till ungefär samma tid hör troligen DR 37 Egtved, där 
man har antagit att det skadade avsnittet raist …uþiR ' aft ' bruþur skall 
tolkas som »Ristede [runer br]oder efter broder» (DR:62). Tyvärr är stenen 
så defekt att det inte går att avgöra om denna rekonstruktion träffar det rätta. 

De övriga exemplen tillhör Mälarlandskapen och tiohundratalet. På Sö 
178 uppger sig Hägulv och Öulv ha rest »båda stenarna» efter sin broder 
Kättilmund och gjort en bro efter Soma, sin moder. Av den avslutande ristar-
formeln framgår att ristaren varit stenresarnas morbror: En Brúni(?) hiogg, 
bróðiR hænnaR. U 161 har en ovanlig formulering, där ristarformeln har pla-
cerats först och utgör den största delen av inskriften: UlfR hiogg í Báristam 
æftiR Ulf í Skulhambri, mág sinn góðan. Att detta måste uppfattas som en 
ristarformel av typ BI framgår av det följande, som knappast kan tolkas som 
något annat än en resarformel: Ulfkæll lét haggva (se avsnitt 9.2.4) Stenen 
ingår dessutom i ett parstensmonument, där den andra stenen (U 160) bär en 
ordinär resarformel. Det återstående exemplet, U 948 Danmarks by, Falebro, 
Danmarks socken, är rest av Stöding efter hans son Arne. I den avslutande 
ristarformeln anges att Þialfi ok Órøkia hioggu rúnaR æftiR bróður sinn, 
vilket betyder att ristarna har varit den dödes bröder.  

Det ovanstående materialet är egentligen alldeles för sprött för att tillåta 
några slutsatser, men möjligen kan det vara värt att påpeka att ristaren i två 
av inskrifterna (DR AUD1996;274 och U 161) har markerat en ganska av-
lägsen släktrelation till den döde: frændi hans, æftiR […] mág sinn góðan.275 
På Sö 178 är visserligen ristaren bror till en av de personer som stenen har 
tillägnats, men morbror till dem som har låtit resa stenen. Hit hör också 
DR 209 Glavendrup, Skamby sogn, som är rest av Ragnhild tillsammans 
med hennes söner efter maken Alle, men där det i en särskild sats uppges att 
En Sóti ræist rúnaR þási aft dróttin sinn »Och Sote ristade dessa runor efter 
sin herre». Här har ristaren alltså inte tillhört familjen, utan sannolikt varit en 
underordnad.  

I detta sammanhang bör även nämnas Sparlösastenen (Vg 119), där inne-
hållet på grund av de många skadorna tyvärr är mycket dunkelt. Stenen är 
dock uppenbarligen tillägnad en person som har burit namnet Æivísl, vilket 
framgår av den korta minnesformeln på stenens tredje sida: Aft Æivísl »Till 
minne av Ejvisl». Omedelbart efter denna följer en uppmaning att tyda de 
från gudarna stammande runorna, »som Alrik lubu ristade». Namnen Æivísl 
och AlríkR förekommer vid sidan av varandra ytterligare två gånger, bl.a. i 
den ganska kryptiska ingressen på framsidan: Æivísl gaf, Æiríks sunR, gaf 
Alrík[R]... »Ejvisl gav, Eriks son, (likaså) gav Alrik…». Det verkar därför 
rimligt att ristaren Alrik också är initiativtagare till monumentet och att det 

                                                      
275 Ännu ett möjligt exempel finns på U 422, där slutet har uppfattats som Gunnarr rísti 
rún[aR þ]essaR æftiR mág sinn. Läsordningen i denna del av inskriften kan dock ifrågasättas 
(se 5.2.1) och exemplet måste därför uppfattas som mycket osäkert. 
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måste ha funnits någon sorts nära relation mellan honom och Ejvisl. Hur 
denna relation har sett ut går dock inte att bestämma och det tredje stället där 
namnen uppträder tillsammans gör knappast budskapet klarare. Svärdström 

Tabell 27. Inskrifter som innehåller en ristarsignatur med dedikation (typ BI) och 
där texten är fördelad på flera sidor eller på olika stenar. Ny information i ristar-
signaturen – undantaget uppgiften om vem som har ristat stenen – markeras med fet 
kursiv. 

Signum A B C 
DR 209 Ragnhildr satti stæin 

þænnsi øft Alla, 
saulua góða uial(i)þs 
hæiðverðan þegn. 
 

Alla syniR gærðu 
kumbl þausi æft faþur 
sin ok hans kona æft 
ver sin. En Sóti ræist 
rúnaR þási æft dróttin 
sinn. Þórr vígi þási 
rúnaR. 

At rita sá verði es 
stæin þænnsi ailti eða 
æft annan dragi. 

Ög 165 Þórunn ræisti ok þæiR 
brøðr, syniR 

Tosta, æftiR sinn faður. Þórkæll’k ræist stæin 
þennsi æftiR Tosta. 

G 113 Óttarr ok GæiRhvatr ok 
Æihvatr þæiR sattu 
stæin æftiR Líknhvat, 
faður sinn. 

RáðþialfR ok 
GæiRniút[r] þæiR 
gærðu mærki góð æftiR 
mann snaran. 
LíknræifR rísti rúnaR. 

 

Sö 160, 
Sö 162 

Øybiôrn ræisþi stæin 
þannsi at Skærði. Hann 
varð dauðr á Ænglandi 
í liði. 

GunnlæifR, Sigmundr 
hioggu stæin at Skærði.

 

U 79 Gý(i) ok Svæinn þæiR 
ræistu stæin at Bersu, 
faður sinn góðan. 

Ærnfastr hiogg stæin 
at Bersu, bónda 
VígærðaR, sun 
ÞórgærðaR góð(an). 

 

U 160,  
U 161 

Ulfkætill ok Gýi ok 
Uni/Unni þæiR létu 
ræisa stæin þenna æftiR 
Ulf, faður sinn góðan. 
Hann byggi í Skul-
hambri. Guð hialpi 
hans and ok sálu ok 
Guðs móðiR, lé hánum 
liús ok paradís. 

UlfR hiogg i Báristam 
æftiR Ulf í Skulhambri, 
mag sinn góðan. 
Ulfkæll lét haggva. 

 

U 321 uitan lét ræisa stæin 
þennsa æftiR sun sinn 
ok Karl æftiR bróður 
sinn. 

Svæinn rísti rúnaR 
þessaR æftiR Uddulf. 

 

U 766,  
U 767 

Guðfastr lét haggva 
stæina tvá æftiR Æist, 
sun sinn, ok sialfan sik. 

Hlífstæinn rísti rúnaR 
æftiR fæðrga tvá, góða 
drængia. 
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(i VgR:227) väljer här tolkningsalternativet AlrikR lu[bi]R ugð[i]t Øyuls 
»Alrik lu[bi]R fruktade(?) ej(?) Öjuls [dvs. Ejvisl]». 

Förutom de ovan nämnda exemplen finns också en grupp av inskrifter, 
där ristaren har använt en ristarsignatur med dedikation (ristarformel BI), 
men där förhållandet till den som stenen har tillägnats inte är närmare speci-
ficerat. Här kan nämnas U 321, där vi i ristarformeln bara får veta att Svæinn 
rísti rúnaR þessaR æftiR Uddulf. De övriga inskrifterna som hör hit är Ög 165, 
G 113, Sö 162, U 79, U 767 och U 796. 

Stille (1999b:147) har föreslagit att den senare typen av formler skall ses 
som tecken på att ristaren har kunnat uppträda »i egenskap av den som om-
besörjer stenen» och att denne vid sidan av uppdraget att rista runorna också 
har agerat beställare (se 5.4). Tanken är givetvis fullt rimlig, men det är 
samtidigt svårt att se hur de exempel som han anför (U 123, U 757, U 766–
U 767 och U 796) kan stödja denna tolkning. På U 796 Sparrsätra kyrka ly-
der t.ex. inskriften Sæ[g]rímR lét haggv[a a]t sun sinn Áfast. Hlífstæinn hiogg 
rúniR þessaR at góðan dræng. Man undrar här varför inte Livsten, om han ha-
de någon särskild relation till familjen, inte gav direkt uttryck för detta i in-
skriften. Det verkar därför betydligt sannolikare att texten i stället skall upp-
fattas som en stilistisk variation av det mer förväntade *SægrímR lét haggva 
at Áfast, sun sinn, dræng góðan. Hlífstæinn hiogg rúniR þessaR. Kanske 
beror formuleringen helt enkelt på att ristaren har velat undvika de dubbla 
appositionerna eller också finns det ett samband med dispositionen av texten 
på ristningsytan. Ristningen består nämligen av två rundjur och Livsten har 
låtit de två satserna fylla ett rundjur vardera. 

Ett påfallande drag hos de stenar som bär en signatur med dedikation är 
att de i många fall är ristade på mer än en sida. Ofta har signaturen fått sin 
plats på den andra eller tredje ristningsytan och den upptar i regel hela run-
slingan på denna sida. I tre fall (Sö 162, U 161 och U 767) rör det sig i stället 
om runstenar som ingår i ett parstensmonument. En sammanställning av tex-
terna på dessa stenar finns i Tabell 27, där jag också har markerat vilken ny 
information, undantaget uppgifterna om ristaren, som finns på den sida (eller 
sten) som innehåller ristarformeln.  

Som framgår av tabellen rör det sig ofta om ganska begränsade uppgifter. 
På U 79 får vi veta att Bersa var Vigärds make och Torgärds son, medan det 
övriga redan är känt. På U 321 inskränker sig den nya informationen till att 
stenen är rest efter Uddulv, som givetvis måste identifieras med den döde, 
eftersom dennes namn inte nämns på A-sidan. På U 161 utgörs nyheterna av 
släktförhållandet mellan ristaren och den döde, medan det på G 113 och 
U 767 egentligen bara är de berömmande uttrycken (»en rask man», »goda 
män») som kan betraktas som tidigare okända uppgifter. Ög 165 och Sö 162 
innehåller överhuvudtaget ingen ny information utöver vem eller vilka som 
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har huggit stenen.276 Från detta mönster avviker DR 209, där ristarformeln 
står på den mittersta av stenens tre sidor, vilken också rymmer en sekundär 
resarformel samt en åkallan av guden Tor. Den enklaste tolkningen av dessa 
exempel är att uppdragsgivaren har önskat en sten med inskrift på flera sidor 
alternativt ett flerstensmonument. Ristaren har sedan fördelat inskriften på 
dessa sidor eller stenar. Genom att den andra inskriften har utformats på 
samma sätt som en ristarformel av typ A kan denna också läsas som en själv-
ständig text samtidigt som det tillförs viss ny information i förhållande till 
den andra inskriftssidan eller stenen.  

I de fall där stenen bara har inskrift på en sida (U 796, U 887, U 948) 
finner man också att signaturen är påfallande informationsfattig. På U 796 är 
endast uppgiften om att den döde var en »god man» det nya, medan mot-
svarande fras på U 948 meddelar att Tjälve och Orökja varit bröder till den 
som stenen rests efter. På U 887 innehåller denna del av inskriften – förutom 
uppmaningen till läsaren – ingenting ytterligare utöver att en av sönerna 
själv har ristat runorna. 

Av undersökningen ovan att döma verkar det ganska osannolikt att en text 
av typen Svæinn rísti rúnaR þessaR æftiR Uddulf (U 321) skulle signalera ett 
särskilt förhållande mellan ristaren och den som stenen har tillägnats. I 
stället är det sannolikt monumentets utformning som har påverkat formule-
ringen av texten. Därmed är det givetvis inte sagt att det i vissa fall ändå har 
funnits någon speciell relation. Detta gäller exempelvis ristaren Torkel som 
har signerat Ög 165 Skänninge, men som även har ristat (eller rest) Ög 82 
Högby kyrka till minne av Öjvind, »Tostes son, som ägde Högby» (Tosta 
sun, eR átti Haugbý).277 Rimligtvis är det samma Toste som avses och Torkel 
har alltså ristat stenar efter personer tillhörande två olika generationer av 
samma familj. Torkel uppträder även som ristare på den berömda Högby-
stenen Ög 81, rest av Torgärd efter hennes morbroder Assur.278 Brate (i 
ÖgR:87 f.) räknar med släktband mellan de personer som nämns på dessa tre 
stenar och antar att Torgärd på Ög 81 är dotter till Torun och Toste på 
Ög 165. Torkels ställning finner han däremot oklar, men menar att han tycks 
ha varit »en frände […], då han rest, ej blott ristat» (ÖgR:88). Även Wessén 
(1966:15) antar att Torkel kan ha »stått i ett nära, personligt förhållande till 
Tostes familj, eftersom han själv reser minnesstenen över Övind, Tostes 
son». Förhållandet mellan Torkel och hans uppdragsgivare har även behand-
lats av Klas-Göran Selinge (1987:277), som bl.a. framhåller att namnleden 
Þór- förekommer påfallande ofta på de här aktuella stenarna och att detta 

                                                      
276 Till dessa inskrifter skulle också kunna räknas U 1011, om man godtar att B-sidan på 
denna sida (Vígmundr ok Áfríð hioggu mærki at kvikvan sik) innehåller en ristarformel (se 
dock 4.4.3). Det nya begränsas i så fall till att Åfrid förs in som ristare. 
277 Beträffande läsningen av denna inskrift se Bilaga 1. 
278 Som redan Brate (i ÖgR:85) antar är det möjligt att han även har ristat Ög 84† Högby 
kyrkogårdsport. Den senare stenen skall endast ha burit texten Þórkæll ok Hælga þau ræisþu 
stæin »Torkel och Helga de reste stenen» och måste därför ha ingått i ett större monument. 
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tyder på en släktrelation mellan de nämnda personerna. Han föreslår att 
Torkel kan ha varit Tostes bror och Torgärd hans dotter, men diskuterar 
också andra möjligheter (se Selinge 1987:278). Även om de resonemang 
som har förts kring de ovan nämnda ristningarna verkar mycket rimliga, 
saknas direkta uppgifter om släktskap och man kan inte utesluta att Torkel 
har haft en annan funktion, t.ex. som huskarl. 

9.2 Några lokalbundna ristare 
Som framkom i föregående avsnitt finns de flesta exemplen på att runristaren 
har tillhört den familj som har låtit resa stenen i Mälarlandskapen. Ofta rör 
det sig om mindre kända ristare och en jämförelse med de hypotetiska ristar-
grupperna visar att de nästan alltid tillhör ristargrupp 1 med en eller ett par 
signerade ristningar. I två fall, Gudfast på U 918 och Ärnfast på U 123†, har 
vi att göra med ristare som jag har placerat i ristargrupp 2. Däremot saknas 
helt belägg på att någon i ristargrupp 3 och 4 har utfört ristningar åt den när-
maste familjekretsen. De exempel som Stille (1999b: 147) har velat finna 
hos Balle respektive Livsten bygger på antaganden som inte har något direkt 
stöd i de faktiska texterna. 

De hypotetiska ristargrupperna är mekaniskt utformade (se 3.3.4) och ef-
tersom de inte tar hänsyn till osignerade ristningar ger de egentligen ingen 
uppfattning om den enskilde ristarens totala produktion. Det kan därför vara 
av intresse att granska dessa ristare lite närmare, dels för att försöka bestäm-
ma deras sociala position, dels avgöra i vilken omfattning de har ägnat sig åt 
runristande. Tyvärr medger inte utrymmet att alla behandlas, utan jag har 
valt att begränsa mig till ett urval. I detta urval har jag försökt få en så stor 
spridning av exemplen som möjligt. Ristarna redovisas nedan i geografisk 
ordning. 

9.2.1 Brune 
Ristaren Brune är känd från Sö 178 Gripsholm, Kärnbo socken, där han 
enligt signaturen har varit bror till den kvinna som stenen bl.a. har tillägnats. 
I inskriften nämns också att Hägulv och Öulv låtit ræisa stæina báða »resa 
båda dessa stenar», vilket visar att det måste ha funnits en förkommen sten 
som har tillhört detta runmonument. Brate (1925:125) upptar Sö 178 som ett 
verk av Slode och Brune, vilket är namnet på två ristare som har antagits på 
Sö 55 Bjudby, Blacksta socken.279 Wessén (i SöR:XLVIII) uppfattar dock 
Brune på Sö 55 resp. Sö 178 som skilda personer, vilket sannolikt är riktigt. 

                                                      
279 Eftersom verbet inte går att fastställa har jag räknat denna inskrift till grupp 3, även om det 
är rätt troligt att det rör sig om en ristarformel. 
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Det är nämligen svårt att peka på några större likheter mellan dessa ristning-
ar och avståndet är närmare 5 mil. 

Wessén har (i SöR:XXXIII, 153) attribuerat ytterligare en runsten i Kärn-
bo socken till Brune (Sö 177 Kärnbo ödekyrka). Tyvärr är inskriften ofull-
ständig, men av det som är bevarat framgår att den knappast skall identifie-
ras med den saknade parstenen till Sö 178: Ragna lét ræisa stæin þenna ..., 
sun GuðbiarnaR, dræng ófælan »Ragna lät resa denna sten…, Gudbjörns 
son, en orädd man» (angående tolkningen av inskriftens slut se Wulf 1988). 
Både Sö 177 och Sö 178 har påträffats i sekundära lägen och kan alltså inte 
knytas till någon forntida bebyggelseenhet. Även om detta skulle ha varit 
möjligt, är det inte alls säkert att Brune ens har haft sin hemort i Kärnbo. 
Som framgår av signaturen på Sö 178 har han varit morbror till dem som 
låtit resa stenen och kan därför mycket väl ha varit bosatt på en annan plats. 
Sö 178 uppfattas i Samnordisk runtextdatabas som tillhörande Pr 4 (ca 
1070–1100). 

9.2.2 Röd-Balle 
Den västmanländske runristaren Balle (Röd-Balle) är känd genom två stenar 
som bär hans namn. Vs 15 som ursprungligen stod vid Lilla Kyringe i Björk-
sta socken är rest av Hägulv efter hans fader Knut och hans syster Gudlög. 
Inskriften lyder i sin helhet: 

(A:) x higulfr x lit x kira x merki x þisa x at x knut x faþur san x uk x 
kuþlug * u x ksistur x hanis x bali x riti x istaen | x bali ; knutr x 
(B:) x sten : hafir x riton x þon x stonta x mo x bali £hi- rauþi x yftir x 
bruþ[u]r x | bali 
HægulfR lét gæra mærki þessa at Knút, faður sinn, ok Guðlaugu, systur hans. 
Balli rétti stæin. Balli. Knútr. 

Stæin hafiR réttan,  þann standa má,  
Balli hinn rauði  æftiR bróður.  

Balli. 
»Hägulv lät göra dessa märken 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.» 

Man kan diskutera hur pluralformen mærki þessa egentligen skall uppfattas. 
Jansson översätter det (i VsR:47) med det singulara »detta minnesmärke». 
Att Balle är ristaren framgår inte direkt av inskriften, utan i stället meddelar 
den uttryckligen att han har rest stenen. På framsidan avslutas nämligen 
huvudinskriften med satsen Balli rétti stæin och på baksidan upptas hela 
runslingan av en sådan uppgift: Stæin hafiR réttan, þann standa má, Balli 
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hinn rauði æftiR bróður. Det verkar rimligt att dessa uppgifter bör tolkas i 
kontrast mot huvudinskriftens lét gæra mærki þessa. Dessutom förekommer 
namnet Balli två gånger utanför runslingan, där man åtminstone beträffande 
exemplet på baksidan av stenen kan tänka sig en förkortad ristarsignatur. På 
framsidan står det däremot tillsammans med namnet Knútr, som också har 
nominativform trots att det rimligtvis syftar på den döde brodern.  

Granskar man stenen närmare finner man flera mycket påfallande skillna-
der mellan stenens båda sidor, vilket gäller såväl ornamentiken som run-
formerna och ortografin. Williams (1990:160) har därför påpekat att det 
finns »goda skäl att diskutera förhållandet mellan de båda sidorna […] och 
om dessa ristats av samme ristare». Olikheterna framkommer också i rist-
ningstekniken. Framsidans ristning är utförd med smala och skarpa linjer 
(0,5 cm breda), medan ristningslinjerna på baksidan är djupa och betydligt 
bredare (0,7–0,8 cm).280 Detta gäller även namnet bali som står utanför 
slingan på baksidan. Påfallande är att den senare ristningstekniken också 
återkommer i runföljden x bali ; knutr x som står utanför slingan på fram-
sidan. 

Det är alltså inte otänkbart att framsidans ristning har utförts av en annan 
ristare och att Balle i detta fall endast har varit beställare (tillsammans med 
brorsonen Hägulv) samt att han möjligen är den som handgripligen har rest 
stenen. Vid ett senare tillfälle har han på egen hand kompletterat minnesin-
skriften med en ristning på stenens baksida. Förmodligen är det även då som 
den korta graffitiliknande texten »Balle. Knut» på framsidan har tillkommit. 

Att Lilla Kyringe har varit Röd-Balles hemort, som Brate (1925:51) har 
föreslagit, behöver man knappast tvivla på. Hans andra runsten befinner sig 
på ett ganska betydande avstånd från denna, nämligen ca 40 km åt nordväst 
vid Hassmyra i Fläckebo socken. Ristarens signatur (Rauð-BalliR rísti rúniR 
þessaR) är här inkomponerad i den åttaradiga strofen till Oden-Disas minne, 
men i övrigt finns inget i inskriften som skulle kunna tyda på en släktrelation 
med stenresarens familj. 

Inga andra runstenar har attribuerats till Röd-Balle och av det bevarade 
materialet att döma ser det alltså ut som om han endast har utövat ristnings-
konsten i sten vid ett par tillfällen. Båda stenarna har stilbestämningen Pr 4 
(ca 1070–1100). 

9.2.3 Ärnfast 
Inskriften på den numera förstörda runhällen U 123† vid Karlberg i Solna 
socken (Figur 12), består i sin helhet av en ristarformel av typ A: Sigfastr ok 
Ærnfastr þæiR hioggu at sik. Att det andra namnet bör avse ristaren Ärnfast, 
som Brate (1925:78) har antagit, verkar sannolikt. Trots att ristningen är 
försvunnen framgår det klart av de bevarade avbildningarna (t.ex. B 145) att 
                                                      
280 Egen iakttagelse den 29 augusti 2004. 
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den bör ha varit huggen av denne ristare. Vem den först nämnde Sigfast har 
varit är däremot okänt. Att namnet slutar på -fastr kan tyda på att det rör sig 
om en nära släkting till Ärnfast, gissningsvis hans far eller kanske bror. 
Eftersom runhällen har huggits av Sigfast och Ärnfast för att hugfästa deras 
eget minne, är det rimligt att den har funnits där de själva har varit bosatta. 
Deras hemort bör i så fall identifieras med någon av de gårdar som 
sedermera har uppgått i Karlberg. Zachrisson (1998:328 ff.) har rekonstrue-
rat fornminnesbilden i området och menar att runhällen bör höra till Ösby, 
medan John Hamilton (2005:50) placerar den på Bolstomtas ägor. Uppen-
barligen har ristningen funnits i ett gränsläge mellan dessa två bebyggelser.  

Ytterligare tre ristningar har signerats av Ärnfast (U 41, U 43 och U 79). 
De två förstnämnda finns i Skå socken på Mälaröarna, medan den tredje till-
hör Spånga socken. Ytterligare två ristningar har med stor säkerhet attribue-

 
Figur 12. Den numera förstörda U 123† Karlberg, Solna socken, enligt träsnitt i 
Peringskiölds Monumenta (B 145). Foto ATA. 
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rats till Ärnfast (U 47 och U 51†)281 och man kan överväga att knyta ytterli-
gare ett antal stenar till denne ristare.282 Alla dessa ristningar återfinns på 
Mälaröarna. 

Om de ovan gjorda antagandena är riktiga, har Ärnfast varit bosatt vid det 
nuvarande Karlberg intill en vik av Mälaren och verkat inom ett ganska be-
gränsat område väster om denna plats (se Figur 13). Tyvärr ger ingen av de 
övriga inskrifterna några antydningar om den eventuella relationen mellan 
ristaren och hans uppdragsgivare. U 79 Skesta, Spånga socken, bär visserlig-
en en signatur med dedikation, men som har framgått av avsnitt 9.1.3 kan in-
skriften ha fått denna form på grund av att stenen är ristad på två sidor. Man 
bör dock uppmärksamma att namnet Ærnfastr eventuellt förekommer på en 
av de stenar som kanske skall attribueras till denne ristare, nämligen den 
svårt skadade U 31 Väntholmen, Hilleshögs socken.283 Liksom två av Ärn-
fasts signerade stenar (U 43 och U 79) är den ristad på två angränsande 
sidor. Inskriften på B-sidan lyder …at : bia-[n a- !: …rnfas]…, vilket enligt 
Wessén (i UR 1:43) kan tolkas som »…efter Björn och Arnfast».284 På grund 
av skadorna kan det andra namnet dock lika gärna ha varit Ærnfastr och stått 
i nominativ. Tyvärr går det inte avgöra om det i så fall har ingått i en sekun-
där resarformel eller kanske t.o.m. i en ristarsignatur. 

Crocker (1982:311 f.) har framhållit Ärnfasts tekniska skicklighet och 
även uppmärksammat en del ornamentala likheter med ristaren Fot. Han 
finner det därför möjligt att Ärnfast har varit »a follower or associate of 
Fotr» och att denne kan vara ansvarig för några avvikande drag i ett par rist-
ningar som har attribuerats till Fot: U 510 Mälsta, Kårsta socken och U 624 
Ullvi (Toresta), Bro socken (Crocker 1982:312). Dessa stenar finns dock på 
ett betydande avstånd från Ärnfasts övriga ristningar och inget i övrigt talar 
egentligen för att han skulle ha varit inblandad i deras tillkomst. 

Enligt Samnordisk runtextdatabas tillhör Ärnfasts säkert signerade stenar 
alla Pr 3, vilket kan tyda på att har verkat under en begränsad tid. Denna 
stilgrupp dateras som bekant till ca 1050–1080. 

                                                      
281 Se Axelson 1993:97 med hänvisn. De övriga ristningar som nämns hos Axelson efter 
uppgifter i litteraturen (U 80, U 90, U 102, U 121, U 510, U 624) har däremot väldigt lite 
gemensamt med Ärnfasts signerade ristningar och har förmodligen inte något samband med 
honom. 
282 U 14, U 31, U 33†(?), U 40, U 52. 
283 Slingan på B-sidan tycks ha haft samma åttaformiga utformning som den slinga som finns 
på kanten av U 43, och man kan särskilt lägga märke till det cirkelformade element, som 
omger skärningspunkten mellan slingändarna. På A-sidan av U 31 finns också en fågelfigur, 
som i sin utformning påminner om djurfigurerna på U 79. Beträffande runformerna kan man 
notera att b-runan har öppen form och att skiljetecknet är kolonformigt, vilket ofta förekom-
mer hos Ärnfast (Crocker 1982:311). 
284 Beträffande läsningen av det supplerade partiet, se UR 1:44 fig. 24. 
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9.2.4 Ulv i Borresta 
Ulv i Borresta är en av de få svenska runristare, om vilken det finns tillräck-
ligt många uppgifter för att nästan teckna en biografi. Förutom på U 161, där 
han uppträder som runristare, förekommer han av allt att döma även på 
U 336 och på runstensparet U 343† och U 344 i Orkesta socken. Dessutom 
finns ytterligare stenar som med olika grader av sannolikhet kan knytas till 
hans släkt. 

U 336 vid Orkesta kyrka har Ulv själv låtit resa efter sin farbroder Onäm 
och inskriften avslutas med orden: ÞæiR byggu báðiR í Báristam »De bodde 
båda i Borresta». Förmodligen rymmer denna sats ett arvsanspråk, där det är 
underförstått att Ulv efter farbroderns död nu är ensam ägare till gården. 

 
Figur 13. Den geografiska spridningen av Ärnfasts ristningar. U 123† avser den 
ristning som han har signerat tillsammans med Sigfast. 
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Stenen tillhör gruppen av oornerade stenar och bör alltså ha tillkommit i ett 
tidigt skede av 1000-talet. Runstenarna U 343† och U 344 har påträffats vid 
Yttergärde, som gränsar till Borresta, och är resta till minne av Ulv av hans 
två söner, Karse och Karlbjörn(?). Den senare stenen bär den berömda in-
skrift, som omtalar att Ulv har varit i England och där tagit tre gälder under 
olika vikingahövdingar, bl.a. den danske kungen Knut den store. Yttergärde-
stenarna är osignerade, men det råder inget tvivel om att de är ristade av 
Åsmund Kåresson (se Axelson 1993:90 med hänvisn.). Ulv i Borresta är allt-
så dokumenterad både som gårdsägare och som utlandsfarare. Med tanke på 
att han har tagit del av tre danagälder måste han dessutom ha varit synner-
ligen välbeställd. 

Många som t.ex. v. Friesen (1933:205 f.) har också menat att Ulvs kon-
takter med utlandet kan ha varit av betydelse för introduktionen av runstens-
seden i Uppland: 

Ulv och hans samtida som den Gunner (Gunnar?) vilken utfört Bällstastenar-
nas ristningar torde […] från den danska omgivning med vilken de blivit för-
trogna i Danmark och England ha fört med sig kristen tro, danskt runstens-
skick, dansk ornamentik – Sven Tveskäggs och Knut den stores Mammenstil 
– och danska runor. (v. Friesen 1933:206) 

Han påpekar också att de typologiskt äldsta runstenarna i Uppland har en 
mycket speciell utbredning och i stort sett bara förekommer inom Stock-
holms län från Närdinghundra i norr till Sollentuna i söder, men med en sär-
skild koncentration av ristningar i Seminghundra och Vallentuna härader. 
Detta är enligt v. Friesen (ibid.) den trakt som »till centrum hade det av Olov 
Skötkonung i missionssyfte anlagda Sigtuna och överhuvud genom sitt läge 
stod i livliga förbindelser med utlandet». Ulv och Gunnars verksamhet vill v. 
Friesen förlägga till 1020-talet, alltså efter Knut den stores erövring av Eng-
land.  

Även Wessén (1960:17 ff.) har betonat betydelsen av kontakterna med 
Danmark och England, och menar att Ulv i Borresta bör ha spelat en viktig 
roll som förmedlare av intryck från dessa områden. Däremot opponerar han 
sig mot en datering av de ovan nämnda ristningsgrupperna till 1020-talet och 
han menar i stället att de kan ha tillkommit redan under de två första årtion-
dena av 1000-talet (Wessén (1960:20). Denna tidigareläggning motiveras 
bl.a. av att det måste finnas ett visst tidsavstånd mellan dessa stenar och de 
danagäldsstenar som utförts av Åsmund Kåresson, vilka Wessén vill föra till 
1020-talet. Han framhåller dessutom (ibid.) att englandsfärderna knappast 
kan ha utgjort någon sammanhängande period i Ulvs liv, utan att denne där-
emellan bör ha vistats hemma i Uppland. 

I citatet från v. Friesen ovan figurerar ristaren Gunnar, och just förhållan-
det mellan denna ristare och Ulv i Borresta är mycket komplicerat. Ulvs sig-
natur (UlfR hiogg í Báristam æftiR Ulf í Skulhambri, mág sinn góðan »Ulv i 
Borresta högg efter Ulv i Skålhamra, sin gode frände») finns på en av de två 
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stenar (U 160 och U 161) som står på Risbyles ägor i Täby socken, på den 
västra stranden av Vallentunasjön. På den östra sidan om denna sjö, på Bäl-
lsta ägor i Vallentuna socken, finns som bekant den s.k. Arkils tingstad med 
runstensparet U 225 och U 226, som också är tillägnat Ulv i Skålhamra. 
Dessa stenar uppvisar stora överensstämmelser med Risbylestenarna, men 
märkligt nog bär en av dem (U 226) signaturen Gunnarr hiogg stæin »Gun-
nar högg stenen». Detta förhållande har hittills inte fått någon tillfredsställ-
ande förklaring. 

Brate (1925:10 ff., 14 ff.) anför både Ulv och Gunnar som ristare, men 
reserverar sig för vem som har utfört huvudmassan av ristningarna av denna 
typ: 

Det torde vara omöjligt att avgöra, om de skola tillskrivas Ulv i  Borres ta 
eller Gunnar eller möjligen även andra ristare av samma skola, men till-
sammans utgöra de det älsta skedet av Upplands kristna runristning. Om 
deras ornamentik skulle härröra från en ristare, är jag mest benägen att anse 
denne hava varit Gunnar, då upplysningarna om Ulv i Borresta visa, att han 
varit storbonde, och förmodligen icke yrkesmässig ristare. (Brate 1925:15) 

Detta är sannolikt förklaringen till att Brate (1925:17) upptar U 160 – parste-
nen till den av Ulv signerade U 161 – som ett verk av Gunnar och inte Ulv. I 
den senare litteraturen har också denna typ av ristningar ofta gått under 
beteckningen Gunnarsstenar, där man emellanåt även har inkluderat den 
tidiga gruppen av oornerade stenar i området. v. Friesen (1933:205 f.) räknar 
med både Ulv och Gunnar som verksamma runristare inom denna ristnings-
grupp och på samma sätt tycks även Wessén (1960:19) ha resonerat. Stille 
(1992a:157), som har gjort en särskild undersökning av dessa ristningar, 
skiljer dock ut de stenar som bär djurornamentik och tillskriver dem Gunnar, 
samtidigt som han vill avföra Ulv i Borresta som runristare. Enligt Stille 
(ibid.) skall den inledande ristarformeln på U 161 – UlfR hiogg í Báristam 
etc. – i stället uppfattas »som ett underförstått ’lät hugga’». Denna tolkning 
motsägs dock av att ristarformeln följs av en uppgift om att Ulfkæll lét 
haggva »Ulvkell lät hugga», vilket tydligt visar att preteritumformen hiogg 
måste tolkas bokstavligt (se Källström 1999:16 not 1, Larsson 2002:175 not 
30 med hänvisn.). I motsatt riktning mot Stille går Palm (2004:88 f.), som 
menar att alla fyra stenarna i stället är utförda av Ulv i Borresta. Han ger 
dock ingen förklaring till hur man då skall förstå signaturen med Gunnars 
namn på U 226. 

Med tanke på den likhet som finns mellan de fyra stenarna vad gäller 
såväl ornamentik som runformer och ortografi, är det märkligt att de båda 
runstensparen skulle ha olika upphovsmän. Det är också lite förvånande att 
det på U 226 nämns att Gunnarr hiogg stæin »Gunnar högg stenen» med 
objektet i singularis trots att runstenen ingår i ett parstensmonument med en 
sammanhängande text. Möjligen ger just denna detalj en antydan hur man 
skall förstå sammanhanget. 
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Ristningen på U 226 återger i stort exakt samma motiv som finns på den 
av Ulv signerade U 161 vid Risbyle, men en del ornamentala detaljer som 
rundjurens huvuden och svansar är mer osäkert formade (se Figur 14–15). 
Detta kan kanske delvis förklaras med att ristningsytan på U 226 är betydligt 
ojämnare än på U 161, men det kan också bero på att ristningen är utförd av 
en oövad ristare. Kanske är Ulv i Borresta den som har haft huvudansvaret 
för utformningen av ornamentiken och texten på runstensparet U 225 och 
U 226, men beträffande den senare överlåtit själva huggningsarbetet på en 
annan person efter att först ha skissat upp ornamentik och runor. Detta skulle 
då kunna förklara varför endast en sten omnämns i signaturen på U 226. Om 
Gunnar hade varit ensam upphovsman till båda stenarna hade man nog här 
väntat en pluralform, jfr Víseti rísti stæina »Visäte ristade stenarna» på 
U 208, som även omfattar parstenen U 207. Att inte Ulv nämns på den andra 
Bällstastenen kan bero på att det av samtiden har upplevts som överflödigt. 
Runristandet i sten har säkert vid denna tid varit något exklusivt i Uppland, 
och de som ägnade sig åt denna konst bör ha varit väl kända i bygderna. Till 
detta kommer att en uppgift om upphovsmannaskapet ju också finns på 
U 161, även om man givetvis kan diskutera tidsföljden mellan de båda run-
stensparen. Detta ger åtminstone en hypotetisk lösning av motsättningen 
mellan de här aktuella ristarformlerna, och det är möjligt att en framtida un-

   
Figur 14–15. U 161 Risbyle, Täby socken, och U 226 Bällsta, Vallentuna socken. 
Foto H. Faith-Ell 1938 resp. 1935 (ATA). 
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dersökning av ristningstekniken på de fyra stenarna kan bekräfta eller veder-
lägga denna.285  

Jag utgår därför från att åtminstone tre av stenarna har Ulv till upphovs-
man. Detta får också konsekvenser för de stenar som tidigare har attribuerats 
till Gunnar. Att termen »Gunnarsstenar», som ibland har använts både för 
den typ av runstenar som den signerade U 226 representerar och de s.k. oor-
nerade stenarna, inte är lämplig som ett samlande begrepp har Stille (1992a) 
påtalat. I stället vill han inskränka denna beteckning till att omfatta endast de 
förstnämnda till vilka han räknar sammanlagt nio stenar (Stille 1992a:157).286 
Det råder det inget större tvivel om att det finns ett nära samband mellan 
dessa stenar och att de sannolikt har utförts av en och samma ristare. Till 
skillnad mot Stille menar jag dock att de i stället bör tillskrivas Ulv och 
förmodligen kan gruppen också utökas något.287 Som redan Stille (1992a: 
159) har påpekat finns dessa stenar inom ett mycket begränsat område i an-
slutning till Edsvikens och Vallentunasjöns vattensystem (se Figur 16). Den 
nordligaste stenen utgörs av U 328 Lundby, Orkesta socken, som är rest av 
två kvinnor – Gyrid och Gudlög – efter deras fader. Namnet på fadern skrivs 
unif (ack.) och har tidigare tolkats som en skrivning för namnet ÓnæmR. 
Vanligtvis har denne också identifierats med Ulvs farbror (se UR 2:57, 
Gustavson 1991b: 136 f.). Williams (1990:138 f.) har dock argumenterat för 
att runföljden skall tolkas som namnet HónæfR, vilket stämmer med orto-
grafin i Ulvs ristningar, där /h/ alltid är obetecknat. Att stenen står på gården 
St. Lundbys ägor, 4 km sydväst om Borresta, talar också för att den är 
tillägnad en annan person än Onäm i Borresta. Däremot är det fortfarande 
möjligt att Gyrid på U 328 är identisk med Ulv i Skålhamras maka.288 De 
sydligaste inskrifterna utgörs av de båda stenarna vid Risbyle (U 160 och 
U 161), som är resta av hennes söner. De runstenar som Ulv i Borresta troli-
gen har utfört finns alltså inom ett område som begränsas av gårdar där han 
själv har haft släktrelationer.  

De oornerade runstenarna tillhör som Stille (1992a:159) har framhållit i 
huvudsak ett nordligare område (se Figur 25) kring Långhundraleden och 
längre åt nordost. Flera exempel på denna typ av stenar finns dock i Orkesta 
socken, och som nämnts tillhör den av Ulv resta U 336 denna grupp. Stenen 

                                                      
285 Enligt de undersökningar av spårprofilen på U 225 och U 226 som Laila Kitzler Åhfeldt 
(2002:109) har redovisat, är mätvärdena för runorna mer spridda på den senare stenen, vilket 
kan tyda på en mer ovan ristare (Kitzler Åhfeldt 2002:30 f.). Tyvärr finns inget jämförelse-
material från U 160 och U 161. Det bör också nämnas att U 226 enligt de mätningar av 
runhöjden som har gjorts på de fyra stenarna (Gustavson & Selinge 1988:57 fig. 15) uppvisar 
de högsta runorna inom gruppen, men det är samtidigt svårt att avgöra vilken betydelse man 
skall tillmäta detta kriterium. 
286 U 103, U 160, U 161, U 201, U 221(?), U 225, U 226, U 276 och U 328. 
287 Som några tänkbara kandidater vill jag nämna U 224†, U 414† och U Fv1954;4, kanske 
också U ATA3500/43.  
288 Namnet Gyríðr verkar dock ha varit ganska vanligt. Bara i de uppländska inskrifterna finns 
15 belägg (se NRL art. Gyríðr). 
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har av flera forskare attribuerats till Ulv (se Axelson 1993:78 med hänvisn.), 
men formuleringen UlfR lét ræisa stæin þenna etc. talar egentligen emot ett 
sådant antagande. Det är därför tänkbart att Ulv här kan ha anlitat en annan 
runristare.289  

Att exakt datera Ulvs verksamhet är svårt, men v. Friesens förslag (1933: 
206) att ristningarna har tillkommit efter hemkomsten från England, dvs. på 
1020-talet, verkar fullt rimligt. Ett sådant antagande stämmer också bäst med 
resultatet av min granskning av runstensdateringarna i avsnitt 3.4.2.4. 

                                                      
289 Det bör dock nämnas att en mycket fragmentarisk runsten tillhörande de oornerade 
stenarna (U 502 Ingelsta, Närtuna socken) inleds med runorna ulfR x iu…, där det är mycket 
frestande att anta ett UlfR (h)io[gg]… »Ulv högg…». Lika möjligt är dock att i-runan återger 
prep. í och att u är början av ett ortnamn (se Bilaga 1).  

 
 
Figur 16. Den geografiska spridningen av ristningar som kan tillskrivas Ulv i 
Borresta. 
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9.2.5 Torsten 
Runristaren Torsten är känd från två inskrifter, U 209 Veda, Angarns socken 
och U 360 Gådersta, Skepptuna socken. Den förstnämnda har han ristat till 
minne av sin son Ärinmund, medan den andra är tillägnad både sonen och 
fadern Gerbjörn. Båda ristningarna är utförda i fast häll. 

 
U 209 Veda, Angarns socken 
þurtsain x kiarþif x tiR irinmunt x sun sin aukaubti þinsa bu x auk x 
aflaþi x austr i karþum 
Þórstæinn gærði æftiR Ærinmund, sun sinn, ok køypti þennsa bý ok aflaði 
austr í Garðum. 
»Torsten gjorde (minnesmärket) efter Ärinmund, sin son, och han köpte 
denna gård och förvärvade (rikedom) österut i Gårdarike.» 
 
U 360 Gådersta, Skepptuna socken 
+ þurstain x hiak x a hili iftiR erinmunt x sun x sin x auk x iftiR kaiRbiarn 
x faþur x sin 
Þórstæinn hiogg á hælli æftiR Ærinmund, sun sinn, ok æftiR GæiRbiôrn, faður 
sinn. 
»Torsten högg på hällen efter Ärinmund, sin son, och efter Gerbjörn, sin 
fader.» 
 

Inskriften på U 209 avslutas med en intressant uppgift, nämligen att »han 
köpte denna gård och förvärvade (rikedom) österut i Gårdarike». Som Wes-
sén (i UR 1:316) har framhållit bör denna uppgift avse Torsten och inte 
sonen Ärinmund. Eftersom han har huggit U 360 vid Gådersta både efter sin 
son och efter sin fader Gerbjörn, har detta rimligtvis varit hans odaljord, 
medan Veda har utgjort ett senare förvärv. 

Torsten är alltså på samma sätt som Ulv i Borresta dokumenterad både 
som runristare och utlandsfarare, men till skillnad mot denne har hans färder 
gått i östlig riktning. Gådersta tycks dessutom ha varit en mycket runstensrik 
gård, även om U 360 i dag i stort sett är den enda ristning som återstår. Sam-
manlagt känner man ytterligare sex runinskrifter från denna bebyggelseenhet 
(U 361–366). Ingen av de övriga verkar ha något direkt samband med Tor-
stens släkt, men två av dem är utlandsfararstenar, varav en nämner resor i 
österled (…vaR dauðr í austrveg[i] U 366†). Den andra (U 363†) har varit 
rest efter Tjägn som fórs úti »förgicks utomlands», utan att platsen närmare 
specificeras. 

U 360 har en mycket karakteristisk, lätt maniererad ornamentik, som har 
arrangerats i åttaformiga slingor (se Figur 17). Rundjuret har långa utdragna 
former, men ett påfallande brett bröstparti och ett kort vinklat framben. Sam-
ma drag återfinns i de mindre ormfigurerna som är inflätade kring rundjuret, 
med undantag för att deras svansar är försedda med en knivbladsliknande av-
slutning. Även runformerna är mycket speciella. Man lägger särskilt märke 
till u-runan, där bistaven är ansatt långt ned på huvudstaven, medan däremot 
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r-runan har en bistav som utgår från den övre ramlinjen ett stycke till höger 
om huvudstaven. Karakteristiskt är också att många runor är ganska kraftigt 
bakåtlutade och ibland rätt glest ristade. 

Dessa mycket lättigenkännliga drag återfinns på ett ganska stort antal ste-
nar i trakten och det råder inte någon större tvekan om att de flesta av dessa 
bör ha utförts av samme ristare som U 209 och U 360.290 Liksom hos Ulv i 

                                                      
290 Hit vill jag i första hand räkna U 190, U 191†, U 325, U 352, U 364(?), U 509, U Fv1975; 
169, U KVHAAÅ2003;65 samt troligen också U 515. Några av dessa ristningar har även 
tidigare ansetts vara utförda av en och samme ristare, dock utan att de har sammanställts med 
Torsten (se UR 1:292, 2:362). Dessutom finns ett antal försvunna ristningar som bär en del 
liknande drag, och som därför kan höra hit: U 361†, U 362†, U 365†, U 366†(?) och U 506†. 
Möjligen skall man också inkludera fragmentet U 571 på grund av den ovanliga skrivningen 
faþurR, som har motsvarigheter på de attribuerade U 190, U 191† och U 509. 

 
Figur 17. Runhällen U 360 Gådersta, Skepptuna socken. Foto H. Faith-Ell 1940 
(ATA). 
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Borresta resulterar detta i ett ganska sammanhållet verksamhetsområde, vil-
ket stort sett begränsas av de två gårdar som Torsten måste ha varit ägare till 
(se Figur 18). Det är dock märkligt med det stora antalet familjer som verkar 
figurera på runstenarna på Gåderstas ägor. Flera av dessa stenar uppvisar 
också – så långt det nu går att döma av de bevarade teckningarna – påfal-
lande likheter med U 360, och det är alltså inte uteslutet att Torsten även kan 
vara upphovsman till dessa. 

Ett par av de ristningar som jag vill föra till Torsten har tidigare jämförts 
med Åsmund Kåressons arbeten. Wessén (i UR 2:362) har framkastat tanken 
att ristaren av U 509 »måhända» skulle vara upphovsman till U 130, som de 
flesta andra vill tillskriva Åsmund (se Axelson 1993:88 med hänvisn.). 
Thompson (1975:148) menar också att U 352 är en imitation av den av Ås-
mund signerade U 301. Att det finns en likhet med Åsmunds ristningskonst 
kan inte förnekas och förmodligen skall man räkna med att Torsten avsiktligt 
har försökt imitera denne ristare. 

 
Figur 18. Den geografiska spridningen av ristningar som kan tillskrivas Torsten. 
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Både U 209 och U 360, liksom samtliga ovan attribuerade ristningar som 
har stilbestämts i Samnordisk runtextdatabas, tillhör stilgruppen Pr 4 (ca 
1070–1100). 

9.2.6 Sune 
Ristaren Sune är känd från runstenen U 353, som sitter inmurad i Lunda 
kyrka, och där inskriften lyder:  

suni * riti * stan * okiarþi * bro * | * eftiR * | sihbiarn * ak * þiahn | suni * 
risti * 
Suni rétti stæin ok gærði bró æftiR Sigbiôrn ok Þiagn. Suni rísti. 
»Sune reste stenen och gjorde bron efter Sigbjörn och Tjägn. Sune ristade.» 

När stenen publicerades i UR var detta den enda kända stenen som hade ut-
förts av denne ristare, men 1977 påträffades vid Ösby i Lunda socken en 
tidigare okänd runsten (U Fv1978;226) som uppenbarligen skall knytas till 
Sune (se Figur 19). Stenen är ristad på två sidor och den skadade inskriften 
kan återges på följande sätt:291 

...-r * riti * stan * eftR * ermu- * okiarþi * bro * biarhi * kuþ * | ...--ni || 

...-- * ftR þiahn 
… rétti stæin æftiR Ærnmu[nd] ok gærði bró. Biargi Guð ... æftiR Þiagn. 
»…reste stenen efter Ärnmund och gjorde bron. Bärge Gud… efter Tjägn ». 

Enligt Gustavson (ibid.) visar en jämförelse mellan de båda inskrifterna »helt 
klart att även den nyfunna runstenen är ett verk av runristaren Sune» och han 
framhåller att runorna --ni som har sin plats innanför slingan på stenens 
mittyta kan vara »återstoden av hans ristarsignatur». Dessa runor följs inte 
av något verb, men om inskriften skall läsas i den ordning som jag har före-
slagit, är det möjligt att de hänger ihop med texten på smalsidan och att det 
ursprungligen har stått [Su]ni [rísti (el. rétti)] æftiR Þiagn »Sune [ristade (el. 
reste)] efter Tjägn». 

Även om den ursprungliga platsen för den nyfunna stenen är okänd, me-
nar Gustavson att den bör sökas i närheten av fyndplatsen. Det är då också 
frestande att knyta Sune till gården Ösby. Tyvärr får vi inga upplysningar om 
i vilket förhållande han har stått till Sigbjörn och Tjägn på U 353 eller om 
det är samme Tjägn som omtalas på Ösbystenen. Det senare verkar dock 
troligt. 

U 353 har lämnats utan stilbestämning i Samnordisk runtextdatabas. Rist-
ningen består av ett portalformat textband, där den ena änden har rak avslut-
ning och den andra avslutas med en partåig fot. Innanför denna slinga har 

                                                      
291 Gustavson (i Gustavson & Snædal Brink 1978:226) antar i stället att den runföljd som står 
på kanten av stenen (...-- * ftR þiahn) skall läsas efter runföljden ermu- och som ett tillägg 
till huvudinskriften. 
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fortsättningen av runtexten placerats i tre lodräta rader. Den nyfunna stenen 
har stilbestämts som Pr 1, vilket förefaller något djärvt med tanke på att 
inget rundjurshuvud finns bevarat. Troligen bygger denna stilbestämning på 
det fyrfotadjur som finns på stenens mittyta. Djuret som troligen skall tolkas 
som ett lejon borde dock kunna vara senare.  

 

 
Figur 19. Runstenen vid Ösby i Lunda socken (U Fv1978;226). Foto H. Gustavson 
1977 (Runverket, RAÄ). 
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9.2.7 Gudfast 
Ristaren Gudfast har varit verksam i trakterna norr om Uppsala. I inskriften 
på U 918 vid Blacksta i Jumkils socken (Figur 20) använder han en ristar-
formel av typ A, där han uppger sig ha huggit stenen efter sin son (Guðfastr 
hiogg stæin æftiR Kætilmund, sun sinn). Gudfast har signerat ytterligare två 
stenar. På U 1054 vid Lund i Björklinge socken är tyvärr signaturen skadad 
och det är oklart vilken plats den har haft i texten. Av inskriften är endast 
följande känt: 

…oias…þfastr hi… [skatnik faþur -…]  
…[Gu]ðfastr hi[ogg] … faður…  
»… Gudfast högg … fader …».  

Den försvunna runföljden [skatnik] kan misstänkas ha innehållit ett namn. 
Så som inskriften har varit placerad på stenen (se Dybecks avbildning i UR 
4:323 fig. 281) bör den kända delen av texten ha tillhört dess slut. Eventuellt 
kan den då ha varit utformad som en ristarsignatur med dedikation (typ BI) 
och det är inte omöjligt att ristningen har varit tillägnad Gudfasts egen far. 
Den tredje signerade ristningen (U 1116† Skuttunge by, Skuttunge socken) 
bär en ordinär ristarsignatur (typ B). Flera ristningar har attribuerats till Gud-
fast av Brate (1925:113 f.), men de flesta av dessa attribueringar betraktas i 
UR som mycket osäkra (se Axelson 1993:40 f. med hänvisn.).292 

 Vid Blacksta i Jumkils socken finns ännu en runsten (U 919) där namnet 
Guðfastr förekommer. Stenen är rest av Gudfast och Trond efter deras fader 
Hals, samt av Frögärd efter hennes make. Enligt signaturen är den ristad av 
Tord. Wessén (i UR 3:663 f.) anser det ovisst på grund av namnets frekvens 
om Guðfastr på U 919 skall identifieras med ristaren på U 918, men finner 
det inte osannolikt. Är identifikationen riktig kan den ovan nämnda U 1054 
inte ha varit tillägnad Gudfasts far, eftersom namnet här uppenbarligen har 
varit ett annat. Texten på U 918 samt det möjliga sambandet med U 919 gör 
det rimligt att knyta Gudfast till gården Blacksta. Det är samtidigt ganska 
förvånande att han, som bevisligen själv har verkat som runristare, skulle ha 
överlåtit ristaruppdraget åt en annan ristare när det gällde minnestenen efter 
fadern. 

 
 

                                                      
292 U 1051, U 1070, U 1079, U 1097, U 1107, U 1111, U 1119. Brates attribueringar till 
Gudfast har i UR ofta avfärdats utan någon egentlig argumentation. En närmare granskning 
visar dock att man i de flesta fall inte så enkelt kan avskriva Gudfast som upphovsman. Ett 
exempel är U 1079, som i dag är mycket fragmentarisk, men där hela ristningen är känd 
genom äldre avbildningar. Här har korset ett par ovanliga spiralformiga utskott med en direkt 
motsvarighet på den signerade U 1054, och rundjurets fot är nästan en kopia av den som finns 
på U 918. Dessutom är runorna påfallande små (5 cm), vilket man också finner på de 
signerade stenarna U 918 (4–5,5 cm) och U 1054 (5,5–6 cm). Det enda egentliga undantaget i 
Brates lista utgörs av U 1097, som snarare är ett verk av Ingulv (jfr UR 4:416). 
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Ett kartering av Gudfasts signerade ristningarna och de ristningar som har 
attribuerats till honom av Brate visar att dessa finns inom ett relativt begrän-
sat område (se Fig. 21). v. Friesen (1913:73) har hävdat att Gudfast »synes 
utgå från Öper», medan Brate (1925:114) nöjer sig med att konstatera att 
inskrifternas »beskaffenhet tyckes tyda på ungefär samma tid som Öbber». 
De signerade ristningarna tillhör enligt Samnordisk runtextdatabas stilgrupp-
erna Pr 4 och Pr 5 (ca 1070–1130), vilket ju sammanfaller med den antagna 
verksamhetstiden för Öpir. 

Figur 20. U 918 Blacksta i Jumkils socken, som enligt inskriften är huggen av 
Gudfast efter hans son Kättilmund. Foto Iwar Andersson (ATA). 
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Tjälve och Orökja 
Runstenen U 948 är rest vid Falebro på ägorna till Danmarks by i Danmarks 
socken. Inskriften kan återges på följande sätt: 

' stRþinkr x lit resa stin x iftR x arna x sun x sen x han x fyr x hayrt x 
lant x þelfi ' auk ' aurikia ' iuku ' runar ' iftR ' bruþur ' sin 
StøðingR lét ræisa stæin æftiR Arna, sun sinn. Hann fór hvart(?) land. Þialfi 
ok Órøkia hioggu rúnaR æftiR bróður sinn. 
»Stöding lät resa stenen efter Arne, sin son. Han for till vart(?) land. Tjälve 
och Orökja höggo runorna efter sin broder.» 293 

                                                      
293 Tolkningen av hayrt x lant har här upptagits efter Salberger (1959). Eftersom den förut-
sätter ett omkastningsfel och ett par ovanliga ljudbeteckningar, är den dock ganska osäker. 

 
Figur 21. Den geografiska spridningen av ristningar signerade av Gudfast i för-
hållande till de ristningar som Brate har attribuerat till honom (med undantag för 
U 1097). U 918 är den sten som Gudfast ristat efter sin son. 
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Beträffande den avslutande satsen accepterar Brate (1925:96) att det rör sig 
om en ristaruppgift och menar att Þialfi, på grund av skrivningen þelfi gente-
mot det mer vanliga þialfi, troligen avser samma person som den som på 
U 1052 Axlunda, Björklinge socken, omnämns »dels som biträdande ristare, 
dels bland dem, som läto resa stenen».294 Han påpekar dock att den senare 
stenen »bär prägeln av Ingulvs ristning» och att denne »nog är den verklige 
ristaren». 

Till ristaren »Tälve» vill Brate (1925:96 f.) på grund av överensstämmel-
ser i ornamentiken även föra de osignerade stenarna U 460, U 463 och 
U 1035.295 Enligt Wessén (i UR 4:65) uppvisar U 460 och U 463 »slående 
likheter med U 948», men han vill ogärna anta att Tjälve och Orökja är upp-
hovsmän till dessa tre stenar, utan antar att hioggu rúnaR här kanske kan stå 
för létu haggva rúnaR. Enligt Wessén (ibid.) uppvisar U 460 och U 463 
»många drag, som påminna om runmästaren Fot» och han finner det »sanno-
likt, att de – liksom i så fall också U 948 – ha utförts antingen av denne själv 
eller av en ristare som har stått honom mycket nära». Som stöd för detta 
antagande anförs även att den signerade U 945 visar att Fot har varit verk-
sam i Danmarks socken. Crocker (1982:268) antar att den avslutande satsen 
inte skall tolkas som en ristarsignatur, men han finner på grund av ortografin 
det omöjligt att »Fotr had any direct role in the production of the Falebro 
memorial» (Crocker 1982:269). Däremot menar han att ristaren måste ha 
känt till ristningarna U 455, U 460 och U 463. Crocker (1982:300) diskuterar 
också huruvida U 948 är ristad av Torgöt Fotsarve eller resultatet av ett sam-
arbete mellan denne och någon annan ristare, men utan att ge något definitivt 
svar i denna fråga.  

Att det finns ett tydligt samband mellan utformningen av ornamentiken på 
U 948 och de tre nämnda ristningarna – och då i första hand U 463 – är det 
knappast någon tvekan om, men samtidigt har U 948 flera avvikelser i detal-
jer som tyder på att ristaren här måste vara en annan. Som exempel kan näm-
nas utformningen av den spiralformiga avslutningen av runslingan och run-
djurets ihoprullade nos. I samma riktning talar de långsträckta och ganska 
smala runformerna (lägg t.ex. märke till den karakteristiska s-runan), som 
inte har någon motsvarighet på de tre nämnda stenarna eller i någon ristning 
signerad av Fot. Även ortografin på U 948 uppvisar tydliga avvikelser. Det 
räcker här med att nämna drag som R-runan som tecken för vokalljud i 
stRþinkr, skrivningen e för /æi/ i resa ræisa och au för /o:/ i aurikia 
Órøkia för att man skall avskriva Fot som upphovsman (jfr Crocker 
1982:269). Skrivningen iftR (eller eftR)296 med den obetonade vokalen obe-
tecknad har visserligen sina motsvarigheter i ristningar signerade av Torgöt 
                                                      
294 Enligt Brate förekommer namnet i »obruten form» bara i dessa ristningar. Till dessa kan 
dock numera även föras þelfi (nom.) på U 925, som var okänd för Brate. 
295 Dessa attribueringar accepteras utan vidare av Bergman (1948:185). 
296 På planschen (UR 4 pl. 15) är det senare ordet målat som eftR och enligt den senaste 
uppmålningen skall båda beläggen för detta ord läsas så (egen besiktning den 28 juni 2006). 
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Fotsarve (eftR U 308, U 746, […tr] U 958), men samtidigt verkar run-
formerna på U 948 främmande även för Torgöt (jfr även Crocker 1982:300). 

Slutsatsen måste således bli att stenen med all sannolikhet imiterar någon 
av runstenarna U 460 och U 463, men att varken Fot eller Torgöt är ristaren. 
Man bör därför räkna med en annars okänd ristare, vilket också är ett stöd 
för att den avslutande satsen Þialfi ok Órøkia hioggu rúnaR æftiR bróður sinn 
i första hand bör tolkas bokstavligt. Någon annan runsten som man skulle 
kunna attribuera till dessa ristare verkar dock inte finnas. I Samnordisk 
runtextdatabas har U 948 stilbestämts som Pr 4 (ca 1070–1100). 

9.2.8 Romund 
Romund är namngiven som ristare på Malstastenen (Hs 14) i Rogsta socken 
i Hälsingland, där han också uppträder som resare av stenen. Inskriften skall 
med de förslag till omläsning och omtolkning av inskriften som har fram-
förts av Peterson (1994, 2005, NRL art. Brísi, Lini) snarast läsas och tolkas 
på följande sätt: 

hrumunt rit... staina þinaftiR hikiulf- 5 brisa sun 5 in brisi uas lina sun : 
in lini uas unaR sun : in un ua...faksun i£n £ufaka þurisun | krua uas 
muþiR hikiulf... | in þa barlaf in þa kuþrun 5 | hrumunt hikiulfa sun faþi 
runaR þisaR : uiR sutum stin þina nur i balas...in : || kiulfiR uarþ um 
lanti þisu in þa nur i uika þrim bium in þa lanakr in þa fiþrasiu 
Hrómundr rétt[i] stæin(?) þenna æftiR Hé-Gylf[a] Brísa sun. En Brísi vas 
Lina(?) sunn. En Lini(?) vas UnaR sunn. En Unn va[s Ó]fæigs sunn. En 
ÓfæigR (vas) Þóris sunn. Gróa vas móðiR Hé-Gylf[a]. En þá barlaf. En þá 
Guðrun. Hrómundr Hé-Gylfa sunn fáði rúnaR þessaR. VíR sóttum stæin þenna 
norðr í Balas[tæ]in. GylfiR varð um landi þessu, en þá norðr í vega(?) þrím 
býum, en þá Lanangri, en þa Feðrasió. 
»Romund reste denna sten(?) efter Hä-Gylve, Brises son. Och Brise var 
Lines(?) son. Och Line(?) var Uns son. Och Un var Ofegs son. Och Ofeg var 
Tores son. Groa var Hä-Gylves moder. Och sedan barlaf. Och sedan 
Gudrun. Romund Hä-Gylves son skrev dessa runor. Vi fann denna sten 
norrut på Balsten. Gylve förvärvade detta land och sedan norrut tre byar, 
sedan Lönnånger och sedan Färdsjö.»297 

Romunds far, Hä-Gylve, har alltså förvärvat flera egendomar inom ett större 
område (se Brink 1994:154 ff.) och dessa bör efter hans död ha övergått i 
Romunds händer. På Malstastenen uppträder den senare som ensam resare, 
men på Sunnåstenen i samma socken (Hs 15) nämns även hans bröder Tor-
mund, Snärre och Un. Enligt Jansson (1985:28) är denna sten utförd av sam-
me ristare som Malstastenen, vilket betyder att Romund även här är upp-
hovsmannen. 

                                                      
297 Beträffande tolkningen av runföljden uika se Salberger 1993, Brink 1994:156, Peterson 
2005:302. 
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Båda stenarna är genomgående ristade med stavlösa runor och eftersom 
denna typ av runor förekommer på fler runstenar i trakten kan man inte ute-
sluta att Romund kan ha utfört någon av dessa. Tankarna går här i första 
hand till den försvunna Hs 8† i Hudiksvalls kyrka. Stenen tycks ha varit rest 
till minne av en man med namnet Un, som dock knappast kan ha varit iden-
tisk med Romunds bror, eftersom han på stenen uppges vara »Arinbjörns 
son». Av Hudiksvallsstenen har vi dock bara en uppteckning bevarad (se Pe-
terson 1994:239 fig. 10), vilket inte räcker för en attribuering. Dessutom vet 
vi genom runstenen vid Hälsingtuna kyrka (Hs 10) att det finns åtminstone 
ytterligare en namngiven ristare i trakten som använder stavlösa runor. 

Malstastenen har i Samnordisk runtextdatabas fått stilbestämningen Fp, Pr 
1–2, vilket beror på att rundjuret på framsidan avbildas i fågelperspektiv, 
medan de två fyrfotadjur som finns på smalsidan av stenen har profilsett 
huvud. På Sunnåstenen står runorna i två raka rader längs den ena kanten av 
stenen och den har följaktligen stilbestämts som Rak. 

9.2.9 Utvärdering 
Granskningen av de tio ovanstående runristarna har givit skiftande resultat. 
Vissa ristare som Brune, Röd-Balle, Sune och Romund tycks av det bevara-
de materialet att döma bara ha utfört ett fåtal stenar. I ett fall – Tjälve och 
Orökja – ser det ut som om den bevarade stenen skulle vara deras enda kän-
da verk. Andra ristare tycks däremot ha utfört runt ett tiotal ännu bevarade 
ristningar. Dessa siffror kan dock komma att öka, vilket bl.a. framgår av 
ristaren Torsten. Två av de stenar som kan attribueras till honom är nämligen 
funna efter publiceringen av UR, den ena så sent som 2002. Ett genomgå-
ende drag för dessa ristare är att deras ristningar påträffas inom ett relativt 
begränsat område. Beträffande Ulv i Borresta kan man dessutom konstatera 
att spridningsområdet i stort sett begränsas av de två gårdar, där han själv har 
haft relativt nära släktrelationer. Samma mönster upprepas för ristaren Tor-
sten, även om det här i stället rör sig om två gårdar som han själv måste ha 
varit ägare till. För Gudfast kan vi endast bestämma den plats, där han för-
modligen har varit bosatt, men hans två övriga signerade stenar finns i ett par 
närbelägna socknar och de ristningar som kan attribueras till honom ansluter 
nära till detta område. Spridningsmönstret hos Ärnfast ger en liknande bild. 

Det är också tydligt att några av de ovan nämnda runristarna måste ha 
varit synnerligen välbeställda. Det gäller främst Ulv i Borresta och Torsten, 
som båda har förvärvat rikedomar utomlands. Den senare har dessutom an-
vänt dessa medel för att köpa ytterligare en gård. Man kan också spekulera 
om det kan ha funnits något annat band mellan dessa ristare. En runsten vid 
Gådersta (U 364), som kan vara utförd av Torsten (se ovan), är nämligen rest 
av två personer som har identifierats med Ulv i Borrestas söner (se UR 
2:116) och en sten som attribuerats till Torsten (U Fv1975;169) finns Borre-
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stas ägor. Ytterligare en runristare med ett stort gårdsinnehav är Romund på 
Malstastenen i Hälsingland. 

En annan iakttagelse som kan göras är att några av de personer som upp-
träder som runristare också tycks ha anlitat andra personer för att utföra vissa 
ristningar. Det gäller t.ex. den runsten som Ulv i Borresta har låtit resa efter 
sin farbror Onäm (U 336), men också U 918, rest av Gudfast tillsammans 
med brodern Trond till minne av deras far. Man frågar sig varför en person 
som uppenbarligen varit runkunnig inte själv har utfört detta arbete. Möj-
ligen är förklaringen att dessa stenar föregår de stenar som Ulv respektive 
Gudfast själva har ristat. Detta skulle också kunna illustreras av Vs 15, där 
förslaget att stenens båda sidor kanske inte skall tillskrivas samme mästare 
får en del intressanta implikationer. Det ser nämligen ut som om Röd-Balle 
först uppträder som resare av stenen och att någon annan då har svarat för 
ristningen, men att han själv i ett senare skede har kompletterat minnesmär-
ket med en egen ristning på baksidan av stenen. Det borde i så fall vara 
under denna senare period som han har ristat Hassmyrastenen i Fläckebo 
(Vs 24). 

Dateringen av de nämnda ristarna är också intressant. Storbonden och 
utlandsfararen Ulv i Borresta måste ha verkat redan i början av 1000-talet 
och tillhör av allt att döma en av pionjärerna i detta landskap. Samma typ av 
ristare måste dock ha existerat i Mälardalen förhållandevis sent, vilket fram-
går av de ristningar som har signerats av t.ex. Brune, Röd-Balle, Torsten och 
inte minst Gudfast. Trots att flera s.k. professionella runristare har funnits att 
tillgå, har man även under den senare delen av 1000-talet tydligen fortsatt att 
rista runstenar inom den närmaste familjekretsen. 

9.3 Åsmund Kåresson 
Åsmund är en av Upplands mest produktiva runristare och han har satt sitt 
namn på 20 stenar, men har utfört minst lika många som är osignerade (se 
Thompson 1975:148 f.). I de hypotetiska ristargrupperna ovan har han räk-
nats till ristargrupp 4 tillsammans med Balle och Öpir. Spridningen av Ås-
munds signerade ristningar sträcker sig från området öster om Sigtuna till 
Gävletrakten i norr. Inom detta område kan man också iaktta en del tydliga 
koncentrationer. En sådan finns i Seminghundra härad inklusive den östra 
delen av Ärlinghundra, medan en annan i stort sett omfattar Hagunda härad i 
väster.298 En tredje koncentration finns i trakterna kring Uppsala.299 De in-
skrifter som har attribuerats till Åsmund ansluter i stort sett till detta sprid-
ningsmönster (se Figur 22). 

                                                      
298 Seminghundra hd: U 301, U 346†, U 356, U 368†, Ärlinghundra hd: U Fv1988;241, 
Lagunda hd: U 824, Hagunda hd: U 847, U 859, U 871, U 884. 
299 Uppsala: U 932, Vaksala hd: U 956, U 969, U 986†, Rasbo hd: U 998. 
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Som nämnts har Åsmund ofta tillskrivits en nyckelroll bland de uppländ-
ska runristarna. v. Friesen (1933:209) kallar honom exempelvis »den konst-
närlige banbrytaren för runstensornamentiken i Uppland» och han har också 
antagits ha utövat ett stort inflytande på andra runristare. Enligt Jansson 
(1969:498) är det »uppenbart» att Åsmund »har varit förebild för flera upp-
l[ändska] r[unristare]». Som en direkt efterföljare har v. Friesen (1933:210) 
omtalat ristaren Torfast, men anser att det även finns en förbindelselänk mel-
lan Åsmund och Fot när det gäller ornamentiken (v. Friesen 1933:217). 
Thompson (1975:148) menar att såväl Torfast som Ödmund är direkt influe-

 
 
Figur 22. Spridningen av Åsmunds ristningar enligt Thompson (1975:150). På 
denna karta saknas bl.a. den signerade U Fv1988;241 Rosersberg, Norrsunda 
socken. 
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rade av Åsmund, men att man också kan se influenser från hans ristningar på 
stenar av andra ristare. Slående är att det i huvudsak är ornamentiken hos 
Åsmund som har påverkat andra uppländska ristare.  

De flesta forskare har placerat Åsmunds verksamhet under första hälften 
av 1000-talet (se Thompson 1975:152 ff. med hänvisn.), vilket lätt kan före-
nas med hans banbrytande roll. Saken kompliceras dock av Gräslunds date-
ringar, där de flesta av hans ristningar har stilbestämts som Pr 3 eller Pr 4, 
vilket får till följd att han huvudsakligen skall ha verkat under den senare 
hälften av 1000-talet (Gräslund 1994:130). Även om det finns några Ås-
mundristningar som har stilbestämts som Pr 2, hamnar han i så fall i stort sett 
jämsides med ristaren Fot och till viss del också med Öpir. Som jag har häv-
dat i avsnitt 3.4.3 kan dock överlappningarna mellan de olika stilgrupperna 
vara ganska stora och detta utgör kanske inget större problem. Vad som dä-
remot blir märkligt, om man flyttar Åsmund framåt i tiden, är att hans skrift-
bruk på många sätt kommer att skilja sig från de antaget samtida ristarna.  

Denna diskrepans kan illustreras genom en översiktlig jämförelse med 
dels gruppen av oornerade runstenar, som tillhör de tidigaste stenarna i Upp-
land och måste föregå Åsmund, dels de signerade ristningarna av Fot och 
Öpir.300 Vad gäller runformer använder Åsmund i stort sett bara långkvist-
runor med undantag för runorna o, n och a som vanligtvis uppträder med 
ensidiga bistavar: Ê, N och ƒ (Thompson 1975:92 ff.). De oornerade stenarna 
är genomgående ristade med långkvistrunor, vilket även gäller Fots 
ristningar. Den enda skillnaden mellan dessa är att åsrunan i den förra grupp-
en vanligtvis har formen Ê (eller Ì), medan Fot använder o.301 Öpirs bruk 
påminner här mer om Åsmunds, men med ett mycket större inslag av o-, n- 
och a-runor med dubbelsidiga bistavar (Åhlén 1997:64 ff.). Dessutom an-
vänder han ibland kortkvistrunan T t. 

Åsmund har inga exempel på stungna runor och skiljer sig därigenom från 
de övriga. Redan på de oornerade stenarna är bruket av runorna y y, e e och 
g g fullt utbildat och stungna runor förekommer även hos Fot och Öpir. 

Också vad gäller bruket av skiljetecken skiljer sig Åsmund från de övriga. 
Han använder för det mesta ett kort lodrätt streck (Thompson 1975:99) och 
detta är i regel inte placerat mellan varje ord utan mellan avsnitt i texten på 
ett sätt som närmast kan jämföras med bruket på den ålderdomliga Kälve-
stenstenen i Östergötland (Ög 8). I de övriga grupperna finner man för det 
mesta skiljetecken mellan varje ord. Formerna är också annorlunda. På de 
oornerade stenarna och hos Fot förekommer företrädesvis kryssformiga 

                                                      
300 Denna sammanställning bygger dels på uppgifter hämtade från Stille (1992a), Thompson 
(1975), Crocker (1982) och Åhlén (1997), dels på en egen excerpering av beteckningar inom 
de nämnda ristningsgrupperna. Jfr även slutsatser i Williams (1990 passim), Lagman (1990 
passim) och Larsson (2002 passim). 
301 Även om åsrunan på de oornerade stenarna har ensidiga bistavar måste den här uppfattas 
som en del av långkvistsystemet och som en direkt utveckling av o-runan på Gørlevstenen 
(DR 239): A > Ê. 
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skiljetecken, medan Öpir gärna använder skiljetecken i form av en punkt 
eller ett kort snedställt streck (se vidare Åhlén 1997:111 ff.).  

En av Åsmunds egenheter är också att han låter bli att dubbelskriva en 
runa om ett ord slutar på samma runa som nästa ord börjar. Detta är som be-
kant ett mycket ålderdomligt drag som uppträder t.ex. på Rökstenen och som 
förmodligen delvis hänger ihop med frånvaron av skiljetecken. På de oorne-
rade stenarna finns endast ett exempel på en sådan dubbelläsning och här 
handlar det om den mycket ovanliga företeelsen att en runa skall dubbelläsas 
över skiljetecken: uk x us för ok Guðs (se Larsson 2006:59 f.). Hos Fot och 
Öpir finns inga belägg för dubbelläsning av runor. 

Åsmund framstår alltså i sitt runbruk som betydligt konservativare än 
både sina föregångare och sina efterföljare. Detta intryck förstärks av de 
mest utmärkande dragen i hans ortografi. Han använder alltid åsrunan för na-
salt [ã(:)] och återger /o(:)/ med u-runan. Detta överensstämmer med bruket 
på de oornerade stenarna, medan Fot och Öpir aldrig markerar nasalljud och 
för det mesta använder o för /o(:)/. I beteckningen av diftongen /æi/ växlar 
Åsmund i huvudsak mellan ai och i och har ungefär en jämn fördelning 
mellan dessa beteckningar. På de oornamenterade stenarna är /æi/ nästan 
alltid återgivet med monografen i, medan Fot och Öpir oftast har ai, men 
ibland även i. 

Beträffande beteckningen av palatalt /R/ har Åsmund i de allra flesta fall R 
när detta ljud följer efter vokal, men däremot alltid r efter (icke-dental) 
konsonant (Thompson 1975:100, Larsson 2002:165). Han skiljer sig här från 
de oornerade stenarna som för det mesta har R-runan i båda positionerna. 
Bruket hos Fot överensstämmer med Åsmunds, medan Öpir växlar mellan R 
och r efter vokal och dessutom ger flera exempel på bortfall av /R/ (Åhlén 
1997:102 ff., Larsson 2002:165 f.). 

Initialt /h/ är alltid markerat hos Åsmund (Thompson 1975:99 f.), vilket 
också är fallet hos Fot. På de oornerade stenarna saknas däremot markering 
för detta ljud i ungefär tre fjärdedelar av beläggen, medan Öpir låter ljudet 
vara obetecknat i ungefär hälften av fallen (se Åhlén 1997:104 ff.). Märkligt 
nog markerar Åsmund också /h/ i ljudförbindelsen /hr/ (rhuþilfaR HróðælfaR 
U 824, [hrafn] Hrafn U 1144), vilket helt saknar motsvarigheter i de andra 
grupperna.302 Slutligen måste också nämnas att han nästan alltid använder 
skrivningen h för den frikativa allofonen [γ] av /g/ (jfr Thompson 1975:99). 
Detta bruk har inga motsvarigheter på de oornerade stenarna eller hos Fot, 
men förekommer hos Öpir vid sidan av k och g (Åhlén 1997:100). 

Även i sin ortografi framstår alltså Åsmund som en särling. Ibland öve-
rensstämmer hans bruk med de oornerade stenarna, samtidigt som han också 
ger exempel på uppenbara nymodigheter som skrivningen h för [γ]. Han har 

                                                      
302 Tyvärr finns inga exempel på denna ljudförbindelse på de oornamenterade stenarna, men 
Fot har ack. rolif (U 464), nom. rulaifR för Hró(ð)læifR (U 678) och Öpir använder skriv-
ningen nom. roþelfr för HróðælfR (Sö 308). 
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också en del egenheter i stavningen av vissa ord. Exempelvis använder han 
ofta skrivningen abtiR för prep. æftiR (Thompson 1975:99). En skrivning 
med b i detta ord förekommer inte alls i de tre andra inskriftsgrupperna och 
är i övrigt ovanlig i Uppland.303 Även i ordvalet finns en del originella drag, 
som t.ex. marka i ristarformeln, liksom användningen av verbet rétta i resar-
formeln. Det senare verbet förekommer aldrig på de oornerade stenarna eller 
hos Fot, som i stället har böjningsformer av ræisa. Öpir använder också före-
trädesvis ræisa, men i enstaka fall rétta. Däremot förekommer detta verb hos 
flera mindre produktiva ristare, vilket som Palm (1992:207) har föreslagit 
kan bero på att Åsmund i detta fall har blivit stilbildande. 

Med tanke på det inflytande som tidigare forskare menar att Åsmund har 
utövat på den uppländska runstenstraditionen kan det vara intressant att jäm-
föra några av de lokalbundna ristare som har behandlats i föregående avsnitt 
med honom.  

Ulv i Borresta utgör den tidigaste ristaren som här har behandlats och 
hans bruk av runformer och ortografi är i stort sett identisk med det man fin-
ner på de oornamenterade runstenarna i samma område. Något inflytande 
från Åsmund går inte att iaktta, vilket förmodligen beror på att Ulv tillhör en 
tidigare generation. Det senare framgår inte minst av att Åsmund har svarat 
för de stenar som är resta till hans minne.  

Hur Sune förhåller sig tidsmässigt till Åsmund är oklart, men hans två 
stenar befinner sig i Lunda socken, där Åsmund också har varit verksam. 
Sune använder genomgående långkvistrunor och åsrunan har alltid den rela-
tivt ovanliga formen É. Som skiljetecken använder han en enkel punkt i regel 
mellan varje ord. Samtidigt ger hans inskrifter ett par exempel på att runor 
skall dubbelläsas, dock inte över skiljetecken. Ortografiskt har Sune också 
en del särdrag. Han betecknar /o(:)/ med o-runan och återger diftongen /æi/ 
med monografen a. För /R/ efter vokal har de två inskrifterna bara exempel 
på skrivningen R. Som tecken för [γ] använder han genomgående h-runan. 
På lexikal nivå kan man lägga märke till att Sune på båda stenarna använder 
preteritumformen av verbet rétta (riti). Han delar alltså endast ett fåtal drag 
med Åsmund, nämligen det ovanliga bruket med dubbelläsning av runor 
samt beteckningen för [γ]. I likhet med denne använder han dessutom verbet 
rétta, men i preteritum och inte omskrivet med hjälpverb. 

Hos ristaren Ärnfast finner man däremot inget som direkt erinrar om 
Åsmunds ornamentik eller skrivvanor. Han använder nästan genomgående 
långkvistrunor, där o-runan för det mesta har formen o. Hans þ-runa har ofta 
formen î och skiljetecknen är nästan alltid kolonformiga (:) och i regel 
placerade mellan varje ord. Ärnfast använder o för att markera /o(:)/ och 
tecknar för det mesta diftongen /æi/ med digrafen ai. I resarformeln använ-
der han aldrig rétta, men däremot gärna ræisa. Crocker (1982:311 f.) har 

                                                      
303 I inskrifter som inte har associerats med Åsmund förekommer det endast i åtta fall: U 30, 
U 59, U 700, U 715, U 1101†, U 1138, U 1146, U Fv1959;250.  
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associerat Ärnfast med ristaren Fot och de delar uppenbarligen en del drag, 
men inte så att man kan tala om ett direkt inflytande. Ärnfast har dessutom i 
huvudsak varit verksam på Mälaröarna, där det egentligen inte finns några 
riktigt säkra spår av Fot som ristare.304 

Annorlunda förhåller det sig med ristaren Torsten. Som tidigare nämnts 
finns här flera ornamentala likheter som tyder på att denne avsiktligt har 
imiterat stenar av Åsmunds hand, och man kan även iaktta en del likheter på 
skriftnivå. Visserligen använder Torsten genomgående långkvistrunor, men 
han är liksom Åsmund ganska sparsam med skiljetecken. Dessutom finns i 
hans inskrifter exempel på att runor skall dubbelläsas som kiarþif x tiR för 
gærði æftiR och aukaubti för ok køypti (U 209). Torsten använder aldrig o-
runan, utan återger /o(:)/ genomgående med u, och som tecken för /æi/ finner 
man i regel digrafen ai. Beträffande /R/ har han R efter vokal, medan r före-
kommer (ett par gånger) efter icke-dental konsonant. Runan h används för 
[γ], och han gör bara undantagsvis bruk av stungna runor. På de stenar som 
kan attribueras till honom finner man också flera gånger verbet rétta. Det 
verkar alltså som om Torsten är beroende av Åsmund på flera nivåer. 

Slutligen bör också nämnas Gudfast, som ju har verkat nordväst om Upp-
sala, men strax utanför de områden där man finner Åsmunds ristningar. Gud-
fast uppvisar ett ganska originellt bruk av runor. I de signerade ristningarna 
har runorna þ och o alltid formen î och o. Runorna a och t är också av lång-
kvisttyp, medan n alltid har kortkvistformen N. Han använder skiljetecken i 
stort sett mellan varje ord och på den bäst bevarade stenen (U 918) är de 
korsformiga (+). Gudfast har både u och o som tecken för /o(:)/. Det mest 
utmärkande draget i ortografin är att han genomgående har tecknat diftongen 
/æi/ med monografen e. Detta bruk överensstämmer med ristaren Tord, som 
har signerat den runsten, som Gudfast tycks ha rest efter sin far (U 919). För-
modligen har diftongen /æi/ varit monoftongerad till /e:/ i båda dessa ristares 
språk. Beträffande /R/ har Gudfast R efter vokal, medan skrivningen r 
uppträder efter icke-dental konsonant. På U 1116† används verbet rétta i 
resarformeln, men annars finns det inget som antyder något inflytande från 
Åsmunds ristningar. Detta är å andra sidan inte så konstigt, eftersom Gud-
fasts verksamhet bör vara senare än Åsmunds. 

Jämförelsen mellan de ovanstående fem ristarna och Åsmund ger vid han-
den att en av dem, Torsten, har anknutit till Åsmunds bruk på flera nivåer, 
medan Sune bara delar några få drag. Ristaren Ärnfast tycks däremot vara 
helt opåverkad av Åsmunds ristningskonst. Det senare beror troligen på att 
han har varit bosatt utanför Åsmunds egentliga verksamhetsområde. För 
Gudfast har avståndet däremot varit obetydligt, men här är det endast på 
                                                      
304 Ett möjligt exempel är den förstörda U 12†, som erinrar om U 86, vilken kan vara utförd 
av Fot (se Källström 1999:42 f., jfr även Stille 1999:168 not 14). Möjligen skulle man också 
kunna jämföra U 17 med den av Fot signerade U 464. Däremot har Fot förmodligen varit 
verksam i Spånga socken, där han har svarat för U 62 och troligen också den fragmentariskt 
bevarade U Fv1953;268 (Axelson 1993:28 f., 38 med hänvisn.). 
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lexikal nivå som man eventuellt kan spåra ett inflytande. Kanske har Gudfast 
verkat för sent för att ha anledning att ta upp drag från Åsmunds ristningar. 
Samtidigt bör man framhålla den stora variation som man finner hos de fem 
lokalbundna ristarna. Detta gäller såväl valet av runformer och skiljetecken 
som beteckningarna för olika ljud. 

Givetvis består materialet som har redovisats ovan bara av ett fåtal av 
Upplands många namngivna runristare, men en översiktlig granskning visar 
att det vid sidan av Torsten och de tidigare nämnda ristarna Torfast och 
Ödmund, är svårt att finna tydliga exempel på uppländska ristare som har 
anslutit till Åsmunds egenartade skriftbruk.305 Annorlunda ser det ut om man 
vänder blickarna norrut. Här har redan v. Friesen (1920:376) gjort en intres-
sant iakttagelse beträffande Åsmund:  

Hans egendomliga ortografi och runformer återfinna vi på runstenar – 
visserligen icke huggna av honom men sannolikt av honom planerade, 
åtminstone vad själva inskriften angår – i Hälsingland (Hudiksvallstrakten), 
Medelpad och Jämtland (Frösön). 

Som ett särskilt tydligt exempel nämner v. Friesen (1934:43 f.) runstenen vid 
Attmars kyrka (M 5) i Medelpad (Figur 23), som om man undantar hugg-
ningstekniken nästan på samtliga nivåer överensstämmer med den sten som 
Åsmund har signerat vid Järvsta i Valbo socken i Gästrikland (Gs 11, se 
omslagets framsida). Inskriften på Attmarsstenen lyder: 

hokun lit rita ' stin þinobtiR skukna bruþur sin auk abti- alþruþi muþur 
sino kuþ hialbi þiRa salu aukuþ muþiR 
Hákon lét rétta stæin þenna æftiR Skygna, bróður sinn, ok æftiR Alþrúði, 
móður sína. Guð hialpi þæiRa sálu ok Guð(s) móðiR. 
»Håkon lät resa denna sten efter Skygne, sin broder, och efter Altrud, sin 
moder. Gud hjälpe deras själ, och Guds moder.» 

v. Friesen anser att denna sten måste ha ett samband med Åsmunds rist-
ningskonst och han tänker sig t.o.m. att den norrländske ristaren i samband 
med Distingsmarknaden i Uppsala »av Asmund skaffat sig ett utkast till en 
önskad minnessten av samma art som då var modern i Uppland» (v. Friesen 
1934:46).  

Liknade influenser räknar v. Friesen också med på Frösöstenen i Jämtland 
(J RS1928;66), på Hs 11 vid Högs kyrka i Hälsingland och på M 1 vid Nol-
by i Njurunda socken i Medelpad. Beträffande den första framhåller han att 
»[e]n blick på runformer och stavning förvissar varje kännare om att de utgå 

                                                      
305 Ett exempel finns dock i en grupp av tre stenar (Sö 288, U 30 och U 461) som av ornamen-
tala skäl bör vara utförda av en och samme anonyme ristare. Runformerna tillhör visserligen 
långkvisttypen, men inskrifterna innehåller mycket få skiljetecken och i två fall finns också 
exempel på dubbelläsning av runor. Dessutom har ett par av dessa den ovanliga skrivningen 
med b-runa i prep. æftiR (ibtiR resp. ebtiR). Åsrunan förekommer inte, utan u-runan används 
för att markera /o(:)/. 
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från Asmunds skola» (v. Friesen 1934:47). Här finner man just de drag som 
annars är sällsynta i Uppland, men vanliga hos Åsmund. Skiljetecken före-
kommer sällan och endast mellan avsnitt i texten och har då ofta formen av 
ett kort lodrätt streck, stungna runor saknas nästan helt, åsrunan står ofta för 
nasalt [ã(:)], /h/ är bevarat i förbindelsen /hr/ och utelämnas aldrig i uddljud, 
prep. æftiR skrivs inte sällan med b etc.  

 
Figur 23. Runstenen M 5 vid Attmars kyrka i Medelpad. Foto M. Källström 2006. 
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Egentligen är det högst märkligt att Åsmund skall ha utövat detta starka 
inflytande på skriftbruket i de norrländska landskapen, medan hans påverkan 
i Uppland i detta avseende har varit närmast obefintlig, undantaget ornamen-
tiken och kanske bruket av verbet rétta i resarformeln. Frågan är om man 
skulle kunna vända på resonemanget och anta att Åsmunds bruk är sprunget 
ur en skrifttradition som har varit förankrad i Hälsingland och Medelpad, 
och att det är han som har tagit denna skriftkonvention till Uppland i stället 
för tvärt om. En sådan tanke kan kanske verka djärv, men det finns en hel del 
egenheter hos Åsmund som i så fall skulle kunna förklaras, bl.a. den märk-
liga motsättningen mellan hans banbrytande ornamentik och den på flera sätt 
ålderdomliga ortografin. Man frågar sig t.ex. varför han inte använder stung-
na runor, när dessa förekommer tämligen rikligt redan på de oornerade run-
stenarna i Uppland eller varför han alltid markerar /h/ i uddljud, fastän redan 
inskrifterna på de oornamenterade stenarna visar att uttalet med bortfall av 
/h/ måste ha varit utbrett i den uppländska dialekten.  

Man bör här också uppmärksamma ett antal drag som har framkommit 
tidigare i denna undersökning. De av Åsmunds signerade ristningar, som en-
ligt Gräslunds typologi är de äldsta, dvs. tillhör Pr 2, finns alla i Gästrikland 
eller i norra Uppland. Om kronologin stämmer bör alltså Åsmund ha börjat 
sin verksamhet i detta område och inte i Uppsalatrakten som t.ex. v. Friesen 
(1933:206) verkar ha tagit för givet. Två av de nordligaste stenarna (U 1149 
och Gs 13) är dessutom också signerade av en ristare Sven, vars namn i båda 
fallen föregår Åsmunds (se Tabell 21 i avsnitt 7.1). Det ligger här nära till 
hands att anta att denne Sven har varit hans läromästare, vilket f.ö. redan 
Thompson (1975:160) har föreslagit. Verbet i ristarformeln utgörs i de äldsta 
inskrifterna genomgående av marka, vilket också är det verb som används av 
de flesta namngivna norrländska runristare. Först i ristningar tillhörande 
senare stilgrupper börjar Åsmund även använda rísta och haggva i detta 
sammanhang. På den nordligaste stenen (Gs 11) omnämner han sig också 
som Kára sunn, medan det andra exemplet finns på U 956 Vedyxa i 
Danmarks socken utanför Uppsala. Den senare har visserligen i Samnordisk 
runtextdatabas stilbestämts som Pr 3, men borde av ornamentala skäl 
egentligen tillhöra Pr 2. Bruket att tillfoga fadersnamn till ett huvudnamn är 
som nämnts ovanligt i de uppländska runinskrifterna, men ganska väl styrkt i 
de norrländska landskapen.  

Till detta kan läggas ett par ovanliga runformer som uppträder på de två 
sistnämnda stenarna. På Gs 11 utgörs samtliga tre b-runor av vändrunor och 
på U 956 är runan þ i ordet þino bakvänd. Mig veterligen är detta de enda 
gånger som dessa runor uppträder som vändrunor i Åsmunds ristningar. 
Märkligt nog är det inte särskilt ovanligt att vissa tecken regelbundet upp-
träder som vändrunor i Medelpad, t.ex. þ-runan på M 3, M 6, M 8 och M 11 
eller runorna f och k på M 15. Här verkar det betydligt rimligare att det är 
Åsmund som har varit bekant med dessa varianter från Medelpad, än att de 
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medelpadska ristarna skulle ha hämtat just detta drag från Gs 11 eller U 956. 
I så fall måste de ha varit ytterst uppmärksamma på detaljer. 

Det måste också nämnas att Åsmund vid sidan av de säkert signerade 
stenarna också har utfört andra runstenar i Gästrikland. En sådan är Lundste-
nen i Valbo socken (Gs 12). Dessutom kan han vara upphovsman till Gs 18 
Björke, Hille socken, som dock endast är känd genom några mindre frag-
ment (se GsR:183). Till Åsmunds ristningar bör också räknas Gs 21, som 
hittades vid skogsplantering på 1920-talet vid Axmar i Hamrånge socken (se 
Figur 24). Fragmentet har aldrig tidigare associerats med Åsmund, men bär 
flera av hans kännemärken.306 Det intressantaste är dock att fyndplatsen lig-
ger vid kusten på nordsidan av Sundsmarsnäset i den nordöstra delen av 
landskapet, bara några kilometer från gränsen till Hälsingland (se karta i 
GsR:8). Att detta måste ha varit en plats av stor betydelse framgår inte minst 
                                                      
306 Av inskriften återstår endast runorna …-btiR uik-…, men man noterar stavningen av 
prepositionen æftiR och att skiljetecknet saknas mellan orden. Förutom runslingan har även ett 
stycke av rundjurets svans med en del av svansfliken bevarats. Av den bevarade delen kan 
man se att svansen har haft samma karakteristiska form som på t.ex. U 356 och U 956 eller på 
attribuerade stenar som U 343†, U 357 och U 1145. Runformerna stämmer också med 
Åsmunds. 

 
Figur 24. Fragmentet Gs 21 Axmar, Sundsmarnäset, Hamrånge socken. Foto E. 
Cornelius (ATA). 
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av att den enda storhögen i Gästrikland finns just i Axmar där den har ett 
exponerat läge ut mot havet (Broberg 1990:118 med hänvisn.). 

Visserligen är det ovanstående endast en samling av indicier, men en tolk-
ning av Åsmund som norrlänning skulle kunna förklara de stora skillnaderna 
mellan hans skriftbruk och det man finner hos de övriga uppländska run-
ristarna. Man kanske inte heller skall betrakta den tidigare nämnda Attmars-
stenen (M 5) som utförd av en anonym norrländsk ristare efter ett utkast av 
Åsmund, utan det är lika möjligt att det rör sig om något av hans första egna 
verk.307 

9.4 Slutsatser 
I detta kapitel har jag behandlat de vikingatida inskrifter som ger direkta 
belägg på en relation mellan runristaren och hans uppdragsgivare. Även om 
materialet är ganska sparsmakat ger det ändå en bild av några av de ristar-
kategorier som har existerat under perioden. Bäst styrkt är att ristaren själv 
har ingått i den familjekrets som låter resa runstenen. Förmodligen har detta 
förekommit redan under tidig vikingatid med Varin i Rök, men de flesta av 
exemplen tillhör 1000-talet. Detta visar att denna typ av ristare förmodligen 
har existerat under hela vikingatiden. Intressant är att flera helt säkra belägg 
finns i norra Uppland och att dessa ristare arbetar i de sena stilgrupperna Pr 4 
och Pr 5. Här kan särskilt nämnas Örik på U 887 och Gudfast på U 918. Des-
sa ristare måste följaktligen ha varit samtida med de mest produktiva av de 
s.k. professionella runristarna.  

Att en runristare har varit underställd en annan person är svårast att be-
lägga. Helt säkert föreligger detta endast i DR 209 Glavendrup, som omtalar 
att Sote har ristat runorna æft dróttin sinn. Att den person som han kallar 
»sin herre» har varit en uppburen person framgår inte minst av de många 
attribut som följer efter dennes namn på stenen. Bl.a. står det helt klart att 
han har burit titeln goði och dessutom betecknats som en »hedervärd þegn» 
(se Lerche Nielsen 1998b:196 f.). Redan Wimmer antog att Sote på DR 209 
kunde avse samma person som på Rønningestenen (DR 202) uppträder som 
stenresare: Sóti satti stæin þannsi æft Æilæif, bróður sinn, sun Ásgauts 
Rauðumskialda »Sote satte denna sten efter Elev, sin broder, son till Åsgöt 
med den röda skölden». Faderns binamn har uppmärksammats av Thomas 

                                                      
307 M 5 är rest av Håkon efter bl.a. hans moder Altrud. Detta ovanliga namn återfinns även på 
M 3 Berga, Njurunda socken, där en Alþrúðr uppträder som resare. Som Torbjörn Elverheim 
(i e-post den 19 januari 2007) har påpekat för mig är det möjligt att det rör sig om samma 
kvinna (se också Hellbom 1994:78) och M 3 måste i så fall vara den äldre stenen. Det bör 
noteras att denna inskrift både ger exempel på bakvända þ-runor och flera av de skriftdrag 
som man brukar uppfatta som typiska för Åsmund (dubbelläsning av runor, skrivningen 
abtiR, h som tecken för [γ], verbet rétta). Dessa egenheter kan alltså ha funnits i den lokala 
skriftmiljön redan innan Attmarsstenen (M 5) restes. 
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Birkmann (1995:383) som menar att det »dürfte auf einen Krieger oder Wür-
denträger hinweisen, auf einen direkten oder indirekten Dienstmann des 
Königshauses». Han menar att detta visar att inte bara uppdragsgivaren, utan 
också runristaren under den andra hälften av 900-talet räknades »[zu] der 
Aristokratie/Oberschicht» och tillägger (ibid.) att »die Einordnung als ’ser-
vant or subordinate’ bei Moltke […] halte ich für sprachlich nicht glück-
lich». Birkmann läser nog in lite för mycket i faderns binamn. Även om 
namnet syftar på att Åsgöt har ägt en rödmålad sköld eller till och med är 
»en betegnelse for hans krigerske sind», som Wimmer (i DRM 2:400) har 
tänkt sig, är steget ganska långt till att göra honom till en kunglig krigare och 
placera hans son i en aristokrati. Däremot är det fullt möjligt att tänka sig 
Sote som en fri man, som har ingått i en hövdings hird eller följe, vilket 
uppenbarligen är det som Moltke (1985:314) har tänkt sig. 

Förmodligen ger även inskriften på DR 26, som Ravnunga-Tove har ristat 
efter »sin drottning» Tyrvi (Tyra), ett exempel på ett liknande förhållande, 
men där den överordnade har varit en kvinna. Frågan är dock om hon skall 
identifieras med kung Gorms gemål eller om det rör sig om någon annan 
»husfru» i en upphöjd position. Lerche Nielsen (2005:19) har fäst uppmärk-
samheten på runstenen DR 40 Randbøl Hede, som är rest av en Tófi bryti 
efter hans hustru Torgunn. Enligt Lerche Nielsen (2005:20) kan de båda Tófi 
formellt vara identiska, men han menar att detta »er umuligt at sandsynlig-
gøre nærmere». Däremot menar han att Randbølstenens bryte kan användas 
för att illustrera maktförhållandena i trakten av Jelling under senvikingatiden 
(ibid.): 

Jelling-dynastiet har samlet riget, sådan som Harald proklamerer på den store 
Jelling-sten, DR 42. Det forekommer rimeligt at antage, at Jellingkongerne 
har haft bryder til at styre oplandet, og det er sikkert, at alle på Randbøl hede 
har været klar over, hvis bryde stenrejseren Tue har været. 

Tilsvarende mener jeg, at Ravnunge-Tues runesten kan ses i dette lys, 
nemlig som en afspejling af den magt, der udgik fra Jelling. Om Ravnunge-
Tue ligefrem var bryde, er ren spekulation. 

 
Förutom de ovanstående två exemplen måste man räkna med att denna typ 
av relation mellan runristaren och beställaren också kan ha förekommit i 
andra fall, även om det inte har fått något direkt uttryck i texten. Exempelvis 
har Marstrander (1951:30) antagit att runristaren Åver på DR 190 Helnæs 
har stått i samma förhållande till stenresaren Roulv som Sote har gjort till 
»sin herre» Alle på DR 209. Både Roulv och Alle omnämns nämligen med 
titeln goði ’gode’. Texten på DR 190 ger dock egentligen ingen täckning för 
detta antagande, eftersom ristarformeln i slutet av inskriften endast omnäm-
ner att ÁvæiRR fáði »Åver ristade». Åver har dock signerat ytterligare en sten, 
nämligen DR 192 Flemløse 1, som är tillägnad den tidigare nämnde Roulv 
och rest av hans söner. Åver har alltså ristat runstenar åt två olika genera-
tioner av samma familj och har rimligtvis haft en särskild anknytning till 
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dessa personer. Antingen har det funnits en släktrelation eller också har han 
verkligen varit en underordnad som Marstrander har förutsatt.308  

De konkreta beläggen för att en ristare inte har haft någon annan relation 
till uppdragsgivaren än uppdraget att rista runstenen är mycket få, men 
troligen får man väl räkna med att huvuddelen av de ristare som är kända 
från mer än ett fåtal inskrifter har tillhört denna kategori. Hit skall man 
troligen också räkna de mycket fåtaliga inskrifter som bär en formulering av 
typen Holmdórr(?) bað Øpi rísta rúnaR þessaR (U 544). Som har framgått av 
utredningen i avsnitt 9.1.2 är det dock svårt att avgöra vad denna formule-
ring egentligen står för. 

Jag har också ägnat ett visst utrymme åt en av de mest produktiva 
runristarna i Uppland, nämligen Åsmund Kåresson. Denne antas ofta ha 
spelat en nyckelroll inom den uppländska runstenstraditionen. Märkligt nog 
verkar hans inflytande vid en närmare granskning i huvudsak handla om 
ristningarnas ornamentik, medan hans skriftbruk har fått få efterföljare i 
Uppland. Bland de lokalbundna ristare som jag särskilt har granskat är det 
endast hos Torsten som man kan anta ett sådant inflytande. Däremot har 
dessa egenheter mycket goda motsvarigheter hos runristarna i de norrländska 
landskapen. Här har man tidigare ofta räknat med ett starkt inflytande från 
Åsmund, fast det egentligen är betydligt troligare att man skall vända på 
resonemanget och i stället anta att Åsmund stammar från en skriftmiljö som 
har utbildats i Hälsingland och Medelpad. Denna iakttagelse kan få ganska 
betydande konsekvenser för hur man skall se på de senvikingatida run-
stenarna som källor för det lokala språkbruket, men kan också förändra 
bilden av hur runstensseden egentligen introducerades i landskapet Uppland. 
Detta får jag anledning att återkomma till i nästa kapitel. 

 

                                                      
308 Till samma familj brukar man även föra ytterligare ett par runstenar på Fyn, DR 193 
Flemløse 2 och DR 189† Avnslev. På DR 193 består inskriften endast av namnet HróulfR i 
nominativ samt den otolkade runföljden sis, medan den förlorade DR 189† har innehållit en 
längre minnesinskrift. Om texten är rätt restituerad i DR har Roulv även här uppträtt som 
resare och Åver har antagits vara ristaren fastän signatur saknas (se DR:933). Det senare går 
dock inte att avgöra med utgångspunkt i de avbildningar som är kända. Det märkligaste med 
denna sten är att den befinner sig på östkusten av Fyn, mer än 40 km från de övriga, vilket ger 
en antydan om storleken på det område som Roulv bör ha haft inflytande över. 
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10  Avslutande diskussion 

I de föregående kapitlen har jag behandlat olika aspekter av den vikingatida 
runristaren med utgångspunkt från den information som finns i ristarform-
lerna. Vår kunskap om ristarna är i hög grad beroende av monumentinskrif-
terna, eftersom dessa bidrar med den allra största andelen av ristarformler. 
Under äldre vikingatid är visserligen dessa relativt sällsynta och många 
gånger fragmentariska, men påfallande ofta ger runristaren sig till känna. 
Kanske beror detta på att skrivkunnigheten ännu var ganska begränsad och 
därför åtnjöt en speciell prestige. När den egentliga vågen av runstensresan-
de inleds under 900-talet i Danmark finner man inledningsvis enstaka namn-
givna runristare som Sote på Glavendrupstenen (DR 209) och Ravnunga-
Tove på Læborgstenen (DR 26). Båda dessa tycks av inskrifterna att döma 
ha varit underordnade sina uppdragsgivare. Annars är det danska runmateria-
let till stora delar anonymt. Detsamma gäller de runstenar som restes i Syd-
sverige och som har flera beröringspunkter med det danska materialet. Väs-
tergötland och Småland har exempelvis endast tre helt säkra ristarformler 
vardera från yngre vikingatid. Det är svårt att ge någon bra förklaring till 
detta. Kanske beror det på att runristaren ofta var identisk med någon av run-
stensresarna och att det därför ansågs onödigt att särskilt nämna vem som 
hade ristat runorna. Först när runstensresarseden har nått Södermanland och 
Mälardalen blir uppgifterna om runristaren mer frekventa. 

Som nämnts tidigare utgör etableringen av runstenstraditionen i Mälarda-
len och framför allt i landskapet Uppland ett speciellt problemkomplex. De 
flesta av de uppländska runstenarna tycks ha rests under en kort och mycket 
intensiv period. Tidigare har man ofta räknat med att denna inleddes redan i 
slutet av 900-talet, men det finns skäl att skjuta denna tidpunkt ett par år-
tionden in på 1000-talet. Den äldsta gruppen utgörs här av de oornerade ste-
narna som är tydligt knutna till den östra delen av landskapet (se Figur 25). 
Liksom många av runstenarna i Danmark och Sydsverige från samma tid är 
de helt anonyma. Ungefär samtidigt dyker dock en av de första namngivna 
runristarna upp, nämligen Ulv i Borresta, som i stort sett följer samma 
skriftkonvention som tillämpas på de oornerade stenarna, men som skapar de 
första ansatserna till runstensornamentik i området. Spridningen av de 
ristningar som kan tillskrivas Ulv visar att han verkade inom ett ganska 
begränsat område i nära anslutning till den plats där han själv var bosatt. 
Detta scenario skiljer sig inte nämnvärt från den bild som tidigare har 
tecknats av v. Friesen och Wessén. Enligt dessa skall den vidare utveckling-
en av den uppländska runstenskonsten till stora delar ha bestämts av Åsmund 
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Kåressons ristarverksamhet. Det kan knappast förnekas att Åsmunds rist-
ningar har efterliknats av andra vad gäller det ornamentala utförandet och att 
han måste ha varit av stor betydelse för t.ex. ristaren Fot. Både v. Friesen 
och Wessén utgår dock från att Åsmund har börjat sin verksamhet redan 
omkring 1020, vilket är svårt att förena med Gräslunds stildateringar. Följer 
man dessa kan han visserligen mycket väl ha utfört sina äldsta ristningar 
redan under den första hälften av 1000-talet, men huvuddelen av hans verk-
samhet bör ligga under en senare period. Detta stämmer ganska bra om man 
antar att de oornerade runstenarna i Attundaland har tillkommit först i början 
av 1000-talet och i vissa fall kanske så sent som efter 1020. 

En svårighet med Åsmund, som tidigare inte tycks ha uppmärksammats i 
någon större utsträckning, är hur hans egenartade och i flera avseenden 
ålderdomliga skriftkonvention förhåller sig till bruket hos antaget samtida 
ristare i Uppland. Så länge man placerade honom i 1000-talets första hälft 
kunde dessa egenheter kanske accepteras, men med en förskjutning av hans 
verksamhet framåt i tiden blir den alltmer besvärande. Med antagandet om 
att han är sprungen ur en norrländsk skriftmiljö kan man ge denna mot-
sättning en rimlig förklaring.  

Runstenarna i de norrländska kustlandskapen (inklusive Gästrikland) har i 
regel en förhållandevis enkel ornamentik som gör ett ålderdomligt intryck. 
Följer man Gräslunds typologi, bör också huvuddelen av dessa stenar ha 
rests under den första hälften av 1000-talet. Bruket av runformer är dessutom 
mycket mer varierat än det man finner i Mälarlandskapen vid samma tid. I 
det sörmländska runstensmaterialet dominerar långkvistrunorna och samma 
variant används undantagslöst på de oornerade runstenarna i Uppland.309 På 
runstenarna i Hälsingland och Medelpad finner man däremot ett stort inslag 
av kortkvistrunorna n, a och t, men också av stavlösa runor. Det är inte 
omöjligt att skriftbruket på runstenarna i detta område ligger mycket när-
mare ett mer praktiskt bruk av runor på annat material (företrädesvis trä) och 
att denna skrifttradition har sin föregångare i de principer som tillämpas på 
Forsaringen (Hs 7).310 I jämförelse med inskrifterna på de oornerade stenarna 
i östra Uppland, som ansluter nära till bruket på sina antagna danska före-
bilder, framstår de norrländska runmästarna som rätt konservativa. Samtidigt 
måste det framhållas att dessa inskrifter också innehåller en novation som 
nästan helt saknas i inskrifterna söder om Mälardalen, nämligen h-runan som 
tecken för [γ].311 
                                                      
309 Från Södemanland finns två vikingatida futharkinskrifter på lösföremål (Sö 379, Sö 
Fv1981;197). Den senare består enbart av långkvistrunor och detsamma kan också ha varit 
fallet med Sö 379, som dock är defekt. 
310 En antydan om att man inom det nordsvenska området har utfört inskrifter i annat material 
än sten utgör förekomsten av de avancerade knutrunorna på Gs 15 Ovansjö prästgård. Dessa 
måste på grund av sin komplexitet i första hand ha varit avsedda för trä. 
311 I Danmark finns t.ex. endast ett enda vikingatida exempel på denna skrivning (ack. ufah 
Ofag på DR 138 Suldrup 2 på Nordjylland) och runinskrifterna i de sydligare svenska land-
skapen kan bara uppvisa spridda belägg: Småland (Sm 1, Sm 35, Sm 60, Sm 132), Öland (Öl 
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Om mina antaganden är riktiga, har Åsmund alltså börjat sin egentliga 
verksamhet i Gästrikland, där han förmodligen har varit medhjälpare till en 
ristare med namnet Sven. Om den senare känner vi inget mer än att han till-
sammans med Åsmund har utfört Gs 13 och U 1149. Enligt Thompson 
(1975:112f.) kan man dock genom en analys av runformerna på dessa stenar 
fastslå att Sven har ristat ungefär hälften av runorna. Eftersom Åsmunds 
namn båda gångerna nämns efter Svens, ligger det nära till hands att anta att 
den senare har varit den tongivande vad gäller ornamentik och ortografi. 
Många av dessa drag finns dock även på runstenen M 5 vid Attmars kyrka i 
Medelpad, och om den verkligen är utförd av Åsmund själv, föregår den 
rimligtvis samarbetet med Sven. Eftersom ortografin överensstämmer med 
den som man finner på många andra runstenar i de norrländska kustlandska-
pen, kan den också ha varit en gemensam egendom. Det bör dock uppmärk-
sammas att prep. æftiR skrivs med f (oftiR) på U 1149 och att denna står i det 
parti som Thompson vill knyta till Sven. Motsvarigheter till denna skrivning 
finns visserligen även i andra inskrifter av Åsmund, men det är påfallande att 
majoriteten av dessa är tillkomna i samarbete med andra ristare.312 Eventuellt 
kan detta vara ett exempel på att Åsmund har avvikit från sitt eget språkbruk 
och kanske anslutit till det lokala uttalet eller kanske till hur hans medristare 
menade att ordet skulle skrivas. 

Detta förslag till omvärdering av Åsmunds härkomst får betydande konse-
kvenser för i vilken utsträckning man kan använda hans inskrifter som källa 
för skriftkonventioner och språkbruk i Uppland. Som har framgått ovan 
stammar förmodligen de flesta av hans egenheter egentligen från ett nord-
ligare område. Detta problem gäller också andra produktiva ristare, som t.ex. 
Fot och Öpir, även om man utifrån ristningarnas utseende kan ha idéer om 
var de har börjat sin verksamhet. De ristare som har verkat i mindre skala 
blir i detta sammanhang särskilt intressanta genom att de många gånger går 
att knyta till en speciell plats och att de för det mesta har verkat inom ett 
begränsat område. Till nackdelarna hör att antalet inskrifter som har utförts 
av respektive ristare ofta är litet och därför ger få belägg på de företeelser 
man vill studera. Den översiktliga granskningen av ett mindre antal sådana 
lokalbundna ristare visar att det finns en betydande variation i bruket av 
runformer och skrivningar hos olika personer, men att den enskilde ristaren 
ofta är rätt konsekvent. 

Som nämndes avslutningsvis i kap. 9 får omvärderingen av Åsmund ock-
så en del konsekvenser för bedömningen av runstensresarsedens utbredning i 
Uppland under 1000-talet. Här har tidigare olika åsikter framförts, från att 
man kan iaktta en spridning från sydväst till nordost (Herschend 1994:39) till 
                                                                                                                             
16†, Öl 41†), Västergötland (Vg 34, Vg 157), Närke (Nä 23, Nä 28†), Östergötland (Ög 56, 
Ög 152, Ög Hov97;35, Ög N251). 
312 Förutom U 1149 utgörs materialet av sju inskrifter: U 346†, U 356, U 871, U 884 (till-
sammans med minst en oidentifierad ristare), U 932 (troligen tillsammans med Ingjald), 
U 1144 och U Fv1988;241 (båda tillsammans med Härjar). 
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att Sigtuna har spelat en avgörande roll (Zachrisson 1998:127 ff.). Förmod-
ligen är bilden mer komplicerad än så. Studerar man t.ex. spridningen av 
gruppen av oornerade stenar, som bör tillhöra den äldsta gruppen av run-
stenar i området, är det exempelvis svårt att svårt att se något direkt samband 
med Sigtuna (Källström ms D). Denna typ av runstenar saknas nämligen i en 
radie av 10 km runt staden och har i stället sin tyngdpunkt i Seminghundra 
härad och i området kring Långhundraleden (se Figur 25). Det ligger därför 
närmare till hands att tänka sig att influenserna har kommit utifrån, förmod-
ligen genom Englandsfararna direkt från Danmark, än att dessa idéer har 
tagit omvägen över Sigtuna. Män som Ulv i Borresta kan här ha spelat en 
viktig roll för etableringen av runstensseden inom en viss bygd.  

 
Figur 25. Spridningen av gruppen av oornerade runstenar i Uppland. 
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Man måste dock räkna med att seden har fått olika utformning i olika om-
råden. I Norduppland finner man t.ex. ett antal runstenar med ålderdomlig 
ornamentik som U 1138 och U 1139 i Hållnäs socken, U 1146 i Tolfta sock-
en och troligen också U 1137† i Österlövsta socken. Flera av dessa stenar är 
ornerade i ringerikestil och de runstenar som man finner i de norrländska 
kustlandskapen ansluter till denna tradition.313 Det finns t.ex. klara berörings-
punkter mellan rundjurshuvudena på U 1146 (UR 4 pl. 125) och de huvuden 
som finns på runstenarna Hs 2 vid Norrala kyrka och Hs 6 Järvsö prästgård i 
Hälsingland (se Åhlén 1994 fig. 4 och 7). Även i bruket av runformer och 
skiljetecken, ortografi och ordval finner man överensstämmelser mellan 
dessa norduppländska runstenar och stenarna i Hälsingland och Medelpad.314 
Förmodligen rör det sig om en lokal tradition med en särskild anknytning till 
Norrlandskusten, vilken har varit skild från den som representeras av de oor-
nerade stenarna i sydöstra Uppland. Om Åsmund, som jag har tänkt mig, har 
utgått från denna miljö, kan seden att resa runstenar i trakterna kring Uppsala 
delvis ha kommit från norr. 

Det är förmodligen felaktigt att tänka sig bara ett centrum för runstenstra-
ditionen som t.ex. Sigtuna. I stället måste man räkna med flera spridnings-
områden med högst olika räckvidd. Helt betydelselöst har dock inte Sigtuna 
varit. I ett tidigare arbete (Källström 1999) har jag studerat ristaren Torbjörn, 
som både har verkat inne i staden och i ett antal socknar norr därom. Även 
Torbjörn måste betraktas som en relativt tidig ristare, och det är möjligt att 
hans ristningar är jämgamla med de oornerade stenarna och de stenar som 
har utförts av Ulv i Borresta (Källström 1999:108 f.). Torbjörns skriftbruk 
skiljer sig dock radikalt från dessa vad gäller runformer, skiljetecken och 
ortografi.315 Jag har också pekat på ristaren Ulvkell på U 479 som en ristare 
som har verkat i Torbjörns efterföljd (Källström 1999:130 ff.). Denna sten 
står i Alsike omedelbart norr om det område där Torbjörn har verkat. För-
flyttar man sig vidare norrut finner man andra namngivna ristare som har ut-
fört ett antal stenar med enkel ornamentik och som verkar ha arbetat i samma 

                                                      
313 Bland de uppländska runstenarna kan nämnas ett par enbart ornerade stenar som också kan 
höra hit, U 1150 i Älvkarleby socken samt möjligen den försvunna U 1147† i Västlands 
kyrka. 
314 Ristaren Fasttegn som har signerat U 1139 använder sparsamt med skiljetecken och ger 
exempel på runor som skall dubbelläsas. I inskrifterna på U 1139 och U 1146 används åsru-
nan (o) för [ã(:)], medan prep. æftiR på U 1138 och U 1146 skrivs abtiR resp. abtir. På den 
förra stenen har förmodligen verbet marka funnits i signaturen, medan den senare har verb-
formen (pl.) réttu i resarformeln. Flera av inskrifterna har också inslag av kortkvistrunor (bl.a. 
finns den i Uppland mycket ovanliga b-runan, som uppträder i formerna É och o). 
315 De mest utmärkande dragen utgörs av att han ibland använder kortkvistrunor som N n och 
C s samt att o-runan alltid har formen É. Han markerar början av inskriften med ett kryss-
formigt skiljetecken, medan resten har formen av ett kolon. Torbjörn använder o-runan för 
orundad vokal och återger för det mesta diftongen /æi/ med ei. Dessutom växlar han mellan R 
och r i beteckningen av /R/. För en mer detaljerad genomgång se Källström 1999:109 ff. 
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skrifttradition: Äsbjörn 2, Grim skald och Brand (se Figur 26).316 Om Ås-
mund har kommit norrifrån ser det alltså ut som om runstenstraditionen kan 
ha nått centrala Uppland från två olika håll. 

Förmodligen bör man även räkna med ytterligare spridningsvägar i det 
uppländska materialet. I västra Uppland och i de angränsande delarna av 
Västmanland ligger det t.ex. närmast till hands att anta att seden har utgått 
                                                      
316 Angående osignerade ristningar som har attribuerats till dessa ristare se Axelson (1993:23, 
39 f., 97 f.). Till Äsbjörn skulle man också kunna överväga att attribuera U 954† och U 971. 
De nämnda ristarna använder företrädesvis långkvistrunor och kolonformiga skiljetecken. I 
några fall, t.ex. på U 479 (Ulvkell) och den till Äsbjörn attribuerade U 947, finns dessutom ett 
inledande kryss eller kors. De flesta använder u-runan som tecken för /o(:)/, men det finns 
inget otvetydigt exempel på att o skulle markera [ã(:)] (angående Grim skald se Williams 
1990:161 f.) I stället verkar denna runa – ibland som komponent i digrafen ou – ha använts 
för omljudsprodukten /ô/. Skrivningen för /æi/ varierar mellan ai och i, medan beteckningen 
för /R/ är minst sagt vacklande hos alla dessa fyra ristare. 

 
Figur 26. Spridningen av signerade och attribuerade ristningar av ristarna Tor-
björn, Äsbjörn, Ulvkell, Brand och Grim skald. 
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från Södermanland. Kanske skall man tillskriva ristaren Balle en särskild 
roll, även om det inte kan röra själva introduktionen. Som Stille (1999b:202) 
har påpekat bör nämligen dennes ristningar på Selaön i Södermanland vara 
tidigare än de stenar som han har utfört i Trögd, vilket kan stödja ett sådant 
antagande. Runstensmaterialet i denna del av Mälardalen skiljer sig också 
rätt mycket från de östra delarna av Uppland, vilket delvis beror på att det 
domineras av ett fåtal mycket produktiva ristare. En liknande dominans av 
en enskild ristare finner man också på Håbolandet, där den övervägande de-
len av ristningarna har nära beröringspunkter med ristaren Arbjörns produk-
tion och förmodligen till stora delar är utförda av honom (jfr Stille 1999b: 
185 not 26). Det finns som framgår av avsnitt 3.4.2.6 klara tecken på att 
denne ristare har arbetat under en lång tid och i en konservativ riktning både 
vad gäller ornamentik och skrivformer.317 Crocker (1982:82 f.) har påpekat 
att man hos Arbjörn finner spår av ringerikestilen och han menar att de när-
maste parallellerna till dessa ornamentala drag finns i Södermanland. Han 
finner det därför sannolikt att »this ’school’ represents a transplanted off-
shoot of the Götalandic style» (Crocker 1982:83). 

Utvecklingen av runstensresartraditionen i Mälardalen är alltså mycket 
komplex liksom förhållandet mellan olika namngivna ristare. Den stora va-
riationen i utförande och språk ger dock knappast något stöd för att det skul-
le ligga ett centralt initiativ (t.ex. en kungamakt) bakom denna kulturyttring 
eller bakom runristarna som grupp. Det går inte att utpeka något centrum för 
introduktionen av seden och vid sidan av de s.k. professionella ristarna har 
det funnits åtskilliga lokalt verksamma ristare även vid 1000-talets slut. 
Kristnandet har säkert en stor del i sedens spridning, men det finns inga be-
vis på att runristarna också har varit missionärer. 

Därmed har jag nått slutet av denna undersökning. Förhoppningsvis har 
bilden av runristaren klarnat något, men det återstår mycket att göra. De 
lokalt verksamma ristarna som här har behandlats rätt översiktligt borde 
studeras mer i detalj och förhållandet mellan olika ristare borde diskuteras 
utförligare. Man borde också studera de många lokala skriftmiljöer som kan 
urskiljas i materialet och försöka förstå deras inbördes relationer och vilka 
mekanismer som egentligen ligger bakom valet av en viss uppsättning av 
runformer eller ett visst ortografiskt drag. Detta får dock göras i ett annat 
sammanhang och kanske av andra, men förhoppningsvis har jag bidragit 
med några iakttagelser som kan användas för en vidare diskussion. 

                                                      
317 Arbjörn använder i sina signerade ristningar endast långkvistrunor (o-runan har formen o), 
och den stungna runan e är frekvent. Vanligtvis har han också skiljetecken mellan varje ord. 
Arbjörn använder åsrunan för [ã(:)] och tecknar /o:/ med u (dock bara ett exempel). Diftong-
erna är alltid dubbeltecknade (med ai), medan han varierar beteckningen för /R/. Jfr även 
Brate (1925:48). 
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11 Sammanfattning 

Syftet med detta avhandlingsarbete är att undersöka vad vi egentligen vet om 
de vikingatida runristarna med utgångspunkt i de samtida uppgifter som 
förekommer i runinskrifterna. Huvudmaterialet har utgjorts av de ristarform-
ler som finns i texterna och mitt intresse har framför allt varit riktat mot den 
information som man kan fastställa med språkvetenskapliga metoder. Jag har 
ibland även utnyttjat runmonumentens utseende och deras geografiska sprid-
ning. Arbetet berör därför också en del frågor som snarare hör hemma inom 
arkeologi eller konstvetenskap. Exempelvis diskuterar jag ganska utförligt 
den metod som under senare år ofta har använts för att datera de senvikinga-
tida runstenarna (se 3.4.2). 

Ristarformeln har jag identifierat genom att använda verbet som urvals-
kriterium (avsnitt 3.3.1) med utgångspunkt i att detta skall ha ett direkt 
samband med framställningen av runtexten eller i andra hand monumentet. 
En del av avhandlingen har därför ägnats åt att diskutera ett antal specialfall, 
där gränsdragningen mellan en ristarformel och en resarformel har varit svår. 
Hit hör t.ex. i vilken utsträckning skrivningen risti, ristu tillsammans med 
objektet stæin kan svara mot verbet rísta och inte ræisa (avsnitt 4.2.1) samt 
hur man skall bedöma verbet gær(v)a i ett antal potentiella ristarformler 
(avsnitt 4.3.1). Jag har också behandlat ett antal inskrifter (avsnitt 4.4), där 
ristarformeln talar emot uppgifterna i en annan del av texten. I ett par av 
dessa (Ög N288 och Sö 196) beror detta förmodligen på att inskriften skall 
läsas och tolkas annorlunda, medan två andra (U 116 och U 1011) förmod-
ligen är olyckligt formulerade. 

Vid klassificeringen av materialet har jag räknat med fyra olika huvud-
typer av ristarformler (avsnitt 3.3.2). Den första (typ A) omfattar ristarform-
ler som har ersatt en resarformel, exempelvis på U 123†: Sigfastr ok Ærn-
fastr þæiR hioggu at sik »Sigfast och Ärnfast de högg efter sig». Denna for-
mel visar sig vid en närmare granskning vara mycket sällsynt och före-
kommer endast i 13 säkra fall. Den andra typen (typ B) består av ristar-
formler som står som komplement till en resarformel (eller annan typ av 
text). Denna motsvaras av vad man normalt brukar kalla ristarsignatur och 
förekommer närmare 300 gånger i mitt material Till typ B har jag även 
räknat två undertyper, vilka dock är mycket ovanliga. I den ena (typ BI) har 
ristarformeln utvidgats med en dedikation (t.ex. Þialfi ok Órøkia hioggu 
rúnaR æftiR bróður sinn »Tjälve och Orökja högg runor efter sin broder» 
U 948), medan den andra (typ BII) också innehåller namnet på uppdrags-
givaren (t.ex. Stóðkæll bað Óþvagin haggva »Stodkell bad Otvagen hugga» 
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U 1102†). Som en egen typ (typ C) har jag uppfattat de inskrifter som endast 
utgörs av en ristarformel: Arnkætill Gædda ræit rúnaR »Arnkättil Gädda 
ristade runorna» (N 230). Denna formeltyp är dock sällsynt och förekommer 
mest på lösföremål. Slutligen har jag också räknat med en ristarformel som i 
stort sett bara består av ett namn och där verbet är utelämnat (typ D). Efter-
som det har föreslagits att flera av dessa exempel skall uppfattas dels som 
»förkortade» ristarformler, dels som en markering för att ristaren själv har 
uppträtt som beställare, har denna typ fått en särskilt utförlig behandling 
(avsnitt 5.4). Resultatet av undersökningen är att ett personnamn som 
föregås av konj. en (t.ex. in ' ubiR U 961) sannolikt motsvarar en ristar-
formel med utelämnat verb, medan ett namn som föregås av ok i första hand 
bör tolkas som en förkortad resarformel (t.ex. ok * farulfr U 514). När 
inledningsord saknas är det svårare att avgöra, men sannolikheten är för-
modligen störst för att det i många fall handlar om namnet på ristaren. 

I undersökningen har jag utgått från fem övergripande frågeställningar, 
vilka redovisas i slutet av kap. 2. Den första handlar om vilka faktorer som 
har styrt ristarens ordval i ristarformeln. En genomgång av samtliga vikinga-
tida ristarformler visar att det endast är fyra olika verb som förekommer i 
någon större utsträckning: rísta ’rista’, haggva ’hugga’, marka ’märka, rista’ 
och fá ’skriva; måla’, där de två första är de mest frekventa. Valet mellan 
dessa olika verbformer verkar på stenmonumenten inte ha något direkt att 
göra med stenmaterialet, ristningstekniken eller monumenttypen, utan beror i 
stället troligen på ristningarnas ålder, vilket också avspeglas i den geogra-
fiska spridningen av de olika varianterna. I söder dominerar den starka böj-
ningen av rísta (pret. ræist) och verbet haggva, medan man i norr finner den 
svaga varianten av rísta samt verbet marka. Som objekt till de ovanstående 
verben används i de allra flesta fall ordet rúnaR ’runor’, men det är nästan 
lika vanligt att objekt saknas. Det näst vanligaste objektet utgörs av ack. 
stæin(a) »sten(ar)», men detta är begränsat till ristarformler på svenskt 
område och det är särskilt frekvent hos den uppländske runristaren Balle. 

Den andra frågeställningen handlar om huruvida det finns några tydliga 
mönster för hur ristarformeln är placerad i texten eller på skriftytan, och om 
det går att utläsa någon särskild mening ur dessa placeringar. En genomgång 
av samtliga ristarformler som uppträder tillsammans med någon annan typ 
av text visar att placeringen i slutet av inskriften är mycket fast. Endast i ett 
fåtal fall finner man den först eller någonstans i mitten av texten. Dessa posi-
tioner verkar dessutom ofta bero på speciella orsaker. De exempel där ristar-
formeln står först är visserligen mycket få, men i hälften av fallen rör det sig 
om texter av annan typ än de vanliga minnesinskrifterna. Jag har därför 
framkastat tanken att detta bruk eventuellt kan ha sitt ursprung i ett mer 
vardagligt bruk av runskrift, t.ex. på trä, där det var viktigt att man tidigt 
klargjorde vem som var avsändaren. När en ristarformel har en annan place-
ring i inskriften, står den i regel mot slutet av inskriften, men följs av ytter-
ligare någon sats. Innehållet i dessa satser verkar i huvudsak vara av två 
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typer. Antingen rör det sig om upplysningar om själva monumentet eller om 
ytterligare uppgifter om den döde, vilka verkar ha lagts till i ett sent skede av 
ristningsarbetet. Att det just är dessa två texttyper som uppträder understry-
ker hur fast ristarformelns placering har varit i de vikingatida minnes-
inskrifterna. 

Jag har också studerat ristarformelns placering på ristningsytan och i vil-
ken utsträckning denna särskilt har framhävts med olika typer av grafiska 
medel. Det har föreslagits att en placering av ristarens namn i samma slinga 
som uppdragsgivaren skulle tyda på släktband mellan dessa. En närmare 
undersökning av hela det signerade materialet visar dock att de allra flesta 
ristarformler står just i huvudslingan tillsammans med den övriga texten. Inte 
heller går det vid en undersökning i Uppland att upptäcka någon skillnad i 
placeringen av ristarsignaturen hos de mest produktiva ristarna och de ristare 
som bara tycks ha utfört någon enstaka sten. Inskrifterna ger också mycket få 
exempel på att ristarformeln har gjorts särskilt framträdande genom t.ex. 
bruk av vändrunor, avvikande skiljetecken, ändrad skriftriktning eller lönn-
skrift. Det är dock intressant att dessa varianter emellanåt ändå har använts 
som visuella markeringar i texten. 

Den tredje av mina frågeställningar är knuten till förhållandet mellan rist-
ningar som är signerade av en ristare och dem som uppges ha utförts av flera 
personer. Det senare förekommer i ett trettiotal fall och företeelsen kan be-
läggas från i stort sett hela Norden och under hela undersökningsperioden. I 
några inskrifter förekommer att verbet följer redan efter det första ristarnam-
net som t.ex. i Ásmundr rísti, ok Vígmarr. Förmodligen handlar det här om 
en prioritet mellan de båda ristarna, där den förstnämnda har haft huvud-
ansvaret. Att inte ok Vígmarr i detta fall skall tolkas som en »förkortad resar-
formel» som ibland har föreslagits framgår av att det nästan helt saknas 
exempel på att en sekundär resarformel kan uppträda efter en ristarformel. 

Att konsten att rista runstenar har kunnat gå i arv är sedan länge känt 
genom den ristning som har signerats av Torgöt och där han kallar sig Fóts 
arfi »Fots arvinge» (U 308). I detta fall handlar det uppenbarligen om ett för-
hållande mästare–lärjunge. Denna typ av relation är annars svår att belägga, 
eftersom de övriga ristarnamn som förekommer tillsammans med de mer 
kända ristarna i stort sett aldrig dyker upp på någon mer sten. Dessa ristare 
verkar alltså inte ha fortsatt som självständiga mästare, vilket snarast talar 
för att de varit mer eller mindre tillfälliga medhjälpare. Undantaget utgör 
Härjar som har samarbetat med Åsmund Kåresson både på U 1144 i Tierp 
och U Fv1988;241 i Norrsunda. Möjligen ger U 1052 – signerad av Ingulv 
och Tjälve – ett belägg för att en av beställarna också har kunnat bistå 
runristaren i huggningsarbetet. 

Det förekommer också att en ristarformel innehåller två olika namn, men 
där ingen av ristarna är känd från andra stenar. Som ett exempel kan nämnas 
Nase och Kättil på U 1104 eller Tjälve och Orökja på U 948. Förmodligen 
handlar det om runristare som har utfört ristningar mera tillfälligtvis, och 
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dessa inskrifter kan därför inte användas för att belägga existensen av sten-
huggarverkstäder. Det kanske märkligaste fenomenet finns i de gotländska 
runinskrifterna. Av de inskrifter som är tillräckligt hela för att man skall 
kunna avgöra om det har funnits en ristarformel eller ej är påfallande många 
signerade och för det mesta med flera namn. Sammanlagt förekommer inte 
mindre än 14 eller 15 olika ristarnamn på sex monument och ingen av dessa 
återkommer i någon annan ristning. 

Inskrifterna ger mycket få konkreta belägg för att olika arbetsuppgifter 
har utförts av olika personer. Samtidigt går det i runtexterna att belägga i 
stort sett alla de moment som bör ha funnits i framställningen av ett vikinga-
tida runmonument: stenfångst och transport av stenen, tillhuggning, plane-
ring av ornamentiken, ristning av runor och ornamentik samt uppmålning. 
Jag har i detta sammanhang också fått anledning att diskutera ett antal ställen 
som har antagits syfta på formuleringen av texten, särskilt de som innehåller 
verbet ráða. Min slutsats är att de senare inte alls är så självklara som man 
ofta har gjort gällande, utan att de få exemplen kan ha olika syftning. Be-
träffande de två kanske mest kända exemplen, satsen Réð rúnaR ØpiR på 
U 896 och U 940, ligger det närmast till hands att tolka texten som »Öpir be-
stämde runorna», men det är inte helt uteslutet att ráða här också har om-
fattat det egentliga utförandet av inskriften på stenen. Som ett nytillskott av 
möjliga uppgifter om formuleringen av texten kan dock läggas den om-
tvistade sekvensen kirþu sikþita på Forsaringen (Hs 7), där jag föreslår att 
detta motsvarar ett runsv. gærðu sægð þétta »gjorde utsagan fast». Detta 
skall i så fall syfta på ett moment som ligger mellan det muntliga framsä-
gandet av lagbudet (svá vas fyrr int) och ristarens verksamhet (En Víbiôrn 
fáði), nämligen att bestämma formuleringen av den text som skulle ristas 
med runor. 

Att en person kan ha utfört ornamentiken och en annan ristat runorna 
framgår av några ristarformler från Gotland (G 113, G 136†) och Söderman-
land (Sö 356). I dessa fall rör det sig om kalkstensmonument med en tillhug-
gen form och ibland också reliefhuggen ornamentik. Att vi här har att göra 
med runmonument utförda under mer verkstadsmässiga former behöver man 
knappast tveka om. Det märkligaste är dock att ingen av de personer som 
nämns i signaturerna dyker upp mer än en enda gång i det bevarade mate-
rialet. I stället verkar den allra största delen av eskilstunakistorna och de lig-
gande gravmonumenten med vikingatida datering ha varit anonyma ristares 
verk. Samtidigt är detta material kraftigt fragmenterat, vilket gör att man 
skall vara försiktig med en sådan slutsats. 

För att besvara den fjärde frågeställningen har jag studerat ristarnamnen 
samt de uppgifter som kan förekomma i anslutning till dessa. Beträffande 
personnamnen ger en översiktlig granskning inget stöd för att runristarna 
skulle ha tillhört ett särskilt samhällsskikt. Fördelningen av olika namntyper 
som sammansatta variationsnamn (s.k. ditematiska namn) och andra typer av 
namn (monotematiska namn) ger i stort sett en jämn fördelning oavsett om 
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man undersöker ristarnamnen, de 71 vanligaste mansnamnen i de vikingatida 
runinskrifterna eller namnskicket i den grupp av människor som hade 
anknytning till Ingvarståget. På en lokal nivå finns visserligen en del särdrag, 
men här är antalet belägg för litet för att man skall kunna generalisera utifrån 
dessa iakttagelser. 

I ett trettiotal ristarformler förekommer det också attribut till ristarnamnet. 
De flesta av dessa, som uppgifter om släktskap eller härkomst, verkar ha haft 
en identifierande funktion och samma sak gäller förmodligen de binamn som 
finns belagda. Däremot är attribut som syftar på verksamhet eller syssel-
sättning mycket sällsynta och inskränker sig i huvudsak till smiðr ’smed’ och 
skald ’skald’, vilka också förekommer som attribut till andra personer än 
runristare i runmaterialet. Att inte några andra mer specialiserade beteck-
ningar finns beror kanske på att huvuddelen av runristarna tillhörde den 
ordinära bondebefolkningen och att detta inte var nödvändigt att särskilt 
markera. Det är också viktigt att framhålla att inget attribut till något av 
ristarnamnen med säkerhet syftar på någon religiös funktion. 

Den femte av de övergripande frågeställningarna rör ristarens relation till 
den familj som låter resa en runsten. I avsnitt 2.1.3 nämndes en indelning i 
olika ristarkategorier som jag har använt i ett annat sammanhang (Källström 
1999). En utgörs av ristare som själva tillhörde den familj som lät resa run-
stenen, en annan av ristare som på något sätt är knutna till uppdragsgivaren, 
men inte genom släktband utan något sorts tjänsteförhållande. Som en tredje 
kategori räknade jag de fall där ristarens enda relation till runstensresaren är 
uppdraget att rista runstenen. Den sistnämnda skulle i så fall motsvara de s.k. 
professionella runristarna. Min tanke var då att det fanns en kronologisk 
skillnad mellan dessa kategorier och att de kanske hade avlöst varandra 
under loppet av vikingatiden. En granskning av hela materialet ger vid hand-
en att det ofta är ganska svårt att fastställa denna typ av relationer. Talrikast 
är de fall, där ristaren är identisk med den som har rest stenen eller där han 
har haft en släktrelation till uppdragsgivarna eller till den som stenen har 
tillägnats. Detta verkar ha existerat under hela perioden och förekommer 
även i inskrifter som har daterats till vikingatidens slut. Däremot är det 
mycket sällsynt att ristaren uttryckligen har varit underställd uppdrags-
givaren t.ex. genom att tillhöra dennes hushåll. I stort sett rör det sig endast 
om två inskrifter, DR 26 och DR 209. Även beträffande den tredje ristarkate-
gorin är det svårt att ge konkreta exempel, trots att detta måste ha varit 
vanligt framför allt i Uppland under slutet av vikingatiden. Ristarformler 
som också innehåller namnet på uppdragsgivaren (typ BII), t.ex. Holm-
dórr(?) bað Øpi rísta rúnaR þessaR (U 544), borde dock kunna uppfattas som 
exempel på detta, men de är samtidigt sällsynta. Det bör dock noteras att tre 
av dessa är knutna till den mycket produktive ristaren Öpir. 

Undersökningen av de olika ristarkategorierna gav anledning att närmare 
studera ett antal ristare, som genom uppgifter i inskrifterna kan knytas till 
bestämda platser. Sammanlagt granskades i avsnitt 9.2 tio sådana ristare, 
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varav de flesta härrör från Uppland. Av denna begränsade undersökning att 
döma har de lokalbundna ristarna ofta en inte helt obetydlig produktion av 
runstenar. I de undersökta exemplen rör det sig vanligtvis om ett tiotal ste-
nar, även om det också finns ristare som bara verkar ha utfört en eller två 
(bevarade) stenar. Ofta finns också dessa ristningar inom ett begränsat och 
väl sammanhållet område. I ett par fall – Ulv i Borresta och Torsten (i 
Gådersta) – går det att belägga att en runristare har varit utlandsfarare sam-
tidigt som han har tillhört en välbeställd klass av jordägande bönder. Det 
senare gäller även Romund i Hälsingland, som både har rest och ristat 
Malstastenen (Hs 14). Vissa tecken tyder också på att vissa av dessa lokal-
bundna ristare i ett tidigare skede kan ha anlitat andra personer att rista run-
stenar och att de där bara uppträder som uppdragsgivare. Detta gäller både 
Ulv i Borresta och Gudfast, men troligen också den västmanländske Röd-
Balle. Ett viktigt konstaterande är dessutom att de lokalbundna ristarna går 
att belägga under hela runstensperioden och att de alltså har existerat 
parallellt med de s.k. professionella runristarna. 

För att även se i vilken grad de lokalt verksamma runristarna kan ha på-
verkats av skriftbruket hos den senare typen av ristare, har jag gjort en över-
siktlig jämförelse med en av Upplands produktivaste ristare, Åsmund Kåres-
son. Endast hos en av de fem ristare som granskades närmare – Torsten på 
U 209 och U 360 – går det att belägga ett tydligare samband med Åsmund, 
som inte enbart är begränsat till det ornamentala utförandet av stenarna, utan 
även till bruket av skrift. Denna undersökning ger därför anledning att även 
diskutera vad Åsmunds skriftbruk egentligen representerar. Man har tidigare 
(t.ex. v. Friesen 1934:43 ff.) räknat med att Åsmund har utövat ett starkt 
inflytande på skriftbruket i de norrländska landskapen, vilket är mycket 
märkligt med tanke på att han nästan inte alls tycks ha påverkat valet av run-
former och ortografi hos de antaget samtida uppländska runristarna. Jag har 
därför föreslagit att man i stället skall uppfatta Åsmunds bruk som sprunget 
ur en norrländsk skriftmiljö och att det är han som tagit vissa skriftkon-
ventioner och ortografiska egenheter till Uppland i stället för tvärt om. Flera 
indicier pekar i denna riktning. Verbet marka som Åsmund ofta använder i 
sina signaturer förekommer hos flera norrländska runristare och det är i des-
sa landskap inte heller ovanligt att personer liksom Åsmund fogar sitt faders-
namn till huvudnamnet. Åsmund använder också i två av sina ristningar (Gs 
11 och U 956) spegelvända varianter av runorna b och þ, ett bruk som 
annars bara är någorlunda utbrett i de medelpadska runinskrifterna. Att döma 
av utformningen av ornamentiken verkar också Åsmunds tidigaste signerade 
stenar finnas i Gävletrakten. Hans namn uppträder där vid sidan av en annars 
okänd ristare Sven, som förmodligen har varit hans läromästare. 

Denna omvärdering av Åsmund får rätt betydande konsekvenser både för 
hur man skall betrakta de uppländska runstenarna som källor för det lokala 
språkbruket och för teorier om hur runstenstraditionen etablerades i Upp-
land. Förmodligen kan man varken räkna med en successiv spridning över 
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landskapet från sydväst till nordost eller att traditionen har utgått från ett sär-
skilt centrum som t.ex. Sigtuna. I stället verkar det rimligare att tänka sig fle-
ra spridningsområden. Ett av dessa representeras av de oornerade runstenar-
na och de stenar som har utförts av Ulv i Borresta och etablerades under bör-
jan av 1000-talet i den östra delen av landskapet. Förmodligen hänger den 
uppblomstrande seden samman med Englandsfärderna och skriftbruket på 
dessa stenar verkar ganska direkt ha övertagits från danska förebilder. Unge-
fär samtidigt restes även de första runstenarna i de norrländska kustland-
skapen och längs kusten i Norduppland. Dessa stenar uppvisar dock stora 
skillnader gentemot de antaget samtida runstenarna i östra Uppland. I den 
mån ornamentik förekommer har den beröringspunkter med Ringerikestilen. 
Skriftbruket är delvis också ålderdomligt med frånvaro av skiljetecken och 
ett ganska stort inslag av kortkvistrunor, samtidigt som man finner novatio-
ner som t.ex. h-runan som tecken för [γ]. Det verkar troligt att man i denna 
skriftmiljö finner rester av en mer inhemsk tradition med rötter ner i tidig 
vikingatid, som representeras av skriftbruket på Forsaringen (Hs 7). Som ett 
tredje tänkbart centrum för den tidiga runstensresartraditionen i Uppland kan 
man förmodligen utpeka Sigtuna med ristaren Torbjörn som den tongivande. 

De tidigaste runstenarna i dessa tre områden representerar tre olika ut-
vecklingar av bruket av den vikingatida runraden och de verkar ha använts 
vid sidan av varandra i samma landskap. Det återstår dock många frågor om 
förhållandet mellan dessa skrifttraditioner och hur de användes av olika 
ristare på olika nivåer, vilket inbjuder till vidare forskning. 
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Summary  

Though most communication during the Viking Age was oral, the people of 
Scandinavia did not lack a writing system. Since the 2nd century A.D. the 
runic script had been in use and there are traces of this script at many levels 
of the Viking society, from the king’s court to local farmers in different parts 
of the region. To this day, about 3,600 runic inscriptions have been recorded 
from the period, most of them carved in stone. This indicates that many peo-
ple were familiar with the runic script but does not automatically mean that 
everyone who erected a stone in memory of a relative was literate. Even if 
the ability to read a more simple runic text might have been rather wide-
spread, the skill of writing may have been restricted to individuals or to spe-
cialised groups who worked on commission.  

The main subject of this study is to determine what we really know 
about the people who wrote with runes during the Viking Age. This will be 
done by analysing what the carvers stated about themselves in the inscrip-
tions. This information is often connected to the signature of carver, which I 
have chosen to call a carver formula. 

Chapter 1 consists of a short introduction and some notes concerning 
terminology and the principles for transliteration and transcription of the 
runic texts in the study. Chapter 2 offers a background and presents previous 
research on the Viking-age rune carvers. At the end of this chapter I formu-
late some questions concerning five fundamental topics for the study: 

 
1. What are the most important factors for the choice of verb in the carver 

formulas? 

2. Are there any distinct patterns for the positioning of the carver formulas in 
the text or on the writing surface and do they convey a special meaning? 

3. What is the relation between inscriptions signed by a single carver and 
inscriptions where the carver formula comprises several names, and to what 
extent is the division of labour mentioned in the texts? 

4. What information is connected to the name of the carver in the carver 
formulas, and how is this related to the information on other people 
mentioned in Viking-age runic inscriptions? 

5. What relationships between the carver and the family who erected the rune-
stone are recorded in the material and is it possible to trace a change during 
the Viking period? 
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Before answering these questions I have to deal with several problems re-
lated to the investigation. In Chapter 3 some questions concerning theory, 
material and methodology are discussed, while Chapter 4 is devoted to dif-
ferent problems related to the selection of the material.  

To get a reliable sample of carver formulas, I have used the verb as an 
instrument for selection and collected all examples where the verb refers to 
the production of a runic text or the fabrication of the monument. In some 
cases, however, it is difficult to distinguish a carver formula from a sponsor 
formula, e.g. when the carver used the spelling risti followed by the object 
stæin. Since the i-rune can be used for both /i:/ and /æi/, it is in most in-
stances impossible to decide whether the verb should be interpreted as rísti 
‘carved’ or ræisti ‘erected’. I also discuss a few inscriptions where there 
seems to be a contradiction between the information in different parts of the 
same text. Such an example is found on the rune-stone U 1011 from Örby in 
Rasbo parish in Uppland, where the inscription on one side of the stone says 
that “Vigmund had the stone cut in memory of himself”, while the text on 
another side claims that “Vigmund and Åfrid cut the memorial in memory of 
themselves”. Since the carver of the Örby stone can be identified with the 
carver Önjut known from a rune-stone in Österfärnebo in the province of 
Gästrikland (Gs 1), the contradiction in the text is probably due to a faulty 
formulation. Another complicated inscription is found on the rune-stone 
(Sö 196) at Kolsundet, Ytterselö parish in Södermanland, where an assumed 
signature Hiogg Assur “Assur cut” appears between two sentences with ob-
scure meaning. In this case there has formerly been a minor misreading in 
the runic text and a correction of this mistake makes it possible to propose a 
completely different interpretation of the second part of the inscription: 
ØyulfR gærði þat í haus(t)þingi, hiogg Assur. Hæfndi ginna vestr ”Öulv 
made it at the autumn assembly, he killed Assur. He took vengeance for the 
betrayals westwards”. If the interpretation is correct there is no signature at 
all in this inscription. 

Chapter 5 discusses the four different types of carver formulas that I use 
for analysing the material. The first type (type A) is a carver formula used 
instead of an expected sponsor formula, for example as in U 123†: Sigfastr 
ok Ærnfastr þæiR hioggu at sik “Sigfast and Ärnfast they cut in memory of 
themselves”. The second – and most common – type is a carver formula 
found together with a sponsor formula (type B). This type corresponds to 
what normally is understood by a carver’s signature. In this case I have dis-
tinguished two subtypes. The first one (type BI) comprises a dedication, e.g. 
Þialfi ok Órøkia hioggu rúnaR æftiR bróður sinn “Tjälve and Orökja cut 
runes in memory of their brother” (U 948), while the second one (type BII) 
includes a name of a sponsor combined with verbs as biðia ‘to ask’ and láta 
‘to let’, for example Stóðkæll bað Óþvagin haggva ”Stodkell asked Otvagen 
to cut’. The third main type (type C) I have recognised is a carver formula 
without any other textual context as in Arnkætill Gædda ræit rúnaR (N 230) 
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“Arnkättil the Pike wrote the runes”. Finally, there are some cases where a 
personal name (with no following verb) is found at the end of a memorial 
inscription, for example Øystæinn (Sö 312), en ØpiR (U 961), or ok FarulfR 
(U 514). These sentence fragments (which I call type D) have been inter-
preted as abbreviated signatures or as additions to the sponsor formula. A 
detailed investigation shows that a personal name preceded by the conjunc-
tion en ‘but’ in most cases denotes the carver, while a name preceded by ok 
‘and’ refers to the sponsor of the stone. When the conjunction is lacking both 
alternatives are possible, even if some additional evidence in many cases 
speaks in favour of a carver’s signature. 

Chapter 6 discusses questions concerning the vocabulary (topic 1) and 
the position of the carver formula in the text. In the Viking Age, only four 
verbs are common in this part of the runic texts: rísta ‘to carve’, haggva ‘to 
hew, cut’, marka ‘to mark, carve’ and fá ‘to paint, carve’. Other verbs as 
(v)ríta ‘to write’ or bæria ‘to strike, hew’ occur only sporadically. Of the 
verbs mentioned above rísta and haggva are the most frequent. This study 
shows that the choice of verb in the carver formula does not seem to have 
any connection with the stone material, the carving technique or the type of 
monument. The most likely explanation for the variation is instead 
chronology, which is also reflected by the geographical distribution of the 
different verbs. In the southern part of Scandinavia the verb haggva and the 
strong declination of rísta (pret. ræist) dominate, while the verb marka and 
the weak declination of rísta (pret. rísti) have their strongholds in the north. 
The most frequent objects in the carver formula are rúnaR ‘runes’ and 
stæin(a) ‘stone(s)’, though the latter is restricted to Swedish territory. 

Concerning the position of the carver formula (topic 2) some observa-
tions can be made. When the inscription is cut in stone, the normal position 
is at the end of the text, but there are some exceptions where the formula has 
a different position, for example initially or somewhere in the middle of the 
text. The examples where the runic text begins with a carver formula are 
very few, but in half of the cases the inscriptions consist of other text types 
than memorial texts, which might be a significant trait. It is not unlikely that 
this practice has its origin in the use of the runic script for other purposes in 
everyday life, where it might have been important that the originator of the 
text was mentioned early. When the position of the carver formula is neither 
initial nor final, it normally appears towards the end, but is followed by a 
final sentence. The topic of these sentences is mainly one of two kinds: the 
reader will either get to know something more about the monument or 
receive additional information about the person commemorated. 

I also study if some rules can be set for the layout of carver formulas on 
the stone surface and if any kind of graphic markers are used in order to 
emphasize this part of the inscription. It has been claimed that the position of 
the carver’s name within the rune animal or in other positions on the surface 
might symbolize different relationships between the carver and the sponsor. 
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For instance, the name of a carver in the text inside the rune animal would 
indicate that he was related to the sponsor. A study of the signed runic in-
scriptions in Uppland offers no support for this idea. In two-thirds of the 
inscriptions, the carver formula is found in the text inside the rune-animal 
and there is no difference between productive (and presumably ‘profes-
sional’) carvers and carvers who have signed only one or two stones. An 
analysis of the same inscriptions in relation to chronological groups yields 
the same result. Concerning possible graphic markers for specially accentu-
ating the carver formula, there are some scattered examples where mirrored 
runes, different writing direction or special types of word dividers have been 
used. In a few cases, the carver has also concealed his name in cryptic runes, 
but none of these devices are well-attested in the material. 

Chapter 7 deals with carvings signed by a single carver and carvings that 
have been executed jointly (topic 3). There are about thirty runic inscriptions 
which are signed by more than one carver, and the phenomenon is recorded 
from most parts of Scandinavia. In some cases, where the signature contains 
two names, the verb follows immediately after the first name as in Ásmundr 
rísti, ok Vígmarr “Åsmund carved, and Vigmar”. This probably indicates a 
priority between the two carvers, where the carver mentioned first had the 
main responsibility for the carving. It is known from one single inscription 
(U 308 Ekeby, Skånela parish) that the skill of carving runes where handed 
down from father to son. In this case, the carver Torgöt calls himself Fóts 
arfi “Fot’s heir”, which shows that he was the son and successor of the well-
known carver Fot. Here we have a clear example of a master and his appren-
tice. In other inscriptions it is difficult to determine this kind of relationship, 
since the names of the co-carvers are often recorded only once, and there are 
no traces of these people working as independent masters.  

There are also several carver formulas that comprise two names, but 
where neither of the persons is known as a carver from other inscriptions. It 
seems likely that these people only worked as rune carvers temporarily and 
that they did not execute more than one stone. Consequently, these inscrip-
tions should not be used as proof for the existence of workshops. A very 
remarkable phenomenon is found in the rune-inscriptions from Gotland, 
where the rune-stones are often signed by several individuals. From the six 
signed monuments no less than 14 or 15 names are connected to the cutting 
of the runes or dressing of the stone, but not one of these names appears in 
another inscription. 

Beside the examples from Gotland, there are only a few statements about 
division of labour, where different tasks have been undertaken by different 
people. At the same time, it is possible to find information about most of the 
steps in the making of a Viking-age rune-monument: the quarrying and 
transportation of the stone material, the dressing of the stone, the planning of 
the ornamentation, the carving of runes and ornaments and – finally – the 
painting of the incised lines. In this section I also discuss some runic texts 
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that are supposed to refer to the formulation of the text, especially a well-
known group of signatures containing the verb ráða (U 896, U 913, U 940 
and U 961). According to my survey the interpretation of these inscriptions 
is not as self-evident as claimed, and there is support for an earlier proposal 
that ráða does not mean the same thing in these four inscriptions. In two of 
the most famous examples, the signature Réð rúnaR ØpiR from U 896 and 
U 940, it is likely that the verb ráða means ‘decide’, but probably the verb 
also denoted the actual cutting of the runes on the stone. To the possible 
examples referring to the formulation of a runic text, I have added the dis-
puted rune sequence kirþu sikþita on the iron ring from Forsa church in 
Hälsingland (Hs 7), which bears an extract from a local law. According to 
my proposal, this might be read as gærðu sægð þétta “(they) made the 
statement firm” and can refer to a stage in the planning between the oral 
recitation of the law and the work of the carver. This section of the text is 
also placed between a sentence that claims that Svá vas fyrr int “So was 
previously said” and the carver’s signature: En Víbiôrn fáði “But Vibjörn 
carved”. 

Some carver formulas from Gotland and Södermanland indicate that one 
person made the ornamentation on the stone, while another cut the runes. All 
these monuments are made of lime stone and in two cases the ornamentation 
is cut in an embossed pattern. These monuments were doubtlessly fabricated 
by some kind of workshop, but it is surprising that the names of the people 
mentioned in the signatures do not occur in other inscriptions. In the pre-
served material, it seems that most of the sarcophagi and grave-slabs of late 
Viking-age type were made by anonymous masters. It must, however, be 
stressed that these memorials are often very fragmented, which calls for 
caution.  

Chapter 8 deals with the personal names of the carvers and the informa-
tion which is directly connected to these names (topic 4). Concerning the 
personal names, study of different types of names offers no support for an 
idea that the Viking-age rune carver belonged to a special social class. The 
two groups of dithematic (compounded) personal names and monothematic 
names (including hypocorisms and original bynames) are equally common in 
this material. An investigation of the 71 most common male personal names 
in the Viking-age runic inscriptions shows almost the same distribution be-
tween these types of names and this is also true for the naming custom re-
corded on the Swedish rune-stones connected to the Viking expedition of the 
chieftain Ingvar.  

About thirty carver formulae contain an attribute to the name of the 
carver. When the attribute consists of information about kinship or resi-
dence, the aim was probably primarily to identify the person, and some of 
the bynames carried by rune carvers as ÞóriR Trani ‘Tore the Crane’ 
(U 1143) or Rauð-BalliR ‘Balle the red’ (Vs 24) seem to have the same pur-
pose. Information concerning occupation or profession is very rare and re-
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stricted to a few instances as smiðr ‘smith’ and skald ‘poet’. These designa-
tions are also given to people who were not rune carvers. The lack of more 
specialized denotations for the Viking-age rune carver indicates that in nor-
mal cases he or she did not belong to a special group, but was part of the 
ordinary farmer population. 

Chapter 9 is devoted to the rune carvers’ relationship to the sponsor or 
the deceased (topic 5). It is possible to recognize three different types of rune 
carvers in the material. The first are carvers who are identical with the 
sponsors or belong to the same family, the second carvers who were 
subordinate to the sponsor and a third type consists of rune carvers with no 
other connection to the sponsor or the deceased than the commission to cut 
the stone. This last category includes the ‘professional’ carvers that were 
active at the end of the Viking Age. An examination of the total number of 
carver formulas shows, however, that it is often very difficult to find 
examples of these types. The inscriptions where the carver has some kind of 
family relationship to the sponsor or the deceased are the most common and 
carvers of this type seem to have existed through the entire period. It is more 
difficult to find evidence of rune carvers belonging to someone’s household, 
and only two Danish inscriptions can with some confidence be interpreted in 
this way. The last type of carver is also rarely recorded by explicit 
statements in the runic text, despite the fact that the professional carver must 
have been rather common, at least in Uppland during the end of the Viking 
Age. The carver formula which also includes the name of the sponsor (type 
BII) as for example Holmdórr(?) bað Øpi rísta rúnaR þessaR “Holmdor(?) 
asked Öpir to cut these runes” (U 544) may, however, offer an example of 
this kind of relation.  

My investigation of different types of rune carvers leads to a more de-
tailed examination of a couple of rune carvers who, according to the texts, 
were linked to certain localities or villages. In all the study comprises ten 
selected carvers, mainly from the Mälar Valley in central Sweden. It is con-
cluded that several of these carvers produced about ten runic inscriptions, 
often in a restricted area close to the carver’s dwelling place. Some of these 
carvers are also known as landowners and members of Viking expeditions 
abroad, which shows that they must have belonged to a wealthy group in 
Viking society. Finally, it can also be concluded that these local rune carvers 
existed side by side with the ‘professional’ carvers. 

In this connection, I have also undertaken a minor study of five local 
carvers in order to see if their way of writing was influenced by the more 
productive carvers working in the area. As a comparison I use one of the 
more renowned carvers in Uppland, Åsmund Kåresson, to whom previous 
studies ascribe a great impact on the development of the rune-stone tradition 
in Uppland. A study of rune-forms, orthography and the choice of words 
reveals that only one carver shows traces of any more direct influence from 
Åsmund’s way of writing. This gives us reason to discuss what his writing 
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habits really represent. It has been stated that Åsmund had a great influence 
on the rune carvers active in northern Sweden, in the provinces of 
Hälsingland, Medelpad and Jämtland, and most of the stones in this area had 
rune-forms, spellings and formulations which in many details correspond to 
those found in Åsmund’s inscriptions. Since Åsmund was mainly working in 
Uppland, it is surprising that he did not influence contemporary or later 
carvers in that province. The problem can be solved if we assume that Ås-
mund originated from the north of Sweden and that he employed the special 
writing habits of this area in Uppland instead of the opposite. There is a great 
deal of circumstantial evidence to support this explanation. In Uppland, Ås-
mund is virtually the only carver who used the verb marka ‘to cut, mark’ in 
the signature, but in northern Sweden this verb is known from several carv-
ers. In two of his inscriptions he calls himself Ásmundr Kára sunn ‘Åsmund, 
the son of Kåre’. This use of a patronymic is very rare in Uppland, but is not 
unusual in the runic inscriptions from northern Sweden. The two inscriptions 
mentioned above also contain some rare examples of mirrored variants of the 
b-rune and þ-rune, where the best counterparts occur in the runic inscrip-
tions in Medelpad. The datings of the ornamentation of Åsmund’s carvings 
point in the same direction, since the majority of his earlier inscriptions are 
found in Gästrikland in the vicinity of Gävle. In two of the signatures from 
this area, his name occurs after the name of another carver, Sven, who 
probably had primary responsibility for the two rune-stones and could there-
fore have been Åsmund’s teacher. 

This re-evaluation of the rune-carver Åsmund has rather far-reaching 
implications for both the Upplandic rune inscriptions as sources for the local 
language and for the theories about how the rune-stone custom was intro-
duced into central Sweden, which is the subject of a brief discussion in 
chapter 10. There is obviously a call for caution when using productive rune 
carvers in the discussion of the local language, and the local carvers are in 
this case presumably a better source. Concerning the spread of the rune-
stone custom in Uppland, there are several hypotheses, for example a grad-
ual dispersion from the south-west to north-east or that the town of Sigtuna 
formed some kind of centre for this custom. Judging from the variation in 
the runic material, it seems more plausible to reckon with several centres for 
the diffusion of the rune-stone custom in the region. One such centre can be 
recognised in the eastern part of Uppland, where we find the so-called unor-
namented rune-stones and the stones executed by Ulv in Borresta. The use of 
rune-forms and spelling habits shows that these inscriptions are very close to 
the rune-stones in Danish territory, and they have been connected with the 
travels westwards to England at the beginning of the 11th century. At the 
same time, the first rune-stones were erected in the districts along the coast 
in northern Sweden and in the northern part of Uppland. These stones show 
many different traits compared to the rune-stones mentioned above. The 
ornamentation has clear connection to the so called Ringerike style and the 
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scribal practises of these stones exhibit several old-fashioned traits. Exam-
ples can be found in the absence of word dividers and in the habit of using a 
single rune to denote the final sound of one word and the initial sound of the 
next. The inscriptions also demonstrate one novelty, namely the use of the h-
rune to denote the fricative allophone of /g/, i.e. [γ]. Since the inscriptions 
exhibit several rune forms of the short-twig variant of the runic alphabet, it is 
possible that they represent a local writing tradition with roots in the early 
Viking Age.  

In the city of Sigtuna, mentioned above, we find traces of another tradi-
tion of writing runes, which are linked with the rune carver Torbjörn. Judg-
ing from the ornamentation of his stones, they might be contemporary with 
the other two groups, but they differ a great deal orthographically. Torbjörn 
has probably influenced some local carvers in the vicinity and Sigtuna can 
therefore be conceived as a third centre for the early diffusion of the rune-
stone custom in the area. 

The earliest rune-stones in the three areas seem to represent three differ-
ent developments of the Viking-age runic alphabet, which have existed side 
by side in the same region. Still there are many questions concerning the 
interplay between these traditions and how they were adopted by different 
carvers at different levels. This calls for further research on the subject.  
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Bilaga 1: Katalog 

 

I katalogen har jag samlat den information som jag anser är nödvändig för att man 
skall kunna bedöma resonemangen i huvuddelen av avhandlingen. Av utrymmesskäl 
har jag fått begränsa dessa uppgifter till de allra nödvändigaste. För varje inskrift ges 
först signum samt uppgifter om var ristningen är påträffad. Uppgifterna om plats, 
socken, härad eller motsvarande har i regel hämtats direkt från runtextdatabasen. Om 
det rör sig om en runinskrift som har påträffats vid en kyrka eller kyrkogård som bär 
samma namn som socknen har jag vanligtvis utelämnat namnet på socknen. Ett † 
efter inskriftens signum markerar att inskriften är försvunnen och att läsningen byg-
ger på äldre uppgifter. 

På den följande raden anges först typen av inskriftsbärare samt material. De se-
nare uppgifterna bygger främst på korpusutgåvorna, men har även kompletterats 
med andra källor (främst Fornminnesregistret, här förkortat FMR). Om denna upp-
gift saknas och det rör sig om en sten som fortfarande är bevarad beror det på att jag 
saknar uppgifter. För ristningar i fast häll anges ingen bergart. I nästa kolumn anges 
vilken formeltyp ristarformeln tillhör samt till vilken grupp jag har fört den (grupp 
1–2 utgör den säkra delen av materialet, 3 möjliga ristarformler samt 4 antagna 
ristarformler som jag har avfört). I kolumn 3 ges en arkeologisk stildatering av rist-
ningen efter Gräslunds typologi om en sådan stilbestämning finns i runtextdata-
basen. Några enstaka och uppenbara felbestämningar har här rättats. I den fjärde 
kolumnen anges ristarformelns plats i texten (Början, Slut, Annan), medan den femte 
upptas av uppgifter om hur ristarformeln har placerats på skriftytan. I det senare 
fallet har jag i huvudsak använt beteckningar som är bäst lämpade för minnesin-
skrifter i sten, nämligen Huvudslingan, Separat slinga, Fristående samt I korset. I de 
fall skriftbäraren har inskrift eller ristning på flera sidor har jag här också angivit på 
vilken av dessa ristarformeln finns. Om denna uppgift saknas, betyder det att ristar-
formeln står på skriftbärarens framsida. 

På de följande raderna ges en translitterering, normalisering samt översättning av 
den aktuella ristarformeln. Dessa följer de principer som har redovisats i avsnitt 1.4. 
Endast den del av inskriften som utgörs av en ristarformel har av utrymmesskäl 
medtagits. I övrigt hänvisas till Samnordisk runtextdatabas. Läsningarna bygger i re-
gel på korpusutgåvorna om inget annat anges. Vissa mindre korrigeringar t.ex. be-
träffande formen på skiljetecken kan dock ha gjorts utan att det särskilt påpekas. 

Ibland ges också en kortare kommentar till läsningen och tolkningen eller en 
hänvisning till var i huvudtexten inskriften diskuteras. Beträffande runristade före-
mål har jag i möjligaste mån försökt ange inskriftens datering och vad den bygger 
på.  
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Danmark 

Sydjylland 

DR 4 Haddeby 4, Schloss Gottorf, Stadt Schleswig, Schleswig-Holstein 
Runsten, granit  B:1 Rak Slut Fristående, h. sida 
|| kurmR !: raist !: run£a"R !: 
GormR ræist rúnaR. 
»Gorm ristade runorna.» 

DR 6 Slesvig, Stadt Schleswig, Schleswig-Holstein 
Runsten, kalksten B:3 ? Annan Huvudslingan 
...£n: auk : kuþmuntr : þaR [:] [r]... || ...[ £a]"R  
... ok Guðmundr þæiR r[ístu(?) rún]aR(?). 
»... och Gudmund de ristade(?) runor(?).» 

Stenen är ristad på fyra sidor och bär inskrift på tre av dessa. Enligt läsningen i 
DR:18 börjar den svårt skadade texten på vänster smalsida (A) för att därefter gå 
över på stenens framsida (B) och avslutas på den högra smalsidan (C). Huvuddelen 
av den antagna ristarformeln (...£n : auk : kuþmuntr : þaR [: r]...) står på framsi-
dan, medan de avslutande runorna …[£aR] finns på smalsidan.318 Runorna inom hak-
parentes är i dag dolda och supplerade efter Wimmer, som också är den som har 
föreslagit att avsnittet skall uppfattas som en ristarformel.319 Det är dock inte helt 
givet att …[ £aR] måste vara resterna av ordet [rún]aR.320 Den följande satsen tycks 
nämligen sakna subjekt (a enklanti : i skiu [: h]uilis Á Ænglandi í Skíu hvílis »Han 
hviler i Skia i England»), varför …[£aR] även skulle kunna vara resterna av relativ-
partikeln eR ’som’ (skriven iaR).321 Meningen blir i så fall »som vilar i England i 
Skía». Det är då inte lika självklart att det rör sig om en ristarformel, eftersom allt 
som återstår av verbet är inledningsrunan r. Visserligen är det möjligt att supplera ett 
r[ístu], men det kan också röra sig om verbet ræisa och en sekundär resarformel.  

DR SCHL3 Rathausmarkt, Stadt Schleswig, Schleswig-Holstein 
Fyrkantig pinne, trä B:1 – Början Fristående, framsida 
runaR ' iag ' risti ' a ' rikiata ' tre '  
RúnaR iak rísti á rækianda træ. 
»Runor jag ristar/ristade på drivande(?) trä.» 

Pinnen är ristad på fyra sidor. Beträffande tolkningen av ordet rikiata se Stoklund & 
Düwel 2000:212 f. med hänvisn. – Datering (arkeologisk): 1000-tal (Stoklund & 
Düwel 2000:210). 

                                                      
318 I runtextdatabasen är de två sista runorna felaktigt placerade på B-sidan av stenen. 
319 Wimmer (DRM 1:1:CLXII) supplerar förslagsvis hela avsnittet som [suai]n : auk : 
kuþmuntr : þaR : r[istu] [run](a)R. 
320 Av den näst sista runan återstår enligt Wimmer (DRM 1:1:CLVIII) endast den nedre delen 
av huvudstaven, men han uppger att en del av a-bistaven var bevarad när stenen först 
påträffades. 
321 Denna skrivning för eR förekommer i två inskrifter på danskt område (DR 66 och DR 212). 
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Nordjylland 

DR 26 Læborg, Læborg sn, Malt hd 
Runsten, granit  A:1 Rak Hela inskr. Huvudslingan 
rhafnukatufi 5 hiau 5 runaR : þasi aft | þurui 5 trutnik : sina  
Hrafnunga-Tófi hió rúnaR þási æft Þórví, dróttning sína. 
»Ravnunga-Tove högg dessa runor efter Torvi, sin ’drottning’.» 

DR 37 Egtved, Egtved sn, Jerlev hd  
Runsten, granit  BI/A:2 Rak Annan Huvudslingan 
' raist | ...uþiR ' aft ' bruþur  
Ræist ... [br]óðiR æft bróður. 
»Ristade ... broder efter broder.» 

Stenen utgörs av ett fragment och den bevarade delen av inskriften är fördelad på tre 
rader, där runorna i den högra raden är betydligt större än i de två andra. Detta talar 
för att den förstnämnda raden skall läsas före de övriga.322 Däremot är det osäkert 
hur många rader som kan ha funnits till höger om denna rad. Att runföljden raist 
verkligen återger pret. ræist och inte skall suppleras raist[i] antyds av att ristaren i 
raden längst åt vänster inte har brutit mitt i ett ord vid skiftet mellan raderna (se DR 
Atlas fig. 103–104). En preteritumform ræisti skulle dessutom vara främmande för 
de jylländska inskrifterna, där varianten ræisþi är den helt dominerande (se Palm 
1988: 221 f.). På grund av skadorna är det dock mycket osäkert om inskriften verk-
ligen innehåller en signatur med dedikation (typ BI), som tolkningen i DR gör gäl-
lande. 

DR 85† Langå 2, Langå sn, Middelsom hd  
Runsten  B:3 Rak Slut Huvudslingan 
[: þura : h...]  
Þóra(?) h[ió]. 
»Tora(?) högg(?).» 

Inskriften, som i DR:123 återges efter en teckning av Jon Skonvig, skall ha avslutats 
med runorna þura : h…. I DR (ibid.) antas detta vara en felläsning för þuri : h… 
»Thore(?) h[uggede(?)….]». Tolkningen verkar inte osannolik, eftersom det efter h-
runan endast tycks ha varit plats för ett fåtal runor (se DR Atlas fig. 232). Beträf-
fande vilket namn som döljer sig bakom runföljden [þura] se avsnitt 8.1.3.  

DR 99 Bjerregrav 2, Øster Bjerregrav sn, Sønderlyng hd  
Runsten, granit  B:1 Rak Slut Huvudslingan 
: ian | þurþr : rist : runaR | þasi  
En Þórðr ræist rúnaR þási. 
»Och Tord ristade dessa runor.» 

DR 105 Laurbjerg, Laurbjerg sn, Galten hd  
Runsten, granit  D:2 Rak Slut Fristående, v. sida 
|| uili  
Villi. 
»Ville.» 
                                                      
322 Hela inskriften återges i DR:62) på följande sätt: … at ' fai(n) ['] (t)u 3 isuiu ' raist | 
…uþiR ' aft ' bruþur | stain ' sasi ' skarni ' … »[NN. gjorde disse kumler efter]… at, den 
malede (?); han døde i Svia. Ristede [runer br]oder efter broder. Denne sten skarni…» 
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DR 119 Spentrup 1, Spentrup sn, Nørhald hd  
Runsten, granit  A/B?:3 Rak Okänt Huvudslingan?  
... | þasi : run-...   
... þási rún[aR]... 
»... dessa runor ...» 

Endast följande runor bevarade: … | þasi : runx… | ki : lifa : »… disse runer … 
[læn]ge leve» (DR:157). Enligt DR (ibid.) rör det sig om slutet av en inskrift som 
»har dannet et rytmisk formet udsagn og kan udfyldes fx. þæssi runaR munu miok 
længi lifa». På grund av inskriftens mycket fragmentariska skick går det dock inte 
att utesluta att þasi : run-… också kan ha tillhört en ristarformel. 

DR 126† Hobro 1, Hobro sn, Onsild hd  
Runsten  B:4 Rak Slut Huvudslingan 

Slutet av inskriften på den numera försvunna runstenen återges i DR:164 på följande 
sätt: xrt : kuþx(ru)nar »…(runer)». Läsningen återgår på en teckning av Skonvig 
(se DR Atlas fig. 318), där den första oidentifierade runan är tecknad som en bind-
runa )ua. Jacobsen (i DR:164) ger följande rekonstruktionsförslag: (u)rt[i] : kuþ(i) 
[:] runar »Gude skrev runerne.» Moltke (1956–58 2:51) återger partiet som )uart : 
kuþxxxxxnar, men lämnar det utan översättning med hänvisning till den osäkra 
läsningen (Moltke 1956–58 2:52).323 Grønvik (1981:150) anser däremot att inskrif-
ten »kanskje» ger ett belägg på verbet yrkja med rúnaR som objekt. Han framhåller 
dock att »det er mistenkelig at utlydende -i i urti skulle være sløyfet» och föreslår 
därför att )uart »like gjerne» kan vara fel för rist ’ristade’ (Grønvik 1981:219 not 
98). Hela den senare delen av inskriften är oklar och det är knappast möjligt att av-
göra om den har innehållit en ristarformel.  

DR 134 Ravnkilde 1, Ravnkilde sn, Års hd  
Runsten, granit  A:3  Rak Hela inskr. Huvudslingan 

Inskriften återges i DR:173 på följande sätt: âsurlat : hirþiR : | kukis : sun : raist | 
runar þasi | atâsbuþtrunik »Asser landbestyrer, Køges (el. Kugges) søn, ristede 
disse runer efter ’dronning’ Asbod». Läsningen har dock nyligen ifrågasatts av Ler-
che Nielsen (2005:20 not 29), som vid »en grundig feltundersøgelse» tillsammans 
med Marie Stoklund, Lisbeth Imer och Rikke Steenholt Olesen i april 2004 varken 
har kunnat bekräfta ristarformeln eller att inskriften innehåller ordet »drottning». 
Resultatet av undersökningen är ännu inte publicerat, men enligt en preliminär pre-
sentation vid heldagsrunrådet om Rönö i Uppsala den 19 januari 2005 skall av det 
antagna ordet raist återstå runorna r-is…, medan Moltkes runar þasi endast mot-
svaras av några spridda stavrester. Detta öppnar för att verbet också kan ha varit 
ræisa och att ett större stycke av stenens topp eventuellt saknas. Givetvis är det inte 
otänkbart att ristningen kan ha varit i ett bättre skick när den undersöktes av Wim-
mer resp. Moltke. Man tycker sig på Moltkes fotografi av den ouppmålade stenen (i 
DR Atlas fig. 334) utan större problem kunna urskilja ordet trunik i slutet av den 
andra raden från vänster. Både Wimmer (i DRM 2:136) och Moltke (se DR Atlas 
fig. 335) tror sig även ha sett den vänstra bistaven av en t-runa efter s-runan i verbet, 
vilket ju i första hand borde tala för tolkningen ræist. Spåret kan ha varit så litet att 
det i dag är utplånat. Samtidigt är det är svårt att avgöra vilken tilltro man skall ställa 
till denna läsning. Det framgår t.ex. ganska klart av Wimmers beskrivning av de 

                                                      
323 I Moltke (1985:527) följer han däremot läsningen (och tolkningen) i DR. 
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aktuella runföljderna att han har låtit läsningarna raist och runaR þasi styrka varan-
dra (se DRM 2:136 f.). 

DR AUD1996;274 Bjerring kirke, Bjerring sn, Middelsom hd  
Runsten, granit  B:1 – Annan Huvudslingan 
| ian : tufi : smiþr : hiu : frinti : hns :   
En Tófi smiðr hió, frændi hans. 
»Och Tove smed högg, hans frände.» 

DR EM85;348 Lindholm, Lindholm sn, Kær hd 
Knivskaft, ben B:4 – Slut –   

Inskriften återges av Moltke (1985:348) på följande sätt: sikasuaia || þurufiriþi 
likaþi »Singasven(?) polished for Thorfrid». Birkmann (1995:258) uppfattar den 
fjärde runan från slutet som en f-runa och får därmed faþi. Varken denna läsning 
eller de tolkningar som han föreslår är dock särskilt övertygande. De föregående ru-
norna är alla ristade med dubbla linjer, där utrymmet mellan linjerna har fyllts med 
små intryck av knivsudden. De tre sista runorna är däremot ristade med enkla linjer. 
Den omdiskuterade runan är en hybrid, där huvudstaven utgörs av en enkel linje, 
medan bistaven består av två linjer. Eftersom det mellan de senare finns ett par in-
tryck av kniven måste det röra sig om en k-runa och inte en f-runa. – Arkeologisk 
datering: omkring 800 (Birkmann 1995:256 f.). 

DR NOR1988;5 Malt, Ågård, Malt sn, Malt hd  
Runsten, gnejs B:1 – Annan Huvudslingan 
| kul : finR : fal"s: taitirunoR ' u | £aiuinrunoR :   
KolfinnR/Gull-FinnR fals tæitirúnaR o(k)(?) ævinrúnaR. 
»Kolfinn/Gull-Finn dolde glädjerunor och(?) evighetsrunor.» 

Fyn 

DR 188† Ørbæk, Ørbæk sn, Vindinge hd   
Runsten A:2 ? Hela inskr. »Huvudslingan»  
[uþ£ufriþR : last : oft : þiauburi-]  
[G]uðfríðR ræist(?) æft Þiúðbor[g]. 
»Gudfrid ristade(?) efter Tjudborg.» 

Om den försvunna inskriften se ovan avsnitt 4.1.2. 

DR 190 Helnæs, Helnæs sn, Båg hd 
Runsten, granit  B:1 Rak Slut Huvudslingan 
| ouaiR faþi  
ÁvæiRR fáði. 
»Åver ristade.» 

DR 192 Flemløse 1, Flemløse sn, Båg hd 
Runsten, granit  B:1 Rak Slut Fristående  
| [ouAiR faaþi]  
ÁvæiRR fáði. 
»Åver ristade.» 
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DR 209 Glavendrup, Skamby sn, Skam hd 
Runsten, granit  BI:1 Rak Annan Huvudslingan, sid. B 
' in ' suti ' raist ' run|aR ' þasi ' aft ' trutin ' sin  
En Sóti ræist rúnaR þási aft dróttin sinn.   
»Och Sote ristade dessa runor efter sin herre.» 

Stenen är ristad på tre sidor. 

Lolland-Falster 

DR 212 Tillitse, Tillitse sn, Lollands Sønder hd, Lolland-Falster  
Runsten, granit  A:1 Rak Hela inskr. Huvudslingan, sid. C. 
|| toki * risti * runaR * e!f"t!i"R !* -£oru * | stiubmoþur * sina * kunu * koþa  
Tóki rísti rúnaR æftiR [Þ]óru, stiúpmóður sína, konu góða. 
»Toke ristade runorna efter Tora, sin styvmoder, en god kvinna.» 

Stenen bär två inskrifter som antas ha tillkommit vid olika tillfällen (DR:798). Den 
förra är en självresarinskrift, som förutom resarformeln och en bön också innehåller 
det versifierade avsnittet e mun * stanta * meþ * sten | lifiR * uitrint * su * iaR * 
uan * eskil »Alltid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil 
gjorde» (DR:258). Frågan om detta skall uppfattas som en ristarformel diskuteras i 
avsnitt 4.3.3. Den andra inskriften tillhör typ A:1. 

Själland 

DR 228 Sandby 2, Sandby sn, Tybjerg hd   
Runsten, granit  B:3 Rak Slut? Separat slinga, v. sida 
|| 3 in 3 kru...  
En Kró[kR](?) ... 
»Och Krok(?) ...» 

Om denna inskrift se avsnitt 4.1.1. 

DR 229 Sandby 3, Sandby sn, Tybjerg hd  
Runsten, granit  B:3 Rak Slut Huvudslingan 

Beträffande denna inskrift och partiet eR * uan * sil… se ovan avsnitt 4.3.3. 

DR 239 Gørlev 1, Gørlev sn, Løve hd  
Runsten, granit  B:1 Rak Annan Huvudslingan 
!: iak sata ru--ri"t  
Iak sátta rúnaR rétt.  
»Jag satte runorna rätt.» 

Ristarformeln diskuteras i avsnitt 4.3.2. – Inskriften avslutas med en skadad och 
svårläst rad intill den ena kanten på stenens baksida: kuniarmutRkru(b)xxxxxx, som 
i DR:294 översätts med »Gunne, Armund…». Innehållet i den nämnda delen av in-
skriften oklart och runorna kru(b) kan enligt DR »ikke tolkes med sikkerhed». Molt-
ke (1936–37:255) har tidigare antagit att »måske er det vn. grôptr, gravning, grav-
læggelse, grav, der her foreligger». Harry Andersen (1945:152 ff., 1951:359 ff.) har 
i stället föreslagit att ordet har varit kru(b)[u...] och skall tolkas som gróbu ’be-
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gravde’. I sin senare behandling av inskriften (Andersen 1951:360) tänker han sig att 
verbet kan ha följts av ett objekt [hân] »begravde ham (Odinkar)» eller av ett adv. 
[niþr] »begravede, d. v. s. begravede Odinkar». Andersens tolkning verkar inte 
omöjlig, men det bör nämnas att fvn. grafa också kan betyda ’rista, gravera’ och att 
denna betydelse även förekommer i forndanskan och fornsvenskan (Kalkar 2 s.v. 
grave 3 ’gravere, indgrave’, Söderwall 1 s.v. grava 7 ’utskära, gravera’). Man skulle 
alltså kunna överväga om inte det aktuella partiet i stället kan tolkas som en ristar-
signatur. Av språkproven hos Fritzner och Söderwall att döma har dock denna be-
tydelse av verbet i huvudsak använts har använts för ristning och gravering i metall. 
Ebel (1963:28) anför ett sådant exempel från en fornengelska inskrift på en guldring 
från Manchester (se Page 1999:162). Beträffande inskriften på Gørlevstenen måste 
därför Andersens tolkningsförslag ges företräde. I DR:294 (anm. 3) påpekas dess-
utom att det råder en skillnad i huggningstekniken mellan den sista raden och de tre 
övriga rader på stenen, vilket tyder på att den är utförd av en annan ristare. Detta 
talar också emot att det rör sig om en ristarformel såvida man inte räknar med ett se-
nare tillägg. 

DR AUD1997;264 Roskilde Havn, Roskilde købstad   
Träpinne, pil  C:1 – Hela inskr. Fristående  
saksi : risti : runar : þis-r "s--rku : matr  
Saxi rísti rúnaR þess[a]R, ...-mandr. 
»Saxe ristade dessa runor, ...-man.» 

Beträffande tolkningen av runföljden "s--rku : matr se avsnitt 8.2.2. – Datering: 
Skeppsvraket som pinnen låg under har med hjälp av dendrokronologi preliminärt 
daterats till ca 1025 (ibid.). 

Skåne 

DR 264 Hyby 1, Vismarlöv, Hyby sn, Bara hd  
Runsten, granit  B/A:1 Rak? Början »Huvudslingan» 
þurþr * hu * runaR * þasi * ...r... * ---324  
Þórðr hió rúnaR þási ... 
»Tord högg dessa runor ...» 

Inskriften består av två rader med fristående runor, där den första innehåller en 
ristarformel.325 På grund av skadorna osäkert hur den skall klassificeras. Wimmer i 
DRM 3:153 läste þurþr * hu * runaR * þasi * au(k *) þurstin »Tord hug disse runer 
og (i forening med) Torsten», men denna läsning tillbakavisas av Jacobsen (1935: 
215 f.) på grundval av Moltkes undersökning 1931. Jacobsen menar dock att inskrif-
ten kan ha haft samma struktur som antas av Wimmer och förslår att det defekta 
partiet »muligvis» har innehållit »en konjunktion og navnet på endnu en rister, fx. 
[auk þu]r[iR], åuk ÞóriR». Om detta är riktigt skall exemplet uppfattas som en 
ristarformel av typ B. Samtidigt är det väl inte helt uteslutet att lakunen också kan ha 
innehållit prep. æftiR och ett (kort) personnamn framför de tre »bomærkelignende 
tegn» i radens slut. Inskriften tillhör i så fall typ A. 
                                                      
324 De oidentifierade runorna i slutet utgörs enligt DR:320 (anm. 2) av tre »bomærkelignende 
tegn». 
325 Den andra raden återges i DR:320) som fulukui : a : huk * x… »Folkvi (el. Fullugi) ejer(?) 
Høj(by?)…». Personnamnet tolkas enklast som kvinnonamnet Folkví med en inskottsvokal i 
konsonantförbindelsen /lk/. 
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DR NOR1998;8 Lund, kv. Maria minor 3  
Kam, horn A/C:1 – Hela inskr. Huvudslingan  
...!lui : reist : runar : þesar : at : k...  
... ræist rúnaR þessaR at ... 
»... ristade dessa runor åt ...» 

Det inledande namnet kan som Stoklund (1998:8) påpekar både ha varit ett kvinno-
namn och ett mansnamn. – Datering: Kamtypen tillhör enligt Stoklund (ibid.) slutet 
av 900-talet till omkring 1000, men hon menar att »rune- og sprogformerne, bl.a. 
brugen af ei, tyder snarere på en lidt senere datering». 

Bornholm 

DR 370 Åker 1, Åker sn, Sønder hd  
Runsten, sandsten  B:1 Rak Slut Huvudslingan 
: sartr : rist : ret  
S(v)artr ræist rétt. 
»Svart ristade rätt.» 

DR 377 Bodilsker 4, Bodilsker sn, Sønder hd  
Runsten, granit  D:4 – Slut Fristående 

Inskriften utgörs av en sedvanlig minnesinskrift (... létu h[aggva] stæin æftiR Þór-
fast, bróður sinn) och avslutas med runföljden auk * kuþki som står på stenens mitt-
yta. Wimmer (i DRM 3:232) tolkar detta som en ristarsignatur Hågg Guðki »Gudke 
huggede (den)». Tolkningen upptas av Moltke (1934,:14 f.), som ännu i sina senaste 
arbeten (t.ex. Moltke 1985:519) verkar sätta den i första rummet. Jacobsen (i DR: 
434 anm. 2) anser att runföljdens placering talar för en ristarsignatur, men finner 
verbformen auk betänklig och vill hellre uppfatta auk * kuþki »som et senere tilsat 
rejsernavn: sammen med Gudke». Lerche Nielsen (1998a:172 f.) framhåller att 
det saknas belägg i runmaterialet för att pret. av haggva har kunnat återges med auk 
och betecknar därför Moltkes tolkningsförslag »unsandsynligt». Tolkningen ok Guð-
ki »och Gudke» är alltså troligast, se avsnitt 5.4. 

DR 386 Vester Marie 4, Vester Marie sn, Vester hd  
Gravhäll, sandsten B:3 –  Slut Huvudslingan 
… !s!tain  
… stæin. 
»… sten.» 

Av den fragmentariska inskriften framgår att det rör sig om ett liggande gravmonu-
ment. I DR:443 antas texten sluta med runföljden (st)ain, vilket tolkas som: »[NN. 
gjorde el. lign.] stenen.» Eftersom inskriften inleds med en minnesformel (»Sven(?) 
[…] og Tole og Vifrid, de ligger under de[nne sten (el. lign.]») går det inte att av-
göra om det är uppdragsgivaren eller ristaren/tillverkaren som har varit omnämnd i 
den sista satsen. 
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DR 387 Vester Marie 5, Vester Marie sn, Vester hd  
Runsten, granit B:4 Pr 2–3  Annan Separat slinga 

Runföljden trebinu : syni : auk tolkar Moltke (i DR:445) ännu alternativt som en 
ristarsignatur »Träbene-Sønne huggede (indskriften)», men i Moltke (1985:332) är 
denna uppfattning övergiven. Eftersom det helt saknas belägg för skrivningen auk 
för pret. av haggva (se ovan) kan DR 387 utan vidare diskussion uteslutas ur mate-
rialet  

DR 404 Klemensker 6, Klemensker sn, Nørre hd   
Runsten, granit  B:1 Rak Slut Fristående, baksidan 
...£kil : rist !: runaR : þisi : auk : sueni :  
...-kæll ræist rúnaR þessi, ok Svæini. 
»...-kell ristade dessa runor, och Svene.» 

DR AUD1999;288 Englyst, Østermarie sn, Øster hd  
Amulett, silver B?:1 – Annan Huvudslingan, 
baksidan 
sua ristaR … | …aki reist b!i-rkrunaR auk … | …£aR heil!i  
Svá ristR(?)… Áki(?) ræist biargrúnaR ok… heilli. 
»Så ristar(?)… Åke(?) ristade skyddsrunor och … lycka(?).» 

Den fragmentariska amuletten bär inskrift på två sidor. Läsordningen mellan raderna 
är osäker (jfr Stoklund 2003:863 ff.), men av inskriftens anordning verkar det tro-
ligast att inskriften på båda sidorna skall läsas i spiralform in mot mitten på följande 
sätt: (A:) si2gmoþR i… | …-arns mo|þiR si… (B:) sua ristaR … | …aki reist b!i-
rkrunaR auk … | …£aR heil!i (se vidare Olesen 2007).326 Det inledande sua ristaR… 
uppfattar Stoklund (2003:866 f.) som »Således rister…», men anmärker att a-runan i 
verbformen är oväntad. Eftersom blecket är avbrutet framför a-runan i aki går det 
inte att avgöra om namnet har varit Áki eller något annat mansnamn med an-stams-
böjning. – Datering: Stoklund (2003:867) daterar inskriften med hjälp av runformer 
och ortografi till »det 11. århundrede, snarest i anden halvdel». 

Sverige 

Småland 

Sm 1 Aringsås kyrkogård, Allbo hd  
Runsten , granit B:1 Rak?  Slut Huvudslingan 
: bunta : uirskum : hiuk : askutr : [þuni]  
Bónda virðskum hiogg Ásgautr Þunni(?).  
»Åt den värendske bonden högg Åsgöt Tunne(?).» 

Läsningen efter Gustavson (rapport i ATA dnr 322-3756-2004). Om tolkningen se 
avsnitt 8.2.2. 

                                                      
326 Stoklund (2003:866) läser inskriften i denna ordning: (A:) si(g)moþR i… þiR s(i)… …-
arnsmo (B:) sua ristaR… runaR auk… …(a)R heil(i) … aki reist b(i)-rk »Sigmod … for 
dig (?) s(i)… …-arns mo. Således rister … runer og… …(a)R heili/heil i …Åge ristede 
hjælp». 
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Sm 10 Växjö domkyrka, Växjö  
Runsten, granit  D:3 Pr 2  Slut?? Fristående 
tyki x | uikikr  
Týki (Tóki) víkingR.  
»Tyke viking.» 

Om tolkningen se avsnitt 8.2.1. 

Sm 20† Rottnekvarn, Söraby sn, Norrvidinge hd 
Runsten A:4 Rak  Annan Huvudslingan 

Runstenen var ristad med kortkvistrunor och är endast känd genom ett träsnitt av Ulf 
Christofersson (B 1007). Bugge (i Brate & Bugge 1887–91:250 f.) har framställt ett 
mycket djärvt rekonstruktionsförslag, där han bl.a. antar en verbform faþi trots att 
träsnittet på denna plats endast visar runorna iiþi. Sanness Johnsen (1968:163) me-
nar att rekonstruktionen »!f£aþi fáði synes rimelig» och även Wessén (1969:17) anför 
detta verb från Sm 20†. Rekonstruktionen bygger dock på endast en säkert identi-
fierbar runa (þ) och ger dessutom ett ord som är svårt att passa in i sammanhanget. 
Före de två i-runorna finns nämligen på träsnittet runföljden þa!iRiRu som sannolikt 
med Samnordisk runtextdatabas skall tolkas som þæiR eRu »de är», vilket utesluter 
att det följande ordet kan har varit fáði. 

Sm 96 Brobyholm (Lillemark), Lannaskede sn, Östra hd  
Runsten, granit  A:3 – Början Huvudsl., framsidan 
þurstin : rist * stin þnia : aftR : kuþa : sun * sin  
Þórstæinn ræist/ræist(i) stæin þenna æftiR Guða, sun sinn. 
»Torsten ristade(?)/reste(?) denna sten efter Gude, sin son.» 

Läsningen efter Varenius et al. (2002:343). Stenen är ristad på två sidor. Om tolk-
ningen se avsnitt 4.2.2. 

Sm 111 Fageräng, Vetlanda landsförsamling, Östra hd  
Runsten, vetlandasediment  B:2 – Slut Huvudslingan 
* aku- : hiu-  
aku- hio[gg](?).  
»aku- högg(?).» 

Slutet av inskriften har tidigare lästs som aku2þ : hi£a--- och tolkats som »Gud hjäl-
pe» (Kinander i SmR:249). Strid (ATA dnr 5317/85) läser i stället aku- : hiu£k, vil-
ket tolkas som en ristarsignatur. I Varenius et al. (2002:358 f.) återges partiet som 
aku- : hiu- »Agut högg», men författarna reserverar sig för tolkningen av person-
namnet. Ett namn Ágautr är visserligen känt från U 755 (ack. akaut), men det är 
svårt att förstå varför nominativändelsen här skulle saknas när den finns i motsva-
rande namnled i det inledande namnet i inskriften (nom. uikutr Vígautr). Ett alter-
nativ vore eventuellt att anta en motsvarighet till fvn. Ôgurr, vilket är känt både som 
dopnamn och binamn (se Lind 1905–15:1239, Lind 1920–21:412). Att döma av fo-
tografier (se SmR pl. 78, Varenius et al. 2002:359) är det dock tveksamt om formen 
på det flagrade partiet verkligen tillåter att den sista runan i namnet har varit r.  
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Sm 144 Gursten, Lofta sn, N. Tjusts hd  
Runsten, granit B:1 – Slut Fristående, sid. C + B 
|| kuþaskaki faþi || uifrþaR ...un...  
Guða-Skæggi/Skakki/Skagi fáði.  
»Goda-Skägge/Skacke/Skage ristade, (Vifröds/Vifrids son).» 

Stenen är ristad på tre sidor. Angående tolkningen se avsnitt 8.2.2. 

Sm 148† Lilla Hälleberg, V. Eds sn, N. Tjusts hd  
Runsten  B:2 – Slut Fristående, v. sida 
[-rnfastr : rusti : auk : ...]  
[A]rnfastr rísti ok ...  
»Arnfast ristade och ...» 

Inskriften är endast känd genom ett träsnitt av Hadorph och Christofferson (B 931) 
och enligt denna avbildning skall den antagna ristarformeln ha haft sin plats på den 
högra kanten av stenen. Kinander (i SmR: 301) översätter partiet som »Arnfast 
ristade och…» och antar att det möjligen har »följt ytterligare ett namn som undgått 
tecknarens uppmärksamhet i den vittrade ytan». Tolkningen förutsätter visserligen 
en felläsning rusti i stället för risti, men ligger ändå närmast till hands. Brate (1925: 
130) tvekar om det rör sig om en ristaruppgift och överväger därför om auk i stället 
skall tolkas som substantivet haugR m. ’hög’. Han ger dock ingen kommentar hur 
verbformen rusti skall förstås.327 I SmR:302 refereras även ett förslag av Björn 
Helmfrid, där den sista satsen skall tolkas som »Ärnfast den övermodige högg 
[runorna]». Ett binamn Rosti (till isl. rosti ’övermod, fräckhet’) förekommer visser-
ligen i fornvästnordiskan (Lind 1920–21:297), men det är mindre troligt att auk 
återger pret. av haggva (se DR 377 ovan), även om man här kan laborera med fel-
läsningar.  

Öland 

Öl 28 Gårdby kyrkogård, Möckleby hd  
Runsten, kalksten  B:1 Pr 2?  Slut I korset 
| brantr + rit i x iak þu raþa + khn  
Brandr rétt í(?) hiogg, þý ráða kann.  
»Brand högg in(?) runorna rätt, därför kan man tyda.» 

Den avslutande runföljden står i foten till det kors som upptar stenens mittyta och 
har uppfattats på olika sätt. Brate (i ÖlR:92 f.) knyter brantr till den föregående sat-
sen (halfburin + bruþiR ans + sitr + karþum) och uppfattar resten som Risti iak, / 
þý ráða kann »Jag ristade, därför kan man tyda». Jansson (1947:193) menar däremot 
att namnet måste tillhöra ristarsignaturen och översätter »Brand högg in (runorna) 
rätt, därför kan man tyda». Ännu en variant har presenterats av Salberger (1995), 
som argumenterar för att brantr tillhör den föregående satsen. Runorna rit i x iak 
uppfattar han som en subjektslös sats »Rätt häri man högg» eller »Rätt häri högg» 
(Salberger 1995: 119), och anför som parallell uttrycket Rétt es ristit »Rätt är ristat» 
                                                      
327 I detta sammanhang bör nämnas att Snædal (2002:83) har antagit en infinitiv rusta ’rusta 
(smycka, utrusta)’ med stæin som objekt på G 342 S:t Hans kyrkoruin, Visby (rusta x auk x 
raisa x stai…). Verbet rusta ’(ut)rusta’ är i svenskan visserligen belagt först på 1500-talet 
och antas vara ett lån från medellågtyskan, men Snædal (ibid.) menar att det kan ha funnits 
som arvord i forngutniskan. 
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på U 203. Runornas placering på stenytan talar dock för att brantr + rit- x iak þu 
raþa + khn skall uppfattas som en enhet. Av huvudslingans inskrift har nämligen 
inte det sista ordet karþum rymts i slingan, utan runorna þum har placerats på 
mittytan i motsatt riktning mot huvudtexten. Om brantr verkligen tillhörde denna 
sats borde ristaren ha placerat dessa runor efter þum och inte i korsets fot, där ju en 
läsare automatiskt måste ha uppfattat runföljden som subjektet i en ny sats. Jag 
finner därför Janssons tolkning sannolikast. 

Öl 39 Bägby bro, Gärdslösa sn, Runstens hd 
Runsten, kalksten A:3 Pr 2  Hela inskr. Huvudslingan 
x sua!i£n kiarþi x iftiR x sin x faþur x uikar x sun x ainiki x sialfR x raisti x stain x 
Svæinn gærði æftiR sinn faður Vikar. Sunn æinigi sialfR ræisti stæin.  
»Sven gjorde efter sin fader Vikar. Den enda sonen reste själv stenen.» 

Öl 43 Gärdslösa kyrka, Runstens hd   
Runsten, kalksten  B:1 Pr 3–4  Slut Separat sl. + Frist. 
...tuar ris"t[ !i] : runaR ... stain ...  
… [U]ddvarr(?) rísti rúnaR ... stæin/Stæinn(?) ...  
»… Uddvar(?) ristade runorna ... sten/Sten(?) ...» 

Angående läsningen och tolkningen se avsnitt 7.2.5. 

Öl ATA4064/60A Mörbylånga kyrka, Algutsrums hd 
Runsten, kalksten  BII:1 – Slut Huvudslingan 
þo-..."tu x ulf x hakua x seina  
Þó[r-](?) ... [lét]u Ulf haggva s(t)æina.  
»Tor-(?) ... lät Ulv hugga stenarna.» 

Öl ATA4684/43A Hulterstads kyrkogård, Möckleby hd  
Runsten, kalksten  B:3 – Okänt Huvudslingan 
kor-...  
Kor[pR](?) ...  
»Korp(?) ...» 

Av runstenen återstår endast den övre delen med inskriften ...a ' eftir ' eystei- 
boda ' sin ' kor-....328 Den sista runan uppfattar Nilsson (1973:178, 220) som en 
skadad b-runa och tolkar slutet som en defekt ristarsignatur: Korpr (hiogg) »Korp 
(carved)». Owe (ATA dnr 411-4568-1998) har hävdat att det efter den runföljden 
har »funnits plats för minst lika många runor som före den första runan, dvs minst 
ett 10-tal» och att detta »talar för att Korp inte har varit ristaren» utan att han har till-
hört resarna. En ristarsignatur kan dock inte uteslutas, eftersom den ju kan ha varit 
formulerad på ett annat sätt än det som Nilsson föreslår. 

Öl ATA4684/43E Hulterstads prästgård, Möckleby hd  
Runsten, kalksten  B:3 – Okänt Huvudslingan? 
...- saR x ris"t...  
... sáR(?) ræist[i]/ræist/ríst[i] ...  
»... han(?) reste/ristade ...» 

Nilsson (1973:221) återger inskriften som …saR rist… (As)sarr risti »(As)sar car-
ved». Enligt Larsson (2002:39, 135 f.) är dock namnet alltför skadat för att kunna 
                                                      
328 Läsningen efter Samnordisk runtextdatabas. 
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tolkas. Läsningen har också modifierats av Owe (ATA dnr 411-4568-1998), som i 
stället läser ...saR x ris"t… och antar att den första runföljden återger pronomenet 
sáR ’han’ och tolkar den följande som pret. av ræisa. Denna läsning och tolkning har 
upptagits i Samnordisk runtextdatabas. Eftersom monografiska skrivningar för /æi/ 
förekommer i det öländska materialet kan man inte avgöra om den andra runföljden 
återger pret. av rísta eller ræisa. Inte heller tolkningen av saR som sáR kan betraktas 
som säker, eftersom vi inte vet om denna runföljd är bevarad i sin helhet.329  

Öl Köping18 Köpings kyrka, Slättbo hd   
Runsten, kalksten  B:1 – Slut Huvudslingan 
...n x iuk  
... hiogg.  
»... högg.» 

Fragmentet bär inskriften: ...rmu-...n x iuk. Endast verbformen hiogg kan här med 
säkerhet identifieras och Owe (2002:72) menar att inskriften har slutat med detta 
ord. Enligt fotografiet (se Owe 2002:71 fig. 24) står den sista delen av inskriften i 
rundjurets svans och den följs av ett längre oristat parti, varför denna slutsats säkert 
är riktig. Av ristarens namn återstår endast den sista runan n. 

Öl SAS1989;43 S. Kvinneby, Stenåsa sn, Möckleby hd  
Amulett, koppar B:2 – Början »Huvudslingan»  
x hiristik þiR birk | bufi (...)  
Hér rísti (el. ríst) ek þéR berg, Bófi (...) 
»Här ristar jag skydd för dig, Bove, (…).» 

Den långa inskriften inleds med ett antal komplicerade bindrunor, vilka är mycket 
omdiskuterade. Westlund (1989:44 ff.) har argumenterat för att man skall bortse från 
vissa komponenter i dessa och uppfatta de två inledande raderna på följande sätt: 
x hiristik þiR birk | bufi miR fultihu Hær rísti ek þæR berg, Bófi, … »Här må jag 
rista (eller: ristade jag) skydd åt dig Bove, med …» (Westlund 1989:43).330 De flesta 
andra som har behandlat denna inskrift har dock försökt att läsa de inledande teck-
nen just som bindrunor. Exempelvis ger Jonna Louis-Jensen (2006:265 f.) följande 
läsning och tolkning av inskriftens inledning: h(i)Rki}kuri¹msuti)Rk)uþiRbirk | 
bufimeRfultihu H(æ)R’k í kúri (í)ms undiR guþi, (æ)RR ber’k Búfi mæR fúlt í húþ 
»Heri kryber jeg sammen under sodens gud, et ar (sår) bærer jeg, Bove, betændt i 
min hud». Inskriften på Kvinnebyamuletten måste dock jämföras med de besläktade 
runblecken från Köpingsvik (Gustavson 2004:63 ff.), vars inskrifter uppenbarligen 
har varit okända för de flesta som har sysslat med denna amulett. På det ena av dessa 
bleck kan man bl.a. läsa kristr auk santa maria biargi || þiR oluf Kristr ok Sankta 
Maria biargi þéR, Olôf »Krist och Sankta Maria bärge dig, Oluv». Detta utgör ett 
starkt stöd för att þiR på Kvinnebyamuletten återger sg. dat. þéR och att birk verk-
ligen skall uppfattas som ett subst. berg f. ’skydd’. Westlunds läsning och tolkning 
av inskriftens inledning ger också en mer otvungen mening än det ovan citerade för-
slaget, även om han lämnar den sista delen av avsnittet olöst. 

                                                      
329 I Janssons rapport (ATA dnr 4684/43) återges inskriften som ...--aR x ris"t… och enligt 
hans foto från 1943 (ATA) skall den första runan ha utgjorts av den nedre delen av en huvud-
stav som står på kanten av fragmentet. 
330 Den femte runföljden återger Westlund (ibid.) som meR, men av hans avbildning och kom-
mentar framgår att han uppfattar i-runan som ostungen (Westlund 1989:45 fig. 4, 46). Man 
bör alltså läsa miR. 
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Verbet på Kvinnebyamuletten kan enligt Westlund (1989:47) formellt »uppfattas 
dels såsom pres. konj., dels såsom pret. ind.» och han menar att det förra alternativet 
är att föredra. Troligare är att vi har att göra med en presensform i 1 pers. sg., anting-
en ett starkt böjt rist ríst eller ett svagt risti rísti efter böjningen i den tredje svaga 
konjugationen. 

Gotland 

G 80 Linde kyrka, Fardhems ting 
Runsten, kalksten  BII:3 Pr 3  Början Huvudslingan 
s"tain lit x bot[ul]!f x stafa x [merki x i]...  
Stæinn lét Bótulf stafa mærki ...   
»Sten lät Botulv bestämma(?) minnesmärket (el. förse minnemärket med 
(run)stavar?) ...» 

Om tolkningen av denna inskrift se avsnitt 5.2.2. 

G 113 Ardre kyrka, Kräklinge ting  
Runsten, sandsten  BI+B:1 Pr 3?  Slut Huvudslingan, 
baksidan 
|| ? raþialbr + ak + kaiRaiau"t... + þaiR kiarþu + merki + kuþ + ubtir + man + 
saaran ? | likraibr + risti + runaR  
RáðþialfR ok GæiRniút[r] þæiR gærðu mærki góð æftiR mann snaran. LíkræifR rísti 
rúnaR. 
»Radtjalv och Gernjut de gjorde goda minnesmärken efter en rask man. Likrev 
ristade runorna.» 

G 136† Sjonhems kyrka, Halla ting  
Runsten, trol. kalksten B:1 – Slut Separat slinga 
[: utr : ualtika : gierþi : staina : auk : uab : kustaR : ma... | tan : auk : 
botbiern : ristu :] 
UddR Valdinga gærði stæina ok … Dan ok Bótbiôrn rísti.  
»Udd Valdinga gjorde stenarna och ... Dan och Botbjörn ristade.» 

Stenen ingår i ett flerstensmonument tillsammans med G 134 och G 135. 

G 188 Mästerby kyrka, Banda ting  
Runsten, kalksten B:3 Pr5?  Okänt Separat slinga? 
| [...lit x kiarþi stain x uataruek...]  
... gærði stæin ...  
»... gjorde stenen ...» 

Denna del av inskriften skall enligt P. A. Säve 1864 (citerad efter GR 2:132) ha stått 
»tvärt öfver stenen» och förmodligen i ett vågrätt runband. Svärdström (i GR 2:133) 
menar att kiarþi kan ha ingått i en signatur, men att det på grund av runorna lit kan-
ske snarare är »en felristning eller felläsning för kiarua». Snædal (2002:77) översät-
ter däremot partiet med »… gjorde stenen» och antar att slutorden möjligen kan »re-
konstrueras till Vatarr (h)iek ’Vatar högg’» (Snædal 2002:78). Läsningen kiarþi 
finns både hos Carl v. Linné och George Wallin, och stöds av att P. A. Säve här såg 
runorna --£arþi (läsningarna refererade efter GR 2:129 ff.). Ordet måste alltså i för-
sta hand uppfattas som gærði och de föregående runorna lit bör ha tillhört ett namn. 
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Huruvida Snædal har rätt i sin tolkning av [uataruek...] är svårt att säga. Mot an-
tagandet av den andra u-runan som en felläsning för i eller hi talar att de tre under-
sökarna laser denna runa som just u.  

G 200 Atlingbo kyrka, Stenkumla ting  
Runsten, kalksten  B:1 Pr 4  Slut? Separat slinga 
: auþualtr risti r--...  
Auðvaldr rísti r[únaR(?)] ...  
»Ödvald ristade runor(?) ...» 

G 203 Hogräns kyrka, Stenkumla ting  
Runsten, kalksten  B:1 Pr 4  Annan + Slut Huvudsl. + Frist. 
kaiRuiþr lekþi ormaluR nemR : in[t]i uR (...)  
| roþ£biern risti run!iR [þ]esa kaiRl-ifR sumaR aR karla kan  
GæiRviðr lagði ormáluR, næmR innti úR. (...)  
Hróðbiôrn rísti rúniR þessaR, GæiRlæifR sumaR, eR garla kann.  
»Gervid lade ormslingorna, förståndig bestämde han texten(?). (...)  
Rodbjörn ristade dessa runor, några (dock) Gerlev, han känner dem väl.» 

Om tolkningen av denna del av inskriften se avsnitt 7.2.3.3. 

G 208 Stenkumla kyrka, Stenkumla ting 
Runsten, kalksten  B:3 Pr 3?  Slut Separat slinga 
| -£a...£a-£n !:  
... [st]æ[i]n/[st]æ[i]n[a](?).  
»... sten/stenarna(?).» 

På mittytan av den bildstensformade runstenen finns ett vågrätt tvärband med en 
nästan helt utplånad runinskrift. Den återges i GR 2:211 efter Sven Söderbergs läs-
ning som -£a…£a-£n !:. Enligt Svärdström (i GR 2:216) kan texten möjligen ha »inne-
hållit runmästarens signatur» och hon framhåller att det sista ordet »utan hinder 
[kan] ha varit stain eller staina».  

G 225 Svenskens, Endre sn, Endre ting   
Spjutspets, järn B:2 – Slut? –  
| butfus 4 fai[i]  
Bótfuss fá[ð]i.  
»Botfus ristade.» 

Läsningen efter Gustavson ms. 

G 276 Boge kyrka, Fors ting  
Runsten, kalksten B:1 – Slut Separat sl. + Frist. 
| altuiþr : libi : ainar | ristu  
Aldviðr, Libbi, Æinarr rístu.  
»Aldvid, Libbe, Enar ristade.» 

G 343 S:t Hans kyrkoruin, Visby 
Gravhäll, kalksten  B:1 – Slut Fristående  
| ... £auk : þorlaifR : þau : ristu : stain  
... ok ÞórlæifR þau rístu stæin.  
»... och Torlev de ristade stenen.» 
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G 356 Okänd fyndort 
Dosformigt spänne, brons C:1 – Hela inskr.? Fristående  
...-nR x atrikR x risti  
... rísti.  
»... ristade.» 

Läsningen efter v. Friesen (citerad i GR 3 ms). Snædal (ibid.) uppfattar atrikR som 
namnet som ÓtryggR(?), men den inledande a-runan talar dock emot denna tolkning 
såvida man inte skall räkna med en felristning a a för É o (jfr även Lindquist 
1919:40).331 Med tanke på att de föregående runorna …-nR kan svara mot slutet av 
ett personnamn ([Fi]nnR eller [-fi]nnR?) kanske det i stället rör sig om ett binamn. 
Möjligen skulle man då kunna tänka sig ett *AtrekR ’pådrivare(?)’ bildat till verbet 
reka, jfr subst. fvn. atrekandi m. ’pådriv, iver, omhug’ (Norrøn ordbok:38). Detta 
förslag måste dock betecknas som mycket osäkert. – Datering (arkeologisk): 
omkring år 1000 (Snædal ms.). 

G 390 Tyrvalds, Klinte sn, Hejde ting   
Dosformigt spänne, brons C:1 – Hela inskr. –  
auþi x risti x runaR x | £a £u!i!r-- x £b2y2þnuiaR 
Auði rísti rúnaR á(?) ... BøðnýaR. 
»Öde ristade runorna på(?) Bödnys …» 

Snædal (GR 3 ms) antar att de skadade runorna £a£u!i!r-- kan dölja en benämning på 
spannet, möjligen föregången av prep. á ’på’, vilket ger två möjliga segmenteringar 
av inskriften: »Öde ristade runorna på Bödnys ’spänne’» eller »Öde ristade runorna. 
Bödnys ’spänne’». Snædal verkar föredra det förra alternativet, där a tolkas som en 
preposition och framför tanken att »runorna skall läsas uirki», vilket kanske kan 
beteckna »det ord virki ’arbete’ som ingår i [fvn.] víravirki» n. ’arbeid av metalltråd, 
filigran’ (Norrøn ordbok:503). Fördelningen av inskriften i två avdelningar och av-
saknaden av skiljetecken efter a-runan kan dock kunna tala för det senare alterna-
tivet. Möjligen skulle man också kunna överväga om inte £a£u!i!r-- kan svara mot 
(fvn.) áverki m., vilket bl.a. betyder ’arbeid på noko, særleg gardsarbeid’ (Norrøn 
ordbok). I fornsvenskan finns flera bildningar med en besläktad betydelse: avärkan 
f. (bl.a.) ’verk, vattenverk’ (Söderwall 1), ’verksamhet, arbete; åtgärd’ (Söderwall 
Suppl.), avärke n. ’verk, byggnad, särsk. vattenverk’ (Söderwall 1), avärknaþer m. 
’arbete’ (ibid.). Bödny är i så fall den som har förfärdigat spännet, medan Öde har 
ristat runorna. – Datering: Spännetypen tillhör tiden omkring år 1000 (Snædal ms.). 

Västergötland 

Vg 59 N. Härene gamla kyrka, Kinnefjärdings hd  
Runsten, granit B:1 Rak  Slut Fristående  
| : hialmR : auk : hiali : hiaku : runaR *  
HialmR ok Hialli hioggu rúnaR.  
»Hjälm och Hjälle högg runorna.» 

                                                      
331 Själv läser Lindquist (1919:41 f.) inskriften som tlatrikRaristi, vilket han tolkar som 
LandríkR á risti »Landrik ristade härå (runor)». Den inledande t-runan uppfattar Lindquist 
(1919:43 ff.) som en begreppsruna för gudanamnet Týr. 
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Vg 101 Bragnum, Flo sn, Åse hd  
Runsten, granit B:3 Rak  Slut? Huvudslingan 
: osbiu...   
Ásbiô[rn] ...  
»Åsbjörn ...» 

Runföljden som står i slutet av inskriften uppfattas i VgR:169 som en fragmentarisk 
ristarsignatur: »Asbjörn (högg runorna)». Med hänsyn till storleken på det avslagna 
partiet i inskriftens början förefaller suppleringen mycket trolig, men eftersom ver-
bet inte har bevarats kan exemplet endast upptas som en möjlig ristarsignatur. 

Vg 109 Tängs gamla kyrka, Åse hd  
Runsten, granit B:3 Fp  Slut Huvudslingan 
..."skil i...  
... [Æ]skæll(?) hi[ogg](?).  
»... Eskil(?) högg(?).» 

Runorna …"skil i… antas i VgR:179 motsvara en ristarsignatur [Æ]skell(?) hi[ogg](?) 
»Eskil(?) högg(?) (runorna)». Suppleringen verkar inte osannolik, men eftersom 
skiljetecken saknas mellan orden och den rekonstruerade verbformen endast bygger 
på en identifierbar runa, har inskriften försiktigtvis förts till gruppen av möjliga sig-
naturer. 

Vg 110 Näsbyholm, Vänersnäs sn, Åse hd  
Runsten, granit B:4 Rak  Slut? Huvudslingan 

På den starkt fragmentariska stenen har en ristarsignatur identifierats på ett numera 
förlorat stycke. Denna del återges i VgR:181 efter ett par teckningar av Elias Bren-
ner (se VgR:181 fig. 172–173) som …ui x runa x uk och översätts med »… högg 
runorna». Tolkningen förefaller osäker, eftersom man dels måste räkna med att /R/ 
utelämnats efter vokal i ordet rúnaR, dels att u har använts för den stigande diftong-
en /io/ i hiogg.332 Dessutom ger translittereringen i VgR sken av att inskriften har 
slutat efter runföljden uk. Det finns dock ingenting som talar för att så varit fallet. 
Av de kända fragmenten att döma har inskriften varit arrangerad i lodräta rader och 
de övriga raderna har helt säkert sträckt sig längre ned på stenen. Det saknade partiet 
tycks dessutom ha varit ganska stort och man bör alltså räkna med en större lakun 
även efter uk. Med en läsning …ui x runa x uk… kan runa också svara mot nom. 
av kvinnonamnet Rúna eller en oblik form av mansnamnet Rúni och det följande uk 
tolkas enklast som konj. ok. 

Vg 119 Sparlösa kyrka, Viste hd  
Runsten, gnejs B:1 – Annan Huvudslingan 
uk raþ | runoR þaR raki-ukutu iu þar suaþ aliriku lu£bu faþi '   
Ok ráð rúnaR þáR rægi[n]kundu þar, sváð AlríkR lubu fáði.   
»Och tyd runorna där, de från gudarna stammande, som Alrik lubu ristade.» 

Nordén (1943:204 f.) har även antagit ett signaturliknande uttryck uiur am urk(i)r 
VæorR æm yrkiR »Skaparen (av minnesvården) är jag, vi-föreståndaren» i en senare 
del av inskriften. Enligt Svärdström (i VgR: 211 f., 227) lyder dock partiet ui£u-am 
…--ukr, där redan läsningen av den tredje runan från slutet som u och inte r, visar 
att Nordéns uppfattning inte kan vara riktig.  
                                                      
332 Denna skrivning för hiogg finns dock belagd en gång i materialet (U 828). 
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Vg 120† Sparlösa kyrka, Viste hd   
Runsten, granit (Hilfeling) B:4 – Slut? Huvudslingan 

Svärdström (i VgR:230) återger inskriften efter en teckning av Ulf Christofersson 
(se VgR:229 fig. 198) som …iþin * auk þiR u …u ris * u rutaR [H]eðinn ok þeR 
[brøðr?] … ris[t]u runaR… »Heden och hans bröder(?)…ristade(?) runor…». Märk-
ligt nog läser Hilfeling de sista runorna nästan på samma sätt: …-uris * urutaR (se 
VgR:230 fig. 200), vilket är ett starkt argument mot tolkningen i VgR.  

Vg 130 Skånum, Grolanda sn, Vilske hd  
Runsten, granit B:2 Pr 1  Slut Huvudslingan 
: h£k : truki *  
Hiogg Trygg(v)i(?).  
»Högg Tryggve(?).» 

Inskriftens slut uppfattas i VgR:250 som Hiogg(?) Trygg[v]i(?) »Trygge(?) högg(?) 
(runorna)». Redan Liljegren (1833 nr 1360) har efter träsnittet i Bautil (B 980) här 
urskiljt en ristarsignatur, men med en helt annan lydelse: »Nef iuk x». Någon bättre 
tolkning än den som framförs i VgR är svår att åstadkomma. Den förutsätter visser-
ligen flera utelämnade tecken, men detta förekommer flera gånger tidigare i inskrif-
ten (rsþi, brþur, hrþa). Ett möjligt alternativ är att uppfatta h£k som ett korrigerat 
ak ok och att runföljden utgör ett tillägg till resarformeln. Denna lösning verkar 
dock inte särskilt övertygande. Skrivningen ak för konj. ok är visserligen inte okänd, 
men förekommer i Västergötland endast på den försvunna Vg 58†. 

Vg 180 Stommen, Kölaby sn, Redvägs hd  
Runsten, gnejs B:2 Fp  Slut Separat slinga? 
...£un"t!in ...uk :  
... [F]undinn [hi]ogg.  
»... Funnen högg.» 

Vg 181 Frugården, N. Åsarps sn, Redvägs hd  
Runsten, granit B:1 Pr 1  Slut Fristående  
| hu£arþ!r * iuk * s---  
H(á)varðr(?) hiogg s[tæin].  
»Håvard(?) högg stenen.» 

Östergötland 

Ög 8 »Kälvestenstenen», V. Stenby kyrka, Aska hd  
Runsten, granit  B:1 Rak  Slut Huvudslingan, v. sida 
' uikikR faþi | aukrimulfR  
VíkingR fáði ok GrímulfR.  
»Viking ristade och Grimulv. » 

Ög 43 Ingelstad, Ö. Eneby sn, Bråbo hd   
Runristning i fast häll B/C:1 – Slut Huvudslingan 
5 salsi karþi sul | 5 D 5 skut-- þ--a hiu   
Salsi gærði sól. D(agR)(?) ... þ[ett]a hió.  
»Salse gjorde solen. Dag(?) högg detta ... » 
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Inskriften består av kortkvistrunor och är fördelad på två rader. Brate (i ÖgR:43) 
menar att det något sneda kors som står ett stycke till höger om den sista runan i den 
nedre raden skall uppfattas som ett avslutande skiljetecken. Avståndet till den sista 
runan är dock för stort (9,5 cm) för att man skall räkna med ett sådant samband. Be-
träffande den första raden i inskriften råder det i stort sett enighet om läsning och 
tolkning.333 Den andra raden avslutas med verbet hió ’högg’ och föregås förmod-
ligen av ett demonstrativt pronomen. Det verkar också troligt att den inledande D-
runan skall tolkas som en förkortning för namnet DagR. Problemet ligger i den andra 
runföljden i denna rad. Brate (i ÖgR:44) föreslår rekonstruktionen D[agR] skut[a í] 
þ[ætt]a hió »Dag högg detta på bergknallen», medan Nordén (1937:155) läser 5 d 5 
skutliþinahiu och antar att skutli är en felristning för skutil. Detta ord uppfattar han 
antingen som en svärdsbeteckning eller som identiskt med fvn. skutill m. ’skål’ (se 
Nordén 1937:156 f.). I det följande þ--a har dock den tredje runan förmodligen inte 
haft någon bistav till höger och den n-bistav som antas av Nordén utgörs av en 
naturlig fåra, vilket tyder på att Brates þetta är att föredra.  

Ög 53† Väversunda kyrka, Dals hd   
Gravhäll, kalksten(?)  B:4 – Början Huvudslingan 

Inskriften är endast känd genom B 921. Av träsnittet att döma har den varit svårläst 
och det är också oklart i vilken ordning den skall läsas. Brate väljer (i ÖgR:54) att 
börja på den ena långsidan och ger – med några konjekturer hämtade från Liljegren 
(1833 nr 1662) – följande translitterering och översättning: a) sueiniþ * nk nk — b) 
— uiRtnr guþ : hiabi : sialu c) sueininlhk — »Svenid och Inga (gjorde stenen efter 
N. N. sin broder, son av) Övind. Gud hjälpe själen! Sven högg hällen». I den antag-
na ristarsignaturen uppfattas två av runorna (N n i inl och » k i hk) som vändrunor, 
vilket är tveksamt särskilt som runan » också antas stå för u i en annan del av in-
skriften (sueiniþ). Rimligare är att tecknet skall translittereras på samma sätt och 
alternativet k borde här ligga närmast till hands. Också Brates läsordning är tveksam 
och det verkar troligare att inskriften börjar på kortsidan med suein. Framför denna 
runföljd finns nämligen två parallella streck i vinkel mot hörnet, som kan vara en 
markering för var man skall börja läsa. Följer man denna läsordning bör inskriften i 
stället återges på följande sätt: sueininlhk skeiniþ * nk nk… uiRtnr g-þ : hia-i : 
si£enb. Att den första runföljden bör återge namnet Svæinn är sannolikt, liksom att 
slutet utgörs av en böneformel. Det övriga är svårtolkat, men det är väl inte uteslutet 
att det bakom skeiniþ * nk kan dölja sig ett felläst stæin þenna eller liknande. 

Ög 64 Bjälbo kyrka, Göstrings hd  
Runsten, granit  B:1 Rak?  Annan Huvudslingan 
+ lufi + rist + runaR + þisR +   
Lófi ræist rúnaR þess(a)R.  
»Love ristade dessa runor.» 

Ristarsignaturen följs av runföljden iuta + sunu + Iúta sunu, som på grund av den 
tydliga ackusativformen (med bevarat -u) har tolkats som ytterligare en apposition 
till den dödes namn (se t.ex. Brate i ÖgR:64). Att det som bl.a. v. Friesen (1933:187) 
har föreslagit skulle röra sig om en felristning för sunr nom. sg. och om en apposi-
tion till ristarnamnet kan avskrivas, eftersom den sista runan måste läsas som u (se 

                                                      
333 Nordén (1937:155) har dock ett skiljetecken (5) även efter den första runföljden. De för-
djupningar som finns är dock av allt att döma naturliga (egen granskning den 19 september 
2006). 
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Salberger 1990:26 ff.). Salberger (1990:39 ff.) har i stället föreslagit att det rör sig 
om skrivning för sinn nýtan, där n-runan i sunu skall dubbelläsas och det sista ordet 
är förkortat. Detta verkar dock rätt osannolikt med tanke på det avslutande skilje-
tecknet och det faktum att ristaren måste ha haft gott om plats för en eventuell fort-
sättning. Betydligt enklare är att anta att sunu verkligen står för ackusativformen 
sunu med bevarad stamvokal. Även om Bjälbostenen som många har hävdat tillhör 
1000-talet och det slutljudande /u/ antas ha fallit i denna ställning, kan ju skriftfor-
men sunu här ha använts för att signalera ackusativ, något som ju annars var omöj-
ligt i den vanliga runortografin efter övergångarna nom. sunR > sunn resp. ack. sunu 
> sun. Skrivningen fanns ju på den inte alltför avlägsna Rökstenen (Ög 136) och det 
är väl inte otroligt att man i 1000-talets Bjälbo var medveten om att den äldre for-
men var just sunu och av tydlighetsskäl använt sig av den. 

Ög 66 Bjälbo kyrkogård, Göstrings hd  
Runsten, granit  B:4 Fp  Slut Separat slinga 

Beträffande läsningen och tolkningen av den tidigare antagna signaturen in : ik : 
anti »men jag fulländade den» se avsnitt 4.1.3. 

Ög 81 Högby gamla kyrka, Göstrings hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 1  Slut Separat sl. + Frist. 
* þurkil * rist * ru|naR *  
Þórkæll ræist rúnaR.  
»Torkel ristade runorna. » 

Ög 82 Högby kyrka, Göstrings hd  
Runsten, granit  A:3 Rak  Början Huvudslingan 
: þurkil r!i-"t ----- 2þ£as!i !iftiR * uint * tusta * sun * iaR * ati * hug|bu :  
Þórkæll ræi[st](?)/ræi[sti] ... þannsi/þási æftiR Øyvind, Tosta sun, eR átti Haugbý. 
»Torkel ristade/reste ... denna/dessa efter Öjvind, Tostes son, som ägde Högby.» 

På grund av skador är det högst osäkert hur verbet och objektet skall rekonstrueras. 
Brate (i ÖgR:84) supplerar [rist stin þasi] och tolkar detta som »ristade denna 
sten», medan Wessén (1966:15) väljer suppleringen [risti stin þasi]. Verbet tolkar 
han som »reste», men utesluter inte att det också kan ha varit »ristade». Avståndet 
mellan ri-t och den följande runan (se foto i t.ex. Wessén 1966 pl. 5) talar kanske 
för Brates förslag, men samtidigt verkar det utrymme som skall ha upptagits av stin 
för stort för att endast fyllas med fyra runor. Detta uppgår nämligen till hela 25 cm, 
vilket motsvarar avståndet mellan den första och sista runan i namnet tusta längre 
fram i inskriften (egen granskning den 18 augusti och 20 september 2006). Wesséns 
supplering skulle i så fall stämma bättre. Det är dock inte säkert att man skall utgå 
från att inskriften har haft singularformen stin, utan även suppleringarna stina 
stæina och runaR rúnaR är tänkbara. Om det första alternativet är riktigt måste man 
räkna med en förlorad parsten, vilket kan förklara varför inte Torkels förhållande till 
Övind klargörs i inskriften. 

Ög 136 Röks kyrkogård, Lysings hd  
Runsten, granit  A:1 Rak  Början Huvudsl., framsidan 
aft uamuþ stonta runaR þaR + | (i)n uarin faþi faþiR aft faikion sunu   
Æft Vámóð(?) standa rúnaR þaR. En Varinn fáði, faðiR, aft fæigian sunu. 
»Efter Våmod(?) stå dessa runor. Och Varin ristade (dem), fadern, efter den döde 
sonen.» 
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Stenen är ristad på alla sidor inklusive toppytan. Vissa forskare har tidigare antagit 
en ristarsignatur i lönnrunepartiet i inskriftens slut. Brate (i ÖgR:248 ff.) återger t.ex. 
avsnittet som biari auiuis runimâþR »Bjare på Ön (Visingsö) är den runkunnige» 
(ÖgR:255). Denna läsning är sedan länge helt övergiven till förmån för sibi uiauari 
ul niruþR, vanligtvis uttydd som »Sibbe från Vi avlade (en son), nittio år gammal» 
(Wessén 1958:27). Jacobsen (1961:28) har dock senare försökt läsa en signatur i de 
lönnrunor som finns på toppytan: sibi(i)u(u)iauari Sibbi io viavari »Sibbi, viernes 
værge, huggede (indskriften)», ett förslag som inte har fått något genomslag i den 
senare diskussionen av inskriften.334 

Ög 146 Dagsbergs kyrkogård, Lösings hd  
Runsten, granit  B:2 Fp  Slut Separat slinga 
| ...k stin | þina +  
... [hio]gg stæin þenna.  
»... högg denna sten.» 

Signaturen står i ett separat runband som har följt den övre delen av huvudslingan. 
Huvuddelen av inskriften återges av Jansson (ATA dnr 6576/62) som x ufraþ x siti 
skin ... !rulf "faur sin x rkil uk.335 Runföljden rkil uk som avslutar huvudslingan bör 
sannolikt uppfattas som nominativ Ær(n)kæll ok och inte som ackusativ (jfr runtext-
databasen och NRL art. Arn-/Ærnkæ(ti)l). Denna del av inskriften kan dock inte ha 
tillhört ristarformeln, eftersom verbet verkar stå i singularis. I stället rör det sig rim-
ligtvis om namnen på ytterligare några resare. 

Ög 165 Skänninge kyrka, Skänninge 
Runsten, granit  BI:1 Rak  Slut Separat slinga, v. sida 
|| x þurkil x k rist x stin : þa|nsi : aufti : tusta :  
Þórkæll’k ræist stæin þannsi æftiR Tosta. 
»Jag Torkel ristade denna sten efter Toste.» 

Ög 180 Gammalkils kyrka, Valkebo hd  
Runsten, granit  A:3 – Hela inskr. Huvudslingan 
[hal]"t£an : !rist : stin þasi : hrulf : faþu [: sin :] uas kuþ  
Halfdan ræist(?) stæin þannsi (æftiR?) Hrólf, faður sinn, vas góðr.  
»Halvdan ristade(?) denna sten (efter) Rolv, sin fader. Han var god.» 

Ög 183 Kärrsjö, Ledbergs sn, Valkebo hd  
Runsten, granit  A:3 Rak? Hela inskr. Huvudslingan 
* aki * uruni * rist£u * ifti * £bui * [bruþur] ...  
Áki o(k)(?) Rúni(?) ræistu(?)/rístu æftiR Bó[a](?), bróður ...  
»Åke och(?) Rune(?) reste(?)/ristade(?) efter Boe(?), [sin] broder.» 

Inskriften betecknas av Brate (i ÖgR:177) som »mycket svårläst», men han (i 
ÖgR:178) ger ändå denna läsning och tolkning: 

                                                      
334 Tolkningen kommenteras av Birkmann (1995:304), som finner det mycket oklart »welcher 
Beziehung der angebliche Runenmeister Sibbi zu Varin stehen könnte, der ganz klar sagt, daß 
er die Runen faþi». 
335 Tolkningen av …!rulf som namnet HrólfR i runtextdatabasen är inte helt säker, eftersom det 
också t.ex. kan ha stått [þo]!rulf. 
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* aki * uruni * risti * ifti * bui * [bruþur] sin336 
»Åke ristade runor efter Boe, [sin broder].» 

Tolkningen förutsätter att uruni skall uppfattas som en skrivning för rúniR, vilket 
står som objekt till det följande rísta. Denna uppfattning kritiserades redan av Axel 
Kock (1923:143 f.), som i stället ville uppfatta uruni som en skrivning för fsv. orne 
’fargalt’ med svarabhaktivokal. Ordet tolkar han som ett binamn till Åke och fram-
håller att risti då både kan återge preteritumformen av ræisa och rísta. Ytterligare 
ett alternativ har framförts av Carl Larsson (1931:28) som återger den första delen 
av inskriften som »AKI U(k) RUNI» och menar att den sista runan i Brates risti skall 
läsas u.337 Han översätter inskriften: »Åke och Rune ristade (runorna) l. reste (ste-
nen) till minne av brodern Boe». Samma uppfattning av runföljden finns hos Nordén 
(ms 1948:256), som ger följande läsning och tolkning: * aki * uruni * rist£u * i-ti"R… 
»Åke och Rune(?) reste efter…». Läsningen av en pluralform rist£u kan verka 
övertygande, men det är samtidigt svårt att bekräfta läsningen av den sista runan 
(egen besiktning den 19 september 2006). Det är dock rätt osannolikt att uruni åter-
ger ordet rúniR och verbet kan då både återge pret. av rísta och pret. av ræisa. 

Ög 186 Frackstad, Sjögestads sn, Valkebo hd  
Runsten, granit B:1 Fp  Slut Huvudslingan 
x anun x hiu * siþu  
Anundr hió síðu.  
»Anund högg sidan.» 

Ög 188† Bankeberg, Vikingstads sn, Valkebo hd  
Runsten A:4 ? Början Huvudslingan 

Inskriften, som endast är känd genom ett träsnitt i Bautil (B 871), återges av Brate (i 
ÖgR:181) på följande sätt:338 

þurstn x irs[t] [u]niR x ruikisi----- x uk x ai — 
Þorstén rést rúnaR øfti Si[gstén] ok Ø[stén]. 
»Torsten ristade runor efter Sigsten och Östen.» 

Arthur Nordén (ms 1948:260 f.) har hävdat att denna sten egentligen är identisk med 
den runsten, som påträffades 1910 vid samma gård (Ög 238) och som han menar 
skall läsas på följande sätt: þurstin : risi · sin x þaosi x if£uiR x kirmu£n… »Torsten 
reste denna sten över Germund…» (Nordén ms 1948:261). Identifikationen kan 
verka bestickande, men jämför man avbildningarna av de båda stenarna, finner man 
att de tydligt avviker från varandra. Detta gäller både stenens och runslingans form, 
liksom placeringen av runorna i textbandet (se ÖgR pl. LXV, LXXXVII). Dessutom 
är Ög 238 0,4 m bredare än Ög 188†. Mest avgörande är dock att senare under-
sökningar av den bevarade Bankebergsstenen (t.ex. av Jan Paul Strid 1988) inte har 
resulterat i några större avvikelser från Brate.339 Nordéns läsning är alltså felaktig, 
och man bör utgå från att Ög 188† och Ög 238 representerar två olika runstenar. 
                                                      
336 Ordet inom [ ] har supplerats efter B 922, medan den sista runföljden endast är gissad av 
Brate (se ÖgR:177). 
337 Brate (i ÖgR:177) anmärker själv att »[u]ti risti ser det ut, som om det sista i hade bistav 
till u».  
338 Runor inom hakparentes är ofullständiga på träsnittet och alltså supplerade av Brate. – 
Läsningen i Samnordisk runtextdatabas bygger på ÖgR. 
339 Anteckningar i Runverkets fältex. A, vilka delvis är återgivna i Samnordisk runtextdatabas. 
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Granskar man Bautils läsning av Ög 188†, är det slående att det bara är runföljd-
derna þurstn och uk som direkt går att tolka. Att den runsekvens irs- --niR (el. 
Möjligen £uniR) som följer efter det inledande namnet skulle återge ett ræist rúniR 
förefaller däremot mycket osäkert, särskilt som det inte går att få någon självklar 
mening ur det följande ruikisi. Brate laborerar här både med felläsningar och med 
omställning av runor. Även om Ög 188† var svårläst redan på 1600-talet, kan man 
inte hålla tillbaka misstankarna att texten kanske inte har varit meningsgivande. 
Också den andra Bankebergsstenen (Ög 238) kan vara en ristning av liknande typ, 
även om det i texten finns något som liknar en resarformel.340  

Ög 189 Bo, Vikingstads sn, Valkebo hd  
Runsten, granit  A:3 Fp  Hela inskr. Huvudslingan 
+ tuki x rist * stin x aft * bruþ sin * iust *  
Tóki ræist(i)/ræist stæin aft (el. æftiR) bróð(ur) sinn Ióst(æin)(?).  
»Toke reste/ristade stenen efter sin broder Josten(?).» 

Angående tolkningen se 4.2.2. 

Ög 200 Uddarp, Sya sn, Vifolka hd  
Runsten, granit B:3 Rak  Okänt Separat slinga, v. sida 
|| kuþm…  
Guðm[undr](?) ...  
»Gudmund(?) ...» 

Av inskriften är i dag betydligt mer känt än det som Brate anför i ÖgR:190 f., men 
inskriften är ytterst svårläst. Arthur Nordén (ms 1948:271) har återgivit den på 
följande sätt: 

kar-i--£u-!i"R--------"R--1þ£k£a-utinkarl aukkiRmutrkumlaufti… kuþm… 
…Oðinkarl ok GæiRmundr kumla æftiR…Guðmundr… 
»… Odenkarl och Germund resa minnesvården efter … Gudmund 
(ristade?).» 

Det är uppenbart att Nordéns läsning och tolkning innehåller flera tveksamheter. Hit 
hör t.ex. antagandet om ett belägg för namnet Oðinkarl med t för väntat þ (Käll-
ström ms A). Runföljden kuþm…, som är placerad på den vänstra kanten av stenen, 
är till skillnad mot resten av inskriften mycket tydlig (egen besiktning den 20 sep-
tember 2006) och utgör säkert början av ett personnamn. Vilket detta har varit och 
om det skall tolkas som namnet på ristaren är dock omöjligt att avgöra.  

Ög 234 Ö. Stenby kyrka, Östkinds hd  
Runsten, granit  A:3 Rak  Hela inskr. Huvudslingan 
karl * rist * stin * þisa * itR * osmut * buruþu sin  
Karl ræist(?) stæin þennsa æftiR Ásmund, bróður sinn.  
»Karl ristade(?) denna sten efter Åsmund, sin broder.» 

Angående tolkningen se 4.2.2. 

                                                      
340 Inskriften kan efter Strids reviderade läsning återges på följande sätt: þulkR * uas£u£ek * sin 
x þaosi x if"tiR x £aiRku £k…. Det bör dock nämnas att t-runan i if"tiR faktiskt mest liknar en u-
runa och att man borde läsa if£uiR (egen besiktning den 18 augusti 2006, jfr Nordéns läsning 
ovan).  
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Ög 235 Ö. Stenby kyrka, Östkinds hd 
Runsten, granit  A:3 Rak  Hela inskr. Huvudslingan 
karl uist !: stin : þisa itR þurfrþa auþurn fr£ata si-  
Karl ræist(?) stæin þennsa æftiR Þórfreð(?) auðôr(va)n(?), frænda si[nn].  
»Karl ristade(?) denna sten efter Torfred den frikostige(?), sin frände.» 

Angående tolkningen se 4.2.2. 

Ög N288 Oklunda, Ö. Husby sn, Östkinds hd   
Ristning i fast häll  B:1 – Början Huvudslingan 
kunar 5 faþi runaR þisaR 5  
Gunnarr fáði rúnaR þessaR.  
»Gunnar ristade dessa runor.» 

Angående den antagna ristarformeln i inskriftens slut (uifin 5 þitta faþi 5) se avsnitt 
4.4.1.  

Ög NOR2001;32 Skänninge, kv. Abbedissan 
Kopparbleck  C:3 – Hela inskr. »Huvudslingan» 
luf-unar!i... || ...k butrunaR  
LyfrúnaR rí[st(i)(?)]... [o]k(?) bótrúnaR.  
»Läkerunor ristar(?) ... och(?) botrunor.» 

Inskriften står på ett bronsbleck som är ristat på två sidor och avbrutet i den ena än-
den. Det är inte möjligt att avgöra vilken sida som skall läsas först. Gustavson 
(2001:32) uppfattar inskriften på följande sätt: LyfrunaR rist iak, butrunaR »Läke-
runor ristar jag, botrunor», vilket förutsätter att k-runan på B-sidan utgör resterna av 
pronomenet iak och att början av verbet har bevarats på A-sidan. Textförlusten har 
alltså enligt detta tolkningsförslag varit mycket liten. I en senare artikel (Björkhager 
& Gustavson 2002:193) väljer han dock att läsa B-sidan först: Rist iak butrunaR, 
lyfrunaR… »Jag ristar botrunor (jag ristar) lövjorunor…». En fördel med detta för-
slag är att det ansluter till formuleringen i en välbekant medeltida inskrift från Ber-
gen (N B257): rist (ek : bot : run(ar : rist : (ek biabh : run(ar : (fvn.) Ríst ek 
bótrúnar, ríst ek bjargrúnar. Ytterligare en möjlighet är att k-runan på B-sidan är 
resterna av konjunktionen ok, vilket kanske ger den mest naturliga meningen: Lyf-
rúnaR rí[st iak (þéR?) o]k bótrúnaR »Läkerunor ristar [jag (åt dig?)] och botrunor», 
jfr brottstycket av inskriften på DR AUD1999;288: ...aki reist b!i-rkrunaR auk ... 
Áki(?) ræist biargrúnaR ok… samt den bekanta passagen i Skírnismál 36: Þurs ríst 
ek þér ok þrjá stafi. Rikke Steenholt Olesen, Köpenhamn, har också (i ett e-brev till 
mig den 12 februari 2007) föreslagit suppleringen LyfrúnaR i[ak rísti o]k bótrúnaR, 
som utgör ännu ett alternativ. – Datering (arkeologisk): 1000–1100-tal (Gustavson 
2001:31). 

Närke 

Nä 25† Glanshammars kyrka, Glanshammars hd   
Runsten  B:4 ? Slut? Huvudslingan 

Det numera försvunna runstensfragmentet skall enligt en teckning av J. G. Hallman 
ha burit inskriften: …uriuh : iuna : - …. Redan Liljegren (1833 nr 1026) har genom 
sin återgivning av Hallmans läsning (– ..ur iuh: runa: …) antytt att det skulle röra sig 
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om en ristarsignatur och Brate (1925:127) översätter texten som »N. N. (Atsur?) 
högg runorna». Jansson (i NäR:80) finner det »onekligen frestande, fast mycket 
djärvt» att anta vissa felläsningar och att den senare delen av inskriften ursprung-
ligen »lytt iuh : runaR ’högg runorna’». Denna försiktiga förmodan har med tvekan 
upptagits i Samnordisk runtextdatabas (beträffande runföljden iuna se även Larsson 
2002:116). En skrivning iuh för hiogg är dock okänd och det tycks inte finnas något 
vikingatida exempel där h-runan använts för att återge /g:/. Denna svårighet skulle 
dock kunna lösas om man antar att iuh är felläst för iuk. På grund av det osäkra 
läsningsunderlaget är det nog klokast att lämna inskriften otolkad. 
  

Nä 28† Glanshammars kyrka, Glanshammars hd  
Runsten  D:3 ? Slut Separat slinga 

Den numera förlorade runstenen är endast känd genom Bureus som anför en läsning 
av Lars Mårtensson. Enligt uppteckningen skall inskriften ha avslutats med runfölj-
den -þulfri som fanns i en separat slinga på mittytan av stenen (se NäR:82 fig. 62). 
Den första runan har av Bureus återgivits som Œ, vilket enligt Jansson (i NäR:88) 
»icke kan vara rätt». Jansson förmodar också att ristningen efter den sista runan har 
»varit skadad eller dold» och antar att runföljden möjligen kan återge »ett namn: 
[Ig]ulfriðr(?)» (NäR:89). Om detta är riktigt kan det röra sig om en ristarformel med 
utelämnat verb (typ D). Janssons försiktiga tolkningsförslag förutsätter dock två 
felläsningar och kvinnonamnet Ígulfríðr är dessutom rätt ovanligt (se NRL art. Ígul-
fríðr). Ett mindre ingrepp i runföljden får man om man antar att endast den första 
runan Œ är fel och egentligen har varit en begränsningslinje. Runföljden kan i så fall 
t.ex. ha varit þulfr i[uk] ÞólfR hi[ogg] »Tolv högg».  

Södermanland 

Sö 11 Gryts kyrka, Daga hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 2 Slut Fristående  
| * ybiR * hiok * runaR *  
ØpiR hiogg rúnaR.   
»Öpir högg runorna.» 

Förutom ristarformeln som följer den ena kanten av stenen finns också spår av en 
runföljd i en svagt bågböjd slinga på stenens mittyta. Denna brukar vanligtvis läsas 
efter ristarsignaturen. Brate (i SöR:8) återger partiet efter B 710 som [iRma : k] och 
tolkar detta med tvekan som en bestämning till ristarnamnet: »Ybber högg runorna, 
(som rista kan?)». Läsningen på Peringskiölds originalteckning (i Fl 5:2 bl. 26) är 
dock en annan än i Bautil (i · -Rm · a-k eller i…Rm · a-k) och det är egentligen troli-
gare att dessa runor utgör fortsättningen av den bön som finns i inskriften (se Käll-
ström ms G). 

Sö 18† Hölö kyrka, Daga hd   
Runsten B:4 Pr 4 Annan ? Huvudslingan 

Inskriften är endast känd genom ett träsnitt av Peringskiöld (B 774), där Brate (i 
SöR:13) bl.a. har utläst en ristarsignatur: akun iu marki Ri : ki »Hakon högg (run)-
märkena, Gere gjorde (utsirningen)». Denna tolkning av förutsätter att de två sista 
runorna i marki skall dubbelläsas och att den avslutande runföljden ki utgör början 
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av ordet ki[arþi] ’gjorde’. En sådan dubbelläsning av två runor har få paralleller och 
måste betecknas som mycket osannolik.341 Det är också möjligt att akun egentligen 
hör till den föregående resarformeln och i stället är namnet på den döde (jfr Bugge i 
Brate & Bugge 1887–91:155). Det är dock svårt att få något sammanhang i den se-
nare delen av inskriften och det är möjligt att det här förekommer felläsningar. 

Sö 35 Tjuvstigen, Vagnhärads sn, Hölebo hd  
Runsten, gråsten  B:1 Pr 2 Slut Huvudslingan 
| þuriR * hiu *  
ÞóriR hió.  
»Tore högg.» 

Stenen ingår i ett parstensmonument tillsammans med Sö 34. 

Sö 40 Västerljungs kyrka, Hölebo hd  
Runsten, granitgnejs  B:1 ? Slut Huvudslingan 
* skamals * hiak * runaR þaRsi +  
Skammhals hiogg rúnaR þáRsi.  
»Skammhals högg dessa runor.» 

Sö 41 Björke, Västerljungs sn, Hölebo hd   
Runhäll  A:1 Pr 3 Början Huvudslingan 
tati + iok + eftiR + faþur + sin x skaka x  
Tati/Tatti hiogg æftiR faður sinn Skakka/Skaga.  
»Tate/Tatte högg efter sin fader Skacke/Skage. 

Angående denna inskrift se avsnitt 6.1.5.3. 

Sö 45 Stora Släbro, Nikolai sn, Jönåkers hd  
Runsten, gnejs  B:4 Fp Annan Fristående  

Om läsningen och tolkningen av denna inskrift se avsnitt 4.1.3. 

Sö 46 Hormesta, Nykyrka sn, Jönåkers hd  
Runsten, granit (FMR) B:1 Rak Slut I korset  
| kuml : kiarþu : þatsi [: ki]til [s]£b[akR]  
Kumbl gærði þatsi Kætill, SpakR(?).  
»Detta minnesmärke gjorde Kättil (och) Spak(?).» 

Det signaturliknande uttrycket står i korset på stenens mittyta och återges av Brate (i 
SöR:36) som kuml : kiarþu : þatsi : [kitil slakR] »Detta minnemärke gjorde Kättil 
(och) Stack». Runorna inom hakparentes är supplerade efter B 771 och skall enligt 
Brate (i SöR:35) vara »utplånade». Wessén har dock på sin avbildning (SöR pl. 29) 
målat runorna til i korsets mitt och i den övre korsarmen har han antytt resterna av 
ytterligare fyra runor. Dessa runor kan även iakttas i dag (egen granskning den 12 
september 2006). Runföljden [slakR] uppfattar Brate (i SöR:35) som en felläsning 
                                                      
341 Wessén förbigår i sin översikt av de sörmländska runristarna (SöR:XLVIII) såväl Hakon 
som Gere. På en annan plats i inledningen (SöR:XXVIII) skriver han att fragmentets ornamen-
tik påminner om den hos ristaren Öpir och att det »måhända har det tillhört en av honom 
ristad runsten» (se även SöR:286). Som Åhlén (1997:142) har framhållit »går det inte att av-
göra om Wesséns svagt motiverade attribution är riktig» och den har också tidigare ifrågasatts 
av Quak (1978:66) och Lagman (1990:123). 
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för stakR, vilket verkar ha accepterats i den senare litteraturen (se NRL art. StakkR). 
Det bör dock nämnas att Wessén (1965:119) i förbigående har föreslagit tolkningen 
Kætill [ok] AslakR, som ligger närmare Bautils läsning och ger ett mer välkänt namn. 
Den senare delen av inskriften har uppenbarligen varit mycket svårläst redan på 
1600-talet. Bland Peringskiölds originalteckningar i Fl 5:5 finns stenen upptagen två 
gånger (bl. 16 och 31), men endast en gång med de två sista runföljderna. Som 
nämnts har Wessén i den sista runföljden antytt huvudstavarna till fyra runor. Den 
tredje har dessutom en bågböjd bistav, som utgår från toppen av huvudstaven och 
närmast liknar toppen av en b-runa. Jämför man placeringen av dessa runspår med 
Peringskiölds avbildning, finner man att denna runa motsvarar hans l-runa. Det är 
alltså möjligt att den sista runföljden skall läsas [s]£b[akR], vilket bör svara mot 
mansnamnet SpakR. Eftersom det framför den försvunna s-runan kan ha funnits plats 
för ytterligare en runa kan man dock inte utesluta att namnet också kan ha varit 
ÓspakR.  

Sö 54 Bjudby, Blacksta sn, Oppunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 2 Slut Fristående, v. sida  
|| stainkil * rist * runaR  
Stæinkæll ræist rúnaR.  
»Stenkel ristade runorna.» 

Sö 55 Bjudby, Blacksta sn, Oppunda hd  
Runsten, granit  B:3 Pr 2 Slut Fristående  
| bruni : auk : sloþi : þaiR ...£u stan þena  
Brúni ok Slóði þæiR ... stæin þenna.  
»Brune och Slode de ... denna sten.» 

Slutet av inskriften återges av Brate (i SöR:41) som bruni : auk : sloþi : þaiR — u 
stan þena, vilket tolkas som en ristarsignatur: »Brune och Slode de ristade denna 
sten» (SöR:42). Av verbet återstår dock endast ett spår av den sista runan. Att verbet 
varit just rístu kan alltså inte fastställas. Man skulle också kunna supplera hioggu 
eller t.o.m. ræistu. I resarformeln omskrivs verbet ræisa med hjälpverb och det är 
därför möjligt att inskriftens sista sats kan ha innehållit en uppgift om vilka som 
handgripligen har rest stenen. 

Sö 79 Hällby, Torshälla sn, Västerrekarne hd   
Runblock, granit A:3 Fp Hela inskr. Huvudslingan 
...rn auk * þi-...--...r...u at : f...-...!r "sin : stai-...-£o!rn : ...uk a-n-tir!f £b--
...u...- 
...[-biô]rn ok ... r[íst]u(?) at f[aðu]r sinn Stæi[nbi]ôrn(?) ok at(?) ...-diarf(?), 
b[róð]u[r]...  
»...-björn och ... ristade(?) efter sin fader Stenbjörn och efter(?) ...-djärv(?), [sin?] 
broder.» 

Sö 79 utgörs av en synnerligen svårläst ristning i fast block. Brate har (i SöR:58 f.) 
en lång utförlig kommentar till läsningen, men ger ingen sammanhängande translit-
terering.342 Trots detta vågar han anta att inskriften »[m]åhända har […] varit: -björn 
och Tj- ristade efter sin fader Stenbjärn och efter -därv, sin broder» (SöR:59). Wes-
sén nämner inget om denna inskrift i tillägget till SöR, men hans uppmålning av in-

                                                      
342 En sådan gjord efter Brates beskrivning finns dock i Samnordisk runtextdatabas. Denna 
skulle dock behöva revideras i förhållande till Wesséns uppmålning på planschen. 
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skriften på planschen (SöR pl. 41) avviker på flera punkter, men ger ändå stöd för att 
inskriften ungefär har haft det innehåll som Brate hävdar. Däremot är den t-runa 
som Wessén har antytt till vänster om korset förmodligen felaktig (egen granskning 
den 11 december 2006). De bevarade runspåren på stenen talar nämligen för att in-
skriften här skall läsas från motsatt håll, vilket redan Dybeck (1857–59:30) har gjort 
och det är tänkbart att det här har stått bróður sinn, som Brate har antagit. Beträf-
fande ordet r…u är suppleringen r[íst]u är något osäker, men fullt möjlig.  

Sö 80† Rambron, Torshälla sn, Västerrekarne hd  
Runsten  B:4 Fp, Pr1? Slut? Huvudslingan 

I slutet av inskriften på den försvunna Sö 80 läser Brate (i SöR:59) efter B 760 bl.a. 
þuk – ii – ii och menar att man här »väntar […] en motsvarighet till þulR + iuk - uln 
’Tole högg runorna’ Sö. 82 Tumbo». Att runstenen har varit ristad av samme ristare 
som utfört Sö 82 är mycket troligt, men antagandet av en ristarsignatur med ledning 
av ett fåtal identifierbara tecken förefaller väl djärvt, särskilt som man tvingas förut-
sätta att den tredje runan k i det antagna namnet är felläst för l.343 

Sö 82 Tumbo kyrka, Västerrekarne hd  
Runsten, granit (FMR)  B:1 Fp, Pr 1? Slut Huvudslingan 
x [þu]!l[R] x [i]uk [x uln x]  
þulR hiogg uln.  
»þulR högg uln.» 

Sö 88 Valby, Öja sn, Västerrekarne hd  
Runsten, gråsten  B:3 Fp Slut Separat sl. + Frist. 
: karþu : kuml : snaliR suniR : hulmlaukaR  
Gærðu kumbl snialliR syniR HolmlaugaR.  
»De gjorde minnesmärket, Holmlögs goda söner.» 

Sö 92 Husby kyrkogård, Österrekarne hd  
Runsten, sandsten  B:3 Pr 3–4? Slut Huvudslingan 
* bali * ...  
Balli ...  
»Balle ...» 

Som Wessén (i SöR:387) har påpekat finns det bara plats för ett verb efter namnet, 
»sannolikt risti».  

Sö 98 Jäders kyrka, Österrekarne hd  
Runsten, sandsten  C/A:1 ? Hela inskr. Fristående  
f-... x risti x runiR  (el.)  ... x risti x runiR f-...  
F-... rísti rúniR  ... rísti rúniR f [yr](?)...   
»F-... ristade runor.»  »...ristade runor för(?)...»  

Beträffande läsningen och tolkningen av denna inskrift se avsnitt 5.1. 

                                                      
343 Man kan också ifrågasätta om läsordningen i SöR är korrekt. Ristaren þul(i)R låter näm-
ligen i sina två signerade inskrifter (Sö 82 och U 519) inskriften börja vid rundjurets huvud. 
Om detsamma har varit fallet på Sö 80† bör texten i stället läsas i följande ordning: [x ...-£kitu 
* hn t--R ...-...-...þu£k--...--... þ...---- þu ; ilrn x Rf"t...] (inskriften är här återgiven efter 
Peringskiölds originalteckning i Fl 5:2 bl. 52). 
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Sö 104 Berga, Kjula sn, Österrekarne hd  
Runsten, gnejs (FMR)  B:4 [Fp] Slut Huvudslingan 

Inskriften avslutas enligt Brate (SöR:75) av en ristarsignatur: ulfr : o : nur : risti : 
»Ulv på Nor ristade». Som framgår av hans kommentarer är läsningen, särskilt vad 
gäller det sista ordet, mycket osäker. Enligt Wessén (SöR:389) skall man i stället för 
nur läsa »aiku, hiku eller niku», där han föredrar den första läsarten och antar ett 
ortnamn »Ekö». Därefter läser Wessén a!lib : eller a£uib : samt slutligen ett s, »som 
dock möjligen kan vara en del av ett ornament». På planschen i SöR (pl. 49) återges 
denna del av inskriften som ulfro : h-ku : alib : s. Att de sista runorna kan tolkas 
som ett verb som har med runristning att göra verkar inte troligt. Den nuvarande 
uppmålningen skiljer sig på flera punkter från Wesséns både vad det gäller inskriften 
och ornamentiken, vilket troligen beror på att stenen vid den tidigare undersökning-
en inte ha varit ordentligt rengjord.344 Enligt uppmålningen bör den snarast återges 
som: ulfr : o : £h!iku : ali!r : sii : (egen besiktning den 21 juli 2004). Det är dock möj-
ligt att de två sista i-runorna och det följande skiljetecknet skall uppfattas som ett 
»halsband» och som rundjurets ögon.345 Någon tolkning förutom av det inledande 
UlfR á… är svår att ge och inskriften lämnas därför utanför korpusen. 

Sö 122 Skresta, Allhelgona sn, Rönö hd  
Runsten, gnejs  B:3 Pr 2 Slut Huvudslingan 
oskutr : kiarþi : tri 
Ásgautr gærði dræ(ngila)(?) 
»Åsgör gjorde (det) manligen(?).» 

Angående läsningen och tolkningen se avsnitt 4.3.1.4.  

Sö 128 Lids kyrka, Rönö hd  
Runsten, sandsten  BI:4 Pr 2 Slut Huvudslingan 

Brate (I SöR:96) återger slutet av inskriften på följande sätt: iak : kar : ak346 : kunu 
sina : »Högg Kar efter sin hustru». Som Wessén (i SöR:398) har framhållit är i-
runan i den första runföljden egentligen en slinglinje och han förordar läsningen ak 
och översätter i stället: »och Kar efter sin hustru». Den senare uppfattningen har 
accepterats av de flesta forskare med undantag för Frands Herschend (1994: 81) som 
föredrar Brates tolkning. Några skäl att frångå Wesséns uppfattning av partiet finns 
dock knappast. Skrivningen ak för konj. ok är visserligen ovanlig, men förekommer 
i ytterligare fem sörmländska inskrifter. Av dessa tillhör inte mindre än tre Rönö 
härad, dit också Sö 128 hör.347 

Sö 133 Väringe, Lids sn, Rönö hd  
Runsten, gråsten  B:4 Rak? Slut I korset  

Beträffande läsningen och tolkningen av den kryssformiga bindrunan på stenens 
mittyta som isbiun x hiu »Äsbjörn högg» se avsnitt 4.1.4. 

                                                      
344 Trots detta anför Wessén ( iSöR:XLVIII) med tvekan en ristare »Ulv(?)» från Sö 104. 
345 Enligt den nuvarande uppmålningen bör ristningen stilbestämmas som Fp och inte som 
Pr1–2?, vilket föreslås i runtextdatabasen. 
346 I runföljden ak läser Wessén (SöR:398) den andra runan som ett osäkert t. 
347 I inskriften skrivs ordet ok annars auk. Samma växling mellan formerna auk och ak finns 
dock även på Sö Fv1948;289. 
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Sö 139 Korpbron, Jursta ägor, Ludgo sn, Rönö hd  
Runsten, gråsten  B:1 Pr 3? Slut Separat slinga 
k-...-...-- * [a]£uk : fiþr [*] þiR + ristu x ru  
... ok Fiðr þæiR rístu rú(naR).  
»... och Finn de ristade runor.» 

Läsningen ovan följer Wesséns uppmålning (SöR pl. 64). Stenen har skadats ytterli-
gare och denna läsning är i dag svår att bekräfta i alla detaljer (egen granskning den 
12 september 2006). Det första namnet läste Brate (i SöR:106) som kiulr och tol-
kade det som »Kjul». Enligt Wessén (i SöR:400) är dock alla runorna i det namnet 
»mycket osäkra», och han menar att det av utrymmet att döma måste »ha stått ett 
längre namn». På planschen har han antytt en inledande k-runa samt några spridda 
stavar. På träsnittet i Bautil (B 1146), som bygger på en undersökning av Pering-
skiöld, återges det som etkiulr, medan en teckning i Rannsakningarna från 1667 på 
samma plats har inmilr (Rannsakn. 2:1:23). Tyvärr går det inte att förena dessa läs-
ningar till någon acceptabel namnform. 

Sö 158 Österberga, Runtuna sn, Rönö hd  
Runsten, granit  B:4 Fp Slut Fristående  

Inskriften avslutas med en samstavsruna samt tre runor som står fritt på mittytan. 
Stenen var försvunnen när Brate behandlade den i runverket och den läsning som 
återges där (i SöR:119) bygger på B 803: þroan Runa uit, vilket översattes med 
»Traen skrev runorna» (SöR:120).348 Runstenen återfanns 1951 (Gustavson & Snæ-
dal Brink 1981:195 ff.) och runtecknen i samstavsrunan visade sig i stället vara 
þrutaRþiakn motsvarande det i Södermanland välbekanta þróttaR þiagn.349 

Sö 159 Österberga, Runtuna sn, Rönö hd  
Runsten, granit  B:2 [Pr 1] Slut? Fristående?  
kunlaifR hiuk ru-aR  
GunnlæifR hiogg rúnaR.  
»Gunnlev högg runorna.» 

Förutom huvudinskriften finns en rad med runor, som står utanför slingan till höger 
på stenen. I SöR:121 återger Brate denna del av inskriften som: rorikR * kumytr biu 
* kunlaifR hiuku runaR »Rörik, Gudmund, Boe, Gunnlev höggo runorna». Av Bra-
tes kommentar (ibid.) framgår att han kommit fram till denna läsning genom att gan-
ska godtyckligt kombinera sin egen läsning med en äldre läsning av Sten Boije. Från 
Boije härrör t.ex. hiuku runaR, som Brate själv läst helt annorlunda. Wessén (i SöR: 
407) betecknar inskriften utanför slingan som »[y]tterst svårläst» och anser endast 
namnet kunlaifR »vara fullt säkert».350 Den läsning som anförs i SöR är alltså en 
skrivbordsprodukt och bör därför inte användas (jfr Källström 2005:302). Man skul-
                                                      
348 Redan Liljegren (1833 nr 876) har tydligen uppfattat denna del av inskriften som en ristar-
signatur. Den återges där med ett par omarkerade konjekturer som »þroan runa rit». 
349 Mindy McLeod (2002:160) läser samstavsrunan felaktigt som þrutnRþinak, vilket beror 
på att hon inte har noterat att varannan runa är ristad spegelvänd. Detta gäller även samstavs-
runan på Sö 352, som uppenbarligen skall läsas bruþur sin och inte bruþur sia som i SöR: 
344. Att läsningen av samstavsrunan på Sö 352 följer denna princip påpekas f.ö. redan av L. 
Fr. Läffler (1907:86). 
350 Stenen är i SöR representerad med två planscher (pl. 70, 210) med något olika uppmål-
ningar. I runtextdatabasen har stenen felaktigt stilbestämts som Rak med ledning av den första 
planschen, men som framgår av den senare bör den tillhöra Pr 1. 
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le utifrån Wesséns uttalande också anse denna del av inskriften vara fullständigt 
oläslig, men enligt den senaste uppmålningen av stenen kan man i slutet av kantra-
den läsa kunlaifR hiuk ru-aR, vilket betyder att stenen faktiskt verkar bära en signa-
tur (egen besiktning den 12 september 2006). 

Sö 162 Råby kyrka, Rönö hd  
Runsten, sandsten  BI/A:1 Rak  Hela inskr. Huvudslingan 
kunlifR : sikmun(tr hiaku st-... | at : skar-...   
GunnlæifR, Sigmundr hioggu st[æin](?) at Skær[ði].  
»Gunnlev (och) Sigmund högg stenen(?) efter Skärde.» 

Stenen kan ingå i ett parstensmonument tillsammans med Sö 160. Se avsnitt 5.1. 

Sö 178 Gripsholm, Kärnbo sn, Selebo hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 4 Slut Huvudslingan 
x ia x iruni x £hiuk x broþiR + hinaR x  
En Brúni(?) hiogg, bróðiR hennaR.  
»Och Brune högg, hennes broder.» 

Den andra runan i ristarformeln är ett tydligt a och inte n (egen granskning den 2 
augusti 2006). I ristarnamnet finns inga bistavar på den första runan. Den tradition-
nella tolkningen Brúni ligger dock närmast till hands (jfr Wessén i SöR:153). – In-
skriften omtalar »stenar» (raiisa x staina x baþa), men endast en sten är känd. 

Sö 190 Ytterenhörna kyrka, Ytterenhörna sn, Selebo hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 2 Slut Huvudslingan 
* 2þ£u-£biurn * risti * runaR  
Þó[r]biôrn rísti rúnaR.  
»Torbjörn ristade runorna.» 

Beträffande läsningen se Källström 1999:28. 

Sö 195 Brössike, Ytterselö sn, Selebo hd   
Runblock, granit  B:1 Pr 3 Slut Huvudsl. + Fristående 
: halburin : | hiuk : a : runaR :  
Halfburinn hiogg á rúnaR.  
»Halvboren högg härpå runor.» 

Sö 196 Kolsundet, Husby, Ytterselö sn, Selebo hd  
Runsten, granit  B:3 Fp Annan Fristående 

Runföljden hiuk * asur har i SöR:171 tolkats som en ristarsignatur Hiogg Assur 
»Assur högg (runorna)». Som jag har redogjort för i avsnitt 4.4.4 finns det starka 
skäl för att denna del av inskriften skall uppfattas på ett annat sätt. 

Sö 203 Östa, Ytterselö sn, Selebo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3 Slut Huvudsl. + Fristående 
' bali * | risti '  
Balli rísti.  
»Balle ristade.» 
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Sö 205 Överselö kyrka, Selebo hd   
Runsten, granit (FMR)  B:1 Pr 4? Slut Huvudslingan 
[* esbern * auk * tiþkumi * hiuku * runiR * arika a : stkink *]  
Æsbiôrn ok Tíðkumi hioggu rúniR ...  
»Äsbjörn och Tidkume högg runor ...» 

Angående läsningen och tolkningen av slutet se avsnitt 7.2.5. 

Sö 210 Klippinge, Överselö sn, Selebo hd  
Runsten, granit  B:1 Fp Slut Huvudsl. + Fristående 
* bali * risti | [ !ru]£niR * þisaR x  
Balli rísti rúniR þessaR.  
»Balle ristade dessa runor.» 

Sö 213 Nybble, Överselö sn, Selebo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3-4 Början Huvudslingan 
(stain : hiuk : esbern : stintn : at : uitum : bat miþ : runum :   
Stæin hiogg Æsbiôrn, stæindan at vitum, bant með rúnum, (…).»  
»Stenen högg Äsbjörn, målad till minnesmärke, han band (den) med runor, (…).» 

Sö 214 Årby, Överselö sn, Selebo hd  
Runsten, granit (FMR) B:1 Fp Slut Huvudslingan 
* bali * rist!i [*] 
Balli rísti. 
»Balle ristade.» 

Sö 215† Sorunda kyrka, Sotholms hd  
Runsten  B:1 [Fp] Slut Huvudsl. + I korset 
[: amuti : hiuk : run|a|!r]  
Ámundi hiogg rúnaR.  
»Amunde högg runorna.» 

Sö 219 Blista, Sorunda sn, Sotholms hd   
Runhäll  B:1 Pr 3 Slut Huvudsl. + I korset 
x hikuiþr + kiarþi | s"tain  
Hægviðr gærði stæin.  
»Hägvid gjorde stenen.» 

På samma berghäll finns ytterligare två ristningar (Sö 220 och Sö 221) som sanno-
likt är utförda av samme ristare. Se avsnitt 4.3.1.1. 

Sö 223† Fullbro, Sorunda sn, Sotholms hd   
Runsten A/BI:3 Fp Okänt Huvudslingan 
[...al... * faþiR : at * sun : runa"R...]  
... faðiR at sun rúnaR ...  
»... fadern efter sonen runorna ...» 

Den fragmentariska runstenen är numera försvunnen och inskriften är endast känd 
genom en teckning av Gustaf Upmark (ms 1867 pl. 1, se SöR pl. 196). Efter runorna 
al finns enligt Upmark (ms 1867:20 [1977:98]) »plats för en eller två runor» och han 
uppger att dessa »skulle möjligen kunna vara au, då ett k finge ifyllas» (ibid.). Det 
är dock mer tilltalande att supplera de två första runorna som [si]al[fr] och anta att 
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den fullständiga meningen varit [Hiogg si]al[fR] faðiR at sun rúnaR »Högg själv fa-
dern efter sonen runorna», jfr t.ex. Sö 122: Ræisþi sialfR faðiR at sun dauðan. Orna-
mentiken på Fullbrostenen påminner på många sätt om ristaren Amunde, som också 
har signerat två runstenar i Sorunda sn (Sö 215† och Sö 233). Om stenen skall till-
skrivas honom bör han ha ristat den efter sin egen son, vilket också betyder han kan 
ha varit bosatt i Fullbro i Sorunda. 

Sö 233 Trollsta, Sorunda sn, Sotholms hd  
Runsten, granit  B:1 Fp Slut Huvudslingan 
[+ amut]i hi£u|k  
Ámundi hiogg.  
»Amunde högg.» 

Sö 241 Skogs-Ekeby, Västerhaninge sn, Sotholms hd  
Runsten, gnejs B:1 Fp Slut Huvudslingan 
: (...?) biarn : hiuk : stin  
Biôrn/...-biôrn hiogg stæin.  
»Björn/...-björn högg stenen.» 

Enligt Roger Wikell (e-brev till mig den 10 april 2007) har släpljusbelysning av 
partiet mellan skiljetecknet och biarn inte avslöjat några spår av runor. Det är alltså 
fullt möjligt att namnet har varit det enkla Biôrn (jfr SöR:213). 

Sö 244 Tuna, Västerhaninge sn, Sotholms hd  
Runsten, gråsten  A:3 Pr 2 Början Huvudslingan 
+ kuþbiarn : rest : nt...þ...i...u | fi-fþr---...is-na : uikskr : ru : rubr  
Guðbiôrn ræist(?) ...  
»Gudbjörn ristade(?)...» 

Angående tolkningen se 4.2.2. 

Sö 266 Sanda, Österhaninge sn, Sotholms hd  
Runsten, gråsten  D:2 Fp Slut I korset  
| osbiarn  
Ásbiôrn.  
»Åsbjörn.» 

Angående tolkningen se 5.4. 

Sö 268 Söderby, Österhaninge sn, Sotholms hd  
Runsten, gnejs (FMR)  B:1 Pr 1 Slut Huvudslingan 
+ amuti + risti + runar +  
Ámundi rísti rúnaR.  
»Amunde ristade runorna.» 

Sö 270 Tyresta, Österhaninge sn, Sotholms hd   
Runhäll  B:1 Pr 3–4 Slut Huvudslingan 
: hal"tan : hiak : runa  
Halfdan hiogg rúnaR.  
»Halvdan högg runorna.» 
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Sö 271† Täckeråker, Österhaninge sn, Sotholms hd  
Runsten  B:1 Fp Slut Huvudslingan 
[x amuti + hiok +] 
Ámundi hiogg.  
»Amunde högg.» 

Sö 296 Skälby (nu Lövstalund), Grödinge sn, Svartlösa hd  
Runsten, gråsten (FMR)  B:3 Fp Slut Huvudslingan 
: kairþi : oskutr : kuml : þausi +  
Gærði Ásgautr kumbl þausi.  
»Gjorde Åsgöt dessa minnesmärken.» 

Sö 308 Vid Järnavägen, Södertälje  
Runblock, granit (FMR)  B:1 Pr 5 Slut Huvudslingan 
' i£n * ybir risti  
En ØpiR rísti.  
»Och Öpir ristade.» 

Sö 312 Vid gamla Turingevägen, Södertälje   
Runhäll  D:2 Pr 4 Slut Huvudslingan 
| aystain  
Øystæinn.  
»Östen.» 

I samma häll finns ytterligare två ristningar (Sö 311 och Sö 313), som sannolikt är 
utförda av samme ristare. Den senare består endast av en djurfigur. 

Sö 323† Åsby Helgarö sn, Åkers hd  
Runsten  B:1 Rak? Slut Huvudslingan 
[... x sknkals + raist x runaR x]  
... Skammhals ræist rúnaR.  
»... Skammhals ristade runorna.» 

Sö 333 Ärja ödekyrka, Åkers sn, Åkers hd  
Runsten, granit  B:1 Fp Slut Separat sl. + Frist. 
| x eski * rsti * runa * | þasi x  
ÆsgæiRR rísti rúnaR þási.  
»Äsger ristade dessa runor.»      

Sö 341† Stavsta(?), Turinge sn, Öknebo hd  
Runsten  B:4 Fp Slut Huvudslingan 

Runstenen är endast känd genom ett träsnitt av Helgonius (B 694), som i inskriftens 
slut har läst runorna futr + un. Att detta överhuvudtaget har diskuterats som en ris-
tarformel beror på att Liljegren (1833 nr 806) återger avsnittet som »auk x Futr», 
vilket förmodligen har lett till att Brate (1925:81) har tolkat runföljden som »Fot 
högg». Wessén (i SöR:333) håller med om att futr kan återge mansnamnet Fótr, 
men finner det följande un »alldeles oklart». Enligt träsnittet har runföljden futr + 
un stått i rundjurets svans i motsatt riktning mot den övriga texten. Den sista u-
runan skall dock ha varit spegelvänd. Dessa omständigheter talar för att denna del av 
inskriften kan innehålla felläsningar. 
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Sö 347 Gersta (nu Gerstaberg), Ytterjärna sn, Öknebo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3 Slut Huvudsl. + Fristående 
: esbirn * risti * auk * ul|fr * stainti :  
Æsbiôrn rísti, ok UlfR stæindi.  
»Äsbjörn ristade och Ulv målade.» 

Sö 356 Eskilstuna 
Gravkista, kalksten  B:1 Pr 3 Slut Huvudslingan 
+ tofi + risti + runaR + a + nesbiurn + hiok + sta...  
Tófi rísti rúnaR á. Næsbiôrn hiogg stæ[ina(?)].  
»Tove ristade runor härpå. Näsbjörn högg stenarna(?).» 

Sö 374 Tystberga, Tystberga sn, Rönö hd  
Runsten  B/BI:1 ? Slut? Huvudslingan  
* tufialtr risti runaR | ...fulkoþan fnþ...  
Styfjaldr(?) rísti rúnaR [at] fullgóðan(?) fað[ur sinn(?)].  
»Styvjald ristade runor [efter sin] fullgode(?) fader.» 

Om denna inskrift se avsnitt 5.2.1. 

Sö Fv1954;20 Nolinge, Grödinge sn, Svartlösa hd  
Runsten, granit B:1 Fp Slut Huvudslingan 
: biurn hik 
Biôrn hiogg.  
»Björn högg» 

Västmanland 

Vs 5 Vändle, Sörgården (Gästgivargården), Dingtuna sn, Tuhundra hd  
Runsten, granit  B:1 Fp?  Slut Fristående 
| [sigi * iuk x -u...]  
Siggi hiogg [r]ú[naR].  
»Sigge högg runorna.» 

Vs 13 Västerås, Anundshögsområdet (f.d. Badelunda sn) 
Runsten, granit  B:1 ? Slut Huvudslingan 
x uraiþr hik x runaR  
Vræiðr hiogg rúnaR.  
»Vred högg runorna.» 

I resarformlen omtalas flera stenar (raisti x staina x þasi x ala). Som Jansson (i 
VsR:38) har framhållit avses en rad av 14 bautastenar, som är resta i kanten av en 
vägsträckning. 

Vs 15 Lilla Kyringe, Björksta sn, Yttertjurbo hd 
Runsten, granit  D:1 Pr 4  Slut Fristående, baksidan 
| bali  
Balli.  
»Balle.» 
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Runstenen bär inskrift på bägge sidor, men egentligen ingen entydig ristarformel. 
Det ensamstående namnet bali Balli på baksidan av stenen kan dock uppfattas som 
en förkortad ristarformel. Se diskussionen i avsnitt 9.2.2. 

Vs 16 Tortuna kyrka, Yttertjurbo hd  
Runsten, granit B:2 Pr 3  Slut Huvudslingan 
... | hristi  
... rísti.  
»... ristade.» 

Den fragmentariska inskriften återges av Jansson (i VsR:50) som x ernbarua x lit x 
resa x sten x yf… hristi »Ärnbjörn(?) lät resa stenen efter … ristade». Runföljden 
hristi, som Jansson placerar i slutet av inskriften, har egentligen sin plats i inskrif-
tens början. Den står efter rundjurets huvud och avbryts efter den femte runan t av 
bandknuten. Man får tänka sig att rundjurets hals fram till bandknuten ursprungligen 
har varit utan ristning och att inskriften börjat med ernbarua. När ristaren har 
drabbats av platsbrist mot slutet har han utnyttjat det lediga utrymmet. Skiljetecknet 
efter den sista i-runan står ganska trångt och rätt långt från bandknuten (se VsR pl. 
15), vilket talar för att det har infogats sist. Janssons läsordning är därför att föredra 
och ett rísti med oetymologiskt /h/ kan beläggas två gånger i signaturen hos den 
uppländske ristaren Torfast (U 599, U 629). 

Vs 20 Prästgården, Romfartuna sn, Norrbo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 2?  Slut I korset 
| litli : risti * runiR  
Litli rísti rúniR.  
”Litle ristade runor.» 

Vs 24 Hassmyra Fläckebo sn, Norrbo hd  
Runsten, gnejs B:1 Pr 4  Annan Separat slinga 
| roþbalir x risti x runi x þisa x   
Rauð-BalliR rísti rúniR þessaR.  
»Röd-Balle ristade dessa runor.» 

Vs 27 Grällsta Kila sn, Övertjurbo hd  
Runsten, granit B:1 Pr 5?  Slut Huvudslingan 
x litli x risti x runiR  
Litli rísti rúniR. 
»Litle ristade runor.» 

Vs 29 Sala landsförsamlings kyrka, Övertjurbo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
+ lifsten + risi + runi + þisa +  
Hlífstæinn rísti rúniR þessaR. 
»Livsten ristade dessa runor.» 

Vs 30 Forneby, Möklinta sn, Övertjurbo hd  
Runsten, sandsten  A:4 ? Början Huvudslingan 

Den bevarade delen av inskriften lyder …-rfastr + raist…, vilket förmodligen ut-
gör början av en resarformel [Þó]rfastr(?) ræist[i]… (jfr VsR:89). Hos Peterson 
(2006 s.v. rísta) är dock verbet uppfört under formen raist och som pret. av rísta. 
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Att det bör röra sig om en form av verbet ræisa verkar dock troligare och stöds av att 
stenen sannolikt kan attribueras till ristaren Erik (Stille 1999b:160 not 7). Attri-
bueringen stöds av att ett senare påträffat fragment av samma sten (se Fornminnes-
registret, RAÄ Möklinta 4:2) bär just den korsform som är typisk för denne ristare. 

Uppland 

U 10 Dalby, Adelsö sn, Färentuna hd  
Runsten, sandsten  B:4 Rak?  Slut Huvudslingan 

Ristningen är fördelad på två rader. Den första skall säkert efter ett förslag av Nor-
dén (1943:219 ff.) uppfattas som aft ubi sonti st£a!in saR Aft Øpi standi stæin sáR 
»Efter Öpir må denna sten stå». Den senare raden läser han som ak lki kaRþi f och 
urskiljer där bl.a. »runföljden kaRþif, vari kunde tänkas dölja sig ett gærþi fa, 
’ristade’, jfr fisl. göra hlæja, ’le’» (Nordén 1943:220, jfr även Nordén 1945:59). I 
detta fall kan tolkningen av flera skäl inte vara riktig. Det är t.ex. mycket osannolikt 
att R-runan i det antagna kaRþi skulle ha använts felaktigt för /r/. I stället går det 
snarast en ordgräns efter denna runa.  

U 23 Hilleshögs kyrka, Färentuna hd   
Runsten, sandsten  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
[*] ybiR [*] risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

I resarformeln omtalas »stenar» (...ais- [*] st£aina), men endast en sten är känd. Vid 
kyrkan har påträffats flera runristade eller ornerade stenar av sandsten (U 24, U 26–
28, U Fv1979;241), men ingen av dessa kan utpekas som en möjlig parsten. 

U 29 Hillersjö, Hilleshögs sn, Färentuna hd  
Runhäll  B:1 Pr 4  Slut Fristående 
| þurbiur£n ' skalt ' risti runar  
Þorbiorn skald rísti rúnaR. 
»Torbjörn skald ristade runorna.» 

U 36 Svartsjö djurgård, Sånga sn, Färentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
ybiR risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

I resarformeln omtalas flera stenar och en broläggning (raisa ' staina ' uk ' bro), 
men ingen mer runsten eller rest sten är känd från platsen. 

U 37 Säby, Galgbacken, Sånga sn, Färentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 2  Slut Huvudslingan 
+ þurbiurn + hiuk ' runaR  
Þorbiôrn hiogg rúnaR. 
»Torbjörn högg runorna.» 
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U 41 Kumla, Skå sn, Färentuna hd  
Runhäll  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
| irinfastr (*) risti *  
Ærinfastr rísti. 
»Ärenfast ristade.» 

Rundjurets svans korsar slingan mellan ristarnamnet och verbet. Punkten efter 
hialbin kommer därmed också att fungera som skiljetecken mellan irinfastr och 
risti. 

U 43 Törnby, Skå sn, Färentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Separat slinga, v. sida 
|| : irnfastr : iuk : runaR : þasi :  
Ærnfastr hiogg rúnaR þási. 
»Ärnfast högg dessa runor.» 

U 44 Törnby, Skå sn, Färentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan, h. sida 
en : snari : iak  
En Snari hiogg. 
»Och Snare högg.» 

U 45 Törnby, Skå sn, Färentuna hd   
Runblock, granit  B:1 Pr 4  Slut Separat slinga 
| suain iak  
Svæinn hiogg. 
»Sven högg.» 

U 59 Riksby, Bromma församling, Stockholm 
Runhäll B:3 Pr 4  Slut Huvudslingan 
Inskriften avslutas med två svårtolkade ord. Wessén (1932:33) läste dem ursprung-
ligen som olf : ek Ulfr hegg »Ulv högg», men ändrar i UR 1:81 läsningen till olf : 
aik och betecknar sitt tidigare förslag som osäkert (UR 1:82). Han nämner också 
(ibid.) att inskriften möjligen »helt enkelt» har slutat »med fasta : olf :, en otymplig 
skrivning av namnet Fastulv». Enligt Dana Nilsson (2003:110) kan olf mycket väl 
kan vara en skrivning för UlfR och aik uppfattas som hiogg med de båda första 
runorna omkastade. Tolkningen är dock osäker eftersom den förutsätter två relativt 
ovanliga skrivningar (o för /u/ samt utelämnat -R i nom.) i kombination med ett om-
kastningsfel.351 

U 70† Flysta, Spånga sn, Sollentuna hd  
Runsten  B:1 Pr 1  Slut Huvudslingan 
[+ þurbirn x hiuk]  
Þórbiôrn hiogg. 
»Torbjörn högg” 

U 74 Husby, Spånga sn, Sollentuna hd  
Runsten, gnejs  B:1 Pr 3  Slut I korset 
| uisti x | risti  
Vís(e)ti rísti. 
»Visäte ristade.» 
                                                      
351 Beträffande de två första företeelserna se Williams 1990:117 ff. samt Larsson 1999:47. 
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U 79 Skesta, Spånga sn, Sollentuna hd  
Runsten, granit  BI:1 Pr 3  Slut Huvudslingan, h. sida 
|| : ernfastr : iuk : s"tain : at : bersu : bo(tba : uikerþaR : sun : þorkerþaR : goþ * 
Ærnfastr hiogg stæin at Bersu/Birsu, bónda VígærðaR, sun ÞórgærðaR góð(an). 
»Ärnfast högg stenen efter Bärsa/Birsa, Vigärds make, Torgärds gode son.» 

U 97† Rotebro, Sollentuna sn, Sollentuna hd  
Runsten  B:1 ? Slut Separat slinga 
| [katil * iak * runaR *] 
Kætill hiogg rúnaR. 
»Kättil högg runorna” 

U 104 Eds kyrka, Sollentuna hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
' ybiR risti '  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U 116 Älvsunda, Eds sn, Sollentuna hd   
Runblock B:3 Pr 4  Början Huvudslingan 
tirui * risti * runar * auk * þorkar * þair * litu hkua * stain eftiR bryþr * sina  
Tiarvi rísti rúnaR, ok ÞorgæiRR. ÞæiR létu haggva stæin æftiR brøðr sína. 
»Tjarve ristade runorna, och Torger. De lät hugga stenen efter sina bröder.» 

U 118 Älvsunda, Eds sn, Sollentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4 Slut Huvudslingan 
[* in *] ybiR [risti run]a[R]  
En ØpiR rísti rúnaR. 
»Och Öpir ristade runorna.» 

U 120 Solna kyrka, Solna sn, Danderyds skeppslag 
Runsten, granit  B:3 ? Slut? Huvudslingan 
...-i hiu  
... hió(?). 
»... högg(?).» 

Den fragmentariska inskriften på U 120 kan återges som …uitr : li"t …-ihiu (jfr UR 
1:180 och Samnordisk runtextdatabas), där de bevarade runföljderna troligen svarar 
mot början resp. slutet på en inskrift (se UR 1 pl. 81). Eftersom inskriften inte verkar 
ha fortsatt efter den sista runföljden är det tänkbart att de tre sista runorna hiu åter-
ger pret. av verbet haggva och att de föregående runorna utgör slutet av ett mans-
namn med svag böjning. 

U 122† Järva krog, Solna sn, Danderyds skeppslag  
Runsten  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
[... ybiR risi ru]  
... ØpiR rísti rú[naR]. 
»... Öpir ristade runorna.» 
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U 123† Karlberg, Solna sn, Danderyds skeppslag  
Runhäll  A:1 Pr 3  Hela inskr. Huvudslingan 
[: sikfastr : ok : ernfastr : þaiR : iuku : at : sik :]  
Sigfastr ok Ærnfastr þæiR hioggu at sik. 
»Sigfast och Ärnfast högg efter sig.» 

U 132† Rinkeby, Danderyds sn, Danderyds skeppslag  
Runsten  B:1 ? Slut Okänt  
[...li : risti :]  
... rísti. 
»... ristade.» 

U 134 Ö. Arninge, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runsten, granit  B:3 ? Slut Huvudslingan 
[...sti r-...]  
...[rí]sti(?) r[únaR](?)... 
»...ristade(?) runor(?)...» 

Av stenen är två fragment kända, varav det ena (A) numera är försvunnet (se Vinge-
dal 1971:60 f., 64; ATA dnr 5938/64). Inskriften på detta fragment återges av 
Wessén (i UR 1:199) som: [x k]unar x … sti[r-], där runorna inom [ ] är supplerade 
efter B 122. Detta utgör uppenbarligen början och slutet av en inskrift, och det ver-
kar inte omöjligt att …sti[r-]… har svarat mot ett [rí]sti r[únaR]. Av B 122 att döma 
kan inskriften nämligen ha fortsatt efter den sista runan (på träsnittet egentligen 
återgiven som i).  

U 139 Broby, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runsten, granit  A:3  [?] Början Huvudslingan 
…sti ' ru£n…  
...[rí]sti rún[aR]... 
»...ristade(?) runor(?)...» 

Inskriften återges i UR 1:205 som …sti ' ru… * hia!l… hans, där den första run-
följden uppfattas som återstoden av [ri]sti ru[naR] »ristade runorna». Suppleringen 
framstår som trolig, även om man givetvis också kan räkna med resterna av två 
personnamn utan sammanbindande ok. – Stenen är i runtextdatabasen felaktigt 
stilbestämd som Pr 2. Denna bestämning avser U 140. 

U 142 Fällbro, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Fristående 
| ybir risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U 145 Hagby, Brohammaren, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runhäll  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x ulayifr iak  
ÓlæifR hiogg. 
»Olev högg.» 
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U 161 Risbyle, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runsten, granit  BI:1 Pr 1  Början Huvudslingan 
ulfR * iuk i barstam * iftiR * ulf * i skulobri * mak * sin * kuþan *   
UlfR hiogg í Báristam æftiR Ulf í Skulhambri, mág sinn góðan.  
»Ulv i Bårresta högg efter Ulv i Skålhamra, sin gode frände.» 

Stenen ingår i ett parstensmonument tillsammans med U 160. I denna inskrift om-
talas dock bara en sten (rhisa x stin þina). 

U 162† Skogberga, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runsten  B:1 ? Slut Huvudslingan 
[ulaifr * hok]  
ÓlæifR hiogg. 
»Olev högg.» 

U 163 Såsta, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runhäll  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
| f-str x iaRk  
Fastr(?) hiogg.  
»Fast(?) högg.» 

Om namnformen se avsnitt 8.1.1. 

U 167 Ö. Ryds kyrka, Danderyds skeppslag  
Runsten, granit B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
x fotr x risti x runaR x þasi x  
Fótr rísti rúnaR þási. 
»Fot ristade dessa runor.» 

U 168† Björkeby, Ö. Ryds sn, Danderyds skeppslag  
Runblock  B:1 Pr 4–5?  Slut Huvudslingan 
[ybiR * iak]  
ØpiR hiogg. 
»Öpir högg.» 

U 170† Bogesund, Ö. Ryds sn, Danderyds skeppslag  
Runsten  B:1 Pr 3??  Annan Huvudsl. + Fristående 
[* fastulf|R * risti * runaR *]  
FastulfR rísti rúnaR.  
»Fastulv ristade runorna.» 

U 171 Söderby, Ö. Ryds sn, Danderyds skeppslag   
Runblock, granit B:1 Pr 4  Slut Huvudsl. + Fristående 
* fasti ri|sti runaR  
Fasti rísti rúnaR. 
»Faste ristade runorna.» 

U 177 Stav, Roslagskulla sn, Åkers skeppslag  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x fotr x risti x runaR x  
Fótr rísti rúnaR. 
»Fot ristade runorna.» 
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U 179 Riala kyrka, Åkers skeppslag  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 5  Slut Fristående 
| ybir ' rist/rist...  
ØpiR ríst[i]. 
»Öpir ristade.» 

U 181 Össeby-Garns kyrka, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
' in ' ubiR ' risti ' run  
En ØpiR rísti rún(aR). 
»Och Öpir ristade runorna.» 

U 205† Angarns kyrka, Vallentuna hd  
Runsten  B:2 ? Okänt Huvudslingan 
[...ilfR * iak ...]  
...-ælfR(?) hiogg ... 
»...-älv(?) högg...» 

Angående tolkningen av inskriften se avsnitt 8.1.3. 

U 208 Råcksta, Angarns sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut I korset 
| usiti ' rsti | stin|a  
Víseti rísti stæina. 
»Visäte ristade stenarna.» 

Stenen utgör ett parstensmonument tillsammans med U 207, som också omtalar 
»stenar» (reis£a þisa ' stina ' þar). 

U 209 Veda, Angarns sn, Vallentuna hd 
Runhäll  A:1 Pr 4  Början Huvudslingan 
þurtsain x kiarþif x tiR irinmunt x sun sin aukaubti þinsa bu x auk x aflaþi x 
austr i karþum 
Þórstæinn gærði æftiR Ærinmund, sun sinn, ok køypti þennsa bý ok aflaði austr í 
Garðum. 
»Torsten gjorde (minnesmärket) efter Ärinmund, sin son, och han köpte denna gård 
och förvärvade (rikedom) österut i Gårdarike.» 

U 210 Åsta, Angarns sn, Vallentuna hd  
Runhäll  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' ybiR ' iak  
ØpiR hiogg. 
»Öpir högg.» 

U 216 Vallentuna kyrka, Vallentuna hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
' drosboi ' risti  
Drósbói rísti. 
»Drosboe ristade.» 

I resarformeln omtalas »stenar» (raisa ' staina), vilket visar att stenen har ingått i 
ett parstensmonument. Denna parsten har tidigare identifierats med den försvunna 
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U 217 (se UR 1:336), vilket dock sannolikt är felaktigt. Den senare stenen är nämli-
gen identisk med U 223, som den 28 augusti 2005 återfanns i den västra kyrkogårds-
muren och som består av röd granit (ATA dnr 322-3210-2205). Däremot är det inte 
omöjligt att den saknade parstenen skall identiferas med ett fragment av sandsten 
med inskriften …aina * eft… …[st]æina æft[iR]… som dagen efter påträffades i den 
östra kyrkogårdsmuren (ATA dnr 423-3229-2005). Denna sten har haft samma 
rektangulära form som U 216, vilket kan tyda på ett samband. 

U 226 Bällsta, Vallentuna sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 1  Slut Fristående 
| kunar ik stin  
Gunnarr hiogg stæin. 
»Gunnar högg stenen.» 

Stenen ingår i ett parstensmonument tillsammans med U 225, som bl.a. omtalar flera 
stenar (ristu * stina). 

U 229 Gällsta, Vallentuna sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' ybir ' risti * ruan  
ØpiR rísti rúnaR. 
»Öpir ristade runorna.» 

U 236 Lindö, Gullbron, Vallentuna sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Separat sl. + Frist. 
| uiseti hiu|k  
Víseti hiogg. 
»Visäte högg.» 

Stenen ingår i ett flerstensmonument tillsammans med U 237, U 238 samt en oristad 
bautasten (nu försvunnen). I resarformeln på U 236 omnämns »stenar» och ett 
brobygge (raisa ' þisa ' staina (…) uk ' bru ' karþu x). På U 237 och U 238 står 
däremot stæin i sigularis (reisa ' þina ' stein). 

U 247 Lilla Mällösa, Vallentuna sn, Vallentuna hd  
Runsten, glimmergnejs  B:1 ? Slut Huvudslingan 
[su]ain !r[sti]  
Svæinn rísti. 
»Sven ristade.» 

U 257 Fresta kyrka, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B?/C:1 ? Hela inskr. Huvudslingan 
...r * risti runaR þisa|R  
... rísti rúnaR þessaR. 
»... ristade dessa runor.» 

U 262† Fresta kyrka, Vallentuna hd  
Runsten  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
[' en ybiR * risti ru/ru...]  
En ØpiR rísti rú(naR). 
»Och Öpir ristade runorna.» 
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U 268 Harby, Fresta sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 ? Hela inskr. Huvudslingan 
fotr x risti x  
Fótr rísti. 
»Fot ristade.» 

Stenen ingår i ett parstensmonument tillsammans med U 267, som omtalar »stenar» 
och ett brobygge (rais[a x stina x a]uk x bro x kiara). 

U 279 Skälby, Hammarby sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
ybiR ' risti runa  
ØpiR rísti rúnaR. 
»Öpir ristade runorna.» 

U 284 Torsåker, Hammarby sn, Vallentuna hd  
Runhäll, granit  B:1 Pr 4  Början Huvudslingan 
suain * risti * runar * þisar  
Svæinn rísti rúnaR þessaR.  
»Sven ristade dessa runor.» 

U 287 Vik, Hammarby sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' in ' ybiR [ri]sti ' runa  
En ØpiR rísti rúnaR. 
»Och Öpir ristade runorna.» 

U 288 Vik, Hammarby sn, Vallentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
' ybir ' risti ' runa  
ØpiR rísti rúnaR. 
»Öpir ristade runorna.» 

U 301 Skånela kyrka, Seminghundra hd  
Runsten  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
[* a osmuntr * klaþi markaþi]  
En(?) Ásmundr Glaði(?) markaði. 
»Och Åsmund Glade(?) ristade.» 

Angående läsningen och tolkningen se avsnitt 8.2.2. 

U 307 Ekeby, Skånela sn, Seminghundra hd   
Runblock  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
in ' ybiR ' risti  
En ØpiR rísti. 
»Och Öpir ristade.» 

U 308 Ekeby, Skånela sn, Seminghundra hd  
Runhäll  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
þurhkutr * risti runa þisar fots arfi  
Þórgautr rísti rúnaR þessaR, Fóts arfi. 
»Torgöt ristade dessa runor, Fots arvinge.» 



 377 

U 315† Harg, Skånela sn, Seminghundra hd  
Runsten  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
[in ' ybiR ' risti]  
En ØpiR rísti. 
»Och Öpir ristade.» 

U 321 Skalmsta, Skånela sn, Seminghundra hd  
Runsten, granit  BI:1 Pr 4  Slut Huvudslingan, h. sida 
|| siutasirin * Rarnu * Raþsi * eftiR * utulf  
Svæinn rísti rúnaR þessaR æftiR Uddulf. 
»Sven ristade dessa runor efter Uddulv.» 

Angående läsning och tolkning se avsnitt 6.2.2.4. 

U 334 Orkesta kyrka, Seminghundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Fristående 
| [kt]il * risti  
Kætill rísti. 
»Kättil ristade.» 

U 337 Granby, Orkesta sn, Seminghundra hd  
Runhäll  B:1 Pr 4  Slut Fristående  
+ uiseti + risti x runa þisa  
Víseti rísti rúnaR þessaR. 
»Visäte ristade dessa runor.» 

U 346† Frösunda kyrka, Seminghundra hd  
Runsten  B:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan 
[' osmunr mar ' kaþi runaR ritar]  
Ásmundr markaði rúnaR réttaR. 
»Åsmund ristade rätta runor.» 

U 353 Lunda kyrka, Seminghundra hd  
Runsten, skiffer  B:1 ? Slut Fristående 
| suni * risti *  
Suni rísti. 
»Sune ristade.» 

U 356 Ängby, Lunda sn, Seminghundra hd  
Runsten, gnejsgranit  B:1 Pr 3  Slut Huvudsl. + Fristående 
* in osmuntr ma|rkaþi  
En Ásmundr markaði. 
»Och Åsmund ristade.» 

U 360 Gådersta, Skepptuna sn, Seminghundra hd  
Runhäll  A:1 Pr 4  Början Huvudslingan 
+ þurstain x hiak x a hili iftiR erinmunt x sun x sin x auk x iftiR kaiRbiarn x 
faþur x sin 
Þorstæinn hiogg á hælli æftiR Ærinmund, sun sinn, ok æftiR GæiRbiôrn, faður sinn. 
»Torsten högg på hällen efter Ärinmund, sin son, och efter Gerbjörn sin fader.» 
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U 368† Helgåby, Skepptuna sn, Seminghundra hd  
Runsten  B:2 ? Okänt Huvudslingan? 
| [i...ntr ' mark--...]  
E[n(?) Ásmu]ndr(?) mark[aði]... 
»Och(?) Åsmund(?) ristade...» 

Inskriften återges här efter Helgonius’ originalteckning i Fh 3 (bl. 124). I UR 2:118 
uppfattas ristarformeln som …ntr * mark--… [Asmu]ndr mark[aði]… »Åsmund 
ristade…», men eftersom Helgonius har markerat en i-runa ett stycke framför runan 
n är det fullt möjligt att den har inletts med konjunktionen en.352  

U 376 Vidbo kyrka, Seminghundra hd  
Runsten, skiffrig stenart  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x stain ' r[isti]  
Stæinn rísti. 
»Sten ristade.» 

Beträffande läsningen av ristarnamnet se 8.1.1. I resarformlen omtalas ett brobygge 
samt flera stenar (kiara x bro x ok x staina rita). Någon mer runsten tillhörande 
detta monument är inte känd. 

U 377† Velamby, Vidbo sn, Seminghundra hd  
Runsten, granit B:1 Pr 4  Slut Separat slinga 
| [in suain risti ...nar]  
En Svæinn rísti [rú]naR. 
»Och Sven ristade runorna.» 

U 379 Kyrkogården, Sigtuna Sigtuna  
Runsten, granit  B:1 Kb  Slut Huvudslingan 
: þurbiurn : risti  
Þorbiôrn rísti. 
»Torbjörn ristade.» 

U 382 Sigtuna kyrka, Sigtuna  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 4  Slut Fristående 
| suain risti  
Svæinn rísti. 
»Sven ristade.» 

                                                      
352 Det verkar troligt att U 368† har haft exakt passning till U 367 och att de utgör delar av en 
och samma runsten, vilket redan Brate (1925:32) har antagit. Frågan diskuteras utförligt av 
Thompson (1975:103 f., 121 f.), som dock ställer sig skeptisk till en sådan slutsats »because 
of the notorious unreliability of early drawings and because there is no evidence that U368 
was, like U367, carved on the reverse side» (Thompson 1975:122). En möjlighet är dock att 
den sten som Helgonius avbildar tillsammans med U 368† och som har fått beteckningen 
U 369†, faktiskt kan återge baksidan av den förra stenen. Visserligen omtalas i äldre källor 
»2ne Små Runesteenar» (Rannsakn. 1:1:65) resp. »2 fragm.» (Fh 3 bl. 124) från Helgåby, 
men U 369† har uppenbarligen varit sprucken i två delar och det finns antydningar på bilden 
av U 368† att detta även kan ha gällt denna sten (se UR 2:118 fig. 81). I så fall kan de tre 
stenarna från Helgåby reduceras till en enda. 
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U 391 Villa Karlsro, Prästgatan, Sigtuna  
Runblock, granit  B:1 Kb  Slut Huvudsl. + Fristående 
: þurbiun : ris|ti x  
Þórbiôrn rísti. 
»Torbjörn ristade.» 

U 405 Ekerö kyrka, Färentuna hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 1 Slut Huvudsl. + Fristående 
þurbiu!rn | hiuk +  
Þórbiôrn hiogg. 
»Torbjörn högg.» 

U 422 Rosersberg, Norrsunda sn, Ärlinghundra hd  
Runsten, granit  B/BI:1 Rak?  Slut Huvudslingan, v. sida 
| ... £kunar + risti + run-...  (el.)  || £kunar + risti + run-... | ...isar + aftiR + mah 

sin si...  
... Gunnarr rísti rún[aR]  Gunnarr rísti rún[aR þ]essaR æftiR mág sinn ...  
»... Gunnar ristade runorna.»  »Gunnar ristade dessa runor efter sin frände ...» 

Beträffande de två möjligheterna till läsning av ristarformeln se ovan avsnitt 5.2.1. 

U 439 Steninge, Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra hd 
Runsten B:3 Fp Slut Huvudslingan 

Den numera försvunna runstenen skall enligt Bureus ha avslutats med runföljden 
isturþi x austr x skibi x maþ ikuari askalat- »Han styrde österut skepp med 
Ingvar…». Den sista runföljden har både uppfattats som [a] Æista land(?) »till 
Estland(?)» (Wessén i UR 2:232) och som en felläsning för a srklati (Jansson 
1946:264 not 7). Hübler (1996:94) har föreslagit att askalat- också kan uppfattas 
»als Beginn einer Signatur des Ritzers Æskill, dem der Stein eventuell zugerechnet 
werden kann». Förslaget förefaller mycket tänkvärt. Det går nämligen utmärkt att 
sätta punkt efter Ingvari och inskriften kommer då mer i linje med formuleringerna 
på de övriga Ingvarsstenar i Uppland, där det aldrig omtalas något landnamn i 
nekrologen, jfr t.ex. Hann fell austr með Ingvari (U 644), Es vas austr með Ingvari 
drepinn (U 654). 

U 450 Harg, Odensala sn, Ärlinghundra hd  
Runhäll  C:2 ? Hela inskr. Fristående  
sbun hiok !r  
sbun hiogg r(únaR)(?) 
»sbun högg runorna.» 

Beträffande denna inskrifts äkthet se avsnitt 5.3. – Wessén (i UR 2:249) frågar sig 
om sbun möjligen skulle »kunna vara en förkortad skrivning av namnet Æsbiorn 
Äsbjörn?». Skrivningen bun för namnleden -biôrn är visserligen känd från annat 
håll (asbun Ásbiôrn Ög 47), men det är inte särskilt tilltalande att tänka sig att 
ristaren skulle ha utelämnat den initiala vokalen i namnet. Om ristningen verkligen 
har tillkommit under vikingatid, är det kanske rimligare att anta en förkortad 
skrivning för t.ex. Sæbiôrn eller varför inte ett ursprungligt binamn identiskt med en 
motsvarighet till fvn. spónn m.?  
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U 454 Kumla, Odensala sn, Ärlinghundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut I korset + Fristående 
uiseti | hiu|k  
Víseti hiogg. 
»Visäte högg.» 

På samma plats finns även U 453, som är rest av samma personer som nämns på 
U 454 och som har attribuerats till Visäte (se Axelson 1993:83 med hänvisn.). 

U 462 Prästgården, Vassunda sn, Ärlinghundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3–4?  Slut Huvudslingan, v. sida 
uk ' ybiR ' ris[ti run]  
Ok ØpiR rísti rúnaR. 
»Och Öpir ristade runorna.» 

U 464 Edeby, Vassunda sn, Ärlinghundra hd  
Runsten, granit  B:1  [Pr 2?] Slut Huvudslingan 
[fotr * risti *]  
Fótr rísti. 
»Fot ristade.» 

U 466 Tibble, Vassunda sn, Ärlinghundra hd  
Runsten, gråsten  B:4 Pr 2  Slut? Separat slinga 

Inskriften saknar språklig mening, se avsnitt 4.1.4. 

U 467 Tibble, Vassunda sn, Ärlinghundra hd  
Runsten, granit  B:1 ? [Pr 1] Slut Huvudslingan 
þurbiurn : risti  
Þórbiôrn rísti. 
»Torbjörn ristade.» 

U 479 Prästgården, Alsike sn, Ärlinghundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 1  Slut Huvudsl. + I korset 
ulfkil : iuk : ru | lufa : -iþi  
Ulfkæll hiogg rú(naR), Lófa [l]iði. 
»Ulvkell högg runorna, Loves följeman.» 

Angående tolkningen av denna inskrift se avsnitt 8.2.2. 

U 485 Marma, Lagga sn, Långhundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
' in ' ofaigr ' ybiR ' risti  
En ófæigR(?) ØpiR rísti. 
»Och ’ofeg’(?) Öpir ristade.» 

Angående tolkningen av denna inskrift se avsnitt 8.2.2. 

U 489 Morby, Lagga sn, Långhundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
ybiR risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 
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U 502 Ingelsta, Närtuna sn, Långhundra hd  
Runsten, granit  A:3 Rak  Början Huvudslingan 
ulfR x iu...   
UlfR hio[gg](?) ... 
»Ulv högg(?) ...» 

Av inskriften återstår endast ulfR x iu... !faþ£ur sin x uk x bruþ-…- satu…. Som 
nämns i avsnitt 9.2.4 kan runföljden iu… som följer efter personamnet UlfR antingen 
vara början av iu[k] hio[gg] »högg» eller svara mot prep. í följd av ett ortnamn. 
Vilket alternativ som är det rätta är omöjligt att avgöra, särskilt som Ingelsta bl.a. 
gränsar mot bebyggelsen Vardala (in valudali, in valudalum 22/5 1312 SD 3:64), där 
gårdnamnet i runskrift skulle återges med en inledande u-runa. 

U 505 Kårsta kyrka, Långhundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4?  Slut Fristående 
| suain risti  
Svæinn rísti. 
»Sven ristade.» 

U 517 Skederids kyrka, Sjuhundra hd   
Runsten, granit  B:3 Pr 2  Slut Huvudslingan 
...ar þisi  
... [rún]aR þessi. 
»... dessa runor.» 

Av stenen återstår två fragment, som sitter inmurade på olika ställen i kyrkan. 
Runföljden …ar þisi som avslutar inskriften tolkar Wessén (i UR 2:375) som »… 
dessa runor» och antar att det rör sig om resterna av en ristarsignatur.353 Som jag har 
framhållit i ett annat sammanhang (Källström 1999:59) kan man också tänka sig en 
uppmaning till läsaren: [Ráð rún]aR þessi! »Tyd dessa runor!», jfr raþu Ráð þú! 
»Tyd du!» (U 29) och raþisi Ráð þessi »Tyd dessa!» (U 328). – Stenen kan attribue-
ras till Torbjörn skald (se Källström 1999:58 ff.). 

U 519 Salmunge, Skederids sn, Sjuhundra hd  
Runsten, granit  B:1 Fp  Annan Huvudslingan 
þuliR * iuk * runar x þisi   
þuliR hiogg rúnaR þessi. 
»þuliR högg dessa runor.» 

U 524 Penningby, Länna sn, Frötuna och Länna skeppslag  
Runsten, granit  B:1 Pr 2  Slut Huvudslingan 
uiþbiarn x iak x  
Viðbiôrn hiogg. 
»Vidbjörn högg.» 

                                                      
353 Wessén (ibid.) antog att signaturen inleddes med runföljden in + rakn-… och påpekade att 
någon ristare med förleden Ragn- annars inte var känd. Det senare påträffade fragmentet visar 
dock att rakn-… måste utgöra början av ett kvinnonamn och det har tillhört en av resarna (se 
Johansson 1949:249). 
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U 527 Frötuna kyrka, Frötuna och Länna skeppslag  
Runsten, granit  D:2 Pr 3  Slut Huvudslingan 
: uhlmstan : 
Holmstæinn. 
»Holmsten.» 

U 532 Roslags-Bro kyrka, Bro och Vätö skeppslag  
Runsten, granit  B:1 Pr 1?  Slut Huvudslingan 
þurbiur[n x sk]alt + hiuk + runaR  
Þórbiôrn skald hiogg rúnaR. 
»Torbjörn skald högg runorna.» 

Samma resare förekommer på U 533 Roslags-Bro kyrka, som har attribuerats till 
Torbjörn skald (se Källström 1999:61). 

U 541 Husby-Sjuhundra kyrka, Lyhundra hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
in ' ybir risti ru-iR  
En ØpiR rísti rúniR. 
»Och Öpir ristade runorna.» 

U 544 Husby-Sjuhundra kyrka, Lyhundra hd  
Runsten, sandsten  BII:1 Pr 5  Hela inskr. Huvudslingan 
hultur ' baþ ' ybiR rista runa þisa  
Holmdórr(?) bað Øpi rísta rúnaR þessaR. 
»Holmdor(?) bad Öpir rista dessa runor.» 

U 561 Malsta kyrka, Lyhundra hd  
Runsten, sandsten B:3 ? Slut Huvudslingan 
…- !r£uanm 
… rúnaR(?). 
»… runor(?).» 

Enligt Jansson (i UR 2:441) kan det inte »råda något tvivel om att ristaren har åsyftat 
ordet runaR» och han verkar anta att det rör sig om resterna av en ristarsignatur. 
Tolkningen förutsätter visserligen inte mindre än tre felristade runor på rad, men 
förefaller inte osannolik. Det går dock inte att utesluta att …-ruanm också kan svara 
mot exempelvis genitivformen av kvinnonamnet Sigrúnn. 

U 565† Ekeby skog, Malsta sn, Lyhundra hd  
Runsten  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
[ubiR ' risti]  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U 566 Vällingsö, Malsta sn, Lyhundra hd  
Runhäll  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
in u£bi * ris"t!i runa  
En ØpiR rísti rúnaR. 
»Och Öpir ristade runorna.» 
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U 574 Estuna kyrka, Lyhundra hd  
Runsten, sandsten  B:2 Pr 2  Slut? Huvudslingan 
...rkiþi x mart a stai...  
... [ma]rkaði mart á stæi[ni] ... 
»... ristade mycket på stenen ...» 

Enligt Jansson (i UR 2:457) skall den första i-runan i runföljden …kiþi snarast 
uppfattas som felristning för a, men utesluter inte att runan kan ha »använts för att 
beteckna ett uttal med ä-ljud». Stille (1999b:139 not 41) attribuerar denna och 
följande sten till Vidbjörn. 

U 575 Estuna kyrka, Lyhundra hd   
Runsten, sandsten  BI:3 ? Okänt Fristående 
| ...noar * at * ...   
... [rú]naR(?) at ... 
»... runor(?) efter...» 

Stenen består av två fragment, som troligen har hört till samma sten. Runföljden 
…noar * at * … har sin plats på det ena fragmentets mittyta. I UR 2:457 översätts 
endast det senare ordet, men det förefaller inte omöjligt att …noar kan utgöra slutet 
[rú]naR och att vi har att göra med en signatur med dedikation: …[rísti rú]naR at…. 
Tolkningen förutsätter att oa är en digrafisk beteckning för [ã], vilket är mycket 
ovanligt (för exempel se Williams 1990:45 not 8) och att r använts för /R/. Givetvis 
finns flera andra suppleringsmöjligheter: ett rúnaR kan ha föregåtts av lét rísta och 
…noar skulle också kunna vara slutet av ett namn, t.ex. [Gu]nnarr. 

U 590 Burvik, Knutby sn, Närdinghundra hd  
Runsten, granit  D:2 Pr 3?  Slut Huvudslingan 
* ustain *  
Øystæinn. 
»Östen.» 

Angående tolkningen se 5.4. 

U 598 Borggårde, Hökhuvud sn, Frösåkers hd  
Runhäll, granit  B:1 Pr 3??  Slut Huvudslingan 
| [o]2þmunt ' risti ' runaR  
Auðmundr(?) rísti rúnaR. 
»Ödmund ristade runorna.» 

U 599 Hanunda, Hökhuvuds sn, Frösåkers hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3–4?  Slut Huvudslingan 
x þurfostr x hriti runoR  
Þórfastr rísti rúnaR. 
»Torfast ristade runorna.» 

U 605† Stäket, Stockholms-Näs sn, Bro hd   
Runhäll B:1 Pr 3?  Slut Huvudslingan 
[* fair * risti * runiR *]  
F[ót]r(?) rísti rún[a]R. 
»Fot ristade runorna.» 
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U 619 Bro kyrka, Bro hd   
Runsten, sandsten  B:2 Pr 5  Slut Huvudslingan 
...i + rauþr h...[ak -...]  
... Rauðr hiogg... 
»...Röd högg...» 

Inskriften har i UR 3:41 uppenbarligen återgivits i fel ordning och bör i stället läsas 
på följande sätt (med det inom [ ] supplerat efter B 262):354 

þisa * meki * eftiR * ky…i + rauþr h…[ak -…] 
þessa mærki æftiR … Rauðr h[i]ogg … 
»dessa märken efter … Röd högg …» 

Förmodligen utgör inskriften en direkt fortsättning av inskriften på en annan sten, 
något som f.ö. styrks av pluralformen þessa mærki »dessa märken». Den sista 
runföljden återges i UR (ibid) som h[aki], men det verkar troligt att en i-runa har 
försvunnit i brottet efter h och att ordet ursprungligen har haft formen hiak. Den 
avslutande runan på träsnittet i Bautil får i så fall antas vara början av ett objekt 
(rúnaR eller liknande). Möjligen skulle man också kunna överväga att tolka Rauðr 
som binamn och att den föregående i-runan utgör det sista tecknet i ett mansnamn 
med svag böjning. 

U 629 Grynsta backe, Svarsta, Håbo-Tibble sn, Håbo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
x þurfastr hristi runoR  
Þórfastr rísti rúnaR. 
»Torfast ristade runorna.» 

U 638† Mansängen, Kalmar sn, Håbo hd  
Runsten  B:3 Rak?  Slut? Separat slinga 
| [fulki...!rki *]  
...[mæ]rki.(?) 
»...märke(?).» 

Den sedan länge försvunna runstenen är känd genom två av varandra oberoende av-
bildningar, en teckning av Aschaneus och träsnittet B 322, signerat av Hadorph och 
Leitz (se UR 3:80 fig. 36–37). Stenen tycks ha haft en mycket enkel utformning och 
saknat all form av ornamentik. Inskriften har dels stått i en portalformad slinga, där 
den högra änden har fortsatt in på mittytan, dels i en mindre bågformig slinga som 
har varit placerad ovanför huvudslingan. Den senare delen av inskriften har lästs 
som fulki …rki * (Aschaneus) eller ful-…uki (B 322). I en del äldre litteratur (se 
referat i UR 3:81) tolkas detta som en ristarsignatur, bl.a. har Brate (1925:81) på 
mycket lösa grunder föreslagit att det här kan ha funnits en »uppgift om Fot som 
ristare». Enligt Wessén (UR 3:81) finns det »ingen sannolikhet för detta antagande». 
Följer man Aschaneus’ läsning är det dock möjligt att texten har avslutats med ordet 
[mæ]rki ’minnesmärke’, vilket kan tyda på att denna del av inskriften faktiskt kan ha 
bestått av en ristarsignatur.355 

                                                      
354 Se foto i Svärdström & Gustavson (1973:191). 
355 Jfr Stephens’ förslag (i ONRM 2:641): »Fulker made the mark». 
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U 647 Övergrans kyrka, Håbo hd  
Runsten, biotitgnejs  B:1 Pr 4?  Slut Huvudsl. + Fristående 
* bali * | * risti | staina þis... | * baþa *  
Balli rísti stæina þess[a] báða. 
»Balle ristade båda dessa stenar.» 

Någon parsten är inte känd och i resarformeln omtalas endast en sten (r[i]sa * stn), 
vilket dock är ett typiskt drag för Balle. Se även avsnitt 6.1.5.2. 

U 652 Kumla, Övergrans sn, Håbo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 2  Slut Fristående 
| * ar[b]iurn * iuk * | * stain * þinsa *  
Arbiôrn hiogg stæin þennsa. 
»Arbjörn högg denna sten.» 

U 654 Varpsund, Vi ägor, Övergrans sn, Håbo hd  
Runsten, gnejs  B:1 Fp  Annan Huvudslingan 
| al-ikraistik * runar  
Al[r]íkR ræist-ek rúnaR.  
»Jag Alrik ristade runorna.» 

U 669† Kålsta, Häggeby sn, Håbo hd  
Runsten  B:1 Pr 4  Slut I korset 
[| uisti | nu|k * ufa|ih * | þeiR | hieku]  
Vís(e)ti ok ÓfæigR þæiR hioggu. 
»Visäte och Ofeg de högg.» 

Stenen ingår i ett parstensmonument tillsammans med U 668.356 

U 678 Skoklosters kyrka, Håbo hd  
Runsten, gnejs  B:1 Rak  Slut Separat slinga 
| fotr x hiuk x runaR  
Fótr hiogg rúnaR. 
»Fot högg runorna.» 

U 682† Kaddala, Skoklosters sn, Håbo hd  
Runsten  B:1 Pr 1?  Slut Fristående  
[| arliurn | iuk * snin *]  
Arbiôrn hiogg stæin. 
»Arbjörn högg stenen.» 

U 687 Sjusta, Skoklosters sn, Håbo hd   
Runblock, gnejsgranit  B:1 Pr 4  Slut Fristående 
| ubiR * risti ' ru  
ØpiR rísti rú(naR). 
»Öpir ristade runorna.» 

                                                      
356 Åhlén (1997:53 not 28) har noterat att det på bilden av B 351 i UR 3:157 (fig. 94) finns 
»en prick (ordskiljande tecken?)» mellan n och u i runföljden nuk och hon frågar sig om inte 
uisti nuk i stället skall segmenteras uistin uk och tolkas som Vístæinn/Véstæinn ok. Den 
nämnda pricken är dock betydelselös, eftersom den beror på en fläck i fotografiet som inte har 
någon motsvarighet på originalträsnittet (se t.ex. Fh 2 bl. 202r). 



 386 

U 688 Stavsund, Skoklosters sn, Håbo hd   
Runsten, granit  B:1 ? Slut Separat slinga 
| [ar]biurn * i[uk * sain] * þino  
Arbiôrn hiogg stæin þenna. 
»Arbjörn högg denna sten.» 

U 692 Väppeby, Arnö sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
: uþbirn : risti :  
Auðbiôrn rísti. 
»Ödbjörn ristade.» 

U 699 Amnö, Veckholms sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Separat »slinga» 
[* bal]i * | * [n r]ist...  
Balli á(?) ríst[i]. 
»Balle ristade härpå(?).» 

I UR 3:219 återges signaturen som [* bal]i * [-r]ist…. Den oidentifierade runan har i 
B 610 formen av ett kortkvist-n och den följande r-runan är stupad, vilket även skall 
ha varit fallet med t-runan i det numera försvunna ordet [boanta]. Möjligen skall n-
runan därför uppfattas som prep. á. Enligt Stille (1999b:36) borde dock någon del av 
denna runa vara synlig ifall den har funnits och han väljer därför att utesluta den. 

U 705 Öster-Dalby, Veckholms sn, Trögds hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 3?  Slut Huvudslingan 
[... bali * ri...]  
... Balli rí[sti]. 
»... Balle ristade.» 

Från Öster-Dalby finns ytterligare en runsten (U 706), som har attribuerats till Balle 
och som sannolikt är rest av samma personer som U 705 (se Stille 1999b:38).357 Till 
samma monument skall man troligen också räkna den endast figurristade U 704 (se 
UR 3:228, Stille 1999b:37 f.). 

U 707 Kungs-Husby kyrka, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 ? Slut Huvudslingan 
* bali * risti * r£u--r * þis-!r   
Balli rísti rú[na]R þess[a]R. 
»Balle ristade dessa runor.» 

U 712 Skeberga, Trögds hd  
Runsten, granit  B:2 Pr 3–4?  Slut Huvudslingan 
 ...isti * s[ti]...  
... [rí]sti stæi[n]/stæi[na](?). 

                                                      
357 På U 705 omtalas monumentet i singularis ([s]"tain), medan det på U 706 är omtvistat om 
runföljden litu * rais…na skall uppfattas som létu ræis[a stæi]na eller létu ræis[a stæin 
þe]nna (se Stille 1999b:38 med hänvisn.). Stille (ibid.) ansluter sig till den förra uppfattning-
en, eftersom det inte finns utrymme för en supplering rais[a * stain * þi]na. Balle kan dock 
ha använt en skrivning stn eller stan. Dessutom finns inte ett enda exempel i hans ristningar 
där han har pluralformen stæina (ack.) i en resarformel. 
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»... ristade stenen (el. stenarna?).» 

Runföljden har övertygande tolkats som resterna av rísti stæin (UR 3:237, Svärd-
ström 1969:302, Stille 1999b:40). Ett pluralt objekt stæina är dock inte helt ute-
slutet, eftersom ytterligare en sten med samma resare och sannolikt samme ristare 
har påträffats vid Skeberga (U 713†).358 Att det försvunna ristarnamnet på U 712 har 
varit Balli får anses mycket troligt (se senast Stille 1999b:187). 

U 721 Löts kyrka, Trögds hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 3–4  Slut Fristående 
| bali * risti :  
Balli rísti. 
»Balle ristade.» 

U 726 Ramby, Löts sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 Fp  Slut Huvudslingan 
: bali : risti : runa-...  
Balli rísti rúnaR (...?). 
»Balle ristade runorna (el. [dessa] runor).» 

I UR 3:255 antas att inskriften har slutat efter runa-, men skadorna ger utrymme för 
ett demonstrativt pronomen. 

U 729 Ågersta, Löts sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* raþi * tekr * þaR * ryn si * runum * þim sum * bali * risti *  
Ráði d(r)ængR/tøkR þáR rýnn sé rúnum þæim, sum Balli rísti. 
»Tyde den man/rask som runvis är de runor som Balle ristade.» 

U 733† Hässleby, Villberga sn, Trögds hd  
Runsten B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
[: tiþkumi : hink]  
Tíðkumi hiogg. 
»Tidkume högg.» 

U 734 Linsunda, Villberga sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 ? Slut Huvudslingan 
: li"su[al] : [r]isti :  
Liðsvaldr(?) rísti. 
»Lidsvald(?) ristade.» 

U 740 Hemsta, Boglösa sn, Trögds hd  
Runsten, gnejsgranit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* ba[li ' !r]...-... runiR * þisam *  
Balli r[ísti] rúniR þessaR. 
»Balle ristade dessa runor.» 

                                                      
358 Även fragmentet U 714† Skeberga kan ha tillhört en runsten utförd av Balle (se Stille 
1999b:187). Däremot är det på grund av den uppgivna bredden (ca 1,10 m) på fragmentet rätt 
osannolikt att det skulle ha utgjort fotstycket till U 713†, som Stille (1999b:40, 187) har 
antytt. 



 388 

U 742 Myrby, Boglösa sn, Trögds hd  
Runsten, gnejsgranit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
+ ---kumi ' risti * runi  
[Tíð]kumi rísti rúniR. 
»Tidkume ristade runorna.» 

U 744 Gidsmarken, Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* bali * risti * stn =  
Balli rísti stæin. 
»Balle ristade stenen.» 

U 746 Hårby, Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x þurkutr * risti * stain * þina  
Þórgautr rísti stæin þenna. 
»Torgöt ristade denna sten.» 

U 750 Viggby, Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd  
Runsten, skiffrig stenart  B:1 Pr 3  Slut Fristående 
| * bali * rist|i *  
Balli rísti. 
»Balle ristade.» 

U 752 Viggby, Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd  
Runsten, granit  A/B:4 ? Okänt Okänt 

Den fragmentariska inskriften består av kortkvistrunor, som är placerade i två jäm-
löpande rader. Den övre raden är så fragmentariskt bevarad att endast några få runor 
kan spåras. I den nedre läser Johnsen (1968:130): . . -ukuhinukumi- . . , vilket antas 
svara mot ett – (h)iuggu hinn ok Gummi – »(de) hugget denne (stenen) og Gumme -» 
eller: »(de) hugget ham (ned), og Gumme -». Stenens skick gör att det inte går att 
avgöra vilket alternativ som är det rätta eller om man skall överväga ytterligare 
något. Det bör dock påpekas att det före runföljden -uku finns en bistav till en þ-
runa (se UR 3 pl. 80) och att det därför inte går att supplera ett pronomen »de» i 
början av denna rad. Avståndet mellan þ-runan och den följande runan är också 
ovanligt stort och av den sistnämnda saknas den övre delen (egen besiktning den 5 
juli 2004). Runan kan alltså ursprungligen ha haft en bistav till vänster om toppen 
och varit t, vilket skulle ge en verbform tóku pl. 3 pret. ind. av verbet taka.359 

U 753 Litslena prästgård, Litslena sn, Trögds hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* bali * risti *  
Balli rísti. 
»Balle ristade.» 

U 756 Ullstämma, Litslena sn, Trögds hd   
Runblock, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* bali * risti * stn *  
Balli rísti stæin. 
»Balle ristade stenen.» 
                                                      
359 Inskriften bör alltså läsas: …--… | …þ-iukuhinukumi-…. 
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U 758 Enköpings kyrka (S:t Ilian), Enköping  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudsl. + Fristående 
: --...---- : !risti : runaR * | þasi *  
[Tíðkumi] rísti rúnaR þási. 
»[Tidkume] ristade dessa runor.» 

U 759 Enköpings kyrka (S:t Ilian), Enköping  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudsl. + Fyrfotadjur 
: tiþkumi : risti : | runaR : þasi  
Tíðkumi rísti rúnaR þási. 
»Tidkume ristade dessa runor.» 

U 767 Norrby, Back-Norrby, Vårfrukyrka sn, Åsunda hd  
Runsten, granit  BI:1 Pr 4  Hela inskr. Huvudslingan 
|| + lifsten + risti + runi + yfti + feþrka + tuo + kuþa + treka  
Hlífstæinn rísti rúniR æftiR fæðrga tvá, góða drængia. 
»Livsten ristade runorna efter dem båda, fader och son, goda män.» 

Stenen utgör ett parstensmonument tillsammans med U 766, som i resarformeln 
omtalar »två stenar» (akua + steno + "tuo). 

U 770 Tjursåker, Ristingsbro, Vårfrukyrka sn, Åsunda hd  
Runsten, granit B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* bali * risti * stan ├ 
Balli rísti stæin. 
»Balle ristade stenen.» 

U 771 Tjursåker, Vårfrukyrka sn, Åsunda hd   
Runblock, granit  B:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan 
: tiþkumi : iyk : sten þino  
Tíðkumi hiogg stæin þenna. 
»Tidkume högg denna sten.» 

U 775 Väppeby, Enköpings-Näs sn, Åsunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
* t[iþk]umi * risti * ru[naR] þis  
Tíðkumi rísti rúnaR þess(aR)/þess(i). 
»Tidkume ristade dessa runor.» 

U 778 Svinnegarns kyrka, Åsunda hd  
Runsten, granit  B:1 Fp  Slut Huvudslingan 
x ask!il x raist  
Æskæll ræist. 
»Äskil ristade.» 

I resarformeln omtalas ytterligare stenar (raisa x staina þisa x ala). Enligt Jansson 
(i UR 3:361) betyder detta »att man vid sidan av runstenen har låtit resa stenar u tan 
inskr if t».360  
                                                      
360 Dybeck identifierar dessa stenar med »de mellan två och tre alnar långa bautastenar» som 
1862 låg »spridda här och der i Husby by invid kyrkan» (citerat efter UR 3:361). Troligen 
avser Dybeck här bl.a. gravfältet RAÄ Svinnegarn 48:1 som enligt FMR utgörs av »ca 3 
runda stensättningar och minst 3 resta stenar». 
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U 790† Mälby, Tillinge sn, Åsunda hd  
Runsten  A:1 ? Början Okänt  
[runi * risti * ruar * atiR * sunu * sini * suira * auk * ...]  
Rúni rísti rúnaR æftiR sunu sina Sværra(?) ok ... 
»Rune ristade runorna efter sina söner Sverre och ...» 

U 796 [+ U 760] Sparrsätra kyrka, Åsunda hd  
Runsten, granit  BI:1  Slut Huvudslingan 
| + lifsten + iuk runi + þsa + at + kuþon trek +  
Hlífstæinn hiogg rúniR þessa at góðan dræng. 
»Livsten högg dessa runor efter en god man.» 

U 819 Mysinge, Kulla sn, Lagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
[* bali * r]isti *  
Balli rísti. 
»Balle ristade.» 

Vid Mysinge finns också en enbart ornerad sten (U 820), som enligt Stille (1999b: 
188) troligen är utförd av Balle och som kan ha tillhört samma monument som 
U 819. 

U 824 Holms kyrka, Lagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3–4??  Slut Separat slinga 
| osmuntritsi runaR  
Ásmundr rísti rúnaR. 
»Åsmund ristade runorna.» 

U 825 Gymminge, Holms sn, Lagunda hd  
Runsten, granit B:3 Pr 4  Slut Huvudsl. + Fristående 
suathafþi --... 
Svarthaufði ... 
»Svarthövde...» 

Den svårt vittrade inskriften återges av Jansson (i UR 3:448) på följande sätt: 

kuln… let * raþa- … k--k--ytR * -un …!in * hulmkR suathafþi-- 
… let … æftiR(?) sun sinn HolmgæiR(?). Svarthaufði… 
»… lät … efter(?) sin son Holmger. Svarthövde…» 

Inskriften börjar i den vänstra delen av runslingan ovanför den punkt där rundjuret 
biter över slingan. Runföljden suathafþi som har förts till inskriftens slut står i run-
slingan nedanför rundjurshuvudet och går i motsatt riktning i förhållande till huvud-
texten. De två sista runorna skall enligt Jansson (i UR 3:449) finnas utanför slingan 
och kan möjligen ha »varit u och k». Stille (1999b:70) anger dessutom en lakun ef-
ter dessa tecken. Inskriften är på grund av skadorna svår att rekonstruera. Runföljden 
raþa lämnas utan kommentar i UR, men borde kunna återge verbet ráða, vilket ty-
der på att resarformeln inte har varit schablonmässigt avfattad. Jansson ger inte hel-
ler något förslag till vilken funktion namnet Svarthaufði (nom.) i inskriftens slut kan 
ha haft. En möjlighet är att det utgör ett tillägg till resarformeln, vilket de följande 
runorna £u£k ok(?) kanske kan tyda på. Det är dock också möjligt att det rör sig om en 
ristarsignatur och att de två runorna utanför slingan är resterna av en verbform 
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hiogg. Tyvärr låter sig inte de sistnämnda runorna säkert identifieras på planschen 
(se UR 3 pl. 126) och det är därför svårt att avgöra hur bärkraftigt detta alternativ 
egentligen är. 

U 828 Bodarna, Fittja by, Fittja sn, Lagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x t!i[þk]umi [x] uk x sten x þino  
Tíðkumi hiogg stæin þenna. 
»Tidkume högg denna sten.» 

U 829 Furby, Furbylund, Giresta sn, Lagunda hd   
Runblock, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* bali : risti * stan * þisa * 
Balli rísti stæin þennsa. 
»Balle ristade denna sten.» 

U 847 Västeråkers kyrka, Hagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
osmun[tr '] h[iu] ru[n]a!ritaR þim ' raþa skal | ia ' osmuntr ---aþi risti  
Ásmundr hió rúnaR réttaR þæim ráða skal. En Ásmundr Glaði(?) rísti.  
»Åsmund högg rätt runor för den som skall tyda. Och Åsmund Glade(?) ristade.» 

Angående tolkningen av runföljden ---aþi se avsnitt 8.2.2. 

U 859 Måsta, Balingsta sn, Hagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
' osmunrt risti runoR  
Ásmundr rísti rúnaR. 
»Åsmund ristade runorna.» 

U 862 Säva, Balingsta sn, Hagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
...sti ' risi  
[Ví]seti rísti. 
»Visäte ristade.» 

U 870 Säva, Gryta sn, Hagunda hd   
Runblock, granit  B:1 Pr 2  Slut Huvudslingan 
...2þbiarn : hiu  
... [Au]ðbiorn(?) hió. 
»... Ödbjörn högg.» 

Enligt Wessén (i UR 3:539) är det omöjligt att bestämma ristarens namn, eftersom 
förleden kan suppleras på flera olika sätt. Han nämner dock att en ristare med nam-
net Auðbiorn är känd från U 692 i Arnö socken och menar att ingenting talar emot 
att denne också kan ha utfört U 870. På U 692 är dock namnformen uþbirn och så-
väl ornamentiken som ortografin är ganska olikartad i de båda ristningarna. Stille 
(1999b:139 not 41) har i stället föreslagit att ristarnamnet har varit detsamma som på 
U 524 i Länna socken, nämligen Viðbiôrn, vilket är betydligt sannolikare. Dessa 
ristningar uppvisar flera ornamentala likheter och det verkar inte omöjligt att de är 
utförda av samme ristare. 
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U 871 Ölsta, Gryta sn, Hagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' in osmuntr hiu  
En Ásmundr hió. 
»Och Åsmund högg.» 

U 873 Örsunda, Gryta sn, Hagunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
* bali * risi * stan * þinsa *  
Balli rísti stæin þennsa. 
»Balle ristade denna sten.» 

U 880 Skogstibble kyrka, Hagunda hd  
Runsten, granit  BII:1 Pr 5  Slut Huvudslingan, 
baksidan? 
...aþ ' ybir rista ' runa  
... [b]að Øpi rísta rúnaR. 
»... bad Öpir rista runorna.» 

U 884 Ingla, Skogstibble sn, Hagunda hd   
Runblock, granit  B:1 Pr 3–4  Annan Separat slinga, h. sida 
|| osmuntr ' s---...R markaþu | þisaR runo  
Ásmundr ... [þæi]R(?) markaðu þessaR rúnaR. 
»Åsmund ... de(?) ristade dessa runor.» 

U 887 Skillsta, Skogstibble sn, Hagunda hd  
Runsten, granit  BI:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
| selfr * hiok x aurikr x yfti : sin * faþur * runi * þisa * roþi ' sa ' kuni  
SialfR hiogg ØyríkR æftiR sinn faður rúniR þessaR. Ráði sáR kunni. 
»Själv högg Örik efter sin fader dessa runor. Tyde den som kan.» 

U 893 Högby, Uppsala-Näs sn, Ulleråkers hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan 
' ubiR ' risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U 896 Håga, Bondkyrka sn, Ulleråkers hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 1?  Slut Separat slinga 
| riþ runaR ubiR *  
Réð rúnaR ØpiR. 
»Öpir bestämde/utförde(?) runorna.» 

Beträffande tolkningen av verbet ráða i denna inskrift se avsnitt 7.2.3.1. 

U 897 Norby, Bondkyrka sn, Ulleråkers hd  
Runhäll  A:2 Pr 4  Hela inskr. Huvudslingan 
sihuiþr sun * kilauhaR ' raisti ' runaR ' iftiR ' rahnilfi ' sueru sina  
Sigviðr, sunn GillaugaR, ræisti/rísti(?)/ræist í(?) rúnaR æftiR Ragnælfi, sværu sína. 
»Sigvid, Gillögs son, reste/ristade(?)/ristade in(?) runorna efter Ragnälv, sin 
svärmor.» 
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Wessén (i UR 3:611) översätter raisti ' runaR med »reste(!) runorna» och menar att 
ristaren »uppenbarligen [har] sammanblandat de båda vanliga uttrycken ’resa sten’ 
och ’rista runor’» (UR 3:612). Skrivningen raisti uppfattar han »närmast […] som 
ett stavfel i stället för risti, som givetvis är avsett».361 Alternativt skulle man med 
Palm (1992:189 not 13) kunna anta ett fel för den starkt böjda formen pret. ræist, 
som dock är mycket ovanlig i de uppländska runinskrifterna (se 6.1.1). Ytterligare 
en möjlighet är att runföljden skall läsas raist i ræist í ’ristade in’. Man hade dock 
väntat ett skiljetecken framför i och det nog enklast att uppfatta raisti som en 
hybridform av rísti och ræisti. Att ristaren har avsett ett uttryck motsvarande »ris-
tade runorna» får dock anses troligt. 

U 898 Norby, Bondkyrka sn, Ulleråkers hd  
Runhäll, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
ybiR risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U 913 Brunnby, Börje sn, Ulleråkers hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' suin ' riþ þt  
Svæinn réð þ(a)t. 
»Sven utförde(?) det(?).» 

Beträffande läsningen och tolkningen av denna del av inskriften se avsnitt 7.2.3.1. 

U 916 Ängeby, Börje sn, Ulleråkers hd   
Runsten, granit  C:2 Kb  Annan Huvudslingan 
[kia]!li * -...[u : s]kalt : [h]...£u * uk [*] £baþa- :  
Gialli(?) ... skald h[iogg]u ok(?) ... 
»Gjalle(?) och ... skald högg(?) och/också ...» 

Läsningen i UR 3:657 bygger på en granskning av Jansson, som har kompletterats 
efter träsnittet i Bautil (B 443). Beträffande tolkningen identifierar Wessén (i UR 3: 
658) endast runföljden [s]kalt med ordet skald och framhåller att ornamentiken tyd-
ligt visar att stenen är utförd av den man som på U 951 kallar sig GrímR skald. Sam-
ma sak antas redan av Brate (1925:118) som med utgångspunkt från B 443 har fram-
fört följande rekonstruktionsförsök: kiali : u[k : kiRim]r : skalt : h[iuku] * uk * 
baþaR * »Käti och Grim skald höggo ock båda». Han tillägger att »[v]ad som skall 
underförstås vid ’båda’ är oklart».  

I B 443 och hos Celsius (Fm 60:1:52) återges den runa som föregår ordet skalt 
som u, vilket kan tala emot att namnet har varit GrímR. En felläsning är dock möjlig, 
särskilt som den avslutande r-runan i ristarnamnet kiRimr på U 951 är mycket lik en 
u-runa (se UR 4 pl. 17).362 Beträffande de följande runorna på U 916 måste det fram-
hållas att den stav som följer efter den andra lakunen lutar åt vänster och kan därför 
ha utgjort bistaven i en u-runa (egen granskning den 20 november 2006), vilket öpp-
nar för att ordet skalt kan ha följts av en verbform hioggu. Det är alltså mycket 
möjligt att U 916 kan ha innehållit en ristarformel med pluralt subjekt. Den inledan-

                                                      
361 En parallell till denna skrivning finns i en medeltida inskrift från Isle of Man (Br 
Olsen;202 Maughold I), som omtalar att !i£uan + brist + raisti + þasir + runur +. 
362 Celsius har också tecknat u-runan på U 916 som lägre än de övriga runorna, vilket tyder på 
att den kan ha varit skadad i toppen. 
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de runföljden, som bör återges som [kia]!li (jfr UR 3:658), har med tvekan tolkats 
som en skrivning för mansnamnet Gialli (se NRL art. Gialli med hänvisn.). 

U 917 Jumkils kyrka, Ulleråkers hd  
Runsten, granit  D:4 Pr 4  Slut Huvudslingan 

Inskriften avslutas med det ensamstående kvinnonamnet tiselfr DísælfR, som Brate 
(1925:95) har övervägt att tolka som ett ristarnamn. Om denna inskrift se Wessén (i 
UR 3:659 f.), Åhlén (1997:165 f.) samt avsnitt 5.4. 

U 918 Blacksta, Jumkils sn, Ulleråkers hd  
Runsten, granit  A:1 Pr 5  Hela inskr. Huvudslingan 
+ kuþfastr + hiok x sten + hefiR [ket]ilmunt + sun + sen +  
Guðfastr hiogg stæin æftiR Kætilmund, sun sinn. 
»Gudfast högg stenen efter Kättilmund, sin son.» 

U 919 Blacksta, Jumkils sn, Ulleråkers hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Separat slinga 
| þorþr : hiak * runar * þisar ' ual  
Þórðr hiogg rúnaR þessaR val. 
»Tord högg dessa runor väl.» 

U 922 Uppsala domkyrka, Uppsala  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' in ybiR [* risti *]  
En ØpiR rísti. 
»Och Öpir ristade.» 

U 926† Uppsala domkyrka, Uppsala  
Runsten  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
[* ubiR * risti * runa]  
ØpiR rísti rúnaR. 
»Öpir ristade runorna.» 

U 929 Uppsala domkyrka, Uppsala  
Runsten, granit  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
' ikulf ' r riisti ' runR  
IngulfR rísti rúnaR. 
»Ingulv ristade runorna.» 

U 932 Uppsala domkyrka, Uppsala  
Runsten, granit  D:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan, h. sida 
osmuntr ' inkialt   
Ásmundr. Ingiald(r). 
»Åsmund. Ingjald.» 

Stenen är ristad på tre sidor. Man skall säkert med Stille (1999b:140 f.) börja med 
den mittersta sidan som i UR 4:27 har fått beteckningen B. A-sidan (högersidan med 
denna läsordning) som bär runföljden osmuntr ' inkialt kommer då att stå sist i den 
samlade texten. C-sidan (vänstersidan) upptas av ett kors. En motsvarande anord-
ning av inskrifterna finns på den av Åsmund signerade U 884 som också är ristad på 
tre sidor. 
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U 940 Uppsala, kv. Torget   
Runsten, granit B:1 Pr 3  Slut Separat slinga 
| riþ * runaR * ubiR  
Réð rúnaR ØpiR. 
»Öpir bestämde(?) runorna.» 

Angående tolkningen se avsnitt 7.2.3.1. 

U 945 Danmarks kyrka, Vaksala hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
x fotr x risti x runaR x  
Fótr rísti rúnaR. 
»Fot ristade runorna.» 

U 947 Berga, Fålebro, Danmarks sn, Vaksala hd 
Runsten, granit  B:2 Pr 1–2  Slut Huvudslingan 
: isbiun : kir 
Æsbiôrn gær(ði)(?). 
»Äsbjörn gjorde(?).» 

Skiljetecknet efter isbiun saknas i den translittererade texten i UR 4:56, men finns 
återgivet på planschen (pl. 13). – Runföljden uppfattas av Wessén (ibid.) som Æs-
biorn gær[ði](?) »Äsbjörn gjorde (?)». Skrivningen kir förklarar han med att ristaren 
»icke fått rum med hela ordet kirþi […] och därför nöjt sig med en förkortning» (UR 
4:60). De två sista runorna kan också enligt Wessén (i UR 4:56) läsas som us, vilket 
skulle ge en runföljd kus. Även om detta är en känd skrivning för gen. av Guð 
verkar formen omöjlig att på något rimligt sätt kombinera med den föregående 
runföljden isbiun och den tidigare föreslagna läsningen och tolkningen måste därför 
äga företräde.363 

U 948 Danmarks by, Fålebro, Danmarks sn, Vaksala hd  
Runsten, granit  BI:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x þelfi ' auk ' aurikia ' iuku ' runar ' eftR ' bruþur ' sin  
Þialfi ok Órøkia hioggu rúnaR æftiR bróður sinn. 
»Tjälve och Orökja högg runor efter sin broder.» 

U 951 Säby, Danmarks sn, Vaksala hd  
Runsten, granit  B:1 Kb, Pr 2  Slut Huvudslingan, v. sida 
kiRimr : skalt hiu  
GrímR skald hió. 
»Grim skald högg.» 

U 956 Vedyxa, Danmarks sn, Vaksala hd  
Runblock, granit  B:1 Pr 3  Slut Huvudslingan 
osmuntr kara sun markaþi  
Ásmundr Kára sunn markaði. 
»Åsmund Kåresson ristade.» 

                                                      
363 Patrik Larsson, Uppsala, har (muntl.) föreslagit att kir eller kus skulle kunna uppfattas som 
ett personnamn (nom.) GæiRR eller Kúss och hänvisar till utformningen av den antagna 
ristarsignaturen på U 932: Ásmundr. Ingiald(r). En sådan tolkning är givetvis inte utesluten 
och har fördelen att den inte förutsätter att några runor har utelämnats. 
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U 958 Villinge, Danmarks sn, Vaksala hd  
Runsten, granit  B:1 ? Slut Huvudslingan 
[þurhutr * risti]  
Þórgautr rísti. 
»Torgöt ristade.» 

U 961 Vaksala kyrka, Vaksala hd  
Runsten, granit  D:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiR  
Ok Igulfastr réð. En ØpiR. 
»Och Igulfast ombesörjde(?). Men Öpir (ristade).» 

Angående tolkningen se avsnitt 7.2.3.1. 

U 969 Bolsta, Vaksala sn, Vaksala hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan 
' in osmunrt hiu  
En Ásmundr hió. 
»Och Åsmund högg.» 

U 970 Bolsta, Vaksala sn, Vaksala hd  
Runsten, granit  D:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
...-- ybiR  
... ØpiR. 
»... Öpir.» 

Före namnet ubiR finns spår av två runor. Den andra tycks inte ha varit n (egen 
granskning den 20 november 2006), vilket talar för att ristarformeln endast har 
bestått av namnet ØpiR. 

U 973 Gränby, Vaksala sn, Vaksala hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 5  Slut Fristående 
| in ybir | risti  
En ØpiR rísti. 
»Och Öpir ristade.» 

U 981 = U 980/U 986 Prästgården, Gamla Uppsala sn, Vaksala hd   
Fiktiv runsten  B:4 – – – 

Som Lerche Nielsen (2000:153 ff., 2003) har visat har denna sten aldrig existerat, 
utan att läsningen som endast är känd från Bureus och Rhezelius beror på en 
sammanblandning av brottstycken ur inskrifterna U 980 och U 986†. Den antagna 
signaturen [osmunrt risti] »Åsmund ristade» (UR 4:135) utgår följaktligen ur mitt 
material. 

U 984† Ekeby, Gamla Uppsala sn, Vaksala hd  
Runsten  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
| [ybiR * risti ' ]  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 
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U 986†Kungsgården, Samnan, Gamla Uppsala sn, Vaksala hd  
Runsten  B:1 Pr 3–4?  Slut Huvudslingan 
| [osmunrt ' risti]  
Ásmundr rísti. 
»Åsmund ristade.» 

U 993 Brunnby, Funbo sn, Rasbo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
[ybiR * rist...] biarn  
ØpiR ríst[i]. Biôrn. 
»Öpir ristade. Björn.» 

U 998 Skällerö (Marielund), Funbo sn, Rasbo hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 2  Slut Separat slinga 
| [osmun]!rt ' markaþi  
Ásmundr markaði. 
»Åsmund ristade.» 

U 1007 Visteby, Rasbo sn, Rasbo hd  
Runsten, granit B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' moni risti * runa  
Manni/Máni rísti rúnaR. 
»Manne/Måne ristade runorna.» 

U 1011 Örby, Rasbo sn, Rasbo hd  
Runsten, granit  BI:3 Pr 4  Slut Huvudslingan, v. sida 
|| uihmuntr * auk ' afiriþ : eku merki ' at kuikuan * sik *  
Vígmundr ok Áfríð hioggu mærki at kvikvan sik. 
»Vigmund och Åfrid högg märket efter sig, medan han(!) levde.» 

Beträffande tolkningen se avsnitt 4.4.3. 

U 1016 Fjuckby, Ärentuna sn, Norunda hd  
Runsten, granit  B:3 Pr 2?  Slut Separat slinga 
| ...-mu-... ...£k£a!r... | !iuk !r£u-£a *...  
... hiogg(?) rú[n]aR(?) ... 
»... högg(?) runorna(?) ...» 

Det aktuella partiet som står i två slingor till höger på mittytan lämnas i UR utan 
tolkning. I runtextdatabasen finns dock en försiktig förmodan om att det rör sig om 
resterna av en ristarsignatur: …hiogg(?) ru[n]aR(?)…. Av planschen i UR 4 (pl. 53) 
att döma verkar denna supplering inte osannolik, men ristarnamnet måste i så fall 
sökas i den den övre slingan på stenens mittyta. Enligt Wessén (i UR 4:232) finns 
det dock »en betydande skillnad mellan de båda inre slingorna på högra sidan och 
ristningen i övrigt med avseende på linjernas djup och tydlighet». Han menar därför 
att de förra »sannolikt tillkommit efteråt» och att de inte är utförda »av samme mäs-
tare som ristningen i övrigt». 

U 1022 Storvreta, Ärentuna sn, Norunda hd  
Runsten, granitgnejs  B:1 Pr 4  Slut Separat slinga 
| ub!i"R [* r...st...] !r£u£a[a]  
ØpiR r[i]st[i] rúnaR. 
»Öpir ristade runorna.» 
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Den skadade inskriften på U 1022 avslutas med en ristarsignatur, som Wessén (i UR 
4:248) återger som ub!i"R [r--st-] !!r£u[na] ØpiR risti runa[R] »Öpir ristade runorna». 
Läsningen är till stora delar supplerad efter ett träsnitt av Hadorph och Leitz (B 509). 
Åhlén (1997:60) har påpekat att avståndet mellan r-runan och de följande runorna st 
i det antagna verbet är påfallande stort på träsnittet och föreslår därför att signaturen 
kanske har »inletts med ubiR riþ, dvs. ØpiR réð», vilket skulle kunna utgöra en 
parallell till signaturerna på t.ex. U 896, U 940 och U 961. Hon framhåller också att 
runbandet är mycket långt och menar att det därför kan ha funnits plats för »en 
signatur med lydelsen ØpiR réð, Stæinn rísti rúna(R)». Det verkar dock ganska otro-
ligt att utrymmet mellan de försvunna runorna st och det avslutande ordet skulle ha 
tillåtit så många runor som detta förslag kräver (7–8 stycken). I stället tyder både 
träsnittet och de bevarade runorna i slutet av denna slinga på att runorna stått ganska 
spatiöst. Den av Wessén föreslagna tolkningen måste därför ges företräde. 

Enligt B 509 skall ett punktformat skiljetecken även ha funnits efter ristarnam-
net. Den sista runföljden återges på planschen i UR 4 (pl. 57) som rua- och på sam-
ma sätt är runorna målade på stenen i dag. Beträffande den näst sista runan känns åt-
minstone den högra delen av bistaven jämn (egen granskning den 25 juli 2005). 
Även den sista runan har en jämn fördjupning till höger som talar för att den också 
kan ha varit a. 

U 1034 Tensta kyrka, Norunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
ybir risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U 1038† Altomta, Tensta sn, Norunda hd  
Runsten  B:3 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
[l--kiri...rn hia]  
Líkbiôrn(?) hio[gg](?). 
»Likbjörn(?) högg(?).» 

Inskriften på skall enligt Bautil (B 496) ha avslutats med runföljden l--kiri...rn hia, 
vilket redan Liljegren (1833 nr 243) har uppfattat som en ristarsignatur (lit kiri ..rn 
hiak. …). Brate (i ÖgR:144) restituerar först avsnittet som en böneformel l[iti] 
kiri[st]r a[t] h[ans], men har senare (Brate 1925:116) tolkat det som en ristarsigna-
tur: liikiri - rn hiak »Likbjarn högg». Wessén (i UR 4:283) betecknar den första 
suppleringen som »icke alldeles osannolik», medan han finner det andra förslaget 
»[m]era vågat».364 Granskar man förslagen kommer man dock till ett annat resultat. 
Suppleringen av den första delen som l[iti] kiri[st]r är tänkbar, men att nhia skulle 
kunna vara återstoden av a[t] h[ans] verkar rätt osannolikt. Om träsnittet återger 
runornas placering någorlunda korrekt finns det knappast plats för någon t-runa. Ru-
norna n och a har dessutom båda ensidig bistav, varför risken för en förväxling av 
dessa tecken måste ha varit ganska liten. Däremot verkar det fullt möjligt att Bautils 
ri…rn hia har varit återstoden av bi[a]rn hia[k]…-biôrn hiogg, där den första runan 
r är felläst för ‡ och en k-runa har förbisetts i inskriftens slut. Huruvida namnet 

                                                      
364 Wessén nämner (i UR 4:284) att en ristare Likbjörn visserligen är känd från U 1074 och 
U 1095, men påpekar att Brate »medger själv, att likheterna mellan dessa båda stenar och 
Altomta-stenen icke äro stora». 
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verkligen varit Lík(n)biôrn kan dock diskuteras, men det bör nämnas att Likbjörn är 
en av de fyra uppländska runristare som använder skrivningen hiak för hiogg.365 

U 1039 Bräcksta, Tensta sn, Norunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Annan Huvudslingan, v. sida 
kiulin ' ristiR ' runo ' þas '  
Kiúli rístiR/rísti(?) rúnaR þási.  
»Kjule ristar/ristade(?) dessa runor.» 

U 1040 Fasma, Tensta sn, Norunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
' kiuli rsti  
Kiúli rísti. 
»Kjule ristade.» 

U 1041 Golvasta, Tensta sn, Norunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3–4  Annan Huvudslingan 
' ikulfr ' risti runi  
IngulfR rísti rúniR. 
»Ingulv ristade runorna.» 

I resarformlen omtalas flera stenar (sena stæina). Att döma av äldre uppgifter åsyf-
tas också en bautasten utan ristning (se UR 4:292). I inskriftens avslutande sats 
nämns ett brobygge (Hagbarðr gærði bró). 

U 1042 Källbo, Lugnet, Tensta sn, Norunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
[* usnikin] ' kuli risti ' run  
Kiúli/Ósníkinn(?) Kiúli rísti rún(aR). 
»Kjule/Den osnikne(?) Kjule ristade runorna.» 

Angående tolkningen se avsnitt 8.2.2. 

U 1052 Axlunda, Björklinge sn, Norunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Separat slinga 
| ikulfr ' iok ' stin ' | þelfi + iok | sten  
IngulfR hiogg stæin. Þialfi hiogg stæin. 
»Ingulv högg stenen. Tjälve högg stenen.» 

U 1054 Lund, Björklinge sn, Norunda hd  
Runsten, granit  BI/A:2 ? Slut? Huvudslingan 
...þfastr hi[-...skatnik faþur -...]  
... [Gu]ðfastr hi[ogg](?) ... faður ... 
»... Gudfast högg(?) ... fader ...» 

Namnet suppleras av Wessén (i UR 4:323) som [ku]þfastr och den följande runfölj-
den som hi[ok] med hänvisning till de två andra inskrifter som är signerade av Gud-
fast (U 918 och U 1116). Mycket talar för att suppleringen är riktig. Dybeck har 
visserligen på sin teckning (återgiven i UR 4:323 fig. 281) resterna av ytterligare en 
runa som mest liknar den nedre delen av ett spegelvänt s. Detta skulle också kunna 

                                                      
365 De övriga utgörs av Torsten (U 360), Röd (U 619) och Tord (U 919) 
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vara resterna av en o-runa med ensidiga bistavar till höger om huvudstaven (Ê). Den 
senare delen av inskriften, som endast är känd genom Dybeck, har stått med spegel-
vända runor i ett vågrätt runband nedtill på stenen. Huruvida detta har varit förenat 
med den slinga som innehåller den sannolika ristarsignaturen är svårt att avgöra. Det 
är dock möjligt att inskriften kan ha innehållit en ristarformel med dedikation: 
»Gudfast högg [efter] skatnik, [sin(?)] fader» (jfr 9.2.7). Alternativt kan namnet 
[Gu]ðfastr ha föregåtts av en rad med namn och verbet haft formen hi[oku], varvid 
exemplet i stället bör tillhöra grupp A. 

U 1058† Sandbro, Björklinge sn, Norunda hd  
Runsten  C/A/BI:1 Pr 4?  Hela inskr.? Huvudslingan 
[kahu ok uhi * ristu runa...]  
kahu ok uhi rístu rúna[R] ... 
»kahu och uhi ristade runorna...» 

Angående tolkningen av personnamnen se UR 4:331. Eftersom runslingan på B 529 
är tom ett stycke framför kahu kan det dock ifrågasättas om detta namn har varit be-
varat i sin helhet. Runföljden uhi tolkar Owe (1999:24 f.) som namnet Hugi, vilket 
är fullt möjligt. Samtidigt är det ett påfallande stort avstånd mellan denna runföljd 
och det föregående ok. Man kan därför inte utesluta att det ursprungligen kan ha 
stått [il]uhi Illugi som Wessén (i UR 4:331) har förslagit.366 

U 1063 Källslätt, Viksta sn, Norunda hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
ybiR risti runa  
ØpiR rísti rúnaR. 
»Öpir ristade runorna.» 

U 1064† Nyvalla, Viksta sn, Norunda hd  
Runsten  B:1 ? Slut Fristående  
[... risti runaR * þisr]  
... rísti rúnaR þessaR. 
»... ristade dessa runor.» 

U 1067 Åkerby kyrka, Bälinge hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 1  Slut Fristående 
| bratr hiuk run-R  
Brandr hiogg rún[a]R. 
»Brand högg runorna.» 

I resarformeln omtalas flera stenar (raisti * staina + þisa). Någon mer runsten är 
inte känd och enligt Jansson (i UR 4:352) avses troligen »stenar u tan inskr if t». 

U 1072 Bälinge kyrka, Bälinge hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 4  Slut Fristående 
| ybir ' risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

                                                      
366 Det bör dock nämnas att det av B 529 att döma också har varit ett stort avstånd mellan s 
och t i ordet ristu, vilket talar för att Owes förklaring är den riktiga. 
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U 1074† Bälinge kyrka, Bälinge hd  
Runsten  B:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
[likbiarn hiak + merki]  
Líkbiôrn hiogg mærki. 
»Likbjörn högg (minnes)märket/märkena(?)” 

U 1075† Bälinge kyrka, Bälinge hd  
Runsten  D:1 Pr 4?  Slut Huvudslingan 
[* ikulfr *]  
IngulfR. 
»Ingulv.» 

U 1095 Rörby, Bälinge sn, Bälinge hd  
Runsten, granit B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x likbiarn x hiak x  
Líkbiôrn hiogg. 
»Likbjörn högg.» 

U 1100 Sundbro, Bälinge sn, Bälinge hd  
Runsten, granit BII:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
þorkir ' baþ ' ybiR rista r-...  
ÞórgæiRR/Þórgærðr bað ØpiR rísta r[únaR]. 
»Torger/Torgärd bad Öpir rista runorna.» 

U 1102† Svista, Bälinge sn, Bälinge hd  
Runsten  BII:1 Pr 4  Slut Separat slinga, v. sida 
|| [* stuoþkel + baþ * oþyaken akua]  
Stóðkæll bað Óþvagin haggva. 
»Stodkell bad Otvagen hugga.» 

U 1104 Tuna, Bälinge sn, Bälinge hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
* nasi * ok * kitil * -e- ' iogu ru£nir a * þisa...  
Nasi/Næsi ok Kætill [þ]æi[R] hioggu rúniR á þessa[R]. 
»Nase/Näse och Kättil de högg härpå dessa runor.» 
Ristarformeln tolkas av Jansson (i UR 4:431) som Nasi ok Kætill þæiR hioggu runaR 
a þessaR »Nase och Kättil de höggo in dessa runor». Brate (1925:94) översätter 
däremot det aktuella partiet »Näse och Kättil, de höggo dessa runor på (stenen)», 
vilket stämmer bättre med bruket av á i andra inskrifter. Placeringen av 
prepositionen mellan huvudordet rúnaR och det följande demonstrativa pronomenet 
är dock påfallande, vilket Jansson (i UR 4:433) också framhåller. Möjligen skulle 
man kunna överväga om inte pronomenet i stället skall uppfattas som m. pl. ack 
þessa och att det har följts av ett pluralt objekt i maskulinum. Mot en supplering á 
þessa [stæina(?)] talar dels att man skulle ha väntat en dativform efter á i denna 
ställning, dels att det inte finns någon uppgift om ytterligare runstenar på platsen. I 
resarformeln används dock objektet mærki, vilket både kan tolkas som singularis 
och pluralis. 

U 1106 Äskelunda, Bälinge sn, Bälinge hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
ybiR risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 
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U 1114† Myrby, Skuttunge sn, Bälinge hd  
Runsten  B:3 ? Slut? Okänt  
[... runoR þisaR] 
... rúnaR þessaR. 
»... dessa runor.» 

Inskriften är endast känd genom en uppteckning av Olof Celsius 1728 (se UR 4:451 
fig. 403) och var redan då defekt. Förutom en resarformel och den eventuella 
ristarformeln skall den även ha innehållit runföljden -aþi-… där den första runan 
närmast har formen av ett latinskt P. Enligt Celsius skall runföljden ha stått i början 
av en slinga, vilket enligt Jansson (i UR 4:452) motsäger att det rör sig om en del av 
verbet markaði. Möjligen kan man i stället tänka sig en uppmaning till läsaren: 
[R]áði… »Tyd…». 

U 1116† Skuttunge by, Skuttunge sn, Bälinge hd  
Runsten  B:1 Pr 4  Slut Separat slinga 
| [kuþfastr * hiok sten]  
Guðfastr hiogg stæin. 
»Gudfast högg stenen.» 

U 1117 Vigle, Skuttunge sn, Bälinge hd  
Runsten, granit B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
kul hiuk ... -na  
KulR hiogg ... 
»Kol högg ...» 

Inledningen av resarformeln återges i UR 4:456 som biarn u-… Biorn ok…»Björn 
och…». Med hänsyn till avståndet till det följande …k [o]k är det dock betydligt tro-
ligare att det ursprungligen har stått biarnu[lfr] BiarnulfR (egen granskning den 20 
november 2006). Ristarformeln återges (ibid.) som kul hiuk… Kol hiogg…»Kol 
högg», men eftersom ristaren flera gånger har använt korsande slingor som huvud-
stavar i runorna kan man inte helt utesluta att namnet skall läsas (i)kul Igull. I kom-
mentaren (UR 4:457) nämner Jansson att det i slutet finns »svaga spår av tre runor». 
På planschen (UR 4 pl. 107) är dessa återgivna som -na och föregås av ett större 
parti utan spår av några runor. Den oidentifierade runan utgörs av en snedställd stav 
och det finns därför utrymme för både suppleringen [ru]na rúnaR och [st]!ina 
stæina. 

U 1132 Gimo, Skäfthammars sn, Olands hd  
Runsten, granit B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
| (:) oþmontr * risti * r...naR *  
Auðmundr rísti r[ú]naR. 
»Ödmund ristade runor.» 

U 1138 Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten), Hållnäs sn, Olands hd  
Runsten, gnejsgranit  B:2 Pr 2?  Slut Huvudslingan 
x -u------ x marak...  
... mark[aði](?). 
»... ristade(?).» 

Inskriften på den svårt skadade runstenen avslutas med runföljden marak…, som 
Jansson (i UR 4:538) med viss tvekan identifierar med markaði ’ristade’. Tolk-
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ningen förutsätter att ordet innehåller en inskottsvokal mellan /r/ och /k/, men verkar 
inte osannolik. Ristarens namn bör i så fall dölja sig i den föregående runföljden, där 
endast den andra runan u är identifierbar. Enligt Jansson (i UR 4:539) har den fjärde 
runan möjligen varit l. Tyvärr ger inte heller de äldre läsningarna här någon klar 
uppfattning om denna del av inskriften. Rhezelius läser x u(alin--r + marak + ir, 
medan Brocman 1763 har x utniosr x marakati x (läsningarna citerade efter UR 4: 
539). Beträffande ristarnamnet kan man notera att båda undersökarna har slutrunan r 
gemensam. Verbformen i Brocmans läsning – med t för väntat þ – gör ett starkt in-
tryck av att vara supplerad på fri hand.  

U 1139 Ängvreta, Hållnäs sn, Olands hd  
Runsten, gnejsgranit  B:1 Pr 2?  Annan Huvudslingan 
in fasþikn raist a runoR þisaR  
En Fastþegn ræist á(?) rúnaR þessaR. 
»Och Fasttegn ristade (härpå?) dessa runor.» 

Ristarformeln återges av Jansson (i UR 4:542) som En Fastþegn ræist a runaR 
þessaR »Och Fasttegn ristade dessa runor». Även om prep. á inte har fått någon re-
presentation i översättningen, framgår det av kommentaren (i UR4:544) att han har 
följt ett förslag av Brate (1925:10), som antar att a-runan återger »adv. á ’på (ste-
nen)’». Tolkningen är fullt möjlig, men raistarunaR kan också analyseras som 
/ræista ru:naR/, där den aktuella a-runan utgörs av en inskottsvokal i en följd av flera 
konsonanter (se Källström 2002:14 f.). – Ristarformeln följs av enligt Jansson (i UR 
4:542) av runorna þaiR---. Enligt kommentaren (ibid.) är dock de oidentifierade 
tecknen fyra till antalet och skall eventuellt läsas unRu. 

U 1142 Åbyggeby, Vendels sn, Örbyhus hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan 
' osmuntristi ['] uk uihmar +  
Ásmundr rísti ok Vígmarr. 
»Åsmund ristade, och Vigmar.» 

I resarformeln omtalas »stenar» (stino). U 1142 är rest intill ett gravfält (RAÄ Ven-
del 172:1) och enligt Jansson (i UR 4:553) åsyftas en rest sten på detta gravfält. Den 
omtalas av Dybeck 1866 som »en mycket liten bautasten» (refererat efter UR 
4:551), men saknas i FMR och är förmodligen numera försvunnen. 

U 1143 Tierps kyrka, Örbyhus hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 1??  Slut Huvudsl. + Fristående 
[þuriR + t]r£o£n[i x | ri]s[ti +]  
ÞóriR Trani rísti. 
»Tore Trana ristade.» 

Angående läsningen tolkningen av ristarformeln se avsnitt 8.2.2. 

U 1144 Tierps kyrka, Örbyhus hd  
Runsten, granit B:1 Pr 3  Slut Separat slinga 
| ' osmuntrist!i | ' uk hiriaR '  
Ásmundr rísti ok HæriaRR. 
»Åsmund ristade, och Härjar.» 
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I resarformlen omtalas att monumentet har bestått av flera stenar (stino). Enligt 
Jansson (i UR 4:562) kan monumentet ha bestått »av en runsten samt en, eller flera 
resta stenar utan inskrift». 

U 1149 Fleräng, Älvkarleby sn, Örbyhus hd  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 2  Slut Huvudslingan 
' suain ouk osmunrt markaþu stin þino  
Svæinn ok Ásmundr markaðu stæin þenna. 
»Sven och Åsmund ristade denna sten.» 

U 1152 Brunnby, Frösthults sn, Simtuna hd  
Runsten, granit  D:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
+ lifsten +  
Hlífstæinn. 
»Livsten.» 

U 1158 Stora Salfors, Simtuna sn, Simtuna hd  
Runsten, gnejsgranit  B:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan 
: lfsten : iuk : runi : þsa :  
Hlífstæinn hiogg rúniR þessaR. 
»Livsten högg dessa runor.» 

U 1159 Skensta, Marstallen, Simtuna sn, Simtuna hd   
Runblock, granit  B/D:3  Pr 4  Slut Huvudslingan 
' in ' ybi"R ...  
En ØpiR ... 
»Och Öpir ...» 

U 1161 Altuna kyrka, Simtuna hd  
Runsten, granit  B:3 Pr 3  Slut Huvudsl. + Frist., v. sida 
+ e£n ..."R + bali + fresþen | + liþ + lifsþen...   
En [þæi]R Balli, Frøystæinn, lið Hlífstæin[s] ... 
»Och [de] Balle (och) Frösten, Livstens följe, ...» 

Efter den första skadan finns en bågböjd linje som måste uppfattas som den högra 
bistaven till en R-runa. Runan iakttogs av v. Friesen vid hans undersökning 1918 (re-
ferat i UR 4:612), men saknas i translittereringen i UR (ibid.) samt hos Stille (1999b: 
76). Avståndet från den högra spetsen av denna bistav till kanten av flagringen är 3 
cm, vilket är samma avstånd som mellan huvudstav och bistav i runan R i Rþti på 
stenens framsida. Läsningen stödjer tanken att det försvunna ordet har varit prono-
menet þæiR. – Om tolkningen se avsnitt 8.2.2. 

U 1164 Stora Runhällen, Västerlövsta sn, Simtuna hd  
Runsten, granit B:1 Pr 3–4  Slut Huvudslingan 
+ lifsten + iyk + runi +  
Hlífstæinn hiogg rúniR. 
»Livsten högg runorna” 

U 1165 Rotbrunna, Härnevi sn, Torstuna hd  
Runsten, granit  B:1 Fp  Slut Huvudslingan 
+ [2]:4 2:3 3:5 2:3 3:6 3:5 (= airikr) + hiuk  
ÆiríkR hiogg. 
»Erik högg.» 
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I resarformeln omtalas »stenar» (raistu x sta!ina x -...). Någon mer rest sten på 
platsen är inte känd (se UR 4:639). 

U 1168 Österunda kyrka, Torstuna hd  
Runsten, granit  BI:3 Pr 4  Slut Huvudslingan 
x s£u- ...-...-...- x risti x at ...  
... rísti(?) at... 
»...ristade(?) efter...» 

Jansson (i UR 4:646) översätter denna del av inskriften som »… reste efter …» och 
skriver uttryckligen att runorna »torde icke böra uppfattas som delar av en signature-
sats» (UR 4:647). Ordet risti har dock samtidigt normaliserats som risti och förts 
upp under rísta i ordförteckningen (UR 4:678). Samma sak finner man i Samnordisk 
runtextdatabas och hos Peterson (2006 s.v. rísta), medan Stille (1999b:78) följer 
Janssons översättning och återger det med »reste».367 Runföljden s£u- lämnas i UR 
utan kommentar, men antas i runtextdatabasen vara rester av ordet su[n] ’son’, vilket 
skulle kunna förenas med den föregående delen av inskriften: ...u!itr x auk x 
kisl£auig x þaun x ltisa x ierunt … ok Gislaug þaun l(é)t(u ræ)isa (at) Iærund »… 
och Gislög de läto resa (efter) Järund». Enligt Stille (1999b:78) kan s£u- däremot 
vara »början på en minnesformel» och utgöra inskriftens inledning. Han föreslår 
också att runföljden s£u-...-...-...- kan återge namnet Svarthaufði, vilket är fullt 
möjligt. Den föreslagna läsordningen verkar dock konstlad. Med tanke på att den 
föregående delen av inskriften utgörs av en någorlunda fullständig resarformel, är 
det troligare att fortsättningen antingen skall tolkas som en sekundär resarformel 
Sv[arthaufð]i(?) ræisti at… »Svarthövde(?) reste efter…» eller som en ristarsignatur 
med dedikation: Sv[arthaufð]i(?) rísti at… »Svarthövde(?) ristade efter…».368 

U 1177 Hässelby, Harbo sn, Våla hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut I korset, v. sida 
|| ybiR ' risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U ATA6243/65 Gånsta, Vårfrukyrka sn, Enköpings stad, Åsunda hd  
Runsten, granit  B:3 Pr 3  Slut? Fristående 
| ...-- stena  
... stæina. 
»... stenarna.» 

Runföljden är placerad fritt på stenytan innanför runslingan till vänster på rist-
ningsytan och utgör antagligen inskriftens sista ord. Jansson tolkar det i sin rapport 
(ATA dnr 6243/65) som resterna av en ristarsignatur, men ordet kan givetvis också 

                                                      
367 Enligt Stille (1999b:172, 193) är U 1168 utförd av samma ristare som utfört U 825, 
U 1167 samt möjligen U 1169 (»Österundaristaren»). Tyvärr är diftongen /æi/ i dessa 
inskrifter helt obetecknad (hulmkR HolmgæiR U 825, þm þæim U 1167) och de ger därför 
ingen ledning hur risti på U 1168 skall tolkas. 
368 Att en runinskrift innehåller två resarformler med lét(u) ræisa resp. ræisti/ræistu är mycket 
sällsynt. Det verkar endast förekomma i fem fall: Sö 287†, U 91, U 319(?), U 855, U 987. – 
Om U 825 och U 1168 verkligen är utförda av samme ristare är det intressant att notera att 
den förra avslutas med namnet Svarthaufði i något som eventuellt kan vara en ristarsignatur 
(se ovan under U 825). 
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ha föregåtts av ett annat verb som t.ex. ræisa. Stille (1999b:164, 196) attribuerar in-
skriften till ristaren Tidkume. Ingen ytterligare runsten är känd från platsen. 

U Fv1912;8 Sigtuna, kv. Koppardosan  
Dosa, koppar B:1 – Annan Huvudslingan 
x in uirmuntr x f£aþi x runor x þisar  
En Værmundr fáði rúnaR þessaR. 
»Och Värmund ristade dessa runor.» 

U Fv1946;258 Fällbro, Täby sn, Danderyds skeppslag  
Runhäll  B:1 Pr 4  Annan Huvudslingan 
£uisiti * !ri"sti   
Víseti rísti. 
»Visäte ristade.» 

U Fv1948;168 Alsike kyrka, Ärlinghundra hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 5  Slut Fristående 
| ybir risti  
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

U Fv1953;263 Helenelund, Sollentuna sn, Sollentuna hd  
Runsten, granit  D:2 Pr 5  Slut Huvudslingan 
' in ' ikulfastr  
En Ígulfastr. 
»Och Igulfast.» 

U Fv1953;266 Spånga kyrka, Sollentuna hd  
Runsten, granit  B:1 Pr 3  Slut Separat slinga 
| : snari : iag :  
Snari hiogg. 
»Snare högg.» 

U Fv1976;104 Uppsala domkyrka, Uppsala 
Runsten, granit  B:1 Pr 2?  Slut Huvudslingan 
: likbiarn * risti 
Líkbiôrn rísti. 
»Likbjörn ristade.» 

U Fv1976;107 Uppsala domkyrka, Uppsala  
Runsten, granit  B:1 Pr 4  Slut Separat slinga 
| ybir risti | run  
ØpiR rísti rún(aR). 
»Öpir ristade runorna.» 

U Fv1978;226 Ösby, Lunda sn, Seminghundra hd  
Runsten, granit  BI /D:3 Pr 1  Slut Fristående 
| ...--ni || ... * ftR þiahn  
[Sú]ni(?) ... æftiR Þiagn. 
»Sune(?) ... efter Tjägn.» 

Om läsningen och tolkningen av denna del av inskriften se avsnitt 9.2.6. 
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U Fv1979;245 Skånela kyrka, Seminghundra hd 
Runsten, granit  B:3 [Pr 4] Slut Huvudslingan 
· -..."ti  
... [rís]ti(?). 
»... ristade(?).» 

Vid restaureringen av kyrkan 1953 påträffades ett fragment av en runsten, där in-
skriften avslutades med runorna …"ti. Jansson (1953:274) antog att detta kunde vara 
resterna av ordet [ris]ti ’ristade’. I en artikel (Källström 1996) kunde jag visa att 
detta fragment hade passning till två fragment som 1978 hade upptäckts i kyrko-
gårdsmuren (Gustavson & Snædal Brink 1979:245 f.) och jag antog att även ett frag-
ment som endast var känt genom en teckning av Dybeck (U Fv1996;215) eventuellt 
kunde ha tillhört denna sten. Det senare fragmentet återfanns sommaren 2003 av 
Torbjörn Elverheim och samhörigheten mellan de fyra fragmenten kunde därmed 
bekräftas. Den kända delen av inskriften lyder numera (Enligt en egen undersökning 
den 16 juni 2004): 

…ub…t x raisa x s..."R x s-...ar-…-£n * -..."ti 

Genom jämförelser med U 297 som uppenbarligen har ingått i samma monument 
kan inskriften med stor sannolikhet rekonstrueras: [I]ób[iôrn lé]t ræisa s[tæina 
æfti]R S[igbi]ôr[n, faður si]nn. …[rís]ti(?). Slutet av inskriften kan alltså ha inne-
hållit en ristarsignatur och av ristarnamnet återstår i så fall endast den övre delen av 
en huvudstav. Man kan dock anta att namnet bör ha varit ganska kort. I den första 
lakunen som utan tvivel bör suppleras [i]ub[iarn x li]t har det funnits sex runor och 
ett skiljetecken, medan det defekta partiet längs stenens högra sida kan rekonstrueras 
s[ybi]ar[n x faþur (x) si]£n, där sju runor och ett eller två skiljetecken kan antas 
saknas. Eftersom formen rísti kräver plats för tre försvunna runor, kan det antagna 
ristarnamnet högst ha bestått av 4–5 runtecken.369 

U Fv1984;257 Sigtuna, kv. Humlegården  
Bryne, skiffer  B:4 – Annan Huvudslingan 

Inskriften som är fördelad på fyra rader innehåller bl.a. en ristarformel x anþ- · 
risti ·. Någon acceptabel tolkning av namnet har inte presenterats (se diskussion i 
Gustavson & Snædal Brink 1984:258, Salberger 1990a s.171 ff.). Fyndomständig-
heterna är mycket oklara och texten innehåller i övrigt flera märkligheter, vilket talar 
för att det rör sig om en sentida inskrift (se Strid 1993b). Även vissa runformer som 
t.ex. den slutna r-runan och och þ-runan med trekantig bistav talar för ett sentida ur-
sprung. Möjligen skulle man då också kunna tolka ristarnamnet som nusv. Ante. 

                                                      
369 Av stenens ornamentik och runformer kan man misstänka att den har ett samband med ris-
taren Fot och det antagna teckenantalet tyder på att det eventuella ristarnamnet verkligen har 
varit fotr. Den bevarade runan utgörs av toppen av en huvudstav, som är bevarad till en längd 
av 2 cm. Den övre ramlinjen fortsätter 3,5 cm till höger om denna stav, men den ursprungliga 
ristningsytan sträcker sig bara 2 cm till höger om huvudstaven. Mätningar på parstenen U 297 
visar att ristaren i f-runan har ett avstånd på just 2 cm mellan huvudstaven och den övre bi-
staven. Inget motsäger alltså att den första runan ursprungligen kan ha varit f. 
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U Fv1986;84 Bo gård, Lidingö  
Runhäll  A:1 Pr 3–4  Början Huvudslingan 
asmu-tr ... ris-- * runaR * eftiR x stein * faþurs * faþur * sin * auk * faþur * siba 
* ok x geiRbiarnaR x aok ... ulfs  
Ásmundr rís[ti] rúnaR æftiR Stæin, faðursfaður sinn, ok faður Sibba ok GæiRbiarnaR 
ok Ulfs.  
»Åsmund ristade runorna efter Sten, sin farfader, och Sibbes fader och Gerbjörns 
och Ulvs.» 

U Fv1988;241 Rosersberg, Norrsunda sn, Ärlinghundra hd  
Runblock, granit B:1 Pr 5  Slut Huvudslingan 
' o-...- * hiri£aR ' markaþu *  
Á[smundr ok] HæriaRR markaðu. 
»Åsmund och Härjar ristade.» 

Beträffande läsningen och tolkningen av runföljden hiri£aR se Källström (2005:7 ff.). 

U Fv1992;156 Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra hd 
Runsten, granit  B:1 [Pr 2] Slut I korset 
| ... hiu©k · stin  
... hiogg stæin. 
»... högg stenen.» 

Läsningen efter Gustavson 2004b:24. 

U Fv1992;161C Sigtuna, kv. Trädgårdsmästaren,  
Skaft, horn  B:4 – Slut   

Förutom två futhark-inskrifter ristade med långkvistrunor, bär hornskaftet en längre 
inskrift med stavlösa runor: burkaanaiklþinakuþusutrriti. Den första delen har 
tolkats som en ägarinskrift Borga (el. BorggæiRR?) á naikl þenna »Borga (el. Borg-
ger?) äger denna naikl», medan runorna kuþusutrriti antas svara mot en ristarsig-
natur Guðmundr rísti »Gudmund ristade» (Gustavson 1991:19, Åhlén i Gustavson et 
al. 1992:162 f., jfr Peterson 1994:241 f.). Tolkningen förutsätter inte mindre än tre 
fel: att s-runan (c) kuþusutr är felristad för stavlöst m (:), att den andra u-runan 
utgör en inskottsvokal mellan namnlederna samt att en s-runa saknas i avslutande 
riti. Frågan är därför om man inte bör försöka finna en annan förklaring till denna 
runföljd. – Datering: Fyndkontexten har på stratigrafiska grunder daterats till 1100-
talets första fjärdedel (uppgift från Björn Pettersson i e-brev till mig den 14 mars 
2007). 

Gästrikland 

Gs 1 Österfärnebo kyrka, Gästriklands västra tingslag  
Runsten, sandsten  D:2 Pr 4  Slut Huvudslingan 
* in * oyniotr  
En Øyniútr. 
»Och Önjut.» 
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Gs 4† Hedesunda kyrka, Gästriklands östra tingslag  
Runsten  B:1 Pr 4  Slut Huvudslingan 
[x ubiR risti]   
ØpiR rísti. 
»Öpir ristade.» 

Gs 11 Järvsta, Valbo sn, Gästriklands östra tingslag 
Runsten, sandsten  B:1 Pr 2  Annan Huvudslingan 
| in osmuntr ' kara sun ' markaþi x runoR ritaR  
En Ásmundr Kára sunn markaði rúnaR réttaR. 
»Och Åsmund Kåresson ristade rätta runor.» 

Angående tolkningen av runföljden þasataimunt som brukar läsas efter ristarfor-
meln se avsnitt 4.3.2. 

Gs 12 Lund, Valbo sn, Gästriklands östra tingslag  
Runsten, sandsten  B:4 Pr 2  Slut Huvudslingan 

Slutet av inskriften har tidigare lästs och tolkats som runoR ritaR hu-msr »Rätta ru-
nor högg Åsmund» (Jansson i GsR:114). Enligt min mening är läsningen i stället 
runoR ritaR hu£a!imsr och rör det sig om ett påstående riktat till läsaren (se 6.2.2.4). 

Gs 13 Söderby, Valbo sn, Gästriklands östra tingslag  
Runsten, sandsten  B:1 Pr 2  Slut Huvudslingan 
[' suain ' uk osmunrt ' þaiR markaþu] +  
Svæinn ok Ásmundr þæiR markaðu. 
»Sven och Åsmund de ristade.» 

Gs 17 Åsens by, Ovansjö sn, Gästriklands västra tingslag  
Runsten, sandsten  B:3 ? Okänt Fristående 
| ... runar ...  
... rúnaR ... 
»... runor ...» 

På det lilla runstensfragmentet finns runföljderna …-arla…runar…, där den senare 
har sin plats utanför slingan. Som Jansson (i GsR:179) har framhållit är det möjligt 
att ordet kan ha tillhört en ristarsignatur. Gen. av ett kvinnonamn på -rún verkar här 
mindre troligt, eftersom den första r-runan tycks sammanfalla med en slinglinje. 

Gs 18 Björke, Hille sn, Gästriklands östra tingslag  
Runsten, sandsten  B:3 ? Okänt Huvudslingan 

Ett av de fyra fragmenten från Björke (Gs 18a) bär runorna … ' os…. Enligt en tid-
ningsartikel (refererad i GsR:183) har detta antagits vara början av namnet Ásmundr 
och syfta på ristaren Åsmund Kåresson. Jansson (ibid.) betecknar gissningen som 
»mycket djärv», men menar att »[f]ragmentet kan vara en skärva av en runsten, 
ristad av Åsmund Kåresson». Janssons förmodan verkar mycket sannolik, trots att så 
få runor är bevarade. De två runorna os har nämligen exakt de former man skulle 
förvänta sig hos Åsmund. De ensidiga bistavarna i o-runan är något högt ansatta och 
kan jämföras med motsvarande runa i namnet osmuntr på den signerade Gs 11. 
Mittstrecket i den tredelade s-runan är vågrät, vilket också stämmer med Åsmunds 
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bruk (se Thompson 1975:97). Det går dock givetvis inte att avgöra om runorna os 
svarar mot namnet Ásmundr eller något annat namn på Ás-. 

Gs 19† Ockelbo kyrka, Gästriklands västra tingslag  
Runsten, sandsten  B:4 Pr 2?  Slut Huvudslingan 

I ordförteckningen till GsR:227 upptar Jansson med tvekan runföljden [miek] från 
Gs 19† under uppslagsordet haggva, vilket tyder på att han i slutet av denna inskrift 
har övervägt en ristarsignatur. Hela det aktuella partiet på den numera förstörda 
runstenen är dock svårtolkat. I GsR:198 återges det på följande sätt efter en läsning 
av K. Hj. Kempff (1887:X): x bhum : arn : "iomuansun : $m"ie£k. Kempff uppfattade 
detta som en ristarformel »Bauma-Arne Jomu-Åns son högg». Beträffande den sista 
runföljden har han dock modifierat läsningen något under »Tryckfel och Rättelser» i 
särtrycket av sitt arbete. Kempff uppger sig där »vara mera hogad att läsa IUEK, än 
MIEK, eller IIEK». Läsningen bygger dock inte på någon undersökning av origina-
let, utan på »en senare granskning af afklappningar». Denna läsning anförs även i ett 
senare arbete (Kempff 1894:18) där avsnittet översätts med »Jag Bömarn Jämnvans-
son högg». Även om det är tilltalande att se en ristarsignatur i slutet av inskriften, är 
det svårt att ge en tillfredsställande tolkning av partiet. Visserligen skulle arn kunna 
svara mot mansnamnet Ôrn och sun mot sunn, men de återstående runföljderna 
bhum och !iomuan är dunkla. Läsningen av det sista ordet är uppenbarligen också 
mycket osäker. Det räcker med att jämföra med vad övriga undersökare har sett i 
denna del av inskriften (läsningarna citerade efter GsR:196 ff.): …irl (Gestrin), i- 
(Ekdahl), !ir!i (Säve), i-a (Wiberg), mik (Ihrfors). 

Hälsingland 

Hs 2 Norrala kyrka, Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag  
Runsten, sandsten  B:3 Pr 2?  Slut Separat slinga 
!: a-------------------- --rki þita  
...[mæ]rki þetta. 
»...detta minnesmärke.» 

Den aktuella delen av inskriften står i en separat slinga till vänster om huvudslingan, 
som inleds med runföljden kuþ hialbi Guð hialpi. Enligt Åhlén (1994:37) har run-
ristarens namn »med all sannolikhet» stått i det skadade partiet, men trots att de 
nedre delarna av runorna mellan böneformlen och det avslutande [mæ]rki þetta är 
bevarade, går det inte att rekonstruera något ristarnamn eller verb. Det är också svårt 
att avgöra var gränsen mellan böneformeln och den följande satsen egentligen går. 
Av skiljetecknet efter hialbi återstår endast den nedre punkten. Den följande runfölj-
den kan ha återgivit ordet and, men detta måste i så fall ha haft formen a[t], efter-
som den följande runan inte kan ha varit n (egen granskning den 27 juli 2006). 
Alternativt skulle man kunna tänka sig att böneformeln endast har haft formen Guð 
hialpi och att det övriga tillhör den antagna ristarformeln. 

Hs 7 Forsa kyrka, Norra Hälsinglands domsagas tingslag   
Ring, järn B:1 – Slut Baksidan  
5 in uibiurn faþi 5  
En Víbiôrn fáði. 
»Och Vibjörn ristade.» 

Beträffande tolkningen av den sats som föregår ristarformeln se avsnitt 7.2.3.4. 
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Hs 10 Hälsingtuna kyrka, Norra Hälsinglands domsagas tingslag 
Runsten, granit (FMR) B:1 Pr 2  Slut I korset 
| in brusi asbiarnaR sun fa[þ]… : runaR þi...  
En Brusi ÁsbiarnaR sun fáð[i] rúnaR þe[ssaR]. 
»Men Bruse, Åsbjörns son, ristade dessa runor.» 

Inskriften är här återgiven efter runverkets läsning som den citeras i Peterson (1994: 
238). Runan inom hakparentes är däremot supplerad efter Celsius, som undersökte 
inskriften 1724 (Fm 60:1:236). I runtextdatabasen återges verbet som fa[þi] med 
hänvisning till Liljegren (1833 nr 1067) som har läsningen faþi. Detta kan dock vara 
en rekonstruktion, jfr att det demonstrativa pronomenet efter runaR hos Liljegren 
uppträder i den oväntade formen þina! – Enligt Samnordisk runtextdatabas återfinns 
ordet rúnaR även i en annan del av inskriften: [...-...l]f runaR sun lina "stin þina 
etc. Sammanhanget talar dock emot att det skulle röra sig detta ord. En möjlighet är 
att …lfrunaR370 i stället motsvarar gen. av ett kvinnonamn Álfrún, vilket dock hittills 
bara är känt som fingerat namn (fvn. Álfrún, se Lind 1905–15:16). 

Hs 11 Högs kyrka, Norra Hälsinglands domsagas tingslag  
Runsten, granit  B:1 Pr 2?  Slut Separat sl. + Frist. 
| þiR markaþu : runa : aluiR * ak | bratr :  
ÞæiR markaðu rúnaR, AlvéR ok Brandr. 
»De ristade runor, Alver och Brand.» 

Hs 14 Malsta, Backa by, Rogsta sn, Norra Hälsinglands domsagas tingslag  
Runsten, granit  B:1 Fp, Pr 1–2 Annan Separat slinga 
| hrumunt hikiulfa sun faþi runaR þisaR :   
Hrómundr Hé-Gylfa sun fáði rúnaR þessaR.  
»Romund, Hä-Gylves son, ristade dessa runor.» 

Hs 16 Delsbo kyrka, Norra Hälsinglands domsagas tingslag  
Runsten, granit  B:1 Rak?  Slut Huvudsl.? + Separat sl. 
| …[ !rkaþi stin | þin...]   
... [ma]rkaði stæin þenn[a]. 
»... ristade denna sten.» 

Av stenen återstår i dag endast ett fragment. Ytterligare delar av inskriften är dock 
kända bl.a. genom en avbildning av N. R. Brocman och J. E. Rhen 1763 (i Fe 23 taf. 
XVII) och genom en anonym teckning (i: Förteckning öfver Delsbo Sockens Forn-
minnen för Witterhets Historie och Antikvitets Acad. 1865, ATA, se Figur 27). I 
Samnordisk runtextdatabas antas inskriften sluta med […!rkaþi stin], men det verkar 
troligare att inskriften skall läsas i följande ordning (med det inom [ ] supplerat efter 
teckningen från 1865): 

...untr : krib!i[sun : risti : -]...ruþur hanaR !i[auaRiu : aikil...aþi : 
|…!rkaþi stin | þin...] 
...-undr, Grípis371 sunn, ræisti ... [b]róður hennaR … [ma]rkaði stæin þenn[a]. 

                                                      
370 I den nuvarande uppmålningen är den inledande l-runan markerad och den behöver alltså 
inte suppleras efter äldre källor. 
371 På teckningen från 1865 återges den andra runföljden som kribisun och den sista nu be-
varade runan har inte haft någon bistav till vänster (egen granskning den 27 juli 2006, se även 
fotografi i Åhlén 1994:45 fig. 15). Runan kan alltså inte ha varit a och tolkningen Gripi/ 



 412 

»Anund(?) (el. …-mund), Gripes son, reste … hennes broder … ristade 
denna sten.» 

Denna läsordning sammanfaller med den som tidigare har hävdats av Stephens 
(1878:8). På Brocmans och Rehns teckning finns dessutom ytterligare ett litet stycke 
med runorna …£kuin…, som av runformerna att döma bör ha tillhört Hs 16.372 Var 
denna text har haft sin plats i inskriften kan inte avgöras. I förteckningen från 1865 
föreslås att runorna […aþi :] kan vara resterna av verbet fáði och samma uppfattning 
möter hos Stephens (1878:8), som har presenterat en djärv supplering av inskriftens 
slut: »AIKIL (han f)AÞI (auk maR)KAÞI STIN ÞINI […] AIKIL (= EGIL) (he 
faw)ED (= prepared) EKE MARKT (inscribed) STONE THIS».373 Att ordet har varit 
[f]aþi är givetvis inte omöjlig och stenen har i så fall ha burit två signaturer, men 
man kan också tänka sig många andra suppleringar av denna runföljd. 

Hs 21 Jättendals kyrka, Jättendals sn, Norra Hälsinglands domsagas tingslag  
Runsten, granit (FMR)  B:1 Rak  Slut Huvudsl. + I korset 
[k]unburka faþ[i stin þina | in kuþa]  
Gunnborga fáði stæin þenna, hin góða. 
»Gunnborga den goda(?) ristade denna sten.» 

Beträffande tolkningsproblem i ristarformeln se avsnitt 8.2.2. 

                                                                                                                             
Græipi som anförs i NRL (med hänvisning till runtextdatabasen) är alltså osannolik. Troligare 
är i stället att s-runan skall dubbelläsas och att det rör sig om gen. av en motsvarighet till fvn. 
Grípir, som dock endast finns belagt som fingerat namn (se Lind 1905–15:363). 
372 Runan n har ensidig bistav precis som på Hs 16, medan den andra runstenen från Delsbo 
kyrka (Hs 17†) verkar ha haft n-runor med dubbelsidig bistav (se Fe 23 taf. XVII). 
373 Troligen är det denna rekonstruerade text som ligger bakom återgivningen av ristarsignatu-
ren hos Johnsen (1968:57). Även Ebel (1963:33, 118) upptar ett belägg fáði från Delsbostenen 
efter Stephens och denna uppgift går igen hos Wessén (1969:17). 

Figur 27. Hs 16 Delsbo kyrka, Hälsingland. Efter anonym teckning från 1865 
(ATA). 
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Medelpad 

M 1 Nolby, Njurunda sn, Medelpads östra domsagas tingslag  
Runsten, granit  B:1 Pr 1  Slut Huvudslingan 
' in farþaihn markaþi  
En Farþegn markaði. 
»Och Fartegn ristade.» 

M 2 Svala, Njurunda sn, Medelpads östra domsagas tingslag  
Runsten, granit C/B:2 [Rak] Hela inskr.? Huvudslingan 
oskir barþi  
Ásgærðr/ÁsgæiRR barði. 
»Åsgärd/Åsger högg.» 

Enligt Hellbom (1979:20) utgör den bevarade delen av runstenen »blott en tredjedel 
av den ursprungliga» och han antar att »hela huvudristningen» saknas. Runorna står 
i ett rakt textband och att döma av stenens form och struktur har det ursprungligen 
haft samma horisontella riktning som i dag. Troligen är inskriften också bevarad i 
sin helhet. Ramlinjerna sträcker sig nämligen 4,5–6 cm till höger om den sista runan 
och slutar 6–10 cm före stenens kant. Före den första runan till vänster finns visser-
ligen en mindre skada, men det är svårt att tro att mer än en bit av ramlinjen här har 
försvunnit.374 Eftersom inget objekt verkar ha följt efter barði kan man nog utgå från 
att betydelsen är ’högg’ och att det rör sig om en ristarformel. Personnamnet bör 
med Larsson (2002:74 f.) i första hand tolkas som kvinnonamnet Ásgærðr, även om 
den traditionella tolkningen ÁsgæiRR (Brate 1925:128, Hellbom 1979:20, jfr 1994: 
19) väl inte helt kan uteslutas. De ortografiska skäl som anförs av Larsson (2002:74) 
talar dock för den förstnämnda tolkningen. Beträffande formeltypen se avsnitt 5.2. 
Ristningen är inte stilbestämd i runtextdatabasen, men bör räknas som Rak. 

M 4 Attmarby, Attmars sn, Medelpads västra domsagas tingslag  
Runsten, granit (FMR) B:2  Slut Separat slinga 
| …[na]þ£u stain þin[a]  
… [mark]aðu(?) stæin þenna. 
»… ristade(?) denna sten.» 

Hellbom (1994:25) återger den aktuella delen av inskriften som […]kaþu stain 
þina »[NN o. NN rista]de denna sten». Beträffande den första runföljden stämmer 
läsningen ganska väl överens med vad äldre undersökare har iakttagit i samma av-
snitt. Ekdahl läste …naþu (teckning 1829 i ATA, återgiven i Hellbom 1979:23), 
medan Sidenbladh (ms 1868:423) bara såg runorna …þu. Nyligen har dock Åhlén 
(2005:284) efter en undersökning 1999 hävdat en avvikande läsning: …i * stainþin. 
Vid första påseende ser det ut som om man skall läsa som Åhlén har gjort, men en 
närmare granskning (egen undersökning den 28 juli 2006) avslöjar en del tveksam-
heter. Av den första runan återstår större delen av en huvudstav, men till höger om 
denna finns spår som tyder på att runan skall uppfattas som þ. Särskilt den nedre 
delen av bistaven är ganska tydlig. För denna läsning talar också det stora avståndet 
(4 cm) mellan huvudstaven och det följande tecknet. Det senare utgörs av en kort 
diagonal linje, som lutar snett nedåt höger och som Åhlén tolkar som ett skiljetec-
                                                      
374 Egen granskning den 27 juli 2006. Jfr Sidenbladh ms 1868:406, som vid sin undersökning 
1868 har anmärkt: »Inskriptionen är ej i någon mon skadad af flagan framför Í, ty hon fanns 
före runorna, såsom tydligen ses av qvistarna till Í». 
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ken. Ytan nedanför den ristade linjen är dock skadad och man kan därför inte ute-
sluta att det ursprungligen har rört sig om en stavlös u-runa, som tidigare undersö-
kare har sett på denna plats.375 Efter den sista n-runan finns möjligen spår av bista-
ven till en a-runa, men eftersom dessa inte kan betraktas som säkra har runan supp-
lerats efter Ekdahl. 

M 7 Tuna kyrka, Medelpads västra domsagas tingslag  
Runsten, gråsten (FMR) B:1 ? Slut Huvudslingan 
5 hakun markaþi  
Hákon markaði. 
»Håkon ristade.» 

M 11 Högom, Selångers sn, Medelpads västra domsagas tingslag 
Runsten, gnejs el. diabas D:3 Rak?  Slut Huvudsl. + Separat sl. 
in arn auk auntr | bruþr hons  
En Arn ok Øyndr, brøðr hans. 
»Och Arn och Önd, hans bröder.» 

Om denna inskrift se 5.4 (not 116). 

M 13 Oxsta, Selångers sn, Medelpads västra domsagas tingslag  
Runsten, gnejs (FMR) B:3 ? Slut Fristående, h. sida 
|| […----------- !r]-naR  
... r[ú]naR(?). 
»... runor(?).» 

Stenen bär inskrift på två sidor. Runföljden på kanten av stenen uppfattar Hellbom 
(1994:49) som resterna av en ristarsignatur …--naR »[… N N högg] runorna». På 
Bureus’ tid fanns även den övre delen av stenen bevarad och han har på detta stycke 
angivit den nedre hälften av ytterligare 11 runor (se teckning i Fa 10:2, återgiven i 
Hellbom 1979:45). Sidenbladh (ms:349) läste 1868 !r£unaR. I dag återstår runorna 
naR, vilka förgås av den nedre delen av två stavar (egen granskning 28 juli 2006). 
Den första av dess lutar tydligt åt vänster, vilket gör det mindre tilltalande att tolka 
den som huvudstaven i en u-runa. Samtidigt är det inte ovanligt att runorna på de 
medelpadska runstenarna är bakåtlutade, varför en sådan läsning inte kan uteslutas. 
Ordet kan alltså ha varit rúnaR, men skadorna tillåter också genitivformen av ett 
kvinnonamn på -rún. 

M 16 Sköns kyrka, Medelpads östra domsagas tingslag  
Runsten, granit (FMR) B:3 Fp?  Okänt Separat slinga 
…| ti runa[R]  
…[rís]ti(?) rúnaR(?). 
»… ristade(?) runorna(?).» 
                                                      
375 Ett skiljetecken på denna plats är också oväntat med tanke på att sådana helt tycks saknas i 
inskriften. Visserligen har Åhlén antagit ett liknande skiljetecken efter runföljden austr tidi-
gare i inskriften. I detta fall lutar dock linjen snett nedåt vänster och den högra delen ansluter 
till en naturlig spricka som korsar runbandet. Omedelbart till höger om denna spricka finns en 
huvudstav som upptill delvis sammanfaller med sprickan och som gör tecknet till en a-runa. 
Denna läsning (som f.ö. också finns hos Ekdahl) påverkar dock inte den föreslagna tolkningen 
»for österut med Ingvar(?)», eftersom den aktuella a-runan också kan uppfattas som en 
inskottsvokal i en längre sekvens av konsonanter (austramiR = /austra meþr/). Om detta feno-
men i runinskrifterna se Källström 2002:11 ff.).  
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Den sista runan är numera täckt av cement och därför inte synlig (egen granskning 
den 28 juli 2006). Den har supplerats efter Hellbom (1979:53). Det är inte möjligt att 
avgöra om inskriften har fortsatt efter runa[R]. Hellbom (1994:16) läser inskriften i 
sin helhet som biarn raiti … þur sin : kuþ hialbi ant hans … ti runaR. Det 
inledande namnet är dock förmodligen biari (motsvarande fvn. Bjari?) och bönen 
kan inte ha slutat med ant hans, eftersom det på sin höjd finns spår av fyra runor 
(salu?). Egentligen skulle det därefter vara naturligast att läsa runföljden tiruna[R], 
som kanske därför inte har tillhört en ristarformel utan återger ett personnamn i gen. 
Man skulle här kunna överväga ett kvinnonamn *Týrún eller *Tí(ð)rún, men något 
sådant finns inte belagt. 

M 17† Sköns kyrka, Medelpads östra domsagas tingslag  
Runsten B:3 ? Slut Fristående, v. sida 
|| [...i : run--]  
... rún[aR](?). 
»... runor(?).» 

På kanten av stenen skall enligt en teckning av Anders Celsius 1724 (återgiven i 
Hellbom 1979:55) ha funnits runorna …i : run--, vilka Hellbom (ibid.) tolkar som 
»[NN ristad]e run[orna]». Tyvärr går det inte att avgöra om inskriften har haft någon 
fortsättning efter dessa runor. Olof Celsius har i augusti 1724 läst runföljden på 
samma sätt, men utan skiljetecken efter i-runan (Fm 60:1:239). 

Jämtland 

J RS1928;66 Frösön, Frösö sn, Jämtlands västra domsagas tingslag  
Runsten, granit (FMR)  B:1 Pr 3  Slut Huvudsl. + Fristående 
| triun rai[s]t a|uk tsain runoR þisaR  
Triúnn(?) ræist ok Stæinn rúnaR þessaR. 
»Tryn ristade – och Sten – dessa runor.» 

Norge 

Bohuslän 

Bo Boije4 Skee kyrkogård, Vätte hd  
Runsten, glimmerskiffer  C:4 – Hela inskr. »Huvudslingan»  

Inskriften har Nordén (1937:148 f.) tolkat som en ristarformel där två personer 
»Folke och Kilfihr» uppger att de »runristade stenstycket». Enligt Nordén förekom-
mer verbet fá två gånger i inskriften, dels förkortat till en f-runa, dels fullt utskrivet 
som fai$þ( £u? uþ?), där a-runan har formen A. Nordén förutsätter att inskriftens h-
runan svarar mot h och att s återger A som på Istabystenen (DR 359). Denna kombi-
nation är annars okänd och av runtypologiska skäl egentligen omöjlig (se Loman 
1965:53 f.). Det troligaste är i stället att h återger A och s står för s. Nordéns läsning 
av inskriften är inte heller helt korrekt och av det antagna verbet finns inte mer än 
runorna fa-- (egen granskning den 13 mars 2007). 
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Bo Peterson1992 Hoga, Stala sn, Orusts östra hd 
Runsten, gnejs  A:3  Hela inskr. »Huvudslingan»  
iiauRi * am * tainþoniarbmu(ln *  
…(s)tæin(?) þann… 
»…denna sten(?)…» 

Mot den av Peterson (1992:100) föreslagna läsningen och tolkningen av inskriften – 
hauR i am [s]tain wân iar â mu(la HôR (IôR) í Ám stæin vann hér á múla »HôR 
(IôR) i Åm utförde stenen här på mulen» – kan man rikta två invändningar av grafisk 
art. Den antagna w-runan är av formen att döma snarast ett þ och runorna o och É 
som translittereras â borde inte ha samma ljudvärde. Rimligare är i stället att den se-
nare svarar mot b. Tyvärr leder detta inte till någon begriplig text, men det kan näm-
nas att konstruktionen stæin þann har en motsvarighet på den norska Tustenen 
(N 228), som uppvisar en del andra likheter med Hogastenen. 

Buskerud 

N A231 Klekken, Haug sn, Buskerud fylke  
Runsten, sandsten B:3 – Okänt Fristående, v. sida 
|| ...-r * þesar * þa es han for £a...  
...[rúna]R(?) þessaR, þá es hann fór ... 
»...dessa runor(?), när han for...» 

Läsningen efter Knirk 1987:199 f. Den ovan anförda delen av inskriften har sin plats 
på kanten av stenen (ibid. fig. 5). Av inskriften på framsidan återstår runorna: 
...!æins * sonar | skula : sonar * …-æins sunaR, Skúla sunaR, vilket enligt Knirk 
(1987:200) bör uppfattas som resterna av »X. (in the genitive), son of [Þorst]einn, 
son of Skúli». Knirk (1987:201) menar att inskriftens o-runa (Í) tyder på att inskrif-
ten inte är tidigare än den andra hälften av 1000-talet, men att den mycket väl kan 
härröra från 1100-talet. 

Vestfold  
N 140 Valby, Tjølling sn, Vestfold fylke   
Runsten, granit C:1  Hela inskr. »Huvudslingan»  
auarþR faþi --lR  
(H)ávarðr fáði ... 
»Håvard ristade ...» 

Runföljden auarþR borde också kunna återge ett ÁvarðR. Motsvarigheter till ett så-
dant namn finns sporadiskt belagt i svenska och danska medeltidskällor (se SMP 1: 
203, DGP 1:1624). – Angående tolkningen av runföljden --lR se ovan avsnitt 8.2.2. 

Telemark 
N 160 Fyresdal, Skeistenen, Moland sn, Telemark fylke   
Runsten, granit B:1 Rak  Början + Slut Huvudslingan 
x þorolr x rit x | sa skal x raþa x ru--!r ... || þorolr storols…  
ÞórulfR ræit. Sá skal ráða rú[na]R ... ÞórulfR Stórulfss[un]. 
»Torolv ristade. Den skall tyda runorna ... Torolv Storulvsson.» 
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Läsningen är baserad på en undersökning av Liestøl i augusti 1963 (material i Rune-
arkivet, Oslo). Enligt Liestøl är Olsens uppfattning av B-sidans inskrift (i NIyR 2: 
234 ff.) felaktig och han menar att runorna »sikkert står for det fullstendige navnet 
på Torolv: Torolv Storolvsson» (brev till Arne Mjåland den 3 maj 1981 i Rune-
arkivet). 

N 162 Veum, Veum sn, Telemark fylke   
Runsten, granit C:3 Rak  Hela inskr. Huvudslingan 
knubr x reist "x stein "x þena "x sunr !* þorleis !* sunr ...  
GnúpR ræist(?) stæin þenna, sunR Þórlæifs, sun(a)R ... 
»Gnup ristade(?) denna sten, son till Torlev, … son.» 

Beträffande tolkningen av runföljden reist se ovan avsnitt 4.2.2. Efter det sista sunr 
finns enligt NIyR (2:242) spår av 5–6 runor, som bör ha utgjorts av ett namn i geni-
tiv. Inskriften kan följaktligen bara ha bestått av en ristar- eller resarformel. 

N 163 Skafså, Skafså sn, Telemark fylke  
Runsten, sandsten  B:1 Rak  Slut Huvudslingan 
| koþmontr x rist x runar x þesar £auk x þeir x onlo"tr mrs--  
Guðmundr ræist rúnaR þessaR, ok þæiR Ôndóttr m(ø)rs[ki](?). 
»Gudmund ristade dessa runor, han och Andott mörske(?).» 

Angående tolkningen av den avslutande runföljden se avsnitt 8.2.2. 

Vest-Agder 
N 213 Skollevoll, Vanse sn, Vest-Agder fylke  
Runsten, granit  B:1 Rak  Slut Huvudslingan 
: skokr : b[arþi]  
SkógR barði. 
»Skog högg.» 

De sista fyra runorna är supplerade efter läsning av Wegner 1639. 

Rogaland 
N 223 Njærheim I, Nærbø sn, Rogaland fylke   
Stenkors, glimmerskiffer B:3 Rak  Slut? Huvudslingan 
[x in 5 ulfrikr 5 …]  
En UlfríkR … 
»Och Ulvrik…» 

Några fragment av det länge försvunna stenkorset återfanns 2001 (Nordby 2002:23 
f.), men beträffande större delen av inskriften är vi fortfarande hänvisade till Weg-
ners teckning från 1639 (återgiven i NIyR 3:145). Olsen anser (i NIyR 3:146) att in-
skriften har slutat med runföljden in 5 ulfrikr 5 srkþukrk, vilket han antar svarar mot 
en ristarsignatur En Ulfrekr sorgþungr g(erði)376 »Men Ulvrek sorgtung gjorde (ste-
nen, eller korset)». Denna läsning och tolkning upptas av Sanness Johnsen (1968: 
189) med modifieringen att hon uppfattar sorgþungr som ett binamn och inte som en 
apposition till ristarnamnet, vilket Olsen räknar med. Som jag har redogjort för i ett 
annat sammanhang (Källström 2004:31 f.) kan Olsens läsordning ifrågasättas och 
                                                      
376 Den sista runan k uppfattar Olsen (ibid.) som en förkortning för gerði. 
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man bör även räkna med att inskriften har varit defekt. Runtexten har enligt Weg-
ners teckning varit uppdelad på två rader, där den högra har avslutats med x in 5 
ulfrikr 5 …. Detta kan givetvis ha varit början på en ristarsignatur och en ristare Ulf-
ríkR finns troligen belagd på ett annat norskt stenkors (N 237†, se nedan). 

N 230 Reve, Bore sn, Rogaland fylke  
Sänke, täljsten C:1 – Hela inskr. »Huvudslingan»  
arnktil : kita : rit : runar 
auktktil kkk(ar : iit-runa-  
Arnkætill Gædda/Kætta ræit rúnaR . 
»Arnkättil Gädda/Kätta ristade runorna.» 

Angående tolkningen av binamnet kita se ovan avsnitt 8.2.2. – Inskriften i B-raden, 
som står ovanför den första raden och med mindre runor, har tolkats som en dålig 
kopia av denna och antas ha utförts av en annan ristare.377 

N 237† Sele, Bore sn, Rogaland fylke   
Stenkors B:2 Rak  Annan Huvudslingan 
[ulf--k- : -iu]  
Ulf[rí]k[R] [h]ió. 
»Ulvrik högg.» 

Inskriften är i huvudsak känd genom en teckning av Wegner 1639 (återgiven i NIyR 
3:194). Korset har varit ristat på två sidor och i slutet av inskriften på framsidan har 
Olsen (i NIyR 3:197) restituerat en runföljd ulf(r)[i]k(r) : *iu Ulfrekr hjó »Ulvrek 
hugg». Av denna text kan man på teckningen endast läsa ulf--k- : -iu, men den av 
Olsen föreslagna rekonstruktionen förefaller ändå mycket sannolik. Signaturen är 
avskild från den föregående texten som Olsen (ibid.) har tolkat som en resarformel 
(»On reiste denne sten efter …, sin ’måg’») med »en besynderlig figur som ikke har 
likhet med noget av runeskriftens tegn». Troligen har detta tecken som Olsen också 
antyder haft till uppgift att markera gränsen mellan minnesinskriften och ristarfor-
meln. 
N 238† Skjæveland, Høiland sn, Rogaland fylke  
Runsten(?) A?:3 – Början? »Huvudslingan»  
[…kt ru--r atsar * u- * --lrseb(arþ)au- * su-… | aktsiuiaþ]  
…[ræ]ist(?) rú[na]R(?) [þe]ssaR(?) … 
»… ristade(?) dessa(?) runor(?) …» 

Inskriften är endast känd genom en teckning av Wegner 1639 (se avbildning i NIyR 
3:198) och runorna skall ha stått i två rader utan ramlinjer. I den första har Olsen 
(ibid.) antagit ett [ra]i(s)trun(a)r(þ)isar [re]ist rúnar þessar »ristet disse runer». 
Trots att texten är starkt restituerad är det inte omöjligt att förslaget har träffat det 
rätta (se även 4.1.2). 

                                                      
377 Denne ristare har dessutom före runföljden runa- tillfogat en Í-runa, som delvis står 
ovanför raden. Eftersom denna runa inte kan vara kopierad från raden under är det osäkert om 
den skall translittereras med o eller b. 
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Hordaland 

N 271 Gjerde kirke, Gjerde sn, Hordaland fylke  
Runsten A:1 Rak  Hela inskr.  Huvudslingan 
+ arlantr : ris"t : runar : þisa!r | + aftir : alui : faþur £+  
Erlændr ræist rúnaR þessaR æftiR Ôlvi, faður (sinn). 
»Erland ristade dessa runor efter Ölve, (sin) fader.» 

Nord-Trøndelag 

N 519 Ystines, Skrivarberget, Stjørdal sn, Nord-Trøndelag fylke   
Runhäll B:1 – Slut  Huvudslingan 
| ... [biaurn£u]... x ristu x runar : þisar  
… Biôrnu[lfR] rístu rúnaR þessaR. 
»… [och] Björnulv ristade dessa runor.» 

Inskriften finns en lodrät bergvägg kallad »Skrivarberget» och från samma bergvägg 
är ytterligare fem runinskrifter kända (N 520–524). Den här aktuella inskriften be-
står av två lodräta rader och återges av Olsen (i NIyR 5:91) på följande sätt (här 
något förenklat): 

A. biaurn(u)[lfr] x ristu x ru(n)ar : þisar 
B. rutsm(a)urkum : uisa : birt(a)t 

Texten bygger dels på Liestøls läsning 1956, dels på äldre uppteckningar och är 
dessutom något restituerad. Olsen anmärker att det i början av båda raderna kan ha 
försvunnit runor på grund av flagring, men väljer ändå att tolka inskriften som full-
ständig.378 Den oväntade pluralformen rístu efter namnet Bjôrnulfr visar dock att 
ristarnamnen måste ha varit minst två. Olsen (i NIyR 5:93) menar att inskriften har 
börjat med en numera helt försvunnen runföljd (N 520), som han rekonstruerar på 
följande sätt: (b)irkr(a)u[k þai]r. Den fullständiga ristarformeln skall alltså enligt 
Olsen (ibid.) ha lytt: Bergr ok þeir Bjôrnulfr ristu rúnar þessar »Berg og Bjørnulv 
ristet disse runer». Olsens lösning förefaller inte särskilt övertygande. N 520 har 
enligt äldre avbildningar av L. D. Klüwer och O. Rygh (se NIyR 5:82 ff. fig. 1–3, 6–
7) bestått av en vågrät rad och runorna skall delvis ha skurit över huvudstaven på 
den första r-runan i B-raden i N 519. Det verkar därför mycket osannolikt att de 
skulle ha ristats samtidigt med de två lodräta raderna. I stället är det rimligare att den 
har tillkommit i samband med de övriga vågräta raderna på hällen, vilka av runfor-
merna att döma förmodligen är medeltida. Förmodligen har de två lodräta raderna 
ursprungligen börjat längre ner på berget, vilket också antyds av en av Klüwers 
teckningar (se NIyR 5:83 fig. 2). Vi kan därför utgå från att det första ristarnamnet i 
N 519 är förlorat. Dessutom kan man ifrågasätta Olsens läsordning. Den rad som 
han kallar B står till vänster om den med ristarformeln och är dessutom ristad med 
betydligt större runor. Olsen (i NIyR 5:90) menar dock att A-linjen skall läsas före 
B-linjen »skjønt venstre-linjen tør antas å være skrevet  først». Detta låter ytterst 
märkligt, men har uppenbarligen sin grund i Olsens tolkning av innehållet i B-raden 
längre fram i artikeln. Med utgångspunkt från runornas storlek och radens placering 

                                                      
378 I Samnordisk runtextdatabas återges däremot inskriften med lakuner: ... [biaurn(u)]... x 
ristu x ru(n)(a)r : þisar ¶ ... [rutsm](a)urkum : uisa : birt (a)t.  
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på skriftytan är det dock betydligt sannolikare att vänsterraden innehåller inskriftens 
början.379 

Trondheim 

N A187 = N 830 Folkebibliotekstomta, Trondheim    
Djurhuvud, trä  C:1 – Hela inskr. »Huvudslingan» 
þurkair !ra!is"t  
ÞórgæiRR ræist. 
»Torger ristade.» 

Enligt Hagland (ms) sträcker sig den arkeologiska dateringen av fyndkontexten »frå 
slutten av 900-talet til midten av 1000-talet». 

N A283 = N 831 Folkebibliotekstomta, Trondheim  
Benstycke  B?:1 – Början »Huvudslingan» 
"s£a : risti sa at sumarlakan tak hr£u...   
Sá(?) rísti sá át(?) sumarlangan dag ... 
»Han ristade som åt(?) under en sommarlång dag …» 

Läsningen efter runtextdatabasen. Benet bär inskrift på två sidor. Flera olika läs-
nings- och tolkningsalternativ ges av Hagland (ms). Tolkningen av framsidan ovan 
ansluter till ett förslag av Vésteinn Ólason (i Knirk 1986:8). Inskriften på baksidan 
lyder: uksiauitame och har ännu inte har fått någon tillfredsställande förklaring. – 
Fyndkontexten dateras arkeologiskt »frå slutten av 900-talet til midten av 1000-talet» 
(Hagland ms).  
 

 
Figur 28. Det runristade trästycket N A294 = N 828 från Trondheim. Skala 1:3. 
Teckning Jan Ragnar Hagland (Runearkivet, Oslo). 

N A294 = N 828 Folkebibliotekstomta, Trondheim 
Trästycke  C:1 – Hela inskr. »Huvudslingan» 
x [3]:2 [1]:4 [3]:1 [3]:5 : [3]:5 [2]:3 [2]:5 [1]:1 [2]:3 !: [-]:1 [-]:1 dvs. x £u!l!f!r : !r!i"s"t!i !: -- 
UlfR rísti… 
»Ulv ristade…» 

Läsningen efter runtextdatabasen och tolkningen efter Hagland (ms). Inskriften be-
står av kvistrunor, där endast den övre delen är bevarad, vilket gör att man endast 
kan avgöra runans placering inom ätten (se Figur 28). Enligt Hagland slutar inskrif-
ten »i god avstand frå brotkanten i enden av trestykket». De två sista tecknen borde om 
inskriften är fullständig tolkas som ett objekt till verbet rísta och kan endast motsvara f, 

                                                      
379 Ännu en ristarformel finns i samma häll (N 523), men har i runtextdatabasen uppfattats 
som medeltida. 
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h eller t eller kombinationer av dessa tecken. Med utgångspunkt från de få säkra exem-
plen på begreppsrunor ligger det nära till hands att gissa på ff eller tt. Det senare alter-
nativet skulle eventuellt kunna få stöd av den bekanta strofen i Sigrdrífumál 6: Sigrúnar 
þú skalt kunna … ok rísta á hialti hiôrs … ok nefna tysvar Tý »Segerrunor skall du 
kunna … och rista på svärdets hjalt … och nämna två gånger Tyr». – Fyndkontexten 
dateras arkeologiskt »frå slutten av 900-talet til midt på 1000-talet» (Hagland ms). 

Brittiska öarna 

Orkney 

Br Or17 Little Isegarth, Sanday, Orkney   
Runsten B:3 – Okänt »Huvudslingan», kant 
x in : osk£a-- : r...  
En Ás-... r[æist](?) ... 
»Och Ås-... ristade(?) ...» 

Läsningen efter Barnes & Page 2006:203 f. Eftersom så lite av inskriften återstår går 
det varken att fastställa personnamnet eller om det verkligen rör sig om en ristar-
signatur (se diskussion i Barnes & Page 2006:204 f.).380 

England 

Br E13 St Albans (I), England 
Djurben C:1 – Början? –  
A: ...-þ : þu : uur : uur | risti 
B: runaR : tr... 
… rísti rúnaR ... 
»… ristade runorna …» 

Läsningen efter Barnes & Page 2006:324 ff. Den runföljd som föregår ordet risti på 
A-sidan tycks utgöras av någon sorts lönnskrift för ristarens namn och Barnes & 
Page (2006:326 f.) har föreslagit en skrivning för (fvn.) Þórr. Tolkningen verkar 
dock ganska osäker och jag har därför lämnat runföljden utan översättning. 

Isle of Man 

Br Olsen;183 Andreas (I), Isle of Man  
Stenkors, skiffer  B:1 – Slut Huvudslingan, kant  
: in : kautr : kar[þ]i : sunr : biarnar f!r£a : £k£u!l!i [:]  
En Gautr gærði, sunR BiarnaR frá Kolli. 
»Och Gaut gjorde, son till Björn från Coll.» 

                                                      
380 Beträffande Br Or8 Birsay II och Br Or18 Skaill diskuterar Barnes & Page (2006:178, 
208) om dessa skulle kunna innehålla ristarformler med preteritumformen ræist. I båda fallen 
verkar det dock betydligt troligare att det rör sig om verbet ræisa och det är också den 
tolkning som författarna själva tycks föredra (jfr Barnes & Page 2006:343). Sländtrissan Br 
Or3 antas bära en ristarformel (fvn. …r reist rúnar), men eftersom dateringen är osäker (se 
Barnes & Page 2006:160) har den inte här tagits med i den vikingatida korpusen. 
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Läsning efter Page (1983:140). Holman (1996:101) läser den tredje runföljden som 
kir(þ)i. 

Br Olsen;191B Braddan (III), Isle of Man  
Stenkors, skiffer B:3 – Slut? Huvudslingan, kant  
[: in :] 2þ[urbiaurn : ...]  
En Þórbiôrn ... 
»Och Torbjörn ...» 

Läsningen efter Page (1983:140). Olsen (1954:191) har endast runorna (in :) þ(u)…, 
men nämner (ibid.) att en fortsättning rbiaurn sunr finns dokumenterad hos ett par 
tidigare undersökare. Han antar därför att slutet har varit »“Thorbiorn, son [of N.N. 
made this cross]”, – (rather than “carved the runes”)». En liknande uppfattning finns 
hos Holman (1996:118). 

Br Olsen;194 Onchan, Isle of Man   
Stenkors, skiffer  B/C:1 – Annan? Fristående, baksidan 
|| þuriþ x raist x rune... x  
Þúríðr ræist rúniR. 
»Turid ristade runorna.» 

Läsningen efter Page (1983:141). Olsen (1954:199) återger det sista ordet som 
runer. Korset bär flera inskrifter och läsordningen mellan dessa kan diskuteras (se 
ovan avsnitt 5.3). 

Br Olsen;199 German (I), St John, German, Isle of Man  
Stenkors, skiffer  B:1 – Okänt »Huvudslingan», kant 
in o"s!r£u2þ!r : raist : runar : þsar x  
En Ásrøðr ræist rúnaR þessaR. 
»Och Åsröd ristade dessa runor.» 

Läsningen efter Page 1983:140. Den antydda lakunen i början av texten har dock här 
uteslutits. Ristarformeln står längst ned på kanten av korset. Efter det kryssformiga 
skiljetecknet finns spår av ytterligare runor. Enligt Olsen (1954:200) är detta 
resterna av den egentliga inskriften och han antar att signaturen har placerats 
nedanför denna. 

Br Olsen;205B Maughold (IV), Isle of Man   
Stenkors, skiffer B:1 – Slut Fristående, baksidan 
|| arni : risti : runar : þisar  
Arni rísti rúnaR þessaR. 
»Arne ristade dessa runor.» 

Läsningen efter Page 1983:141. Korset bär inskrift på två sidor och ristarsignaturen 
är placerad på baksidan. Delar av inskriften, bl.a. ristarsignaturen, har senare 
imiterats av en annan hand (Holman 1996:158 med hänvisn.). 

Br Olsen;208B, Kirk Michael (II), Michael, Isle of Man  
Stenkors, skiffer  B:1 – Slut Huvudsl. + Separat sl. 
: kaut x || kirþi : þano : auk | ala : i maun x  
Gautr gærði þenna ok alla í Môn. 
»Gaut gjorde detta (kors) och alla på Man.» 
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Läsningen efter Page (1983:140). Inskriften står på den högra kanten och fortsätter 
på baksidan av korset. Signaturen föregås av runföljden brukuin, där vissa forskare 
(t.ex. Olsen 1954:209, Johnsen 1968:240) har valt att avskilja de sista runorna in och 
tolka dem som konj. en. Mot en sådan läsning talar frånvaron av skiljetecken, som 
annars förekommer regelbundet i inskriften. Page (1983:136) låter signaturen börja 
med personnamnet kaut. 

Br Olsen;218B Kirk Michael (VII), Michael, Isle of Man   
Stenkors, skiffer A/B:3 – Slut? Fristående, kant 
... runar ...  
... rúnaR(?) ... 
»... runor(?) ...» 

Den svårt skadade inskriften finns på kanten på det fragmentariska stenkorset och 
har av Olsen (1954:218) lästs som runar. Holman (1996:148) finner denna läsning 
rimlig, men kan inte bekräfta den på grund av ristningens dåliga kondition. Fotogra-
fiet hos Johnsen (1968 pl. XXX, nr 101) ger ingen klar ledning i frågan, även om en 
läsning runar där åtminstone framstår som möjlig. 

Br NOR1992;6A Braddan (VI), Isle of Man 
Fragment, skiffer A/B:3 – Okänt Okänt 
...---r--nr * kirþi * l...  
... gærði ... 
»... gjorde ...» 

Page (1992:6) har inga uppgifter om vilken typ av monument det kan röra sig om, 
utan omnämner fyndet som »a fragment of slate with the remains of a runic in-
scription cut along the edge». Beträffande tolkningen skriver han (ibid.) att inskrif-
ten uppenbarligen skall tolkas som »a maker’s signature with a personal name en-
ding in -nr or a patronymic in -sunr and the verb gerði ’made’» och jämför med sig-
naturerna på Kirk Michael II och Maughold V. Efter verbet följer enligt Pages läs-
ning en l-runa (utelämnad i runtextdatabasen), som rimligtvis skall tolkas som 
resterna av ett objekt. Eventuellt kan man gissa på ordet l[íkstæin] (ack.) (jfr lik + 
tinn på Br Page1998;21 Maughold V), vilket kan tyda på att fragmentet har tillhört 
en gravhäll. 

Irland 

IR 3 Beginish, Co. Kerry   
Överliggare till dörr, sten  B:2 – Slut »Huvudslingan» 
-mu-u--- risti …  
… rísti … 

»... ristade ...» 

Det namn som har föregått verbet rísti kan inte rekonstrueras med säkerhet. För ett 
par förslag se Barnes, Hagland & Page (1997:56). Efter risti verkar ha följt ett 
objekt och Johnsen (1968:220) läser här !r£u£n…. Barnes, Hagland & Page (1997:57 
f.) medger att ordet kan ha varit (fvn.) rúnar, men anser inte att de bevarade spåren 
direkt stödjer en sådan läsning. De överväger därför om rísti kan ha stått utan objekt. 
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Övriga 
X LtRR1987;248 Daugmale, Lettland 
Föremål, kalksten  C:3 – Okänt Huvudslingan  
...- 5 runar ÷ þesar 6 o-... [eller:] 6 o-...- ÷ runar 5 þesar   
...rúnaR þessaR ... [eller:] Ó- ... rúnaR þessaR. 
»...dessa runor ...» [eller:] »O- ... dessa runor.» 

Eftersom inskriften är fragmentarisk är det osäkert i vilken ordning den skall läsas. I 
runtextdatabasen antas att o kan återge prep. á ’på’, vilket dock verkar mindre troligt 
på grund av frånvaron av skiljetecken efter denna runa.  

X ByNT1984;32 Porto Leone, Pireus, Grekland (Bysans)   
Lejonstaty, marmor  B:3 – Början? Huvudslingan, h. sida
  
...ar þisar x  
... [rún]aR þessaR. 
»... dessa runor.» 

De aktuella runorna ser ut att inleda inskriften på lejonets högersida, men har av de 
flesta undersökare förts till inskriftens slut och antagits utgöra slutet av en ristarsig-
natur (se t.ex. Brate 1914:33, 44). Det är dock inte omöjligt att runorna faktiskt skall 
läsas först och att det rör sig om resterna av en uppmaning till läsaren: [Ráð þú 
rún]aR þessaR »Tyd du dessa runor» eller liknande.  
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Bilaga 2: Ristarnamn 

Denna sammanställning av ristarnamn utgår från de ristare som finns omnämnda i 
inskrifter med en ristarformel av typ B eller C och som har förts till de säkra grupp-
erna (grupp 1–2). Siffrorna efter vissa namn hänvisar till olika namnbärare i Axelson 
(1993). 

 
Ditematiska namn 
 
3 bärare: 
Gunnarr U 226   
Gunnarr U 422  Ej hos Axelson 1993 
Gunnarr Ög N288   
Þórðr  DR 264   
Þórðr  DR 99   
Þórðr U 919   
 
2 bärare: 
AlríkR Vg 119   
AlríkR U 654   
[A]rnfastr/[Æ]rnfastr Sm 148†   
Ær(i)nfastr  U 41 m.fl.  
GunnlæifR Sö 159   
GunnlæifR (2)  Sö 162  Samsignerad ristning 
Hávarðr  Vg 181   
HávarðR/ÁvarðR N 140  
Þórbiôrn (skald) U 29 m.fl.   
Þórbiôrn U 379 m.fl.  
Æsbiôrn Sö 213 m.fl.   
Æsbiôrn (2) U 947  
 
1 bärare 
Aldviðr G 276   
AlvéR  Hs 11  Samsignerad ristning 
Ámundi Sö 215† m.fl.  
Anundr Ög 186   
Arbiôrn  U 652 m.fl.  
Ásgærðr/ÁsgæiRR M 2  
Ásgautr (Þunni?) Sm 1  
Ásmundr (Kára sunn) Gs 11 m.fl.   
Ásrøðr  Br Olsen;199  
Auðbiôrn U 692   
Auðmundr U 598 m.fl.  
Auðvaldr G 200   
ÁvæiRR DR 190 m.fl.   
BiarnulfR N 519   
Bótbiôrn  G 136† Samsignerad ristning 
Fastþegn U 1139   
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FastulfR U 170† Identisk med Fasti på U 171? 
GæiRlæifR  G 203  Samsignerad ristning 
GæiRniútr  G 113   
GæiRviðr  G 203  Samsignerad ristning 
GormR DR 4   
GrímulfR  Ög 8  Samsignerad ristning 
Guðfastr  U 1054 m.fl.  
Guðmundr  N 163  Samsignerad ristning 
Gunnborga Hs 21   
Hægviðr Sö 219   
HæriaRR  U 1144 m.fl. Samsignerad ristning 
Hákon M 7   
Hlífstæinn U 767 m.fl.   
Hró(ð)mundr  Hs 14   
Hróðbiôrn  G 203  Samsignerad ristning 
IngulfR U 929 m.fl.  
Lík(n)biôrn U 1095 m.fl.   
Lík(n)ræifR G 113   
Næsbiôrn  Sö 356  Samsignerad ristning 
ÓlæifR U 145 m.fl.  
RáðþialfR  G 113  Samsignerad ristning 
Sigmundr  Sö 162  Samsignerad ristning 
Stæinkæll Sö 54   
Þórfastr U 599 m.fl.  
Þórgautr U 308 m.fl.  
Þórkæll  Ög 81 m.fl.  
ÞórlæifR  G 343  Samsignerad ristning 
ÞórulfR N 160   
Þúríð Br Olsen;194   
Uddvarr(?) Öl 43  Förleden i namnet defekt: …tuar 
Ulfkæll U 479   
UlfríkR N 237†   
Viðbiôrn  U 524   
Vígmarr  U 1142  Samsignerad ristning 
Æinarr  G 276  Samsignerad ristning 
ÆiríkR U 1165   
ÆsgæiRR Sö 333  Tidigare: Äskil (1) 
Æskæll  U 778   
ØyríkR U 887   
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Monotematiska namn 
 
4–6 bärare 
Svæinn (1) U 247 m.fl.  
Svæinn (2) U 284  Det är inte omöjligt att denne ristare 

egentligen är identisk med Sven 1 
Svæinn (3) U 505   
Svæinn (4) U 45   
Svæinn (4) U 913  Tveksamt om det rör sig om en 

ristarsignatur. Ristaren är 
förmodligen inte identisk med 
ristaren av U 45 

Svæinn (5)  U 1149 m.fl. Samsignerad ristning 
 
4 bärare 
Kætill (2) U 97†   
Kætill (3) U 334   
Kætill  Sö 46  Samsignerad ristning 
Kætill  U 1104  Samsignerad ristning 
 
3 bärare 
Brandr  U 1067   
Brandr  Hs 11  Samsignerad ristning 
Brandr Öl 28   
UlfR  Öl ATA4064/60A   
UlfR Sö 347  
UlfR U 161   
 
2 bärare 
Balli U 647 m.fl.  
Balli hinn rauði Vs 24 m.fl.  
Biôrn ? U 993  Samsignerad ristning? Osäkert om 

det rör sig om medristare 
Biôrn Sö Fv1954;20   
Skammhals (1) Sö 323†   
Skammhals (2) Sö 40   
Stæinn  J RS1928;66  Samsignerad ristning 
Stæinn U 376  Namnet även felaktigt tolkat som 

Svæinn. 
Tófi  Sö 356  Samsignerad ristning 
Tófi DR AUD1996;274   
Þialfi  U 1052  Samsignerad ristning 
Þialfi  U 948  Samsignerad ristning 
ÞóriR (Trani) U 1143   
ÞóriR Sö 35   
ØpiR (2) Sö 11  
ØpiR U 23 m. fl.   
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1 bärare 
Arni Br Olsen;205B   
Brúni Sö 178   
Brúsi Hs 10   
DagR(?) Ög 43   
Dan  G 136† Samsignerad ristning 
Drósbói  U 216   
Farþegn M 1   
Fasti  U 171  Identisk med FastulfR på U 170? 
Fastr U 163   
Fiðr  Sö 139  Samsignerad ristning 
Fótr U 167   
Fundinn Vg 180   
Gautr Br Olsen;183   
GrímR U 951   
(Guða-)Skæggi/Skakki/ 
Skagi 

Sm 144   

Halfburinn Sö 195   
Halfdan Sö 270   
Hialli  Vg 59  Samsignerad ristning 
HialmR  Vg 59  Samsignerad ristning 
Kiúli U 1040   
KulR  U 1117   
Libbi/Lippi  G 276  Samsignerad ristning 
Liðsvaldr(?)  U 734   
Litli Vs 20 m.fl.  
Lófi Ög 64   
Manni/Máni  U 1007   
Nasi/Næsi  U 1104  Samsignerad ristning 
ÓfæigR  U 669†  Samsignerad ristning 
Ôndóttr  N 163  Samsignerad ristning 
Órøkia  U 948  Samsignerad ristning 
Óþvaginn U 1102†   
Rauðr  U 619   
S(v)artr DR 370   
Siggi Vs 5  
SkógR N 213   
Snari U 44   
Sóti DR 209   
Styfialdr(?) Sö 374   
Suni U 353   
Svæini DR 404   
þulR (þuliR) Sö 82, U 519   
Tíðkumi  U 733†   
Tóki DR 212   
Triúnn  J RS1928;66  Samsignerad ristning 
UddR (Valdinga)  G 136† Samsignerad ristning 
VíkingR  Ög 8  Samsignerad ristning 
Víseti  U Fv1946;258   
Vræiðr  Vs 13   
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Lösföremål: 
 
Ditematiska namn 
Arnkætill (Gædda) N 230  
Bótfúss G 225   
ÞórgæiRR N A187 =N 830  
Værmundr U Fv1912;8   
Víbiôrn Hs 7   
  
Monotematiska namn 
Auði G 390  
UlfR N A294 = N 828  
Saxi DR AUD1997;264  
 
 
  
 
 
 



 430 

Bilaga 3: Personnamn knutna till  
Ingvarståget 

Ett antal namn är för defekta för att kunna inkluderas i materialet. Hit hör ...ur--!r- 
Sö 105 (i SöR:76 tolkat som Þórbærn), u--r Sö 277 (borde återges som …u-…r), 
…!alui Sö 281 (vanligtvis tolkat som kvinnonamn, se Otterbjörk 1983:38 f.), [sabi] 
U 439† (i UR tolkat som Sæbiôrn). 381 

I några fall går det inte att avgöra om skrivningen avser ett mans- eller kvinno-
namn: mes : kia Myskia Sö 173 (se NRL art. Myskia med hänvisn.), þurfriþ 
Þórfríðr/Þórfreðr Ög 105. Namnet [þurkarþr] på U 439† har hittills tolkats som 
kvinnonamnet Þórgærðr, men egentligen kan inte alternativet Þórgarðr helt uteslu-
tas. Belägget hulmk… på U 837 återger säkert ett sammansatt namn, men om detta 
har varit mansnamn eller kvinnonamn går inte att avgöra.  

 
Mansnamn (antal namnbärare inom parentes) 
Monotematiska namn  Ditematiska namn 
bildade till 
substantiv 

bildade till 
adjektiv 

avledningar och 
hypokorismer 

 

Andvéttr (2) BlæikR Blesia Anundr (2) 
Banki/Baggi DiarfRa Gauti Ásgautr 
Biôrn Kárra Hugi Bergviðr 
Halfdan Ósníkinn kitia BiarnlaugR 
Klintr(?) ÓtamR Manni/Máni Biúrstæinn 
OrmR  Skarði GæiRhvatr 
SkarfR  Spiúti Gunnarr 
Stæinn  Þialfi GunnlæifR 
Svæinn  Tosti GunnulfR 
UlfR (4)   Gunnvaldr 
   Gunnvið 
   Haraldr 
   Holmstæinn (2) 
   Holmviðr 
   HróðgæiRR 
   HróðlæifR 
   Ingvarr 
   Þórgísl 
   ÞórgrímR 
   Þórstæinn (2) 
   Øystæinn 
   Øyvindr 
10 5 9 22 
a Samma person belagd två gånger. 

                                                      
381 Mats G. Larsson (2002:91) föreslår att namnet på Sö 277 har varit Æimundr är fullt möjligt 
ur paleografisk synvinkel.  
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Kvinnonamn 
Monotematiska   Ditematiska 
Bildade till 
substantiv 

Bildade till 
adjektiv 

Avledningar och 
hypokorismer 

 

– Hælga Gulla Alfhildr 
  Tóla GæiRví 
   Hlíføy 
   Holmlaug 
   Hærlæif  
   Ingiborg 
   Þórgærðr 
– 1 2 7 
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Index 

 

Detta index är uppställt efter länder i följande ordning: Danmark, Sverige, Norge 
samt Brittiska öarna. Därefter följer inskrifter från övriga länder. Under Sverige 
redovisas landskapen i alfabetisk ordning. Bohuslän står först under Norge. Indexet 
ger inga referenser till tabeller eller till inskrifter i Bilaga 2. 

 
 

Danmark 
 
DR 4 · 141, 334 
DR 6 · 77, 139, 167, 

184, 189, 334 
DR 26 · 141, 142, 218, 

232, 235, 246, 290, 
292, 303, 335 

DR 29 · 218 
DR 34 · 218 
DR 37 · 141, 166, 253, 

335 
DR 40 · 96, 290 
DR 42 · 251, 290 
DR 48 · 143 
DR 58 · 34, 237, 243 
DR 66 · 334 
DR 68 · 241 
DR 73 · 252 
DR 74 · 143 
DR 81 · 230 
DR 85† · 77, 139, 214, 

335 
DR 91 · 34, 88, 237, 243 
DR 98 · 241 
DR 99 · 34, 335 
DR 105 · 122, 129, 134, 

335 
DR 107 · 238, 243 
DR 108 · 34, 237, 243 
DR 109 · 241 

DR 111 · 128 
DR 117 · 88 
DR 119 · 154, 336 
DR 125 · 231, 240 
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