
Fläckebo hembygdsgård

Att kvinnor låtit resa runstenar är ganska vanligt. Inte lika 
ofta har runstenar ristats till minne av mödrar, döttrar och 
hustrur. På svenskt område finns bara ett tjugotal stenar 
resta över hustrur. En av dem finns vid hembygdsgården i 
Fläckebo halvannan mil väster om Sala. I inskriften som är 
från 1000-talet får Holmgöts hustru Odendisa ett ståtligt 
eftermäle i bokstavsrimmad form som står poesin nära. 
Runor

 
Translitterering 

 
Normalisering 
Boandi goðr Holmgautr let ræisa æftiR Oðindisu, kunu sina. 
KumbR hifrøya til Hasvimyra æigi bætri, þan byi raðr. Rauð-BalliR 
risti runiR þessaR. SigmundaR vaR [Oðindisa] systiR goð. 

Översättning 
Gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) efter Odendisa sin hustru. 
Det kommer icke till Hassmyra en bättre husfru som råder för 
gården. Rödballe ristade dessa runor. Till Sigmund var Odendisa 
en god syster. 

Publicerad: Västmanlands runinskrifter nr 24. 

Odendisa är ett helt unikt namn. Andra personnamn som 
innehåller gudanamnet Oden verkar heller inte förekomma. 
Sannolikt har Holmgöts hustru hetat Disa men kallats Odendisa, 
kanske som en markering av att hon var trogen den gamla 
religionen i en tid då religionsskiftet börjat göra sig gällande. Det 
ord som översatts med husfru, hifrøya, är för övrigt inte känt. I 
gotiskan finns dock en manlig motsvarighet med betydelsen 
'husbonde'. Förleden hi betyder 'hushåll, familj'. Efterled frøya 
sammanhänger med det nutida fru. Ordet by betyder här gård. 

Holmgöt förekommer bara i ytterligare en runinskrift och är helt 
okänt i medeltida källor. Både förleden Holm- och efterleden -göt 
är dock vanliga i personnamn. Sigmund är däremot ett ganska 
vanligt namn med ett tiotal belägg i vikingatida runinskrifter. 

Hassmyra ligger nordöst om kyrkan. I den runföljd som utgör 
ortnamnet finns spår av felhuggningar. Dessa är inte uppmålade 
på bilden. Runforskaren Sven B.F. Jansson antar att ristare först 
huggit hasm, vilket han ändrat till hasum, och därefter skjutit in i-
runan mellan u och m. Ristaren Rödballe kallar sig i en annan 
västmanländsk ristning för Balle den röde. Röd syftar här 
säkerligen på hårets eller skäggets färg. Ristaren identifieras 
oftast med den Balle som utfört ett stort antal ristningar i 
Södermanland och Uppland. Rundjuret med sin långa hals och 
slingfältningen är typiska drag hos honom. Likaså förekommer 
vers ganska ofta hos Balle. Stavningen av vissa ord i de 
västmanländska inskrifterna gör dock att några forskare menar 
att Rödballe och Balle inte är samma person. 

VÄLJ RUNSTEN: 

6Välj en länk

VÄLJ LANDSKAP: 

6Välj en länk

Foto: Bengt A Lundberg

 

Så hittar du dit:
Klicka på länken nedan till 
Eniros karttjänst.

Eniro.se 
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Runstensfest den 11 juni 1900 anordnad av Fläckebo 
husbondeförening. Stående bredvid stenen föreningens ordförande 
Hans Oscar Thorvall.
Foto: Erik Brate

 
Stenen omnämns redan 1667 av kyrkoherden Matthias Muræus. 
Den stod då vid Kaplansvreten på den högsta backen emot 
Fläckebosjön strax nedanför kyrkan. Enligt Muræus föll stenen 
ofta omkull och fick resas på nytt. Bara femton år senare kunde 
befallningsmannen Hans Spaak meddela att den brutits sönder i 
två delar. Flera runforskare granskade den under 1700- och 1800
-talet. Den lagades och restes dock först år 1900, vilket firades 
med en runstensfest anordnad av Fläckebo husbondeförening, där 
bl.a. den från Västmanland bördige runologen Erik Brate talade. 
Enligt festreportaget i Sala Allehanda hade närmare 200 personer 
slutit upp. 

Se även:  
Översätta runor - Om translitterering, normalisering och 
översättning av runor.  
FMIS Fornsök - Läs med om denna runsten i Fornsök.  

Till Västmanland och Närke 
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