
Läby vad
Väster om Uppsala invid Hågaån ligger den plats som 
kallas Läby vad. Här har ursprungligen stått två runstenar 
varav den ena finns kvar på ursprunglig plats. Inskriften är 
från 1000-talet och omtalar ett brobyge. Delar av 
broanläggningen finns kvar än idag.

Runor 

 
Translitterering 

 
Normalisering 
Iarl ok Karl ok Igulbiorn letu retta stæina þessa ok gærva bro 
þessa æftiR Iofur, faður sinn. 

Översättning 
Jarl och Karl och Igulbjörn lät resa dessa stenar och göra denna 
bro efter Jovur sin fader.

Publicerad: Upplands runinskrifter nr 904.

Platsen var förr mycket sank och kallades Dyängen. På 1860-talet 
dränerades området och då blev också den stenlagda vägbank 
synlig som idag tydligt sträcker sig norrut från stenen över 
åkrarna. Den undersöktes arkeologiskt 1901-1902 av Rutger 
Sernander, Rolf Arpi och Oskar Almgren. Det är denna anläggning 
som kallas bro i inskriften. Bro kan i runsvenskan betyda såväl 
'fribro', 'vägbank' som 'iordningställt vadställe'. Förleden i namnet 
Läby går tillbaka på en fornsvenskt ord ladha som här sannolikt 
betyder '(av jord, grus, sten uppkastad) vägbank'. På en 
runristning i Upplands Väsby förekommer också ordet ladbro. 
Läby kan förstås som 'byn vid vägbanken (bron)'. Man måste 
dock komma ihåg att bron kan ha byggts till och förbättrats i flera 
omgångar. Det i inskriften nämnda brobygget behöver inte vara 
det första. Både de äldsta delarna av bron och namnet Läby kan 
därför vara betydligt äldre än runstenen.

Enligt Peder Svarts krönika passerade Gustav Vasa Läby vad när 
han i juni 1521 flydde undan ärkebiskopens ryttare. Mitt på 
stenvadet, som är det ord krönikan använder för bron, blev 
Gustav påriden så att både han och hans häst ramlade ned i 
vattnet. Han lyckades emellertid ta sig upp och undkom sina 
förföljare. Om berättelsen är sann visar den att "bron" vid denna 
tid fortfarande användes. Genom ett missförstånd fick 
järnvägsstationen i Läby bro några kilometer österut namnet Läby 
vad, och i närheten av den har också ett minnesmärke rests över 
den i krönikan omtalade händelsen.

I inskriften sägs att bröderna låtit resa stenar, alltså mer än en 
sten. Ytterligare en sten som säkerligen ingått i monument är den 
som hittades i källarmuren vid Håmö gård. Inskriften är 
densamma som på stenen som står kvar vid Läby vad men med 
tillägg av en bön. Denna andra sten är mycket skadad men har en 
ovanlig bildframställning mitt på ristningsytan. Den finns numera 
utställd i Humanisthuset vid Umeå universitet.

Ingen av de båda runstenarna är signerade men de kan med stor 
säkerhet hänföras till Åsmund Kåresson som utfört ett flertal 
ristningar i Uppland och Gästrikland. Karaktäristiskt för hans 
stavning är att han inte upprepar en runa om ett ord slutar på 
samma runa som nästföljade ord börjar med. Han använder också 
den s.k. åsrunan (o-runan) för nasalerat a. Ytterligare en 
Åsmundsristning finns bara 500 meter nordväst om Läby vad. 

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

Till Uppland 

VÄLJ RUNSTEN: 

6Välj en länk

VÄLJ LANDSKAP: 

6Välj en länk

Foto: Iwar Andersson 

 

Utgrävningen av bron 1902
Foto: Oscar Almgren

 

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

Eniro.se 
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