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Förord

Runstenarnas inskrifter är våra viktigaste skriftliga källor från vikingatiden, den brytningstid då Norden kristnades och den tid som föregick bildandet av Sverige. Inskrifterna ger oss kunskap om språkets utveckling men
också, tillsammans med bildframställningarna på runmonumenten, en aning om en för oss i övrigt okänd föreställningsvärld som traderades muntligt.
Vi har hittills inte haft någon ingående och systematisk kunskap om hur snabbt de i sten inhuggna runinskrifterna bryts ned och förstörs. De flesta runstenarna
har behandlats mycket styvmoderligt under sin tusenåriga historia. Ett stort antal har slagits sönder för att
användas som byggnadssten i medeltida kyrkor, i broar
och husgrunder. I en del fall har hela stenen lagts in i
kyrkans grund eller i bron utan att komma till skada.
Miljön för de runstenar som står kvar på ursprunglig
plats har också förändrats på olika sätt. Ibland står de
farligt nära starkt trafikerade vägar, ibland har deras
placering blivit alltmer perifer och deras bevarande hotas
av att stora delar av kulturlandskapet håller på att växa
igen. De en gång iögonfallande, med starka färger imålade ristningarna, har dolts av lavar och annan växtlighet, och ristningsytorna har delvis vittrat sönder. Först
under det förra seklet började man vårda runmonu-

menten mera systematiskt. I vissa fall skyddades de genom att flyttas inomhus.
I det här häftet visar vi att runmonumenten är goda
indikatorer på såväl miljöförändringar som nedbrytning
av stenmaterial. Eftersom åtskilliga på ett unikt sätt har
dokumenterats i text och bild sedan 1600-talet, utgör de
även internationellt sett ett unikt material som belyser
förändringarna i miljön och den långsiktiga nedbrytningen av stenmaterial.
Undersökningen påbörjades under programmet för
Luftföroreningar och kulturmiljö i slutet av 1980-talet
med stöd av dåvarande institutionschefen Ulf Lindborg.
Projektet har under arbetets gång förändrats, och tyngdpunkten ligger nu på dokumentation och jämförelse med
tillståndet vid tidigare dokumentationstillfällen.
Vid bearbetningen av manuset och överföringen till
programmet PageMaker, skanning och preparering av
foton samt vid den slutliga publiceringen har stöd getts
av Informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet –
Gunnel Friberg, Torgny Litzell, Tina Hedh-Gallant och
Alice Sunnebäck.
Stockholm i juni 2001
Författarna
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Runstensvittring

Sammanfattning
Det finns få kulturobjekt som har dokumenterats väl under lång tid och därför är lämpliga indikatorer för att
kvantifiera nedbrytning och vittring. Därför använder
man vanligen indirekta metoder för att beräkna vittringshastigheter, t.ex. genom att exponera sten- eller metallplattor i olika miljöer under ett antal år. Detta förfaringssätt ger oss emellertid inte något mått på det långsiktiga
vittringsförlopp som pågått under decennier och sekler.
Emellertid kan runmonument utnyttjas för att kvantifiera
vittringen under närmare 1000 år. Majoriteten av Sveriges runstenar tillverkades och restes under 1000-talet
e.Kr. Många svårdefinierade faktorer påverkar runmonumenten, inte minst mänsklig påverkan. Vi vill här visa
hur man genom systematiskt urval kan skaffa sig en god
bild av hur vittringen påverkat runstenarna under de senaste dryga 900 åren.
Redan Johannes Bureus började före år 1600 dokumentera runstenarna och deras inskrifter och slingor i
avritningar och beskrivningar, som i många fall direkt
eller indirekt anger status och skador. Hans första sammanställning publicerades redan 1599, alltså för drygt
400 år sedan (Bureus 1599). Dokumentation har sedan
fortsatt under följande århundraden. Från slutet av 1800talet har fotodokumentation tillkommit. För vår undersökning ställde vi upp ett antal kriterier, som gör en jämförande analys av vittringen möjlig. Dessa kriterier är:
• Runinskriftens tillkomst är relativt väl (± 50 år) fixerad i tiden.
• Runinskrifterna bör ha ungefär samma ålder, och
helst vara från 1000-talet e.Kr.
• Ristningarna bör enbart ha skadats genom naturlig
vittring (och ej genom mänsklig påverkan).
• De bör stå på ursprunglig plats.
• Runinskriften bör omfatta minst 50 runor.
• Ristningarna väljes efter materialtyp, och omfattar
minst fyra exemplar av respektive granit, gnejs, sandsten och kalksten.
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Vi har undersökt 22 olika runmonument. Av dem har sju
bestått av gnejs, fem vardera av granit, sandsten respektive kalksten. Undersökningsmaterialet är spritt över hela
södra hälften av Sverige, dock med tyngdpunkten, 10
monument, i Mälarlandskapen. Resultatet kan sammanfattas sålunda: Av de 22 runmonumenten är 17 resta stenar. Av dessa är 7 direkt skadade av människor. Endast 5
av de 17 stenarna är kvar på ursprunglig plats. Första
dokumentationstillfället för monumenten är i genomsnitt
år 1740. Av de undersökta monumenten är alla, utom två
kalkstenar, vikingatida. Vid det första dokumentationstillfället var medelvärdet intakta runor i procent för
respektive granit, gnejs, sandsten och kalksten 93, 84, 98
respektive 96. Vid senaste dokumentationstillfället, cirka
1995, var 83, 64, 76 respektive 69% av runorna intakta
för dessa materialtyper. Detta visar att graniterna i det
långa loppet är motståndskraftigast. Gnejserna förefaller
ömtåligast, men orsaken till detta är att de utsatts för
mänsklig skadegörelse. Sandstenar och kalkstenar är avsevärt ömtåligare än graniter. Detta överensstämmer
med våra tidigare empiriska kunskaper. Dessutom ser vi
att vittringen accelererar med tiden. Vid en viss tidpunkt
når vi en brytpunkt, varefter den fysikaliska nedbrytningen accelererar påtagligt, med ökande materialförlust
som följd. Denna brytpunkt nås snabbare för sand- och
kalksten än för granit. Orsaken är att de förra är starkt
anisotropa med påtaglig lagring, som underlättar och
påskyndar nedbrytningen. Den mera homogena graniten
uppvisar ej denna svaghet. Detta vittringsförlopp gör det
viktigt att följa utvecklingen för de ur kulturarvs- och
forskningssynpunkt viktigaste runmonumenten, så att
motåtgärder kan sättas in senast när brytpunkten nås.

Bevarandeskäl
De äldsta svenska runstenarna med inskrifter med det 24typiga runalfabetet, vikingatidens runstenar med det 16typiga runalfabetet och de medeltida runristade gravmonumenten med de medeltida runorna är en viktig del
av vårt kulturarv, och tiohundratalets runstenar har med
rätta blivit en symbol för den expansiva vikingatiden.
Utanför Skandinavien förkroppsligar de ofta den nordiska vikingatiden. Runstenarnas inskrifter bildar ett omfattande skriftligt källmaterial som belyser vikingafärder
i öst och väst, men också förhållandena i det samhälle
som med tiden skulle bli Sverige. De berättar om det vardagliga värvet i hemlandet, om kristnandet och sociala
insatser i anslutning till det. De är också litterära dokument, som ibland ger en aning om den muntligt traderade
diktning som levde i det förhistoriska nordiska samhället.
De är i många fall också betydelsefulla bildkonstverk,
som ibland signerats av de runmästare som skapat dem. I
sin bildvärld är runstenarna genom sin ornamentik och
bildframställning ibland illustrationer av de myter som
vi t.ex. känner genom den isländska edda- och skaldediktningen.
Runmonumenten är också av stort vetenskapligt
värde, eftersom de jämte våra ortnamn är den äldsta källan till kunskap om det svenska språket och dess förhistoria från 200-talet e.Kr. och fram till fornsvenskan under
1200-talet. De är också genom sina texter och såsom arkeologiska monument viktiga vid studiet av det förhistoriska kulturlandskapet.
Det är därför viktigt att det skapas ekonomiska resurser och att kompetens byggs upp vid stenkonserveringsarbetet och att utvecklingsarbete bedrivs med stöd av
geologisk expertis för att bevara runmonumenten så att
båda nutidens människor och kommande generationer
får möjlighet att uppleva den del av det förflutna som de
utgör. Då förblir också ett viktigt källmaterial tillgängligt för språkhistorisk, arkeologisk och konsthistorisk
forskning.

Bakgrund
Utställningen ”Luftangrepp” 1987 var en väckarklocka
som visade att den fysiska nedbrytningen av kulturföremål är ett påtagligt problem i vårt land. Vi vet nu att
t.ex. stenföremål ute i naturen bryts ned ganska snabbt
och vi börjar också förstå orsakerna till detta. Långt tidigare visste man dock att stenföremål förstördes. De flesta
av Gotlands bildstenar med bildframställningar har tagits om hand och flyttats inomhus, främst under vårt århundrade. Huvudskälet till detta var museernas ökande
utställningsverksamhet, men också en strävan att skydda
stenmaterialet från vittring (t.ex. Lindqvist 1941-42;
Nylén och Lamm 1987). Många runstenar har av bevarandeskäl flyttats inomhus, t.ex. Möjbro, Malsta och

Turinge. Många andra stenar finns nu inne i museer och
kyrkor. Redan på 1600-talet visste man att runristningar
kunde förstöras när de stod olämpligt utomhus, och att de
kunde skyddas med övertäckning (Zachrisson 1998;
Gustavson 1995). Redan fornforskare som Johannes
Bureus, Johan Hadorph och Olof Celsius var därför troligen medvetna om nedbrytningen av materialet utomhus
på grund av klimatet. I flera fall har det under 1900-talet
uppstått en dragkamp om vissa runstenars framtida placering, där lokala intressen velat ha runstenen kvar på
sin nuvarande plats, medan centrala myndigheter önskat
flytta in stenen i något museum. Exempel på detta är de
av oss här undersökta stenarna i Vismarlöv och Nävelsjö. I dessa fall har den lokala opinionen segrat och stenen har blivit kvar på sin plats. Sedan 1932 (Gustawsson
1941) har RAÄ haft ett underhållsprogram för runstenar
som successivt byggts ut. Det omfattar resning, lagning,
rengöring och imålning av stenarna. Den årliga omfattningen av detta har varit 10-70 stenar, under de senaste
decennierna 50-70 stenar.
Någon enhetlig kunskap om skadesituationen och
skadornas orsaker har emellertid ej funnits vad beträffar
Sveriges runstenar. Efter Runverkets genomförda dokumentation och upprättade register (Åhlén 1996; Bylund
och Åhlén 1992; Löfvendahl och Åhlén 1996) föreligger
sådan dokumentation. Detta register är sedan årsskiftet
1995/96 komplett (Åhlén 1996) och har utvärderats
(Magnusson 1996). Det omfattar närmare 1000 mer eller
mindre kompletta runristningar, såväl stenar som block
och hällar. Registret är översiktligt och har dokumenterats med en speciell registrant (appendix 2). Även om det
statistiska bakgrundsbruset är stort, förefaller exponeringsgrad, placering nära väg och ristningsytans orientering vara viktiga vittringsfaktorer (Magnusson 1996).
Bergarten spelar mycket stor roll; granit och kvartsit är
mest motståndskraftiga, medan sandsten, kalksten och
skiffer är vittringskänsliga. Den genomförda dokumentationen ger emellertid inte en helt uttömmande bild av den
tidigare skadeutvecklingen och dess orsaker samt den
nuvarande nedbrytningshastigheten.
Att kvantifiera nedbrytningen av kulturföremål i sten
och andra material under längre perioder är förknippat
med stora svårigheter. Detta beror på att t.ex. äldre stenföremål först efter 1850-talet i och med fotograferingsteknikens utveckling dokumenterats med den noggrannhet som krävs. Troligen finns dock även dokumentation i
form av avritningar, avgjutningar och avklappningar av
inskrifter som kunde vara användbar. Denna brist på dokumentation av naturlig nedbrytning har man ofta försökt avhjälpa med olika typer av stenexponering eller
genom att studera status av identisk ytbearbetning, som
varit placerad utom- och inomhus. Exponeringsstudier
under 2-8 år har genomförts i många fall (se Cooke och
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Gibbs 1993). Problemet med dessa undersökningar är att
de i stort sett bara kvantifierar en aspekt av vittringen,
nämligen den kemiska. Såväl biologisk som fysikalisk
vittring kommer inte igång förrän efter längre tidsrymder. Den biologiska, speciellt den makroskopiska koloniseringen av alger, lavar och mossor behöver ofta flera
decennier för att etableras. Den fysikaliska vittringen initieras av tidigare kemisk och biologisk vittring. Av denna
orsak sökte vi efter stenobjekt som dokumenterats väl sedan lång tid tillbaka, så att man kunde skapa sig en uppfattning om nedbrytningens hastighet och orsaker på
längre sikt. För detta ändamål fanns endast runstenar att
tillgå. Därför har 22 runristningar valts ut för att studeras
mera i detalj. Den stora fördelen med våra nästan tusenåriga runstenar i detta avseende är att många dokumenterades redan på 1600-talet. Denna dokumentation var
mycket noggrann. Förutom beskrivningen i ord ritades
vanligen hela ristningsytan av, varvid även skador på
stenytan markerades. Detta innebär att runstenarna är de
äldsta väl dokumenterade stenmonument vi har. De kan

därför hjälpa oss att klargöra vittringens förlopp och hastighet samt i många fall orsakerna till vittringen.

Projektbeskrivning
Förarbete

År 1987 konstituerades en arbetsgrupp bestående av Helmer Gustavson, Marit Åhlén, Bengt A. Lundberg och
Tord Andersson för att genomföra en fördjupad dokumentation av ett 20-tal runstenar. Detta urval baserades
på följande kriterier:
• Runristningarna uppvisar allvarliga och varierande
skador (med något undantag).
• Runristningarna representerar olika objektstyper – resta stenar, inmurade stenar, jordfasta block och hällar.
• Ristningarna representerar de vanligaste bergarterna.
• Runristningarna skall vara från olika områden i landet och representera olika miljöer.

Tabell 1. De 22 specialstuderade runristningarna från söder mot norr.

Run-

Plats

Socken

1

Typ Bergart
2

nummer

1

3

Forn-

Per- Beskriven
4

nummer

6

Skador

5

iod

(år)

DR 345

Simris k:a, Sk

Simris

2

RS

Kvartsit

V

1716

Ex, Sp

DR 264

Vismarlöv, Sk

Hyby

8

RS

Ådergnejs

V

1624(1627)

Min, Ex, Sp

Öl 18

Seby

Segerstad

31

RS

Kalksten

V

1634(ca 1670)

Mat

Öl 37

Lerkaka

Runsten

33

RS

Kalksten

V

1634(ca 1670)

Av, Mat

G 104:C Lye k:a

Lye

89:13

V

Kalksten

M

1863(1923)

Min

Sm 101

Nävelsjö

Lannaskede

17

RS

Gnejs

V

1829

Av, Min

Vg 190

Månstad

Gällstad

6

RS

Gnejsgranit

V

1905

Av, Miss

G S5

Hoburga

Fårö

22

H

Kalksten

M

1921(1932)

Ex, Sp

Ög 136

Röks k:a

Rök

1

RS

Granit

V

1664(1862)

Mat, Ex

Vg 55

Källbyås

Husaby

24

RS

Kalksten

V

1555(1669)

Mat, Min

Sö 56

Fyrby

Blacksta

28

B

Gnejs

V

1857

Sp

Sö 14

Gåsinge k:a

Gåsinge

101

RS

Sandsten

V

ca 1680

Av, Ex

U 58

Riksby

Bromma

58

H

Granit

V

1904

Ex, Sp

U 11

Hovgården

Adelsö

46

B

Granit

V

1676

Ex, Sp

Sö 278

Strängnäs domk:a Strängnäs

122

IV

Sandsten

V

ca 1700

Av, Ex

U 287

Vik

Hammarby

106

RS

Granodiorit

V

ca 1680

Ex, Sp

U 296

Skånela k:a

Skånela

112:2

IV

Sandsten

V

ca 1680

Ex

U 455

Näsby

Odensala

214

RS

Granit

V

1632

Sp

U 513

Rimbo k:a

Rimbo

61

IV

Gnejs

V

ca 1680

Bom, Sp

U 1149

Fleräng

Älvkarleby

144

RS

Sandsten

V

ca 1630(1690)

Av, Sp

Hs 10

Hälsingtuna k:a

Hälsingtuna

7

RS

Gnejs

V

Ca 1630(1700-tal) Sp, Min

Hs 21

Jättendals k:a

Jättendal

20

RS

Sedimentgnejs

V

Ca 1630

Ex, Sp, Bom

Nummer i Sveriges runinskrifter 2Nummer i fornminnesregistret 3RS – rest sten, V – på vägg, H – häll, IV – inmurad i vägg,

B – block (jordfast) 4V – Vikingatid, M – Medeltid 5Första skriftliga beskrivning; inom parentes första avritning om ej samtidig med första beskrivning 6Exfoliering, Spricka(or), Materialförlust, Avslagen, Mineralvittring, Missfärgning, Bomparti.
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Från början var det tänkt att en fotodokumentation vart
tredje till femte år med åtföljande utvärdering skulle vara
tillräcklig. Det blev dock så småningom uppenbart att en
fördjupad material- och skadebeskrivning samt en noggrann arkivaliegenomgång behövdes för att få fram
bästa möjliga underlag. Efter 1988 har vissa kompletteringar genomförts. Ett kriterium som tillkommit är att
tidigare dokumentation och den tidsperiod runristningen
varit känd skall inkluderas vid urvalet. Äldre foton tagna
under de senaste 100 åren, men framför allt många av de
teckningar som gjordes på 1600- och 1700-talen är så
noggranna att även skador kan urskiljas. Dessutom är
beskrivningen av runorna i många fall (t.ex. av Wimmer,
Brate, von Friesen och S.B.F. Jansson) så noggrann att
den kan jämföras med dagens. Några stenar har under
projektets gång avförts ur gruppen medan några andra
tillkommit. För närvarande ingår 22 runristningar i sten i
projektet (tabell 1). Under projektets gång har också bildregistrering och bildhantering utvecklats mycket snabbt.
När projektet startade kunde denna utveckling ej förutses. De moderna foton som tagits liksom en del av tidigare äldre foton men även teckningar i arkiv, främst hos
ATA, har tillsammans digitaliserats och lagts in på FotoCD. Var och en av de 22 runinskrifterna ligger på en egen
CD-skiva. Statusutvärdering och skador har genomförts
på två olika sätt. Dels har vi noga undersökt och tolkat
runorna och runslingan samt ev. figurutsmyckning. De
olika dokumentationstillfällena har noga studerats och
skadornas utbredning vid dessa olika tillfällen har registrerats. Vidare har vi studerat runstenen i sig själv (eller
runhällen eller det underlag ristningen huggits in i). Skadebilden har i de flesta fall markerats på ett underlagsfoto i svartvitt, där skadorna vid de olika dokumentationstillfällena registrerats med olika färger. På detta sätt kan
man följa skadeutvecklingen mellan dokumentationstillfällena.
I projektet har följande personer deltagit:
Marit Åhlén, Kunskapsavdelningen, RAÄ – urval av stenar, basregistrering.
Helmer Gustavson, Kunskapsavdelningen, RAÄ – urval
och organisation, utvärdering.
Bengt A. Lundberg, Infoavdelningen, RAÄ; fotodokumentation i fält, arkivgenomgång bilder, digitalisering.
Alice Sunnebäck, RAÄ – digitalisering, bildregistrering.
Rose-Marie Bjuhr, RAÄ – arkivgenomgång.
Runo Löfvendahl, AT-avdelningen, RAÄ – fördjupad dokumentation i fält, skadeutvärdering.
Arkivdata

En central del av projektet har bestått i lokalisering och
genomgång av arkivdata. Uppgifter om runristningarna
finns på ett flertal platser. Runverkets personal har samlat en stor del av befintligt textmaterial. Helt ovärderliga
har de olika landskapsutgåvorna i serien Sveriges run-

inskrifter varit. I dessa finns i allmänhet alla äldre källor
och referenser angivna liksom olika typer av bildåtergivningar (såväl teckningar som foton). Owes (1995)
runbibliografi ger alla referenser av runstenspublikationer under perioden 1880 till 1993. Bilder finns på
många håll. Den viktigaste bildsamlingen finns i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), där såväl äldre teckningar som fotografier samlats. De äldsta uppgifterna om
runinskrifterna från Johannes Bureus´ tid och framåt finns
tryckta i Rannsakningarna och Bautil. I spridda källor
finns noteringar och ibland teckningar eller foton fram
till vår tid. Foton förekommer från mitten av 1800-talet,
först som daguerrotypi, senare glasplåtar och de senaste
decennierna som konventionella foton av olika typer. De
allmänna beskrivningarna av runmonumenten och beskrivningarna av inskrifterna (”läsningarna”) har varit
mycket viktiga, då de i gynnsamma fall talar om exakt
vilka runtecken som är bevarade samt vilka skador de
kan ha. Föredömliga i fråga om dokumentation var den
danske språkforskaren Ludvig Wimmer samt svenskarna
Sven Söderberg, Erik Brate och, under senare tid, Sven B.
F. Jansson.
Många runstenar har genom åren fått så allvarliga
skador att de behövt lagas. Uppgifter om åtgärder är ofta
mycket knapphändiga eller saknas. Tidigare bestod
dessa insatser av hopfogning med järndubbar eller järnkrampor. Vidare fylldes sprickor och bortfallna partier i
med cement eller cementblandningar. Stenarna gjordes
ibland inte helt rena före imålning av runorna och
runslingorna, varför läsningen av runorna blev otillförlitlig. I samband med undersökning och dokumentation inför publiceringen av serieverket Sveriges runinskrifter
rengjordes, lagades och imålades runinskrifterna.
Konservering av stenarna har utförts de senaste 70
åren. Stenarna har gjorts rena från lavar, sönderfallande
partier har fästs ihop och sprickor fyllts igen. Sedan 1932
sker återkommande vård och tillsyn. Omfattningen de
senaste decennierna har varit drygt ett femtiotal runristningar årligen, vilket ger en omloppstid för hela beståndet på drygt 20 år. Detta program omfattar nu rengöring och lagning utförd av stenkonservator samt
imålning av runologerna från RAÄ. Dessa åtgärder har i
allmänhet dokumenterats kortfattat. Lagningar och hopfogning har dokumenterats sedan 1940-talet, främst av
Rolf Wibeck. Redan på 1930-talet dokumenterades rengöring och åtgärder dock i en del fall av Gillis Olson.
Inte minst av Sven B.F. Janssons dokumentation av runinskrifterna framgår även vilka åtgärder som vidtagits.
Sedan några år tillbaka har många runstenar i Sverige en
runfadder som ser till stenen, håller borta sly och högt
gräs samt borstar eller tvättar av stenen årligen (Snædal
och Åhlén 1992). Vid svårare skador eller åverkan på
runstenen, t.ex. klotter, rapporterar runfaddern till personal på RAÄ, som ser till att lämplig åtgärd sätts in. Trasiga eller avslagna stenar lagas av stenkonservator. Det
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kontinuerliga, av RAÄ bekostade underhållet var under
en period efter 1997 avbrutet på grund av medelsbrist,
men har nu kommit igång igen.

Fotodokumentation
Fotografen hade i stort sett fria händer att planera den
första fotoomgången i projektet, som blev modell för det
fortsatta arbetet. I slutet av 1980-talet var det digitala
bildmediet (som medger färgbeständighet) ännu för
ofullgånget för att användas praktiskt. Fotodokumentationen genomfördes därför på det för kulturmiljövården
konventionella sättet med svartvita tagningar samt färgbilder som komplement.
För att få en uppfattning om vilken fototeknik som
krävdes för bästa informationsinsamling gjordes försök
med tagningar i svartvitt på rullfilm 6x6 cm och bladfilm
9x12 cm. Med färg togs dia 24x36 mm, 6x6 cm och storformat 13x18 cm. Vissa tagningar på rullfilm med färgnegativ testades också. Den svartvita filmen processades
för högsta möjliga beständighet med dubbla fixerbad,
riklig sköljtid och selentoning. Resultatet av de första

färgfotograferingarna 1988-89 visade att högupplösande
rullfilm (100 ISO eller lägre ljuskänslighet) i de flesta fall
gav lika bra eller bättre resultat i fält än de större bladfilmerna. Lätthanterligheten och den tekniska förfiningen
hos rullfilmskamerorna (filmplanhållning, låg skakningsrisk, bättre optik) uppvägde den mindre filmytan i förhållande till storformatsutrustningen (Sinar P med Nikonoch Schneiderobjektiv). Även färgtagningarna med format 24x36 mm (småbild) tillfredställde höga tekniska
krav när fotograferingarna gjordes med stativ under bra
ljusförhållanden.
Ljussättning är av avgörande betydelse för denna typ
av dokumentation. Beroende på ljuset kan skador antingen döljas eller framställas som mycket dramatiska.
En idealisk men ofta ogenomförbar modell för jämförande fotograferingar är att varje tagning skall repeteras
under samma belysningsförhållanden. Så kan dagsljuset
ge en identisk belysning vid samma tid på året och dygnet, så att den verkliga skadebilden kan återges på ett
inbördes korrekt sätt. För att testa dagsljus (ristarens och
de tidiga runologernas belysning) införskaffades en ca
två kvadratmeter stor hopfällbar reflexskärm som kunde

Tabell 2. De 22 runristningarnas geografiska läge samt fototillfällen. (1Dessa objekt valdes först efter den första
fotoomgången, och har alltså ej fotodokumenterats vid första fototillfället.)

No.
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Runstens- Namn

Kartblad, Koordinater

nummer

ruta

Fotoom-

Fotoom-

gång 1

gång 2
94.08

1 DR 345

Simris k:a, Sk

2E,1b

61 57 17/14 06 33

1

2 DR 264

Vismarlöv, Sk

2C,2i

61 64 71/13 41 36

89.05/90.04 93.05

3 Öl 18

Segerstad, Öl

3G,9i

62 46 62/15 44 86

1

94.08
94.08

4 Öl 37

Lerkaka, Öl

4H,7b

62 88 28/15 55 35

1

5 G 104:C

Lye k:a, sydportal, Go

6I,1c

63 55 73/16 63 79

89.09

92.08

6 Sm 101

Nävelsjö, Sm

6E,3i

63 66 04/14 42 18

89.05

93.05

7 Vg 190

Månstadskulle, Vg

6D,7a

63 89 17/13 53 12

89.05

93.05
94.05

8 G S5

St. Hoburga, Go

7K,5a

64 29 52/17 01 06

1

9 Ög 136

Röks k:a, Ög

8E,2h

64 64 97/14 39 58

1

94.09

10 Vg 55

Källbyås, Vg

8D,7a

64 89 79/13 54 89

89.05

93.05/94.04

11 Sö 56

Fyrbyblocket, Sö

9G,7j

65 37 15/15 49 71

89.05/89.09 93.04

12 Sö 14

Gåsinge k:a, Sö

10H,0g

65 52 81/15 80 35

1

92.09

13 U 58

Riksbyhällen, Up

10I,6e

65 81 77/16 21 63

90.08

93.04

14 U 11

Hovgården, Adelsö, Up 10H,6j

65 83 45/15 98 35

90.05

92.08

15 Sö 278

Strängnäs domk:a, Sö

10H,6d

65 84 50/15 69 86

88.08

92.08

16 U 287

Vik, Hammarby, Up

11I,0e

66 03 92/16 20 42

89.02

91.07/94.04

17 U 296

Skånela k:a, Up

11I,1e

66 08 80/16 21 05

88.08

93.06

18 U 455

Näsby, Odensala, Up

11I,2c

66 14 33/16 12 45

1

94.04

19 U 513

Rimbo k:as ostvägg, Up 11I,5j

66 20 32/16 45 33

90.06

92.07

20 U 1149

Fleräng, Älvkarleby, Up 13H,5h

67 25 08/15 86 05

90.06

93.04

21 Hs 10

Hälsingtuna k:a, Hs

15H,9d

68 49 54/15 67 37

90.06

93.06

22 Hs 21

Jättendals k:a, Hs

16H,4f

68 74 26/15 76 24

90.06

93.06

Ristningsytan fotograferades i ett stycke på filmformat
6x6 cm. För att klargöra eventuella kvalitetsvinster (och
beroende på ristningarnas ytstorlek) gjordes även i några
fall tagningar upp till 13x18 cm. Belysning med måttlig
släpljuskaraktär eftersträvades för att få en god materialkänsla utan att detaljer doldes av skuggor. Dessutom togs
en eller flera delbilder av ristningsytan, där typiska skador fanns. Belysningen arrangerades på liknande sätt
som för helhetsbildstagningen. Slutligen kompletterades
materialet med dokumentation av stenens ohuggna ytor
samt med miljöbilder av stenen med den närmaste omgivningen.

fattningsvis kan konstateras att belysningsmetoderna behöver vidareutvecklas.
När den första fotograferingsomgången avslutats påbörjades en arkivsökning efter äldre fotografier, främst i
ATA. Det framkom då att några av objekten, exempelvis
U 58 Riksby och U 296 på Skånela kyrka var väl dokumenterade medan andra som Hs 21 Jättendals kyrka nästan helt saknade bilder. Närbilder saknades generellt;
äldre närbilder inom kulturmiljövården är sällsynta. Förfrågningar till andra museer, institutioner och intresserade privatpersoner gav inga ytterligare bilder av värde.
De bästa äldre bilderna förstorades till kopior i A 4-storlek för den vidare utvärderingen. I några fall gjordes
även delförstoringar av intressanta detaljytor.
För att göra materialet överblickbart upprättades
samlingspärmar för varje objekt, där all dokumentation
sammanställdes. Varje pärm omfattar en fotorapport av
svartvita negativ samt färgbilder med kontaktkopior. I
varje pärm finns dessutom svartvita monterade förstoringar och kopior av de äldre arkivbilderna.

Fotograferingsomgång 1, 1988-91

Fotograferingsomgång 2, 1992-94

Av tidsskäl planerades fotograferingarna efter lokalisering, med en nordlig och en sydlig runda. Problemet är
att det svenska klimatet sällan är så stabilt att lämplig
belysning, dvs. slöjat solljus från sidan, råder flera dagar
i sträck. Vid denna första fotograferingsomgång var stenarnas orientering i rummet dessutom okänd, vilket
ibland gav långa väntetider för att få lämpligt ljus. I
några fall, som Sö 56 Fyrbyblocket, visade sig dagsljuset
konstant ogynnsamt. I detta fall gjordes därför kompletterande nattfotografering med konstljus vid senare tillfälle. Även stenen DR 264 i Vismarlöv krävde två besök,
eftersom den är ristad på två sidor. Arbetet i fält avslutades med närbilder på skadorna inom delbildszonen med
specialanpassat ljus. För praktiskt arbete i fält ligger närgränsen omkring skala 1:1; mindre bildutsnitt visade sig
ha ett begränsat värde i förhållande till de tidsödande
arrangemang som dessa tagningar krävde. Där så var
möjligt fotograferades ett skalmått in i bilden. För att
återfinna dessa mycket små avsnitt noterades antingen en
positionsbeskrivning i rapporten eller också gjordes en
tydlig markering på de aktuella ytorna på stenen, varefter även dessa fotograferades. I vissa fall blev antalet tagningar betydande, t.ex. Hovgården och Riksbyhällen.
Ofta förändrades ljuset under arbetets gång, inte minst
när fotograferingarna tog flera timmar. Målsättningen
att arbeta under identiska dagljusförhållanden vid varje
tagning är därför orealistisk.
Kombinationen dagsljus och reflexskärm var endast
användbar i begränsad omfattning. Skärmen gav ofta en
för diffus belysning utan riktverkan. Skärmreflexen var
dessutom svår att få att räcka till stora ristningar. En annan nackdel utgjorde skärmens stora vindfång. Samman-

Sommaren 1992 påbörjades den andra fotograferingsomgången. Styrgruppen gjorde vissa ändringar i fotorutinerna, bl.a. skulle studioblixtar användas som komplement
till dagsljuset i gråväder och vid motljus. Ett objekt, U 52
Edeby, avfördes från listan medan ett antal nya, Ög 136
Rök, Öl 37 Lerkaka, Öl 18 Seby Segerstad, U 455 Näsby
Odensala, DR 345 Simris kyrka, Sö 14 Gåsinge kyrka
och G S5 Stora Hoburga på Fårö, kom till. Dessa sju
senare objekt fotograferades alltså för första gången under denna fotoomgång (tabell 2).
Till en början gjordes tagningar både i svartvitt och
färg, men f.o.m. 1994 användes bara färgfilm. Den digitala bildförvaringen på Foto-CD var då så väl utvecklad
att lagringen ansågs säkerställd (utnyttjandet av denna
teknik var en följd av ett annat luftföroreningsprojekt,
nämligen ”Digital bild”). Fotorutinen var i stort sett densamma och omfattade tagning av helhetsbilder på 6x6 cm
film samt när- och delbilder med 24x36 mm film. Helhetsbilderna digitaliserades med en upplösning av 72 Mb
(Foto-CD nivå 6) medan övriga tagningar planerades för
en upplösning av 24 Mb (Foto-CD nivå 5). För att ge en
autentisk färgglans på bilderna vid framtida granskning
och publicering fotograferades ett ”Kodak Neutral Test
Card” (gråkort) in på filmen med det aktuella ljuset. När
belysningen förändrades under arbetets gång upprepades
gråkorttagningen.
Omfotograferingen av hel- och delbilderna gav inga
påtagliga problem, men somliga närbilder visade sig
svåra att upprepa. Trots de detaljerade anvisningarna
från fotoomgång ett kunde det ibland vara svårt att återfinna exakt rätt avsnitt på ristningen och återskapa
ljussättningen. Antalet avbildade närområden minskades

styra och moderera solljuset. Ambitionen för fotografen
var att dokumentera samtliga stenytor med god kvalitet
samt i detalj återge själva ristningsytan. De svartvita tagningarna var de primära och färgbilderna ett komplement. Vid tagningarna fördes anteckningar för att kunna
repetera tagningarna vid senare tillfällen.
Fotograferingsrutin
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till ett minimum för varje sten eftersom utvärderingsarbetet annars skulle bli för tidsödande.
Kombinationen av ”bouncherblixt” och befintligt
dagsljus var fördelaktig; fotograferingarna vid den andra
omgången kunde alltid genomföras utan problem (utom
vid regn). Källbyåsstenens storlek krävde dock mycket
ljus. Populärt uttryckt fick bilderna, oavsett rådande
dagsljus, en karaktär av slöjat solljus från sidan. I de fall
dagsljuset var lämpligt utnyttjades detta i första hand.
Blixtarna krävde ett mobilt elverk med minst 1,5 kW
effekt samt små spänningsvariationer. Kameror med
korta synkroniseringstider var ett måste. Ljusbalansen
avstämdes med Polaroidtagningar.
För några objekt gjordes speciella arrangemang: För
U 287 Vik i Hammarby, utfördes en nattfotografering för
att kunna jämföras med ett fototillfälle med magnesiumblixt från 1936 av C.F. Claesson. Även Sö 56
Fyrby nattfotograferades på grund av dåliga ljusförhållanden dagtid. Vid Riksbyhällen, U 58, monterades ett
torn av aluminiumrör, som lutades utanför ristningsytan
mot den sluttande bergytan. Fotograferingen av Rökstenen, Ög 136, följde en speciell rutin med helbilder och
ett stort antal närbilder utvalda i samarbete med Helmer
Gustavson. Detta arbete tog två dagar i anspråk vid goda
yttre förhållanden.
Digital bildhantering

Mot slutet av den andra fotoomgången kom de digitala
hjälpmedlen in i projektet. Varje objekt lästes in på en
egen Foto-CD (inklusive säkerhetskopia) och registrerades i en bilddatabas. Det bästa bildresultatet gav negativ
färgfilm, som har utmärkt färgåtergivning samt det bästa
kontrastomfånget av samtliga kamerafilmer. Den s.k. Tkornsteknologin slog genom under fotoomgång två och
innebar även att skärpan och kornstrukturen förbättrades
i förhållande till tidigare. Dessutom visade det sig att den
digitala bildtekniken utnyttjade negativens kvalitet på ett
effektivare sätt än optiska och konventionella system.
Detta innebar att små negativformat (24x36 mm) kommer att räcka för de flesta tagningarna vid projektets fortsättning, något som kommer att förenkla fotoarbetet.
En annan fördel med den digitala bildhanteringen är
att jämförelse kan göras mellan bilder direkt på en
skärm. Intressanta avsnitt kan ställas in med exakt
samma storlek, utsnitt och kontrastnivå så att skillnaderna i motiven renodlas. När fotoomgång två var komplett gjordes en digitalisering med planskanner av äldre
fotografier och ritningar som påträffades i ATA m.fl. arkiv. Dessa bildade en kollektion på ca 130 bilder som kan
utökas efterhand om ytterligare goda bilder upptäcks.
Den tekniska standarden hos dessa äldre bilder var
ojämn. Vissa mer än ett hundra år gamla tagningar var
av god kvalitet medan andra inte höll måttet för digitalisering. Det mycket resurskrävande arbetet att sammanställa pärmar med papperskopior blev överflödigt.
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Originalfilmerna kunde överföras till vanliga negativarkiv när bildinformationen var digitaliserad. Vid en
lämplig tidpunkt kan denna bildinformation brännas in
på CD-ROM för att få hög beständighet.

Skadedokumentation
Den fördjupade dokumentationen innebar att ett speciellt
utformat tvåsidigt formulär (appendix 2) fylldes i. Det är
framför allt uppgifter om skadetyper enligt en terminologi utarbetad för byggnadssten (Löfvendahl m.fl. 1994)
som användes. Förutom de skriftliga uppgifterna på
denna registrant bestod den centrala redovisningen av
markering av de olika skadetyperna på fotounderlag.
Fotounderlaget utgjordes av de fotografier som B.A.
Lundberg tagit, vilka överförts på A4-papper från fotoCD eller från dia via kopiator. I fält markerades de skadade områdena med färger enl. ovan nämnda skadeterminologi. Vid den kompletterande dokumentationen togs
såväl översikts- som detaljbilder av speciellt intressanta
partier. Denna dokumentation utfördes av Runo Löfvendahl, som besökte alla ristningarna under åren 1994-96.
Bilderna på Foto-CD är lagrade tillsammans med administrativa uppgifter – runstenens beteckning i serieverket Sveriges runinskrifter – samt socken, koordinater
och fotouppgifter. Bilderna är angivna i frimärksskala på
Foto-CD-omslaget och kan lätt tas fram i godtycklig
skala upp till A4 med olika grad av upplösning på dataskärmen. När skadekronologin lagts in på en pappersbild,
började dokumentationsarbetet. Därvid samlades alla tidigare användbara teckningar och foton av respektive
runinskrift ihop. Skadorna markerades på pappersunderlag i A4. Vi använde därvid en bestämd färg för
varje tidsperiod och utnyttjade maximalt fem tidsperioder. Skadorna för varje tidsperiod lades in på
papperskopian med Faber-Castellpennor. De färger vi
använde var rött (8200-121), grönt (8200-168), blått
(8200-144), gult (8200-108) och brunt (8200-187). Notera
att dessa färger inte alls har något att göra med karakterisering av skadetyper enl. skadeterminologin i Löfvendahl m.fl. (1994), utan bara redovisar skadan som
förlust av stenyta under en bestämd tidsperiod. Alla skador definierade i skadebildsatlasen ingår ej. I detta fall
anser vi t.ex. inte att saltutfällning eller gipskrusta är
skador, eftersom dessa med korrekta metoder kan avlägsnas utan att den ursprungliga stenytan skadas. Skador
avser istället olika typer av materialförlust (selektiv vittring, sprickbildning/spricktillväxt, materialbortfall, sandning, exfoliering m.m.). Skadornas utbredning har jämförts med utbredningen på äldre teckningar och foton.
Eftersom dokumentation av redan tidigt kända runstenar
ofta upprepats med visst tidsmellanrum, har det varit
möjligt att följa skadeutvecklingen under flera tidsintervall, i vissa fall tillbaka till 1600-talet. För varje väl utförd dokumentation har vi alltså fått en ögonblicksbild,

Figur 1. Karta över södra hälften av Sverige med de 22 runristningarnas läge markerade. Numrering enligt tabell 2.
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som visar skadornas omfattning vid resp. tidpunkt. Genom att jämföra två dokumentationstillfällen kunde vi
alltså kvantifiera skadetillväxten mellan dessa dokumentationstillfällen. Många, men ej alla, av de ritningar
som påträffats har sådan kvalitet att de kunnat utnyttjas.
Dessutom märks ju bortfall av runor genom att dessa ej
medtagits vid dokumentation och tolkning. I många fall
har läsningarna varit så noggranna att man angivit att
bistavar eller huvudstavar i runorna varit skadade eller
saknats. När skadeutvecklingen lagts in på pappersbilder, kan den överföras på en digitaliserad bild i datorn. Denna bearbetning utföres med hjälp av bildbehandlings- och ritprogram och kan skrivas ut i färg på
papper tillsammans med text som ett Desk-Top dokument. Detta bearbetningssätt har av bara använts i ett
fall, nämligen stenen i Lerkaka (se Löfvendahl och Åhlén
1996, s. 39).
De undersökta runristningarna är spridda över en stor
del av Sverige (figur 1). Varje sten redovisas här individuellt. Vi går därvid genom stenens kända historia, inklusive första dokumentationstillfälle, skador, skadornas kronologi och orsaker och redovisar skadekronologin i bild i
vissa fall. Därefter diskuterar vi stenens status och hur
den kan skyddas och bevaras i framtiden. Vi föreslår i
vissa fall att stenar tas ur den vägg de murats in i. I vissa
fall behöver stenen skyddas genom takbyggnad vintertid.
Tätning av öppna sprickor samt lagning av skadade partier är andra åtgärder av vikt. Varje undersökt runristning
bör få ett individuellt tillsyns- och underhållsprogram.

Redovisning, individuella ristningar
1. DR 345 Simris, Skåne
61 57 17/14 06 33
Kvartsit (Hardebergasandsten)

2E, 1b
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Denna runsten står rest öster om den mindre stenen DR
344 söder om Simris kyrka på prästgårdens mark vid
vägen genom byn. Stenmaterialet är gråvit kvartsitisk
sandsten (Hardebergasandsten), som är den dominerande
bergarten i området.

Stenens historia
Stenens ursprungliga placering är okänd.
Medeltid – slutet av 1700-talet. Stenen satt inmurad i
norra kyrkogårdsmuren.
Sent 1700-tal – 1944. Stenen satt i västra kyrkogårdsmuren (och runsten DR 344 på motsatt sida).
Från 1944 står stenen söder om kyrkan och vägen genom
byn.
Dokumentationstillfällen
1716 – Ofullständig teckning av Rönnou i Peringskiöld
1716, no. 21 och samma i Bautil 1750, no. 1167. Denna
teckning är något osäker, eftersom vissa runor som kunde
läsas vid senare tillfällen var otydbara.
1876 – Wimmer III 4-4, teckning av M. Petersen (De
danske runemindesmærker 1893-1908). Detta är den första goda avbildning som utförts, liksom en mycket god
dokumentation av inskriften och tolkning.
1944 – Jansson redogjorde för tolkning, flyttning, rengöring och imålning.
1994 – Lundberg 940810. Fotografering i färg och s/v.
Stenen (liksom grannen DR 344) rengjordes 1972 från
lavar. Sprickor tätades med finkornigt cementbruk och
emulsionstillsats (Wibeck 1972). Stenen är troligen lagad
senare och målades i på 1990-talet. Den teckning som
utfördes 1716 är ganska onöjaktig, eftersom stenen då ej
var ordentligt rengjord. Slutet av runinskriften lästes helt
fel, medan början kunde läsas lättare än vad Wimmer
kunde 160 år senare. De tre betydande skadorna på stenens periferi torde uppkommit genom avslagning för att
passa in i kyrkogårdsmuren. De mindre, senare tillkomna
skadorna på stenens yta är däremot naturliga exfolieringar. Kvartsitbergarten är mycket motståndskraftig
mot kemisk vittring, däremot är sprickbildning och
exfoliering vanliga. Stenens skador har uppenbarligen
förvärrats, speciellt mellan 1716 och 1944 (tabell 3). En
mindre delyta av stenen har dokumenterats med mikroytmätare (Swantesson 1996). Han noterade speciellt att
lagningarna lossnar. Stenen är kraftigt beväxt med blågrönalger, eftersom den står skuggad under lövträd.

Tabell 3. Inskriftsdata, runsten DR 345 vid Simris kyrka.

År

A n tal

In tak ta S k ad ad e S k ad ad e B o rtv itt-

ru n o r

ru n o r

1716

73

67

1876

73

1944
1994

16

läslig a

S k iljetec k en

o läslig a

rad e

k ry ss k o lo n p u n k t

6

0

0

0

3

6

60

13

0

0

0

5

5

73

54

17

2

0

1

5

9

73

54

17

2

0

1

5

8

Tabell 4. Inskriftsdata, runsten DR 264 i Vismarlöv.

År

Antal Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken
runor

1627

(42)

1876

37

1

oläsliga rade

1

Anmärkning

runor

läsliga

kolon punkt

17

11

9(14)

0

8

0

Hjorten och korsen OK

10

17

9

1

0

6

Fotlös hjort; kors OK

1931

37

10

14

5

8

2

4

1990

37

10

13

5

9

2

4

2. DR 264 Vismarlöv, Hyby
61 64 71/13 41 36
Ådergnejs, SV-svensk typ

2C, 2i
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Denna runsten står rest på ett impediment vid bygatan i
Vismarlöv. Den består av en metamorfoserad ådergnejs
från västra Skåne med millimeterstora svarta korn av
bl.a. magnetit. Den kommer från urberget; möjligen anstår bergarter av denna typ på Romeleåsen (Wikman
1996). Under en stor del av 1970- och 80-talet pågick en
animerad skriftväxling om stenens placering. Centrala
myndigheter (RAÄ samt länsantikvarien) ville flytta in
den i en lokal vid Hyby kyrka, men det lokala byalaget
ville ha den kvar. Det senare fick sin vilja igenom.
Stenens historia
Exakt var stenen ursprungligen stått är oklart, men man
antar att den stått i ett område med fornlämningar väster
om byn Vismarlöv.
Fram till omkring 1624 stod stenen på ett stengärde (möjligen den ursprungliga platsen) nära västra gården i Vismarlöv.
Cirka 1624 – 1966. Stenen stod nära dåvarande skolhus.
1966 – 1985. Stenen stod på en bit åkermark söder om
Vismarlöv.
1987 – På grund av en ny vägdragning flyttades stenen
till sin nuvarande plats vid bygatan i Vismarlöv. Åren
1985-86 var den överförd till den tekniska institutionen
vid RAÄ i Stockholm för rengöring, konservering och
lagning.
Dokumentationstillfällen
1627 – Ole Worm besökte och dokumenterade stenen
medan Skonvig ritade av den (Worm 1643). Runorna är

Enl. Worm fanns 42 runor på ste-

nen, därav 14 oläsliga. Enl. Wimmer
2

2

fanns 37 runor , dvs. han ansåg att 9
runor var oläsliga 1627, resp. 1876.
2

En hjort och två kors är ristade på

stenen. Av hjorten är överdelen kvar.

Hjort halv; kors skadat

2

Ena korset är nu intakt; av det på
baksidan återstår bara hälften.

felaktigt återgivna men hjorten och korsen kan utnyttjas
vid den jämförande skadedokumentationen.
1876(1882) – Wimmer 1904; ”De danske Runemindesmærker” med teckning av M. Petersen. Utomordentligt
bra dokumentation, såväl text som bild. Enl. Wimmer
var stenytans kvalitet ungefär likvärdig med situationen
under Worms tid.
1931 – Stenen undersöktes av Moltke 1931, vilket redovisades av Jacobsen och Moltke (1940-42) i Danmarks
runeindskrifter.
1985-86 – Stenen rengjordes och konserverades på Tekniska institutionen vid RAÄ (Söderman och Andersson
1986). Vittring och materialförlust beskrevs liksom utförda konserveringsarbeten.
1989, 1990 och 1993 – Fotografering av Lundberg.
Tolkningen av denna stenen är något osäker. Worm och
Skonvig (1627) läste 42 runor på stenen, medan ingen av
de senare tolkarna har lyckats påvisa mera än 37 runor.
Det råder även viss oklarhet om detta antal verkligen är
korrekt. Medan Worm och Skonvig har redovisat hela
hjorten, återstår nu bara hjortens huvud, horn och hals.
Likaså har en del av baksidans kors gått förlorat; nu syns
bara övre delen av detta. Wimmers läsning förefaller pålitlig, men Moltke ifrågasätter trots det läsningen på stenens toppyta. Stenen var åren 1985-86 inne på rengöring,
lagning, konsolidering och hydrofobering på RAÄ (Söderman och Andersson 1986). Arbetet tycks bra utfört;
ännu 1996 sitter lagningarna kvar utan anmärkning. Stenens skador är troligen huvudsakligen naturliga. Att runorna uppe på stenen klarat sig sämst är naturligt, då
toppytan är utsatt för regn. Snö och is kan bli liggande
kvar på denna delvis horisontella yta. Det är tydligt att
stenen vittrat påtagligt sedan 1600-talet, men den exakta

Tabell 5. Inskriftsdata, runsten Öl 18 i Seby, Segerstad.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken

runor

runor

läsliga

1634

58

52

1

1

4

12

1750

58

50

0

3

5

11

1884

58

40

7

6

5

12

1943

58

34

13

5

6

12

1994

58

34

13

5

6

12

oläsliga rade

kryss
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omfattningen är osäker, då läsningen av runorna är något oklar. Det är dock uppenbart att tillståndet nu är
mycket sämre än under 1800-talet (tabell 4). Troligen
skulle ett takskydd vintertid förlänga stenens livslängd.
Eftersom stenens ovansida är kraftigt vittrad och alla
runtecken är borta där, kan dock åtgärd anstå tills vidare. Med kontinuerlig tillsyn och eventuellt underhåll
kan därför stenen stå kvar som nu.
3. Öl 18 Seby, Segerstad
62 46 62/15 44 86
Grå ortocerkalksten

3G, 9i
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Denna sten står ca 10 meter öster om östra huvudvägen
på Öland invid en parkeringsficka vid Nygård. Den har
förlorat en del av sina runtecken förutom ett bortfallet
parti på övre vänstra hörnet. Bergarten är en lokal grå,
lagrad ortocerkalksten.
Stenens historia
Stenen står på ursprunglig plats.
Dokumentationstillfällen
1634 – Rhezelius gjorde en god teckning som visar
materialförlust i övre vänstra hörnet.
{1750(ca) – Frigelius dokumenterade stenen. Hans ritning
återges i Ölands runinskrifter (A 550:132; Söderberg &
Brate 1900-06)}.
1884 – Söderberg i Ölands runinskrifter 1900-06. Bra
teckning av rengjord sten med skadorna markerade.
1943 – S. B. F. Jansson. Foton samt redogörelse för läsning av inskriften.
1994 – Lundberg. Foton i färg och s/v.
Som synes av tabell 5 och figur 2 har stenen genomgått
ett kontinuerligt sönderfall. Ortocerkalkstenen vittrar
inte bara kemiskt genom upplösning, utan fysikalisk
materialförlust tycks i detta fall vara den dominerande
processen. Förlusten av en större kantyta uppe på vänstra

delen av stenen kan bero på mänsklig påverkan, men i
övrigt är försämringen troligen naturlig. Sprickor lagades av Gillis Olson med stenkitt i september 1943.
Ännu 1634 var 52 av de 58 runorna intakta, medan bara
34 är helt intakta 1943, dvs. 35% av de 1634 intakta
runorna vittrade under perioden 1634 till 1943 (tabell 5;
figur 2).
4. Öl 37 Lerkaka
62 88 28/15 55 35
Grå ortocerkalksten

4H, 7b
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Denna sten står ca tio meter väster om östra landborgsvägen i anslutning till väderkvarnarna i Lerkaka. Stenen
blev svårt skadad då den slogs sönder i två delar för att
användas som brosten. Den upptäcktes liggande skadad i
bron och återfördes till sin ursprungliga plats någon gång
i början av 1600-talet. Den har nu förlorat ca 25% av
ristningsytan och är dessutom uppsprucken efter kalkstenens lagring. Materialet är lokal grå ortocerkalksten.
Stenens historia
1000-talet till slutet av 1580-talet – Stenen stod i Lerkaka
Slutet av 1580-talet till år 1634 – Den låg sönderslagen
infogad i en bro
1634 – Stenen återfördes till ursprunglig plats. Därefter
har stenen en stor del av tiden legat delvis överväxt på
marken. Den lagades och restes på sin nuvarande plats
först 1933.
Dokumentationstillfällen
1634 – Rhezelius, koncept no. 23, utskrift no. 14. Teckning B 1054. Stenen var sönderslagen i två delar.
1796 – Hilfeling (i ATA; även besökt 1797). Stenen låg
sönderslagen i två bitar på marken (teckning), och hade
möjligen blivit ytterligare förstörd därför att en skattletare grävt under den. Teckningen visar att ett större
stycke vid den nuvarande brottytan var försvunnet redan
år 1796, bl.a. runorna kai.

Tabell 6. Inskirftsdata, runsten Öl 37 vid Lerkaka.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken Anmärkning

runor

runor

läsliga

1634

125

121

4

0

0

18

1796

125

115

2

6

2

22

Stenen omkullfallen

1884

125

66

46

4

9

15

Stenen omkullfallen

1943

125

61

31

3

30

12

Stenen stod upp

1994

125

54

36

4

31

12

Stenen stod upp

oläsliga rade

kryss

Figur 2 (till höger). Runsten Öl 18, Seby Segerstad på sydöstra Öland, med skadeutvecklingen i olika färger. Denna ortocerkalksten har vittrat
betydligt, speciellt efter 1750-talet. Skadorna uppe till höger kan vara människoinducerade.
Figur 3 (sidan 21). Runsten Öl 37, Lerkaka på östra Öland, med skadeutvecklingen i olika färger. Denna ortocerkalksten slogs av i slutet av
1500-talet. Som en följd härav har därefter cirka 20% av stenytan gått förlorad.
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1884 – Söderberg; Ölands runinskrifter 1900-06. Stenen
var fragmenterad (ritning), men Söderberg hittade flera
mindre bitar och kunde på så sätt läsa den största delen
av inskriften. Dock saknades vid detta tillfälle förutom de
på Hilfelings tid försvunna runorna även un .... miomua
och r hal. Några runor (12 st) fanns på lösa bitar.
1904 – Brate; Ölands runinskrifter. De lösa bitarna med
runorna faþur och tiunkia hade försvunnit. Stenen låg på
marken sönderslagen i två delar (foto A 551:1).
1933 – Stenen restes och de två delarna hopfogades. Foton av C. G. Hasselblad.
1943 – S. B. F. Jansson. Sprickor i toppen lagades och
runorna beskrevs noga. Stora materialförluster, men inga
större förändringar av runorna sedan 1904.
1994 – Foton i färg och s/v av Lundberg.

Denna runinskrift är ristad med ytterst tunna linjer på 1,5
meters höjd i yttre östra valvbågen på södra långhusportalens insida, Lye kyrka. Ristningens totala längd är
90 mm, och den bildar två nästan horisontella rader.
Långhuset inklusive sydportalen uppfördes 1175-1200
(Lagerlöf 1972), så ristningen måste ha utförts senare.
Den är gjord i en mjuk fossilförande kalksten med ett
vasst verktyg. Ristningsytan är mer eller mindre skyddad
för regn. Den är numera ganska ojämn eftersom fossilen
är betydligt motståndskraftigare mot vittring än grundmassan.

Stenen är svårt skadad och ca 15% av ristningsytan har
gått förlorad genom avskalning efter ett lerskikt. Detta
beror på att stenen slogs sönder i två delar av en bonde
för att användas i en stenbro mot slutet av 1500-talet.
Stenen återbördades 1634 till sin ursprungliga plats. Den
undre delen av stenen var dock så försvagad att ungefär
35% av denna del skivades upp efter ett lerskikt ca 5 cm
under den ristade ytan. Detta parti sprack sedan upp i
mindre bitar. Av dessa bitar fanns några kvar ännu 1884,
men var försvunna 1904 när Erik Brate besökte platsen.
Stenen låg sedan på marken i två delar med den ristade
sidan uppåt tills den lagades och restes år 1933. Texten
omfattade ursprungligen totalt 125 runor, varav 77 i en
yttre runslinga och 48 i en inre. I den yttre slingan skiljs
orden åt av skiljetecken (kryss), vilket det inte fanns plats
för i den inre. Stenen är mycket rik på fossil (ortoceratiter), som delvis vittrat och lämnat tydliga märken. Ca
5% av ytan har på detta sätt varit utsatt för selektiv vittring. De slagskador som åstadkommits är dock helt dominerande och har givit den stora materialförlusten i
form av avskalning efter lerlagret under ytan. På 200 år
(efter 1796) har över 60 helt intakta runor, dvs. 49%,
skadats eller försvunnit mer eller mindre fullständigt (tabell 6; figur 3).

Dokumentationstillfällen
1863 – P.A. Säve beskrev och tolkade ristningstexten,
som består av 27 runor. Ristningens tillstånd vid Säves
dokumentation är ej närmare beskriven.
1923 – J. W. Hammars foton är ej av den kvalitet att de
kan användas. Samtidigt gjordes anteckningar av O. von
Friesen, som nu finns i Uppsala universitetsbibliotek.
1954 – Iwar Andersson. Bra foto. Jämförelser med Lundbergs foton 1989 och 1992 visar att inga större förändringar skett de senaste 40 åren.
1962 – Sven B. F. Jansson och E. Wessén, Gotlands runinskrifter.
1989, 1992 – Lundberg. Foton i färg och s/v.

5. G 104:C Lye k:a
63 55 73/16 63 79
Grå kalksten (gotländsk)

Runristningens historia
Ristningen skars in i valvbågen med ett knivliknande instrument någon gång efter år 1200.

Det förefaller osannolikt att några påtagliga makroskopiska förändringar skett sedan ristningen upptäcktes
1863. Först år 1954 togs såvitt vi vet ett användbart foto
(Iwar Andersson). Man ser inga större skillnader vid jämförelse av foton från 1954 resp. 1989. Dock har viss vittring skett sedan texten skars in; så är t.ex. andra runan
som tolkats som ett ”i” nu delvis urgröpt. Denna ristning
löper en viss risk att förstöras, på grund av den ömtåliga
bergart den ristats i. Den är dock relativt väl regnskyddad. Den är ej speciellt lämplig som jämförelseobjekt, eftersom dess ålder är osäker, den varit beskriven
under en kort tid och eftersom den delvis sitter regnskyddad. Viss nederbörd träffar dock ytan, eftersom små
individer av kalkorangelav (Caloplaca flavescens) före-

6I, 1c
I portal
Medeltida, efter ca 1200

Tabell 7. Inskriftsdata, runsten Sm 101, Nävelsjö.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken Anmärkning

Runor runor

läsliga

oläsliga rade

kolon punkt

1829

89

88

1

0

0

22

1

Avslagen; låg ned

1885

89

80

9

0

0

19

4

Lagad; rest upp

1944

89

77

10

2

0

19

4

1989

89

72

15

2

0

19

3
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ment i brottytan. År 1935 låg överdelen åter avslagen,
men dubbades och lagades med stenkitt 1938 av G. Olson. Sprickorna efter lagningen tätades på nytt 1944
(Kinnander 1935-61). Sven B. F. Jansson föreslog 1956 att
stenen skulle placeras inomhus eftersom den vittrade,
men ett mycket kraftigt lokalt motstånd gjorde att den
blev kvar på ursprungsplatsen. År 1970 lagades stenen
åter med polyesterharts samt stenfiller med härdare. Stenen har vittrat påtagligt sedan upptäckten 1829, och åtskilliga då hela runor har delvis vittrat bort. En del av
skadan utgår från avslagningen som troligen är ett
människoverk. Den vittrar även av naturliga orsaker och
utvecklingen måste följas noga (tabell 7; figur 4). Lyckligtvis finns en god kopia.

kommer i håligheter. Den bör avföras från den fortsatta
undersökningen.
6. Sm 101 Nävelsjö (Nöbbelöv) 6E, 3i
63 66 04/14 42 18
Rest sten
Gnejs
Vikingatida, efter 1030
Denna höga och smala runsten står troligen på ursprunglig plats på gränsen mellan byarna Nävelsjö och Nöbbelöv. Den är placerad på vägkanten några meter öster om
en liten byväg. Materialet i den är lokal gnejs med
pegmatitådror. Ristningsytan har möjligen blivit bearbetad, då den är ganska plan. Kalifältspater bildar en slät
överyta som några av runorna huggits igenom. Åren
1956-58 diskuterades stenens framtid av RAÄ, Länsstyrelsen och markägare/hembygdsförening. De senare ville
behålla stenen på plats, vilket också blev resultatet.
Olika typer av takskydd diskuterades, men någon sådan
åtgärd kom ej till utförande.

7. Vg 190 Månstad
63 89 17/13 53 12
Gnejs

6D, 7a
Rest sten
Vikingatida, 1000-tal

Stenens historia
Stenens ursprungsplats är okänd.
Fram till augusti 1905 låg stenen ituslagen i en bro över
Sämån ca 700 m norr om hållplatsen vid Månstadskulle.
1905(ca) – Stenen restes vid Månstads station och har
stått där sedan dess.

Stenens historia
Stenen står förmodligen på ursprunglig plats.
Dokumentationstillfällen
1829 – M. Hesslén skickade in det första meddelandet
om stenen till Ennes. Denne (Ennes F.m 61 i KB) har lämnat en skriftlig beskrivning. På den medföljande teckningen var stenen avbruten, och den övre längre delen
låg på marken. Den undre delen med runorna 1-3 och 6769 stod kvar.
1885 – A. Friberg med teckning. Nu tycks även runorna
4-7 ha förlorat sina övre delar. Teckningen antyder även
skador på några andra runor men detta kan bero på
lavpåväxt. Avgjutning och kopia gjordes vid detta tillfälle och stenen lagades (sattes ihop) med två dubbar och
cement. Kopian finns nu på SHM.
1944 – G. Olson. Sprickorna tätades på nytt. Stenen fotograferades sedan (av N. Åzelius) och målades.
1989, 1993 – Lundberg, foton i färg och s/v.

Dokumentationstillfällen
1905.08.18 – Brusewitz skickade meddelande om att runstenen påträffats sönderslagen i två delar i en bro över
Sämån norr om stationen i Månstadskulle. Den 23.8
följde en kompletterande ritning av den tvådelade stenen.
Den visade att två runor delvis saknas, nämligen te i sten.
Dock syntes t-runans huvudstav tydligt men ej bistaven.
Dessutom var den nedre delen av n i sun bortslaget. Stenens skador har uppkommit genom mänsklig åverkan.
1937 – Faith-Ell fotograferade stenen. Den målades med
vit slamfärg (foto B 1:92) och sedan med röd beständig
färg (foto B 1:93). Sprickan var inte heller nu ifylld; ingen
missfärgning fanns.
1989, 1993 – Lundberg; foton i färg och s/v. Missfärgning på stenens högra del ovanför den lagade sprickan,
troligen brun järnutfällning. Det är oklart varifrån missfärgningen kommer. Möjlig orsak är järndubbar. Enligt

Stenen beskrevs första gången 1829, då dess överdel låg
avslagen. En gipsavgjutning av stenen gjordes 1885,
varpå stenen restes; den dubbades och lagades med ce-

Tabell 8. Inskriftsdata, runsten Vg 190, Månstadskulle.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken
runor

läsliga

oläsliga rade

1905

36

32

3

0

1

1937

36

32

3

0

1

1989

36

30

3

0

3

kolon

1

Nu syns bara 30 runor och 7 skiljetecken, eftersom två runor

och ett skiljetecken troligen döljs av lagningar sedan 1957.

8
8
1

7

1

Figur 4 (till höger). Runsten Sm 101, Nävelsjö i centrala Småland, med skadeutvecklingen i olika färger. Stenen är avslagen (och lagad) strax
ovanför foten. Den har eljest ganska begränsade skador.
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Lundberg har en oskickligt genomförd lagning utförts
någon gång mellan fototillfällena 1989 och 1993.
Enligt muntlig uppgift till Löfvendahl av runstensfaddern i april 1995 hade han lagat sprickan omkring
1990 med ett (illa pålagt) ljusgrått bruk som kallas
karabond (jfr Lundbergs uppgifter). Stenen är avslagen
ungefär på mitten. De två delarna är hopfogade med dubbar och lagade med cementbruk som infärgats; lagningen
med cementbruk gjordes tydligen 1957 (Jungner och
Svärdström 1940-70). År 1962 kompletterade Rolf
Wibeck lagningen av sprickan. Lagningen täcker nu en
del av stenytan utanför sprickan, bl.a. två bevarade runor (som syntes t.ex. 1937). Även ett skiljetecken är nu
osynligt. Förutom den fula lagningen med stark missfärgning ovan sprickan på stenens högra sida har inga större
förändringar noterats. Stenen bör utgå ur undersökningsgruppen, eftersom den har så kort dokumentationshistoria (tabell 8).
8. G S5 Stora Hoburga, Fårö
64 29 52/17 01 06
Grå kalksten

7K, 5a
I häll
Medeltida

Ristningens historia
Denna runristning har tidigare ej närmare beskrivits
(Owe 1995, s. 148). Ristning finns i en flat kalkhäll, i
vars närhet stenbrytning skett i liten skala (Löthman
1977) vid något tillfälle. Möjligen är ristningen medeltida, men kan vara ännu yngre. Den ligger i kanten av en
vät, som är vattenfylld under högvatten. Ristningen är
därför tidvis översvämmad.
Dokumentationstillfällen
1844 – Carl Säve granskade ristningen (rapport i ATA).
1921 – Th. Erlandsson besökte Brudevät (det tidigare
namnet på ristningen) två gånger, den 6:e augusti och
(troligen) 17:e september. Han markerade den på kartan.
Ristningen låg då på öppen betesmark (rapport, Landsarkivet, Visby).
1932 – C.F. Claesson genomförde en fornminnesinventering. Han tog bra foton, som visar att jord ligger lös på
ytan. Det fanns en färsk skada på övre delen av 4:e runan
(jfr Lundbergs foton). Claesson föreslog att ristningen
borde skyddas från kreaturstramp och från åverkan av
barn genom att täckas med kalkhällar.
1960 – Ett bra foto finns på Gotlands fornsal (fotograf
okänd). Jämfört med fotot 1932 har ytterligare skador
(exfoliering) uppkommit vid nedre delen av 3:e runan
mot 2:a runan samt skador från övre delen av 4:e runan
åt vänster.
1977 – L. Löthman påpekade att de sista tre runorna är
något vittrade. Han noterade också förekomsten av en
gammal, låg brytningsfront i kalkhällen sydväst om
ristningen.

1994 – Lundbergs foton. Jämfört med fotot från 1960 har
nu ytterligare skador uppkommit mellan 2:a och 3:e runan, mellan 3:e och 4:e runan samt snett nedanför 5:e
runan.
Ristningen kan vara medeltida och består endast av fem
runor. Den är känd sedan 1844. Jämförande foton från
1932, 1960 och 1994 visar att ytan med runorna vittrar
snabbt. Hällen är dock relativt olämplig som studieobjekt i detta sammanhang på grund av den ovissa åldern
och korta texten och bör ersättas med den runristade bildstenen G 109 på gravfältet Gålrum, tidigare kallat
Ollajvs, i Alskog.
9. Ög 136 Röks kyrka
64 64 97/14 39 58
Granit

8E, 2h
Rest sten
Vikingatida, 800-tal

Stenens historia
Stenens ursprungliga plats är okänd, men Cnattingius
(1930) diskuterar möjliga platser och anser att den kan
ha stått vid en förhistorisk väg strax norr om kyrkan.
Stenen satt i väggen till en medeltida bod på kyrkogården
fram till 1843.
1843-1862 – Stenen satt inmurad utomhus i kyrkans
vapenhusvägg.
1862-1933 – Stenen stod på kyrkogården, efter 1886 under ett fristående tak.
1933 – Stenen flyttades till en plats söder om kyrkogården och ställdes under fristående tak med vägglämmar
vintertid. Sedan 1989 sätts vägglämmarna ej längre upp.
Dokumentationstillfällen
1632 – Stenens framsida beskrevs av Bureus.
1664 – Bautil 913. Teckning av framsidan av stenen som
sitter i muren. Stenen verkar helt intakt men kan vara
avslagen på höger sida.
1760 – Brocman dokumenterade stenen.
1843 – Prosten Hedmark; teckning av stenens fram- och
baksida. Skador på framsidans högra del upptill och nedtill vid texten. Baksida och kanter verkade intakta.
1862 – P.A. Säve ritade av stenens båda sidor hösten
1862. Teckningen av framsidan är något bättre än
Hedmarks.
1866/67 – Stephens läste och tolkade Säves avritning från
1862. Skador som orsakat materialförlust är inlagda. De
finns främst på nedre delen där ristning saknas. Många
skador är identiska med de nuvarande.
1872 – Fyra foton i ATA:s arkiv av okänd fotograf är av
god kvalitet. De visar riklig lavväxt på kortsidorna och
toppen.
1878 – Bugge tolkar inskriften, vilket sedan kompletteras
postumt 1910.
1886 – Liten bod med löstagbara väggar byggdes, där
stenen placerades. Året innan göts stenen av i Stockholm.
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Tabell 9. Inskriftsdata, runsten Ög 136 vid Röks kyrka.

År

Antal Intakta Skadade Skadade Bortvittrunor runor

läsliga

oläsliga

rade

Skiljetecken

Anmärkning

streck/kolon punkt kors

1862 757

710

37

10

0

6

0

3

1907 757

702

45

10

0

5

1

2

1994 757

687

60

10

0

0

1

6

Kopia efter avgjutningen, som finns hos SHM, är dock
gjord i cement och föga användbar.
1903 – Renovering och ommålning av bodens tak.
1907 – Brate och von Friesen tolkade runtexten.
1920 – N. Moosberg tog fem foton som är bra. Stenen
var djupt nedgrävd. Missfärgningen av ett skadat parti
på framsidan (nu östsidan) som noterats vid dokumentationen 1995 finns redan. En del av baksidans exfolieringar kan också noteras.
1931 – S. Curman och K.-A. Gustawsson lämnade ett utförligt förslag till flyttning och uppsättande av nytt
skyddstak på stolpar, vilket genomfördes 1934.
1931.06.25 – B. Asklund lämnade yttrande från SGU.
Han rubricerade bergarten som grå finkornig granit, som
torde komma från ett litet massiv vid Ejeberg, SV om
Rök. Upptill på vänstersidan fanns ett ärr där en handstor
bit lossnat enl. Asklund. Han avrådde från att ställa stenen oskyddad utomhus.
1934 – H. Faith-Ell fotograferade stenen och flyttningen.
Bland dessa foton finns både detaljbilder, bl.a. av baksidan och exfolieringen i och vid den “julgransliknande”
runan.
1935 – K.-A. Gustawsson summerade flyttning och uppsättning. Stenen rengjordes från färg m.m. 1934.05.02 av
konservator G. Olson. Den fotograferades av Faith-Ell
och uppmålades 1935.05.22-24 av von Friesen.
1935.10.14 – A. Magnusson rapporterade om en (naturlig?) spricka, oklart vilken.
1959 – S. Hallgren fotograferade stenen. Negativ i ATA
nr. A 868:58 (alt. 54139).
1989.05.11 – H. Gustavson rapporterade om dokumentation, konservering och uppmålning 1986.05.21-23. Noggrann dokumentation av vittringsskador på baksidan genomfördes i samband med imålning. En del mindre
exfolieringsskador verkade ha uppstått efter 1862.
1994 – Lundberg. Foton i färg och s/v (se figur 5a,b).
1995 – Mikroytmätning på baksidans nedre del av J.
Swantesson.
Avritningarna från perioden före 1862, dvs. 1664 (Bautil
913) och 1760 (Brocman) kan ej utnyttjas vid dokumenta-

Ur mur 1862

tionen, eftersom endast framsidan var tillgänglig då.
Hedmarks dokumentation från 1843 är alltför osäker.
Först Säves dokumentation från 1862 var komplett och
av god klass. Sedan finns foton från 1872, en beskrivning
från 1907, Brate 1911-18, foton av Moosberg 1920,
Faith-Ell 1934/35, Hallgren 1959 samt Lundbergs och
Löfvendahls bilder, som kan användas vid skadedokumentationen (tabell 9; figur 5a,b). Denna runinskrift är
den längsta som påträffats på en sten. Nytolkningar av
inskriften förekommer fortfarande, men man är i stort
sett överens om läsningen.
Stenen består av en svagt rödaktig, fin- till medelkornig
granit. Denna är ganska vanlig i omgivningarna runt
Rök. Den har viss parallellstruktur, och bildar tjockare
bankar. I inte obetydlig utsträckning har den brutits,
främst för gat- och kantstenstillverkning, vilket flera
gamla brott i omgivningen visar (Persson m.fl. 1985).
Sydost om Rök, vid Eje, är granitbergarten t.ex. mycket
lik materialet i Rökstenen (Asklund 1931; Petersson
1991, s. 54). Ett parti på nedre delen av framsidan har
mätts upp med mikroytmätare (Swantesson 1996). Varför
den tidigare skyddade baksidan är mera skadad än framsidan är svårförståeligt. På en kant av stenen är cirka tio
runor bortslagna, vilket troligen skett när stenen före
1600-talet sattes in i väggen. Rökstenen består av ett utomordentligt bra stenmaterial, som är mycket motståndskraftigt mot vittring. De avritningar av stenen som tidigare gjorts, liksom tidigare foton, ger ej någon komplett
bild av skadorna vid respektive tillfälle. Den kronologiska tolkningen av skadorna vi gjort är därför ganska
osäker. Tolkningen bygger inte bara på ritningar och foton utan också på de läsningar av runor och runslingor
som gjorts av Bugge (1878, 1910), av Brate och von Friesen 1907 och av Gustavson år 1986 (se Gustavson 1989;
1991). Det är mycket troligt att en fördjupad tolkning
av alla data skulle ge en något annan bild av
skadeutvecklingen. Skadorna är till största delen orsakade av människan, speciellt genom avslagning av kanterna vid monteringen i vägg. En del mindre exfolieringsskador är dock naturliga. En del av material-

Figur 5a (till höger). Framsidan av runsten Ög 136 i Rök, Östergötland, med skadeutvecklingen i olika färger. Denna sten i granit har mycket
små skador på framsidan, vilket är överraskande, då denna såvitt man vet varit exponerad för atmosfären längre tid än baksidan.
Figur 5b (sidan 31). Baksidan av Rökstenen, med skadeutvecklingen i olika färger. Stenen är något kantstött samt har mindre materialförluster.
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Figur 5a (framsida).
Skademarkeringar
Färg

Period
1862–1907
1907–1995

Inga studier före 1862.
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Figur 5b (baksida).
Skademarkeringar
Färg

Period
Före 1862
1862–1907
1907–1995
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Tabell 10. Inskriftsdata, runsten Vg 55, Källbyås.

År

Antal Intakta

Skadade

Skadade

Bortvitt-

Skiljetecken

runor runor

läsliga

oläsliga

rade

kolon punkt

1669

77

72

5

0

0

12

1

1934

77

72

5

0

0

17

2

1989

77

65

12

0

0

11

3

förlusterna inne i texten är fyllda med lagningsbruk sedan 1986 (se Gustavson 1989). Detta bruk har god färganpassning och fäster relativt bra på stenytan. På grund
av sitt höga vetenskapliga värde och eftersom tolkningen
ej är slutgiltig, måste skadeutvecklingen följas noga, med
dokumentation minst vartannat år. Det är lämpligt att
överväga att göra en registrering med moderna lasermetoder. Kopian i cement från 1885 är av låg kvalitet.
10. Vg 55 Källbyås
64 89 79/13 54 89
Ortocerkalksten

8D, 7a
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Runstenen står troligen på ursprunglig plats. Av två andra resta stenar som fanns på platsen år 1555 enligt
Olaus Magnus är nu en borta. Stenen består av ortocerkalksten, troligen från Kinnekulle några km norr om
Källbyås.
Stenens historia
Stenen står på ursprunglig plats och har aldrig flyttats.
Dokumentationstillfällen
1555 – Olaus Magnus besökte möjligen platsen vid tidigare tillfälle, där då tre stenar fanns (Olaus Magnus
2001:66). Av dessa finns nu möjligen bara Vg 55 kvar.
Inget sägs om stenarnas status.
1626 – Bureus har lämnat oklara uppgifter, men troligen
har han sett stenen. Han tycks inte ha gjort någon teckning.
1669 – E. Brenner tecknade av fram- och baksidan (se
dock nedan). Inga runor hade gått förlorade sedan de
höggs in på 1000-talet. På stenens nedre högra del har
dock runslingans ytterrand samt en del runor redan skadats. År 1669 var toppen av stenen mycket högre och
snedare än nu. Den högra delen stack då upp kraftigt. Det
är också från detta parti som material för närvarande
faller bort.

1669-1671 (jfr ovan) – Hadorph och Törnevall dokumenterade stenen. Törnevalls teckning redovisades i Peringskiölds Monumenta och Bautil 935. Det är en teckning som mycket liknar Brenners ovan. Törnevall ritade
av stenen i oktober 1669, vilket kompletterades den 5 juli
1671 (enl. Jungner och Svärdström 1940-70). Yttre begränsningen av runbandet på höger sida och ordet ristin
är kvar. Linjen tycks börja några centimeter under rrunan.
1862 – P.A. Säve ritade av stenen. Den var uppenbarligen
lavtäckt, varför teckningen är otillförlitlig. Den högra
delen av toppen är förkortad i förhållande till Törnevalls
(och Brenners) teckning.
1934 – Faith-Ell fotograferade stenen före och efter
imålning, inklusive baksidan. En del skador har tillkommit, men de har ej påverkat några runor. Ytterlinjen på
höger ristningsslinga började vid högra bistaven av m i
runföljden men. Vittringsskador fanns även i nedre
vänstra kanten under þ i þiR och u i auk. På ytan hade
även en viss selektiv vittring skett. Stenen var väl rengjord vid fototillfället.
1965.08.25 – Wibeck lagade stenen. Fem bortfallna bitar
på stenens övre högra toppdel applicerades med genomfärgad stenkittmassa. Dessutom tätades sprickor med
finkornigt cementbruk och emulsionstillsats.
1972 – Wibeck gjorde ren stenen från lavar före imålning
med röd färg 1973.
1989, 1993 och 1994 – Lundbergs foton i färg och s/v.
Stenen har förlorat en del material, speciellt på toppen.
Den lagades 1965 genom att R. Wibeck fäste fem mindre
bitar med lim och genomfärgad kittmassa. Dessutom tätades vid samma tillfälle sprickor med finkornigt cementbruk och emulsionstillsats. Stenen rengjordes och målades med röd färg 1973. Säves ritning från 1862 kan ej
användas, då stenen rengjordes för dåligt vid denna utvärdering. Stenen är kraftigt beväxt med lavar, men cen-

Tabell 11. Inskriftsdata, runristning Sö 56 vid Fyrby.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken

runor

runor

läsliga

1857

94

92

2

0

0

10

4

1930

94

92

2

0

0

14

3

1993

94

86

8

0

0

12

4

oläsliga rade

kolon punkt

33

tralt på framsidan är den ganska lavfri (på grund av rengöring). Bitar faller fortfarande bort från högsta delen av
stenens topp (tabell 10).
11. Sö 56 Fyrbyblocket
65 37 15/15 49 71
Gnejs (granatådertyp)

9G, 7j
Block
Vikingatida, 1000-talet

Detta stora ristade block ligger vid en mindre allmän väg
i skogsmark.
Blockets historia
Jordfast flyttblock, som ligger på sin ursprungliga plats
sedan den senaste istiden.
Dokumentationstillfällen
1857 – R. Dybeck besökte och tecknade av blocket (bilden inskannad på RAÄ).
1899 – E. Brate beskrev och fotograferade blocket. Fotot
finns på ATA (no. 1:12).
1928 – H. Faith-Ell fotograferade blocket (ATA 1004:24).
Ytan täcktes helt av lavar, främst troligen gråstens(Aspicilia) och kantlavar (Lecanora).
1930.06.18 – H. Faith-Ell fotograferade (ATA 1108:25).
Nu var ytan rengjord och imålad med röd färg.
1936 – E. Brate & E. Wessén, Sörmlands runinskrifter
med dokumentation i form av foton (Faith-Ell) och beskrivning.
1989, 1993 – Lundberg. Foton i färg och s/v.
Det är svårt att redovisa skadeutvecklingen på denna
runristning. Dokumentationen bygger på Dybeck 1857,
Wessén/Faith-Ell 1928/30 och Lundberg 1993 samt noteringar 1995 av Löfvendahl. Blocket löper troligen inte
någon större risk att vittra ned snabbt, den största faran
är påkörning av bil eller snöplog samt vägstänk.
Runblocket har studerats under ca 140 år. Det består av
en relativt motståndskraftig gnejsgranit, som förändras
långsamt. På grund av sitt skuggiga läge i skogsmark
täcks det dock av lavar, och måste göras rent relativt
ofta. Antalet skadade runor har ökat något (tabell 11).
12. Sö 14 Gåsinge kyrka
65 52 81/15 80 35
Jotnisk sandsten (mälartyp?)

10H, 0g
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Denna runsten står tillsammans med ett fragment (Sö 15)
på sydsidan av kyrkogårdsmuren vid Gåsinge kyrka.
Den har tidigare suttit inmurad i kyrkan, och har varit
sönderbruten i två delar (Brate och Wessén 1924-36).
Stenens historia
Stenens ursprungliga plats är inte känd.
Troligen satt stenen i vapenhusdörren från 1100-talet, då
kyrkan byggdes, fram till 1830.
1830 – 1942 stod stenen ute vid kyrkans östra gavel.
Från 1942 står stenen på sydsidan av kyrkogårdsmuren
söder om kyrkan.
Dokumentationstillfällen
1680 – Peringskiöld och Hadorph gjorde en teckning
(Bautil 718). Stenen satt i Gåsinge kyrkas vapenhus med
ändarna övermurade. Den var uppenbarligen redan då
slagen i två stycken.
1855 – Dybeck, ritning i ATA. Det är utifrån ritningen
svårt att bedöma eventuella skador förutom att stenen
var avslagen.
1885 – Foto av S. Boije i D 8 v 49 (i ATA). Stenen togs ur
vapenhuset år 1830. De två halvorna sammanfogades
med järnband och placerades vid kyrkans östra gavel.
1928 – H. Faith-Ell fotograferade stenen. En del smärre
skador kunde noteras.
1942 – G. Olson. Stenen flyttades från kyrkväggen till
sin nuvarande plats vid kyrkogårdsmurens sydsida. Uppenbarligen hopfogades de två delarna då med järnbultar.
1958 – I. Schnell målade upp runorna och runbandet.
1986 – Ristningen målades av Thorgunn Snædal efter
rengöring.
1992 – Lundbergs foton i färg.
Tolkningarna för registreringstillfällena 1885 och 1928
är något osäkra. Notera att materialbortfallet i runslingan och runt runorna inte markerats på de äldre ritningarna. Stenens skador är huvudsakligen orsakade av
människan (avslagning). Dessutom har ristaren i detta
fall haft otur, då han huggit ned runtecknen och slingan
till ett svagare skikt, varför den tunna banken runt
runtecknen riskerar falla bort. Denna materialförlust har
redan börjat. Stenen riskerar också att skivas parallellt
med lagringen (samma typ av skada som Flerängs-

Tabell 12. Inskriftsdata, runsten Sö 14, Gåsinge kyrka.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken

runor runor

34

läsliga

oläsliga rade

punkt

1680

105

104

1

0

0

20

1855

105

104

1

0

0

26

1928

105

95

8

2

0

27

1992

105

88

14

3

0

23

1

Vid dokumentationen på 1670-talet var stenens topp täckt

1

med bruk och fyra runor samt några skiljetecken dolda.

Tabell 13. Inskriftsdata, runhäll U 58 i Riksby, Bromma.

År

Antal Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken
runor

runor

1904

54

47

4

1

2

10

1938

54

45

5

2

2

11

1990

54

35

8

5

6

9

läsliga

oläsliga rade

kryss

stenen). Stenens skadeutveckling måste noga följas, ev.
bör överdelen skyddas så att nederbörd ej kan tränga in i
lagringssprickorna, speciellt inte vintertid med frostbildning (tabell 12).
13. U 58 Riksby, Bromma
65 81 77/16 21 73
Gnejsgranit

10I, 6e
I häll
Vikingatida, efter 1050

Denna runristning samt ytterligare en (U 59) finns på en
glacialslipad brant rundhäll som vetter åt sydväst vid
Brommaplan i Stockholm. Ristningen är solexponerad
mitt på dagen.
Ristningens historia
Ristningen på ursprunglig plats.
Dokumentationstillfällen
1904 – De båda ristningarna påträffades detta år.
1904 – E. Brate beskrev de båda runristningarna och tog
några bra foton, vilka är användbara. Flera av exfolieringarna fanns redan.
1938 – H. Faith-Ell tog värdefulla foton som kan användas.
1949 – G. Olson och R. Wibeck tätade sprickor med
infärgat stenkitt.
1963 – R. Wibeck gjorde ren ristningsytan från utspilld
gul lackfärg och lavar. Ristningarna målades sedan i maj
samma år.
1990, 1993 – Lundbergs foton i färg och s/v.
1992 – Ristningen vandaliserades med klotter, som avlägsnades (Åhlén, rapport 7/5 1992).
Trots den korta tid ristningen varit känd och dokumenterad, är det möjligt med hjälp av Brate 1904, Faith-Ell

1938, Lundbergs bilder 1993 samt Löfvendahls dokumentation redovisa en starkt negativ utveckling sedan
förra sekelskiftet (tabell 13). Exfoliering hotar att eliminera runtecken och en del av runslingan, då bompartier
faller bort. Genom sitt läge riskerar hällen dessutom att
utsättas för klotter, vilket redan skett en gång. Skadorna,
i huvudsak exfoliering, torde vara naturliga. Hällytan
vetter åt sydväst, vilket kan vara en förklaring till den
kraftiga exfolieringen. Soluppvärmning och kraftiga
temperaturväxlingar i hällytan är en möjlig orsak till den
snabba nedbrytningen.
14. U 11 Hovgården, Adelsö
65 83 45/15 98 35
Grå granit

10H, 6j
Block
Vikingatida, 1000-talet

Detta runristade jordfasta block ligger i fornminnesområdet vid Alsnö hus, nära Adelsö kyrka.
Ristningens historia
Flyttblocket med ristningen är på sin ursprungliga plats.
Dokumentationstillfällen
1676 – J. Hadorph och J. Leitz ritade av runristningen,
som finns i Bautil (B 1136). Stenen hade redan en skada
på vänstra sidan, varvid ett tiotal runor försvunnit.
1680-tal – J. Peringskiöld d.ä. ritade av runristningen
(Bautil 277). Denna avbildning är något bättre än
Hadorph/Leitz teckning.
1867 – R. Dybeck gjorde en bra teckning, som kan användas. Blocket hade skador på vänster sida men tycks
eljest intakt.
1901 – E. Brate gick systematiskt genom runinskriften,
vilket gav en del information om skador.

Tabell 14. Inskriftsdata, runblock U 11, Hovgården, Adelsö.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt-

Skiljetecken

runor

runor

kolon punkt

1676 ca 106

1

läsliga

oläsliga rade

95

0

1

ca 10

14

6

1867 ca 106

93

1

2

ca 10

21

0

1901 ca 106

86

6

4

ca 10

19

2

1933 ca 106

80

12

4

ca 10

19

1

1990 ca 106

78

14

4

ca 10

18

3

Ursprungliga antalet runor är osäkert, men troligen har

1

cirka 10 runor försvunnit vid en tidigare avflagning (totalt
96 runor kunde urskiljas 1676).

35

Fragmentet, inmurat i Strängnäs domkyrkas södra
långhusvägg, utgör troligen ungefär hälften av den ursprungliga runstenen. Var den saknade delen finns är
okänt.

1913 – O. von Friesen, Upplands runstenar, s. 57 med
beskrivning och foto.
1933 – H. Faith-Ell har tagit sex bilder (följer Wesséns
text i Upplands runinskrifter). Dessa visar en del nytillkommna skador samt sprickor.
1940-tal – E. Wessén redovisade skador i (Upplands runinskrifter, band I, s. 12). Bl.a. påpekade han att man troligen eldat på eller vid stenen. Han noterade också behovet av konservering.
1967.06.01 – R. Wibeck rapporterade rengöring, lagning
av sprickor med finkornigt cementbruk med emulsionstillsats samt uppmålning.
1979, 1990 – Stenen imålad av Helmer Gustavson respektive Thorgunn Snædal.
1988 – Stenen lagades.
1990, 1992 – Lundbergs foton i färg och s/v.

Stenens historia
Stenens ursprungliga plats är okänd.
Alltsedan medeltiden, troligen från 1425, har stenen suttit
inmurad i kyrkans södra fasad (Bohrn m.fl. 1964).
Dokumentationstillfällen
1680(ca) – Peringskiöld med tecknaren C. Ehrenhoff i F
15:5 och Bautil 702 samt Peringskiölds Monumenta
Sudermanniæ, blad 24. Teckning med fragmentet inmurat i väggen. Runorna på fragmentet var då fortfarande intakta.
1895 – E. Brate dokumentation och foto. Man kan fortfarande läsa de första runorna men ej se delar av huvud och
svans på runslingan och runorna där, eftersom dessa
exfolierat.
1929.06.15 – H. Faith-Ell fotograferade stenen; dock
mindre bra foto men användbart. Fortfarande syns delar
av de första runorna, som exfolierat partiellt.
1988, 1992 – Lundbergs foton i färg och s/v. Åtta runor
hade försvunnit genom exfoliering sedan 1929.

Vi har utnyttjat dokumentationen av Hadorph och Leitz
1676; Peringskiöld ca 1680; Dybeck 1867; Brate 1901;
Wessén 1933; Lundbergs foton 1990, 1992 och Löfvendahls dokumentation 1994. Runornas skadeutveckling är
ganska säker, men blockets skadeutveckling är osäkrare
(figur 6). Wessén (1933; i Wessén och Jansson 1940-58)
noterade brandskador; han ansåg den skörbränd. Av skadorna tycks den på stenens upptill på östra sida vara mekanisk, dvs. ett stycke med ca 10 runor har slagits av.
Övriga skador, såväl på runslingan och stenens framsida
liksom stenen i övrigt, torde vara brandskador. De mer
eller mindre genomgående sprickorna talar härför. När
man eldat på/vid stenen är oklart. Några skador noterades inte vid Dybecks (1867) dokumentation, men är påtagliga på Faith-Ells fotografier år 1933. Det är emellertid möjligt att stenen var söndersprucken redan när
Dybeck gjorde sitt besök 1867. Lagningar av skador
finns främst på övre delen av runslingan, och är troligen
gjorda 1988. Lagningarna fäster bra. Tillståndet har försämrats tydligt de senaste 130 åren (tabell 14; figur 6).
15. Sö 278 Strängnäs domk:a
65 84 50/15 69 86
Jotnisk sandsten (mälartyp?)

Skadeförloppet sedan ca 1680 kan följas från Peringskiöld/Ehrenhoff, Brate 1895, Faith-Ell 1929 med Wesséns beskrivning och Lundbergs foton samt noteringar
och foton av Löfvendahl (tabell 15; figur 7). Stenfragmentet är illa skadat, speciellt nedtill, troligen beroende
på upptag av saltrikt vatten från marken. Under torrare
perioder kristalliserar sedan salter i och under stenytan
och spränger sönder stenen. Fragmentet bör så snabbt
som möjligt tas ur väggen och placeras inomhus. Sö 278
uppvisar samma skadebild som Skånelastenen (U 296),
som redan flyttats inomhus. Skadorna har åstadkommits,
då stenen slogs sönder samt placerades på olämpligt
ställe. Dessutom har en åskledare fästs med en dubb i
stenen någon gång under perioden 1895-1929. Det är uppenbart att skadorna ökat kraftigt under 1900-talet, vil-

10H, 6d
I kyrkvägg
Vikingatid, 1000-talet

Tabell 15. Inskriftsdata, runstensfragment Sö 278 på Strängnäs domkyrkas sydfasad.

År

Antal Intakta Skadade Skadade Bortvittrunor

runor

läsliga

oläsliga rade

Skiljetecken

Anmärkning

kolon punkt

1680

29

1895

29

1

25

3

1

många

1

1

1

Fragmenterad sten

1929

29

1

23

4

2

många

1

2

0

Fragmenterad sten

1989

29

1

16

3

2

dito+8

1

0

Fragmenterad sten

0

0

Detta fragment utgör kanske hälften

av den ursprungliga stenen. En stor

1

29

1

många

1

2

0

Fragmenterad sten

del av runslingan med ett okänt antal
runor har försvunnit.

Figur 6 (till höger). Runblock U 11, Hovgården på Adelsö, med skadeutvecklingen i färger. En del av ytan har gått förlorad sedan 1860-talet.
Figur 7 (sidan 39). Runstensfragmentet Sö 278 på Strängnäs domkyrkas sydvägg, med skadeutvecklingen i olika färger. Detta fragment i
jotnisk sandsten faller nu snabbt sönder, och måste placeras i en skonsam miljö snarast.
36

Figur 6. Skademarkeringar
Färg

Period
ca 1100–1676
1676–1867
1867–1933
1933–1992

37

38

Figur 7. Skademarkeringar
Färg

Period
ca 1050–1680
1680–1895
1895–1929
1929–1994
Bomparti 1994
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Tabell 16. Inskriftsdata, runsten U 287 Vik, Hammarby.

År

Antal

Intakta

Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken Anmärkning

1

runor

runor

läsliga

dokumentation 1994 föll en 5 cm2-stor flaga bort.

1680

76

72

2

0

2

12

1866

76

72

2

0

2

12

1903

76

71

3

0

2

11

1938

76

71

3

0

2

10

1991

76

63

10

1

2

9

oläsliga rade

ket utbredningen av med blått markerade skador 18951929 och med gult markerade skador 1929-1992 (figur 7)
visar. Ytterligare 13 runor kommer att försvinna när
bompartiet (gul snedmarkering på figur 7) faller bort.
Skadorna kan skyllas på mänskligt oförstånd – stenen
har slagits av och monterats nedtill i kyrkväggen, vilket
medför risk för kapillärt vattenupptag.
16. U 287 Vik, Hammarby
66 03 92/16 20 42
Granodiorit

Mellan Lundbergs besök 1991 och Löfvendahls

punkt

11I, 0e
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

1

Skada 1991-94

Dokumentationen ger en bild av skadeutvecklingen från
sent 1600-tal och fram till nu; cirka 1680, 1866, 1903,
1938, Lundbergs foton samt Löfvendahls data (figur 8).
Skadeutvecklingen har fortgått, och mellan Lundbergs
besök 1991 och Löfvendahls 1994 hade en ca fem kvadratcentimeter stor ytflaga (blåfärgad yta; figur 8) fallit
bort. Stenens skadeutveckling behöver följas noga. Lagningar och förstärkning av bompartier samt lagning av
sprickor är påkallade. Skadorna, exfoliering och sprickbildning, torde i huvudsak vara naturliga (tabell 16;
figur 8).
17. U 296 Skånela kyrka
11I, 1e
66 08 80/16 21 05
I kyrkvägg(nu inomhus)
Jotnisk sandsten(Roslagstyp?) Vikingatida, 1000-talet

Stenen står rest på f.d. gärdesholme.
Stenens historia
Stenen står troligen på ursprunglig plats.
Dokumentationstillfällen
1680(ca) – Hadorph/Peringskiöld ritade av stenen (Bautil 102). Teckningen är tydlig och visar på exfolieringsskador både nere till vänster och uppe till höger på stenen.
1866 – Dybecks teckning till Hildebrands beskrivning.
Båda användbara, men få nya skador jämfört med tidigare dokumentation.
1903 – E. Brate har gått genom runorna noga och enl.
uppgift även fotograferat. Fotot dock ej utnyttjat.
1938 – C.F. Claesson har tagit ett bra och användbart
foto. Nya skador syns. Beskrivning av Wessén i Upplands
runinskrifter (1943).
1989, 1991, 1994 – Lundbergs foton i färg och s/v.
1995 – En del av den skadade ytan registrerades med
mikroytmätare av J. Swantesson (Swantesson 1996).

Denna runsten satt tidigare i kyrkans västvägg knappt
0.5 m över markytan. Den var illa skadad, speciellt den
nedre tredjedelen, och togs ur väggen hösten 1995. Den
är nu efter konservering av K.- G. Eliasson placerad inne
i kyrkans vapenhus.
Stenens historia
Stenens ursprungliga placering är okänd.
Från tidigt 1100-tal då kyrkan byggdes (Josephson och
Wilcke-Lindqvist 1919), till hösten 1995 satt den inmurad i kyrkans västra gavelmur.
Från hösten 1995 är stenen konserverad och placerad
inne i kyrkan.
Dokumentationstillfällen
1680-talet – J. Hadorph och P. Helgonius dokumenterade stenen. Deras teckning finns i Bautil (B 44) samt

Tabell 17. Inskriftsdata, runsten U 296 Skånela kyrkas västvägg, nu placerad inne i kyrkan.

År

Antal

Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken Anmärkning

runor

runor

läsliga

oläsliga rade

punkt

1680

50

50

0

0

0

8

1908

50

50

0

0

0

8

1930

50

42

6

2

0

8

1993

50

38

10

2

0

6

Inomhus sedan 1995
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Tabell 18. Inskriftsdata, runsten U 455 Näsby, Odensala.

År

Antal Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken
runor

runor

läsliga

oläsliga rade

kryss punkt

1682

78

78

0

0

0

11

0

1909

78

78

0

0

0

8

3

1945

78

78

0

0

0

7

1

1994

78

78

0

0

0

7

0

Peringskiölds Monumenta 3 och i Upplands runinskrifter. Stenen tycks där oskadad och alla runorna kan läsas.
1860-tal – Dybeck tecknade av stenen.
1908 – E. Brate beskrev runtexten och tog foton. Två av
dessa är digitaliserade.
1930 (ca) – Upplands runinskrifter visar bra foton tagna
av H. Faith-Ell omkring 1930. På dessa foton förefaller
stenen i det närmaste intakt, men antydan till skador kan
noteras under runslingan och på runor.
1942 – Gillis Olson; flera bilder med exfolieringsskador
nedtill är digitaliserade.
1988, 1993 – Lundbergs foton i färg och s/v. Detaljbild
med lagning vid sprickan till vänster.
Stenens skadeutveckling kan följas genom befintlig dokumentation av Hadorph och Helgonius på 1680-talet,
Brate 1908, Faith-Ell ca 1930, G. Olson 1943, Lundbergs
foton 1993 och Löfvendahls dokumentation. Stenen
exfolierade starkt och togs därför ur kyrkväggen och placerades inomhus. Den kan därför avföras från skadeinventeringen (tabell 17).
18. U 455 Näsby, Odensala
66 14 33/16 12 45
Granit

11I, 2c
Rest sten
Vikingatida, 1000-tal

1630-talet – M. Aschaneus tecknade också av stenen,
men proportionerna är sämre än i Bureus avbildning.
Teckningen (i FB 18; KB) är dock användbar.
1682 – J. Hadorph och J. Leitz ritade av stenen. Deras
avbildning (Bautil 169) är den bästa av 1600-talsteckningarna. Inga sprickor eller skador antydda.
1850-tal – R. Dybeck tecknade av stenen.
1909 – E. Brate beskrev och fotograferade inskriften.
1945 – Faith-Ell i Upplands runinskrifter (U 455). Spricka
och kvartsåder syns.
1994 – Lundbergs foton i färg.
Denna sten är väldokumenterad sedan tidigt 1600-tal.
Dokumentationstillfällen 1632, (1630-tal), 1682, 1850,
1909, 1945, Lundbergs foton (tabell 18) och Löfvendahls
registrering. Den är också intressant, då den uppvisar
spår av isslipning på övre delen av framsidan i form av
parabelriss och isräfflor. Ytan är alltså naturligt slipad,
och torde alltså inte vara släthuggen av runristaren. Fot,
som ristat stenen, anses ofta ha släthuggit sina runstenar
(Axelson 1993). Ristningsytan är i stort sett oskadad, undantaget en vertikal spricka, som troligen alltid funnits,
men tydligt framträder först på foton från 1900-talet.
Antalet läsbara skiljetecken har minskat från elva till sju
under perioden.
19. U 513 Rimbo kyrkas östvägg 11I, 5j
66 28 32/16 45 33
I kyrkvägg
Gnejs
Vikingatida, 1000-tal

Denna runsten står rest i ett skogsbryn
Stenens historia
Stenen står på ursprunglig plats
Dokumentationshistoria
1632 – J. Bureus tecknade av stenen; teckningen, i Fa
10:2 (KB) är användbar vid skadedokumentation.

Denna sten tycks relativt oskadad, men närmare undersökning visar att en stor del av stenytan är bom. Den bör
därför tas ut ur kyrkväggen, eftersom stenar inmurade i
ytterväggar löper stor risk att förstöras.

Tabell 19. Inskriftsdata, runsten U 513, inmurad i Rimbo kyrkas östvägg.

År

Antal Intakta

Skadade Skadade Bortvitt-

runor runor

läsliga

1680

>791

1910

>79

1

>79

1

>79

1

1943
1992

75
71
71
68

1
4
4
6

oläsliga rade

Skiljetecken
punkt

1

ca 5+21

13

2

ca 5+2

1

13

ca 5+2

1

14

ca 5+3

1

14

2
2

1

Redan på 1600-talet saknades ca 5 av de ursprungliga runorna i

inskriften.

Figur 8 (till höger). Runsten U 287, Vik i Hammarby, med skadeutvecklingen i olika färger. Nere till höger faller tunna partier kontinuerligt bort.
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Figur 8. Skademarkeringar
Färg

Period
1075–1680
1866–1938
1938–1994

OBS! Inga skador perioden
1680–1866
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Tabell 20. Inskriftsdata, runsten U 1149 Fleräng, Älvkarleby.

År

1690
1726
1913
1945
1993

Antal Intakta

Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken Anmärkning

1

runor runor

läsliga

runor från början.

oläsliga rade

streck

1

112

0

0

0

4

Intakt

1

100

12

0

0

4

Avslagen före 1726

1

100

12

0

0

4

1

100

12

0

0

4

1

100

12

0

0

4

112
112
112
112
112

Stenens historia
Stenens ursprungliga plats är okänd. Från senare delen
av 1400-talet, då kyrkan byggdes och fram till nu har
stenen troligen suttit inmurad i kyrkans östvägg.
Dokumentationstillfällen
1680(ca) – J. Hadorph och P. Helgonius ritade av stenen,
återgiven i Bautil (243) samt Peringskiölds Monumenta
3, s. 85. Sprickor är utmärkta på teckningen, som är användbar vid skadedokumentationen.
1857 (ca) – R. Dybeck, Svenska runurkunder 2:247.
1910 – F. Braun tog ett användbart foto.
1941 – G. Olson tog ett bra foto, även om avståndet är
väl långt. Troligen lagades stenen vid detta tillfälle.
1943 – H. Faith-Ell foton för Upplands runinskrifter.
1990, 1992 – Lundbergs foton i färg och s/v.
Dokumentationen är något knapphändig. Den huvudsakliga skadan är osynlig eftersom den utgöres av ett större
bomparti. Dokumentation från 1680-talet, 1910, 1943
och 1992 samt noteringar av Löfvendahl. Stenen bör om
möjligt tas ur kyrkväggen och placeras så att den ej utsätts för nederbörd i kombination med frys-/töcykler.
20. U 1149 Fleräng, Älvkarleby 13H, 5h
67 25 08/15 86 05
Rest sten
Jotnisk sandsten (Gävletyp?)
Vikingatida, före 1050
Denna runsten av röd sandsten är mycket skadad och har
börjat skiva upp sig i minst fem tunna plattor. Framsidesplattan är bruten i två (tre) delar. Stenen behöver skyddas
mot nederbörd, som tränger in i sprickorna på toppen av
stenen. Den har tidigare stått stöttad på olika sätt innan
den restes på sin nuvarande plats 1947.
Stenens historia
Stenen har flyttats något, men står praktiskt taget på ursprunglig plats.
Dokumentationstillfällen
1600-tal(tidigt) – J. Bureus har beskrivit stenen i Fa 6,
s. 228 no. 6.

Det är oklart om det fanns 112 eller 113

1690 – U. Christoffersson ritade av stenen. Ritningen
finns i Gästriklands antikviteter F 17 b, s. 1; i Upplands
runinskrifter IV, s. 574 samt i Bautil (B 1098). Teckningen
visar att stenen är hel men även att lagrings-sprickorna
redan fanns.
1726.07.07 – O. Celsius d.ä. beskrev stenen och noterade
att den nyligen bräckts mitt över inskriften nedtill.
1913 – O. von Friesen i Upplands runstenar med foto 20,
s. 33. Brottet syns tydligt liksom liksom spår av större
och mindre lavbålar (som nu är borta). En bild, troligen
tagen av von Friesen, visar att stenen pallats upp med
stenblock på baksidan.
1942.12.09 och 1945.01.11 – N. Lindquist påpekade att
stenens nederdel är skadad och bör åtgärdas.
1945 – S. B. F. Janssons skrivelse om tillståndet och förslag till flyttning. Han dokumenterade även inskriften.
1947.11.27 – G. Olson rapporterade lagning med cement. Den stagades också med två L-formade rostskyddsmålade järn. Stenen står nu (något flyttad) ca två meter
väster om liten väg.
1970.05.29 – H. Gustavson meddelade förbättrad lagning. Stenen täcktes av presenning vintertid av O. Östblom, som då hade tillsyn över stenen. Enligt R. Wibeck
lagades stenen 1970.05.28 med cementbruk och emulsionstillsats. Två bilder, A 272:143 och 144 som visar att
sprickan är lagad är troligen från detta tillfälle.
1983 – O. Östblom skickade skrivelse med anhållan om
översyn. Speciellt sprickan över runslingan liksom lavtillväxt behöver åtgärdas. Länsstyrelsen tillstyrkte denna
begäran.
1988 – Runorna och slingan målades i.
1990, 1993 – Lundbergs foton i färg och s/v. Lagningen i
sprickan åt öster hade delvis fallit bort.
Baserat på Christoffersson 1690, von Friesen 1913, Jansson 1945, 1970 års foton samt Lundbergs bilder 1992 och
Löfvendahls dokumentation kan skadeutvecklingen
mycket exakt redovisas (tabell 20; figur 9). Stenen är
mycket illa vittrad, och lagning och skydd mot nederbörd, speciellt vintertid är mycket angelägen. Detta syns
dock inte så väl på ristningssidan, eftersom de allvarligaste skadorna är uppspjälkningen parallellt med fram45

sidan. Stenen är dock avslagen (figur 9) och dessutom
tenderar den att spjälkas upp i minst fem tunna skivor.
Detta visar att det är nödvändigt att dokumentera hela
stenen och inte bara framsidan, som ej ger någon fullständig bild av tillståndet. Stenen måste skyddas bättre, i
första hand vintertid.
21. Hs 10 Hälsingtuna kyrka
68 49 54/15 67 37
Granatådergnejs

15H, 9d
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Denna jättelika sten står rest söder om kyrkan på kyrkogården. Den runristade sidan är mycket starkt vittrad,
och bara vissa delar av runorna och runslingan finns kvar.
Den är ristad med s.k. hälsingerunor (stavlösa runor).
Stenens historia
Stenens ursprungliga plats är okänd. Kyrkan började
byggas ca 1150, men var stenen stod ursprungligen eller
när den placerades på kyrkogården är okänt. I beaktande
av stenens storlek torde den från början stått nära sin nuvarande plats.
Dokumentationstillfällen
1600-tal(tidigt) – J. Bureus beskrev stenen.
1724 – O. Celsius d.ä. reste i Hälsingland med brorsonen
Anders Celsius, som tecknade av runstenen.
1700-tal(tidigt) – O. J. Broman i Glysisvallur; del II,
s. 235f.
1763 – N. R. Brocman besökte stenen, vilket rapporterades i Svenska Magasinet 1766.
1830 – N. H. Sjöborg, Samlingar för Nordens fornälskare, fig. 174.
1912 – G. Hallström fotograferade stenen (foto 78:3 i
ATA:s arkiv). Ristningen är ifylld med vit färg och flera
runor än som nu är synliga har markerats.
1969 – H. Gustavson och R. Wibeck lyfte upp stenen,
gjorde ren den från lavar. Gustavson målade i runslinga
och runor.
1990, 1993 – Lundbergs foton i färg och s/v.

Skadeutvecklingen kan skisseras med hjälp av (Bureus),
Celsius 1724, (Broman 1700-tal), Brocman 1763, Sjöborg
1830, Hallström 1912, samt Lundbergs foton och
Löfvendahls dokumentation. Inskriften består av stavlösa
runor. Den ristade ytan är kraftigt mineralvittrad. För
närvarande kan ca 120 runtecken läsas/spåras; av dem
har ca 115 tolkats och kan betraktas som mer eller mindre oskadade (Peterson 1994; Åhlén 1994). På Celsius
teckning finns ca 180 tecken noterade, varav uppskattningsvis 150 är oskadade. Den ursprungliga texten bör
ha omfattat mer än 300 runor. Nu återstår (förutom korset) ca 85% av själva runslingan, medan i början av
1700-talet cirka 95% fanns kvar.
22. Hs 21 Jättendals kyrka
68 74 26/15 76 24
Sedimentgnejs

16H, 4f
Rest sten
Vikingatida, 1000-talet

Stenen står rest strax väster om Jättendals kyrka, ca
10 m från en allmän väg. Den är svårt exfolierad och en
stor del av runslingan med text har försvunnit. Huvudorsaken till detta är den brand som år 1800 förstörde kyrkan i vilken stenen då satt inmurad. Bergarten i stenen är
en tunnbankad kvartsitisk gnejs av sedimentärt ursprung, med centimeterstora mörka aggregat av granat,
magnetit och glimmermineral (Lundqvist 1997; Lundegårdh 1966).
Stenens historia
Ursprunglig plats är troligen Vattrångs by i Harmånger
ca 10 km åt sydsydväst.
Stenen satt troligen inmurad i kyrkans sydvägg från
1300-talet till år 1800.
1802-1856 – Runstenen låg som trappsten (med den
ristade sidan nedåt) i västra kyrkoingången.
1856-1951 – Runstenen placerades en meter från kyrkans
SÖ hörn. Den var söndersprucken i flera delar och hopfogades med järnband.
1951 – Stenen placerades på sin nuvarande plats väster
om kyrkan.

Tabell 21. Inskriftsdata, runsten Hs 21 Jättendals kyrka.

År

Antal Intakta Skadade Skadade Bortvitt- Skiljetecken Anmärkning
runor

runor

läsliga

1630

87

85

2

0

0

1

4

1763

87

85

2

0

0

0

7

1951

87

36

8

4

39

0

3

1993

87

36

8

3

40

0

3

oläsliga rade

kolon punkt

Brand 1800

Figur 9 (till höger). Runsten U 1149 i jotnisk sandsten, Fleräng, Älvkarleby, norra Uppland, med skadeutvecklingen i olika färger. Denna skenbart välbevarade runsten riskerar att skivas upp i fem delar. Den är dessutom avslagen nedtill på runslingan.
Figur 10 (sidan 49). Runsten Hs 21 vid Jättendals kyrka, med skadeutvecklingen i olika färger. Stenens skador härrör främst från kyrkobranden
år 1800, då den stod fäst vid kyrkväggen.
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Figur 9. Skademarkeringar
Färg

Period
1690–1726
1726–1947

OBS! Inga skador fram till
1690 eller efter 1947.

47
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Figur 10. Skademarkeringar
Färg

Period
ca 1050–1630
1630–1763
1763–1951
(huvuddelen
efter branden
1800).

OBS! Inga skador efter 1951.

49

50

Dokumentationstillfällen
1630-tal – J. Bureus tecknade av stenen. Den satt inmurad i kyrkväggen och en spricka är markerad över
(nedre) korset. Bra teckning.
1763 – N.R. Brocman/ O. Rehn tecknade av stenen.
Runraden är fortfarande intakt. Eventuellt finns en
avflagningsskada nedtill på stenen (vilken ej är synlig på
1630 års teckning). Korset ligger dock lite fel i förhållande till sprickan (bättre hos Bureus).
1950 – E. Rembrink önskar flytta stenen. Den har legat
som trappsten med runskriften nedåt tiden 1802-1856.
1951 – S.B.F. Jansson – Artikel i Hälsingerunor. Stenens
kända historien sammanfattas. Foto av I. Andersson
1951. Runinskriften såg ut som idag. Järnbanden togs
bort och stenen rengjordes samt lagades med stenkitt.
Jansson redovisade en mycket noggrann läsning av inskriften.
1990, 1993 – Lundbergs foton i färg och s/v.
Denna sten är mycket svårt skadad. Huvudorsaken till
skadorna är en brand år 1800, då kyrkan med stenen

inmurad i kyrkväggen brann ned. Därefter låg stenen
som trappsten (med den ristade ytan nedåt) åren 1802-56,
innan den ställdes upp nära kyrkans sydöstra hörn. Stenen består av en ganska ömtålig metamorfoserad sedimentbergart med skiktning parallellt med ristningsytan, vilket ger påtaglig avflagning både på fram- och
baksida. Som synes av tabell 21 är nästan hälften av runorna bortvittrade eller oläsliga. Skadan har accelererat
någon gång efter 1763, uppenbarligen är branden år
1800 den helt dominerande skadeorsaken (figur 10). Stenens skadeutveckling behöver följas.

Slutsatser
När det gäller nedbrytning av stenföremål är det svåraste
problemet att klargöra vad som händer på längre sikt,
dvs. under längre tidsperioder som decennier och sekler.
Vi känner inte till några undersökningar där man följt
skadeutvecklingen under sekellånga perioder. Däremot
finns det rikligt med data för stenprov som exponerats
utomhus upp till 3-4 år. Svårigheten med att studera och

Tabell 22. De undersökta runstenarna med uppgifter om bergart, hur länge de varit dokumenterade med ritning, hur stor procent av alla runor som förstörts, blivit oläsliga eller vittrat bort under dokumentationsperioden. Slutligen redovisas föreslagna åtgärder.

Nr

Run-

Lokal

Material

nummer

Dok.period

Antal
runor

Intakta

Förstörda Föreslagna
1

runor%

2

runor%

åtgärder

Kolumnen redovisar mäng-

den runor i % som förefaller
intakta vid 1:a respektive

1 DR 345 Simris kyrka

Kvartsit

1711-1994

73

92 (74)

3

2 DR 264 Vismarlöv

Gnejs

1627-1990

37

46 (27)

14

Tak vinter

dokumentationstillfället.

3 Öl 18

Segerstad

Kalksten

1634-1993

58

90 (59)

10

Inga

För stenen vid Simris k:a

4 Öl 37

Lerkaka

Kalksten

1634-1993

125

97 (43)

28

Inga

(DR 345) innebär detta att

5 G 104:C Lye kyrka

Kalksten

1954-1992

27

100 (100)

0

Avföres

6 Sm 101 Nävelsjö

Gnejs

1829-1989

89

99 (81)

2

Inga

2

7 Vg 190 Månstadskulle

Gnejs

1905-1989

36

89 (83)

5

Inga

runor avser den mängd runor

8 G S5

Kalksten

1932-1994

5

100 (60)

0

Avföres

i % som helt försvunnit eller

Granit

1862-1990

757

94 (91)

0

Inga

blivit oläsliga mellan det

St. Hoburga

9 Ög 136 Röks kyrka

Inga

1

10 Vg 55

Källbyås

Kalksten

1669-1989

77

94 (84)

0

Inga

11 Sö 56

Fyrbyblocket

Gnejs

1857-1993

94

98 (91)

0

Avföres

12 Sö 14

Gåsinge kyrka

Sandsten

1680-1992

105

99 (84)

3

Inga

13 U 58

Riksbyhällen

Granit

1904-1990

54

87 (65)

14

Inga

14 U 11

Hovgården

Granit

1676-1990

106

90 (74)

3

Inga

15 Sö 278

Strängnäs domk:a Sandsten

1680-1989

29

100 (55)

34

16 U 287

Vik, Hammarby

Granit

1680-1991

76

95 (83)

1

Inga

17 U 296

Skånela kyrka

Sandsten

1680-1993

50

100 (76)

4

Avföres

18 U 455

Näsby

Granit

1682-1994

78

100 (100)

0

Inga

19 U 513

Rimbo kyrka

Gnejs

1680-1992

84

89 (81)

2

Flyttas in

Sandsten

1690-1993

112

100 (89)

0

Tak vinter

20 U 1149 Fleräng
21 Hs 10

Hälsingtuna kyrka Gnejs

1700-1993 ca 300

60 (38)

ca 20

22 Hs 21

Jättendal kyrka

1630-1993

98 (41)
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Gnejs

87

senaste (inom parentes)

92% av runorna var intakta
1711 och 74% 1994.
Procentsatsen förstörda

första och det senaste dokumentationstillfället.

Flyttas in

Inga
Tak vinter
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mäta nedbrytning under längre tidsrymder är att finna
objekt som dokumenterats tillräckligt noggrant sedan
lång tid tillbaka. De svenska runstenarna är ur denna aspekt ett unikt och lämpligt material. De har genom beskrivningar och ritningar dokumenterats mycket noggrant under lång tid, i många fall redan på tidigt 1600tal. Därför utnyttjar vi runstensmaterialet och redovisar
här översiktligt vittringens tidsförlopp för 22 utvalda
runinskrifter. Nu när undersökningen är klar, ser vi att
det valda material inte är helt idealiskt för en sådan utvärdering. Detta beror främst på all mänsklig påverkan
på materialet, men även att ristningarna har olika ålder
och att de börjat dokumenteras vid mycket varierande
tidpunkter. Av de undersökta 22 runmonumenten är 17
runstenar, 2 runristade block, 2 runristningar på fast häll
och 1 ristning utomhus på byggnad. Av de 17 runstenarna är 7 avslagna; en av de senare har också varit utsatt för brand. Två är för närvarande inmurade i byggnader och ytterligare 7 har suttit inmurade i byggnader,
broar eller andra konstruktioner. Endast 5 stenar har såvitt vi vet hela tiden stått på ursprunglig plats liksom de
två ristade blocken. Av alla stenarna är det bara 4 som
inte direkt skadats av människor och står på sin ursprungliga plats.
De 22 runmonumenten representerar fyra olika material; 7 objekt i gnejs och 5 i respektive granit, kvartsit/
sandsten och kalksten. Med denna indelning i fyra material som utgångspunkt har vi först försökt följa skadeutvecklingen från tidpunkten då monumenten skapades
fram till det första pålitliga dokumentationstillfället. Vi
har utgått från hur många runor som funnits från början,
vilket i fallen Vismarlöv, Strängnäs domkyrka, Hovgården, Rimbo kyrka och Hälsingtuna kyrka är något
oklart. Vi har förutsatt att alla ristade runor varit oskadade och fullständigt läsbara omedelbart efter ristningstillfället. Därefter har vi noterat hur många runor som
varit helt intakta vid det första och de därpå följande pålitliga dokumentationstillfällena. Sedan har vi på samma
sätt bestämt antalet oskadade runor samt noterat skador
vid vår skadedokumentation åren 1994-96.
Det ideala hade naturligtvis varit att mäta upp hela
ristningsytan och därefter summera storleken av de del-

ytor som vittrat. Eftersom dokumentationen i första hand
varit koncentrerad på runorna är detta omöjligt. Dessutom är skadorna så variabla att det är mycket komplicerat att redovisa den totala skadade ytan på den ristade
sidan. Den enda möjligheten har därför varit att utnyttja
runorna på ristningsytan. Vi antar därför att runornas
vittring är representativ för ytan som helhet och att själva
ristningsarbetet ej påverkat stenens vittringsbenägenhet.
Det senare är ej självklart. I ett fall är det uppenbart att
huggningen av runorna har orsakat en accelererad vittring, nämligen på runstenen Sö 14 vid Gåsinge kyrka. I
fallet Rimbo kyrka, U 513, är problemet ett större bomparti, som på sikt kommer att falla bort och dra med sig
minst sex nu för ögat intakta runor. Ett bomparti är dock
inte synligt visuellt, t.ex. på ett foto. Vi vet därför naturligtvis inte hur länge denna yta varit bom. I övriga fall
anser vi dock att nedbrytningen av runor är approximativt representativ för stenmaterialets vittring.
Vi har grupperat monumenten i de fyra bergartstyperna. För varje grupp har vi för det första respektive
det senaste dokumentationstillfället beräknat medelvärdet av intakta runor i procent av antalet runor vid
ristningstillfället. Vi har åskådliggjort detta grafiskt i figur 11 med de räta förbindelselinjerna mellan medelvärdet för tidpunkten när stenarna ristades och medelvärdet
för första pålitliga avläsningstillfället. Därefter har vi
sammanbundit det första och det senaste avläsningstillfället med en rät linje (regressionslinje). Alla fyra
materialtyperna ger som synes samma principiella bild
(figur 11). Skadeutvecklingen går i alla fallen snabbare
under den senare perioden (linjens lutning är betydligt
brantare för denna period än för den första). Trots materialets relativa heterogenitet är detta statistiskt signifikant. Vi frågar oss hur detta kan förklaras. Den enklaste
förklaringen är att ju sämre stenens tillstånd är, desto fortare faller den sönder, dvs. nedbrytningen ökar med tiden
tills hela originalytan är borta. Detta förlopp närmar sig
ett nästan exponentiellt förvittringsförlopp. Då tidsupplösningen är ganska dålig, är detta en förenkling.
Naturligtvis bryts de olika stenmaterialen ned olika
snabbt. Om vi studerar figur 11 (tagen från Löfvendahl
m.fl. 2000) ser vi t.ex. att gnejs tycks vara det ömtåli-

Tabell 23. De olika bergarternas nedbrytningshastigheter. Medelvärdet med standardavvikelsen för respektive
grupp; tillverkningsår, första och senaste (ca 1995) dokumentationsår samt procent helt intakta runor vid respektive tillfälle. Anmärkningskolumnen visar antalet stenar med av människor påskyndade skador.

Material Antal Tillverkningsår

Första dok. Intakta

Linje-

Intakta ru-

Linje-

år

runor, %

lutning

nor 1995,% lutning

Anmärkning

Gnejs

7

1050± 19 1747± 114

84±22

-0.023

64±27

-0.081 Fyra påverkade

Kalksten

5

1190±192 1765± 164

96± 4

-0.007

69±23

-0.117 En påverkad

Sandsten

5

1048± 4

1692± 13

98± 3

-0.003

76±13

-0.072 Fyra påverkade

Granit

5

1030± 87

1761± 113

93± 5

-0.010

83±14

-0.042 En påverkad
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Figur 11. Skadeutvecklingen för runristningar av de fyra olika bergarterna.

materialförlust, dvs. fysikaliska processer, spela den helt
dominerande rollen (t.ex. Segerstad, Källbyås). Materialförlusterna drabbar främst perifera delar av stenarna,
dvs. försvagningar i anslutning till den sedimentära lagringen. Ett problem med kalkstensgruppen är deras
mycket olika ristningsålder samt att några av monumenten har dåligt definierad ristningsålder (de två Gotlandsristningarna). De sandstenar som undersökts är s.k.
jotniska sandstenar (fyra av de fem undersökta), dvs.
metamorfoserade, kvartsitiska, lagrade och täta sandstenar. Den femte (i Simris, Skåne) är en ren kvartsitsandsten. Alla dessa är kemiskt mycket motståndskraftiga, vilket även våra data tyder på; sandstenarna vittrar
till en början mycket långsamt. Med tiden accelererar
emellertid vittringen kraftigt. Dessa lagrade bergarter
tenderar nämligen att spricka upp på grund av lagringen
och bilda tunna skivor, som mycket lätt bryts av. Denna
process har lång initieringstid. När processen väl startat
går den emellertid snabbt. Därför var flera av de undersökta sandstenarna (Fleräng, Strängnäs, Skånela) i ett
mycket prekärt tillstånd, utsatta för mekanisk-fysikalisk
nedbrytning. Skånelastenen är redan flyttad inomhus och
skyddad, men stenarna i Strängnäs och Fleräng är kvar
utomhus och löper fortfarande stora risker att snabbt förstöras. Vi redovisar också nedbrytningen av de individuella granitobjekten, eftersom de kan anses bilda en rela-

gaste materialet. Detta motsvarar dock ej våra empiriska
förväntningar, eftersom gnejserna i vårt fall är urbergsgnejser, som borde ha en vittringsresistens av samma
storleksordning som graniterna. Om vi emellertid tar
hänsyn till att flera av gnejsobjekten råkat ut för mycket
omild behandling eller avviker av andra orsaker (Jättendalsstenen har genomgått en brand, Hälsingtunastenen
var ursprungligen grunt ristad, Vismarlövstenen har
ristningar på den horisontella översidan), inser man att
de undersökta gnejsmonumentens vittring knappast är
representativ för naturlig nedbrytning. Graniterna har
klarat sig bäst, men även i deras fall noterar man att ett
flyttblock (Hovgårdenblocket, där man troligen eldat invid monumentet) har utsatts för extrema påfrestningar.
Nedbrytningsgraden för granit torde därför vara relativt
representativ för en skandinavisk normalpopulation i
atmosfärkontakt. Kalkstensgruppen uppvisar till en början (tabell 23) en relativt begränsad nedbrytning (bara
sandsten visar bättre värde), men nedbrytningen tycks
accelerera mycket snabbt med tiden. Av kalkstenarna har
Lerkakastenen utsatts för kraftig påverkan, medan däremot ristningen på Lye kyrka är väl skyddad och därför
relativt intakt. Det tycks därför som om kalkstenarnas
nedbrytningshastighet kan vara relativt representativ.
Det är intressant att notera att det inte är enbart kemisk
upplösning som verkar på kalkstenarna. Med tiden tycks

Tabell 24. De fem granitstenarna och deras nedbrytningshastigheter (data från tabellerna 9, 13, 14, 16 och 18).

Sten

Ög 136

Tillverk- 1:a doku- Lut-

2:a doku- Lut-

3:e doku- Lut-

4:e doku- Lut- 5:e doku- Lut-

ning. år menta.

menta.

menta.

menta.

ning

ning

ning

ning menta.

875

1862

-.006 1907

-.022

1994

-.023

U 58

1075

1904

-.016 1938

-.118

1990

-.346

U 11

1075

1676

-.017 1867

-.010

1901

-.206

1990

-.079

U 287

1075

1680

-.008 1866

0

1903

-.054

1938

0

U 455

1050

1682

0

0

1945

0

1994

0

1909

1991

ning

-.189
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Figur 12. Skadeutvecklingen för de fem runmonumenten i granit.

tivt representativ grupp (figur 12; tabell 24). De visar i
stort sett samma bild som figur 11. Den förra har bättre
upplösning i tid än figur 11. Figur 12 visar att vittringen
snarast genomgår två faser. Den första fasen motsvarar
mer eller mindre kontinuerlig kemisk vittring. När denna
kemiska vittring fortgått en längre tid, i våra fall flera
hundra år, avlöses den kemiska (och biologiska) vittringen av en fysikalisk nedbrytning, som är tydligt episodisk. Integrerat under längre tid motsvarar den en brantare linje än den initiala kemiska vittringen. Om man
minskar tidsupplösningen och dokumenterar med tätare
intervall får man istället en trappstegsformad nedbrytning, vars utseende liknar den för sten U 287 i figur 12,
dvs. perioder med låg eller obetydlig nedbrytning avlöses
av perioder med snabb materialförlust.
Det är uppenbart att nedbrytningen av de undersökta
graniterna varierar starkt. Medan runstenen i Näsby,
U 455, fortfarande är intakt har vittringen på hällytan i
Riksby, Bromma (U 58) accelererat mycket kraftigt sedan
den frilades från mossa och vegetation så sent som år
1904. Även blocket vid Hovgården (U 11) samt stenen i
Vik (U 287) försämras för närvarande snabbt, medan
Rökstenen är relativt stabil. Skadeutvecklingen av
Riksbyhällen är förvånande; det är inte troligt att man
eldat på denna starkt lutande yta, även om skadorna
starkt påminner om brandskador. Den rimligaste förklaringen tycks vara att solexponering och starka
temperaturvariationer är huvudorsaken till försämringen. En möjlig bidragande orsak kan också vara närheten till en trafikled. Hällytan ligger ca 20 meter från en
livligt trafikerad infart till Stockholm. Man kan vidare
notera att nedbrytningen är episodisk, dvs. under kortare
perioder som några decennier (tabell 24; sten U 287) händer ingenting, under andra perioder sker stora förändringar. Detta innebär att man behöver integrera
mätningarna över längre tidsperioder som sekel för att få
ett rimligt medelvärde. Vi har ej gjort motsvarande ut54

värdering för de övriga materialtyperna gnejs, sandsten
och kalksten. Dessa material är heterogenare än graniterna och i åtskilliga fall tycks mänsklig påverkan bidragit till artificiellt snabba nedbrytningsförlopp (tabell 23).
Det är naturligtvis nödvändigt att identifiera skadeorsakerna och åtgärda dessa innan eventuell rengöring
samt lagning och konservering utföres. Magnussons
(1996) statistiska utvärdering visar att runregistranten
(appendix 1) kan förbättras i flera avseenden. Den viktigaste skadeorsaken är mänsklig aktivitet. De flesta stenarna, minst 12 av 17, har flyttats, i flera fall till olämpliga platser. I många fall har stenen även slagits sönder
eller brutits av, som Lerkaka, Nävelsjö, Månstad, Gåsinge, Strängnäs, Skånela, Rimbo och Jättendal. Några
har skadats av annan mänsklig aktivitet, t.ex. eldning
vid Hovgårdsblocket eller brand i fallet Jättendalstenen.
De skador dessa mänskliga aktiviteter åstadkommit är
mycket omfattande och överstiger vida den naturliga
vittringen av sten. Den stora faran för Sveriges minst
3500 runstenar, allt från fragment till hela stenar, har
varit sönderslagning och inmurning, främst i kyrkor.
Även broar, stengrunder och kyrkogårdsmurar har varit
vanliga förvaringsplatser för runstenar. I själva verket
finns det bara ca 500 stenar som står på ursprunglig plats
och aldrig slagits sönder eller flyttats. Detta innebär att
bara ca 15% av den kända populationen förändrats genom ren naturlig vittring. För alla övriga runmonument
tillkommer omfattande mänskliga skador.
En viktig faktor att ta hänsyn till är själva bergartsmaterialet. Homogena, magmatiska silikatrika bergarter
som granit har få utpräglade svagheter. De är kemiskt
och fysikaliskt resistenta. Även om stenarna varit utsatta
för vädrets makter och koloniserats av lavar och annan
beväxning, har de klarat sig ganska bra genom seklerna.
Detta förutsätter att stenarna ej haft genomgående
sprickor eller andra initiala svagheter. Även silikatdominerade gnejser har stor motståndskraft mot vittring.

Annorlunda förhåller det sig med vissa sand- och kalkstenar. Jotnisk sandsten är en ganska vanlig bergart, som
flitigt utnyttjats för runstenstillverkning (Hagenfeldt och
Palm 1996). Totalt är cirka 120 stenar är kända. Denna
sten är kemiskt mycket resistent, svagheten är istället fysikalisk, främst bergartens sedimentära lagring. I denna
tunnbankade stentyp, där bankarna skiljs åt av finkorniga lerskikt, är tendensen till uppsprickning tydlig.
Fukt, vatten och biologisk aktivitet är de viktigaste
nedbrytningsfaktorerna, som tränger in i dessa svaga
skikt och förr eller senare bryter ned stenen i tunna skivor. Alla fyra runstenarna i jotnisk sandsten i denna undersökning visar denna skadetyp. Stenen vid Simris
kyrka är en mera tjockbankad sandsten, så kallad
Hardebergasandsten, som ej spricker upp på samma
sätt.
Kalkstenar består av det kemiskt mest lättvittrade
huvudmineralet, nämligen kalcit. Kalcit löses kemiskt
mera än tusen gånger snabbare i vatten än övriga bergartsbildande silikatmineral i granit och sandsten. Kalkstenar som täcks av långlivade lavarter som kalklav,
skyddas dock i viss mån från nedbrytningen. Även kalkstenar har ofta en relativt tunnbandad sedimentär lagring
med svaga lerskikt. Förutom sin relativt snabba kemiska
vittring tenderar därför kalkstenar att spricka upp i tunna
skivor parallellt ristningsytan. Skador av denna typ uppvisar speciellt Lerkakastenen och i viss mån stenen på
Källbyås.
De yttre faktorer som är viktiga är fuktighetsvariation
och fukttid. Beskuggade ytor ger en mycket riklig påväxt,
vilket kan öka den kemiska upplösningen, den biologiska
kolonisationen och fysikaliska skador genom frysning.
Stenar i närheten av vägar riskerar både påkörning och
saltstänk, som båda är viktiga skadefaktorer. Stenar som
nu sitter inmurade så lågt i kyrkoväggar, att de nås av
kapillärvatten, bör tas ur väggarna. Detta har skett med
den lilla stenen i Skånela kyrka (U 296), och bör snarast
göras med fragmentet Sö 278 i Strängnäs domkyrka.

Framtiden
Vi anser det angeläget att, med vissa förändringar, fortsätta följa de flesta av de 22 runmonument, som ingår i
runskadeprojektet. Ett sådant projekt borde väl passa in i
RAÄ:s planerade framtida program för miljöövervakning. Dessutom bör ett 50-tal runstenar dokumenteras ingående enligt den metodik som använts i denna undersökning. Ett sådant projekt bör rubriceras som en fallstudie (jämför RAÄ:s program för kulturmiljöövervakning).
Dessa bör väljas ut efter huvudkriterierna materialtyp
och antikvariskt värde av runverkets personal. Arbetet
bör utföras under år 2002 och avrapporteras 2003.
Det är viktigt att genomföra en uppstramning av
urvalskriterierna för det fortsatta runskadeprojektet. Följande punkter bör styra det nya kompletterande urvalet:

• Runristningarnas tillkomst bör vara fixerad ± 50 år i
tiden. De bör vara av liknande ålder (gärna från
1000-talet).
• Stenarna bör ha så känd historia som möjligt och ha
dokumenterats åtminstone sedan 1700-talet.
• Stenarnas texter bör ha en längd av minst 50 runor.
De bör helst inte ha blivit stympade eller skadade på
annat sätt genom mänsklig påverkan.
• De bör stå på ursprunglig plats utomhus.
• De bör ha god spridning såväl geografiskt som materialmässigt. Det bör finnas minst fyra exemplar vardera av granit, gnejs, sandsten och kalksten i urvalet.
• Runristningen bör vara av stort intresse ur kulturmiljövårdens och forskningens synpunkt.
Baserat på ovanstående urvalskriterier bör några runinskrifter utgå ur projektet, nämligen:
• G 104, Lye kyrka. Denna ristning sitter delvis skyddad för regn och tycks inte ha förändrats påtagligt så
länge den dokumenterats, dvs. sedan 1863. Den har
ristats någon gång under medeltid och har varit dokumenterad alltför kort tid.
• G S5, den ristade hällytan vid Stora Hoburga på Fårö.
Den består av endast fem runor som ristats på en ganska vittringskänslig kalksten. Den är inte dokumenterad med foto förrän 1932. Fototillfällen 1932, 1960
och 1993 visar på fortlöpande skador. Dess ålder är
osäker, troligen medeltida. Den bör ersättas i den fortsatta undersökningen med lämpligare objekt.
• Sö 56, Fyrbyblocket. Denna ristning på jordfast block
tycks inte förändrats påtagligt under sin 140 år långa
dokumentationshistoria. Dess dokumenterade historia
är väl kort och dokumentationen för fragmentarisk.
• U 296, Skånela kyrka. Denna runsten har nu flyttats
från sin placering i kyrkans västvägg. Den har lagats
och ställts upp inne i kyrkan och torde därför löpa
liten risk att vittra ytterligare.
Följande runristningar bör så snart som möjligt flyttas
från sina skadliga platser, som i båda fallen är sekundära:
• Sö 278, Strängnäs domkyrkas sydvägg. Detta är en
fragmentarisk sandsten som dels exfolierar starkt på
nederdelen, dels utgör fäste för en åskledare. Stenfragmentet bör flyttas inomhus, t.ex. sättas upp inne i
kyrkan eller annorstädes. Speciellt viktigt är att stenen placeras så att den ej kan suga upp vatten
kapillärt från marken.
• U 513, Rimbo kyrkas östvägg. Denna runsten i gnejs
har en bomyta som omfattar ca 25% av stenens hela
yta. Om denna faller bort försvinner en del av runslingan och gör den benägen till ytterligare exfoliering. På sin nuvarande position utsätts stenen delvis
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för regn. Vid temperaturer nära fryspunkten kan
issprängning drabba stenen. Den bör alltså flyttas till
torrare plats, helst inomhus.
Av de 16 resterande stenarna befinner sig 10 på mer
eller mindre ursprunglig plats. Flera av dem är ganska ömtåliga, speciellt Lerkaka, Riksby, Vik i
Hammarby och Fleräng. Även stenarna vid Gåsinge
och Jättendals kyrkor, som ej befinner sig på ursprunglig plats är mycket skadade och ömtåliga.
Dessa stenar bör omdokumenteras minst vart femte
år.
Den genomförda studien har aktualiserat ett antal generella frågor om runstenar. Den viktigaste är hur stenarna
skall bibehållas så intakta som möjligt. När det gäller
underhåll och tillsyn sköter numera i de flesta fall
runfaddrar den årliga tillsynen och underhållet. Emellertid måste det mera konservatorsmässiga underhållet, inklusive rengöring och lagning effektiviseras och framför
allt göras skonsammare. Ett mycket stort problem är den
biologiska påväxten i form av alger, lavar och mossor.
Borttagning av dessa måste göras mildare och försiktigare än nu, t.ex. genom fuktig inpackning eller liknande.
Mekanisk rengöring genom borstning bör minimeras.
Det är av största vikt att kunna utnyttja medel som förhindrar snabb kolonisering (i skuggade fuktiga miljöer
täcks runstenarna med alger och lavar på 2-5 år). Lämpliga oskadliga medel som förhindrar denna kolonisation
kan vara metaller som järn, bly och koppar, men även
andra kemikalier och enzym kan komma ifråga. En annan viktig fråga är att utveckla bättre lagningsbruk, som
kan användas vid tätning av sprickor och andra typer av
materialförluster. De största svårigheterna ligger i brukens bristande bindning till stenytan, vilket beror på avvikelser i struktur och fysikaliska egenskaper som vattenupptag, värmeutvidgningskoefficient och porositet.
Baserat på föregående fem urvalskriterier föreslår vi att
följande runristningar adderas till projektet:
• En bildsten av kalksten med runor, G 109 i Gålrum på
Gotland.
• Runstenen Bo 3 i Hoga, Stala socken, Orust, Bohuslän. Bergart gnejs.
• Runstenen Me 11 i Högom i utkanten av Sundsvall,
Medelpad. Bergart granit.
• Runstenen Dr 360 i Björketorp, Blekinge. Bergart
gnejs.
• Runstenen Gs 11 i Järvsta, Gästrikland i gulgrå jotnisk sandsten.
Det 50-tal nya runstenar, som behöver dokumenteras för
eventuella åtgärder bör väljas ut efter två huvudkriterier.
Det första är runstenens värde ur kulturmiljö- och runforskningssynpunkt, det andra är materialets förväntade
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vittringsbenägenhet. Magnussons (1996) statistiska utvärdering visar att den existerande runregistranten bör
uppdateras för att kunna nyttjas bättre vid uppföljning av
vittring och nedbrytningshastighet. Uppdatering bör ske i
samråd med Magnusson. Den uppdaterade blanketten
bör kopplas till fornminnesregistret på samma sätt som
HÄLLRIST. I runregistranten bör kompletterande topografiska uppgifter, som fornlämningsnummer och geografisk lokalisering (kartblad, ruta, koordinater) införas.
Vidare behövs precisa uppgifter om vittringsskadornas
typ och omfattning. Täckningsgrad för olika lavtyper
och annan vegetation bör anges, liksom runornas status
och tydlighet. Stenens ovan- och baksida behöver beskrivas, likaså om ristningsytan är bearbetad eller ej. Vidare
skall finnas uppgift om stenen står på ursprunglig plats
eller om den flyttats, om den är avslagen eller helt intakt.
Tidigare utförd dokumentation skall också noteras samt
hur och när den utfördes. Vid denna dokumentation bör
också en tredimensionell registrering av ristningsytan genomföras. Flera nya tekniker är tänkbara, t.ex. icke-berörande mikroytmätning med laser eller registrering med
moiréteknik. På detta sätt bevarar man en avbildning av
ytan med hög upplösning. Genom att registrera om ytan
vid senare tillfällen, kan man kvantifiera vittringen och
materialförlusten på runstensytan.
Det är viktigt att välja ut runristningar, som löper stor
risk att skadas och förstöras. En grupp stenar som bör
övervägas är de jotniska sandstenarna. I landskapen
Gästrikland, Uppland och Södermanland finns totalt ca
120 runstenar av detta material (Hagenfeldt och Palm
1996). Det finns ett fåtal runstenar i olika sandstenar i
andra landskap, främst Skåne och Västergötland. Alla
dessa är vanligen mycket motståndskraftiga. Det torde
därför vara rimligt att välja ut ett 25-tal sandstenar i
Mälarenområdet för fördjupad dokumentation. En annan
ömtålig materialtyp är kalkstenar. Totalt finns minst 63
vikingatida runstenar i kalksten (Hagenfeldt och Palm
1996, s. 14), en stor majoritet på Öland och Gotland. Av
dessa bör ett 10-tal väljas ut för fördjupad dokumentation. Av övriga runstenar är majoriteten, 85% av
bergartsidentifierade stenar, av granit och gnejs. Av dessa
bör ett 10-tal väljas ut för undersökning. Av ursprungligen resta vikingatida runstenar, totalt ca 2000, är ca
20% icke bergartsbestämda (Hagenfeldt och Palm 1996,
s. 14). Av dessa samt övriga identifierade bergarter bör
ca 5 väljas för fördjupad dokumentation. Totalt finns i
Sverige över 3000 runmonument (Hagenfeldt och Palm
1996, s. 12). Vi bortser här från sakrala medeltida monument som gravhällar och stenkistor; dessa uppgår till ca
400 (Hagenfeldt och Palm 1996, s. 15).
Med ovanstående två skisserade program, dvs. fortsatt registrering av ett 20-tal runstenar samt en fallstudie
av ett 50-tal viktiga och förväntat ömtåliga runmonument skulle Sverige skaffa sig en god nationell kontroll
av en även internationellt sett viktig kulturskatt.

Förkortningar

Arkiv, bibliotek, museer och samlingar
ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ.
F a 1, F a 2 etc är signa för handskrifter (fornhandskrifter)
i Kungliga Biblioteket i Stockholm med de äldsta antikvariernas anteckningar.
KB = Kungliga biblioteket, Stockholm.
KVHAA = Kungliga Vitterhets Historie Antikvitets Akademien, Stockholm.
RA = Riksarkivet, Stockholm.
RAÄ = Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
RIK = Riksantikvarieämbetet. Institutionen för konservering. Stockholm.
SHM = Statens historiska museum, Stockholm.
UUB = Uppsala universitetsbibliotek.
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Tidigare runstensdokumentatörer

Aschaneus, Mårten, ca 1575-1641. Fornforskare, från
1630 antikvarie och medhjälpare till Johannes Bureus.
Han började mycket tidigt samla medeltida manuskript
och att göra avskrifter av runinskrifter, epitafier, medeltidsbrev m.m. Hans omfattande inventeringar i ord och
bild finns i Kungl. Bibl. (F-samlingen) och i Riksarkivet.
Han ritade av stenen U 455 vid Näsby på 1630-talet.
Brate, Erik, 1857-1924. Filolog och runolog; författare
till Östergötlands runinskrifter (1911-1918), Södermanlands runinskrifter (1924, verket fullbordat av Wessén
1936), Svenska runristare (1925) och Sveriges runinskrifter (1922). Erfaren fältrunolog med noggranna redovisningar av läsningarna av inskrifterna. Hans omfångsrika dokumentation finns i ATA. Brate använde en slags
stenografisk annotation vilket gör hans material svårtillgängligt. Använde tidigt fotografier som dokumentation, inte sällan av hög kvalitet. Av de i skadeinventeringen ingående stenarna har han dokumenterat Öl 37,
tolkat Rökstenen tillsammans med von Friesen 1907, undersökt Fyrbyblocket 1899, Riksbyhällen i Bromma
1904, Hovgårdenristningen U 11 år 1901, stenen Sö 278 i
Strängnäs 1895, stenen Vik i Hammarby 1903, Skånelastenen U 296 år 1908 samt Näsbystenen U 455 år 1909.
Brenner, Elias, 1647-1717, konstnär och numismatiker.
Åren 1668-1670 ritare vid Antikvitetskollegiet, då han
avbildade bl.a. gravmonument och runstenar. Han ritade
av Vg 55 på Källbyås 1669.
Brocman, Nils Reinhold, 1731-1770. På 1760-talet anställd på Antikvitetsarkivet som assessor och översättare.
Granskade en mängd runstenar vid antikvariska resor i
Skåne, Blekinge, Södermanland, Uppland och Hälsingland. Han dokumenterade stenen i Rök och stenarna Hs
10 och Hs 21 i Hälsingtuna respektive Jättendal.
Bugge, Sophus, 1833-1907. Norsk språkforskare och runolog. Studerade framför allt runinskrifter med de äldre
runorna och gjorde värdefull dokumentation i fält, bl.a. i
fråga om runstenar i Blekinge och Bohuslän. Han studerade också Rökstenen ingående, och hans resultat redovisas i Tolkning av runeindskriften på Rökstenen i Östergötland i Antikvarisk tidskrift för Sverige 5 (1878) och i
den postumt utgivna Der Runenstein von Rök (1910).
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Bureus, Johannes, 1568-1652. Fornforskare med starka
språkliga intressen. Bureus brukar betraktas som Sveriges första riksantikvarie. Han var den förste i Sverige
som systematiskt undersökte runstenar i fält och dokumenterade deras inskrifter i ord och bild. Hans medhjälpare i detta arbete var bl.a. Mårten Aschaneus, Johan
Henriksson Axehielm, Caspar Cohl och Jonas Rhezelius.
Bureus avsikt var att skapa en tryckt utgåva av landets
runinskrifter. Hans mycket omfattande fältmaterial (nu i
Kungliga Bibliotekets F-samling), som omfattar både
språkliga (dialektord) och runologiska beskrivningar
samt noggranna avbildningar (totalt inventerades 663
runinskrifter), är mycket värdefullt vid bedömningen av
runstenarnas skador under 1600-talets förra hälft. Han
har dokumenterat Ög 136 vid Röks kyrka, sten U 455 vid
Näsby år 1632, Flerängstenen tidigt på 1600-talet samt
stenarna i Hälsingtuna och Jättendal.
Celsius d.ä., Olof, 1670-1756. Han var son till Magnus
Celsius, 1621-1679, som var den förste att ge en förklaring av de stavlösa runorna. Olof Celsius var egentligen inte runforskare, men genom sin publicering av faderns arbete om de stavlösa runorna fördjupade han sig i
runforskning. Han kom genom sina anteckningar
(Svenska runstenar; Kungl. Bibl. Sign. Fm 60) och sina avhandlingar (Monumenta quædam Svio-Gothica,
1726-1733) om framför allt uppländska runstenar att utveckla en källkritisk runforskning och exakthet i
läsningar och tolkningar som ställer honom i en klass
med runforskare som von Friesen och Wimmer. Han beskrev stenen U 1149 i Fleräng 1727 och Hälsingtunastenen 1724.
Christofersson, Ulf. Mycket flitig ritare i Antikvitetskollegiet 1687-1693, som deltog i Hadorphs antikvariska
resor. Avbildade ett stort antal runstenar, främst i Uppland. Han ritade av Flerängstenen U 1149 år 1690.
Dybeck, Richard, 1811-1877. Insamlare av folkminnen
samt fornforskare som publicerade Svenska Runurkunder (1855-1857) och Sveriges Runurkunder (1860-1876),
vilka innehåller avbildningar och beskrivningar av ett
stort antal runristningar. Avbildningar och beskrivningar av runristningar finns också i hans tidskrift Runa
(1842-1859). Dessutom finns ett rikligt material av rese-

berättelser med avbildningar av runristningar. Dessvärre brister Dybeck ofta i noggrannhet i fråga om att
avbilda detaljer i ornamentiken och inskrifterna. Han
beskrev och tecknade av Fyrbyblocket 1857, stenen vid
Gåsinge kyrka 1855, tecknade av runristningen i Hovgården 1867, tecknade av stenen U 287 i Vik Hammarby
1866, stenen U 296 på Skånela kyrka på 1860-talet,
Näsbyblocket på 1850-talet och stenen U 513 på Rimbo
kyrka 1857.
Ehrenhoff, Christian, 1674-1736. Ritare vid Antikvitetsarkivet 1698-1712. Hans avritningar finns tryckta i
Göranssons Bautil, bl.a. avbildningen av Sö 278, Strängnäs domkyrka.
Ennes, Barthold Anders, 1764-1841. Småländsk militäroch personhistoriker, som var livligt intresserad av småländska fornminnen, framför allt runstenar; riksantikvariens ombud i Småland. Hans bevarade runanteckningar bygger inte på egna undersökningar. De finns
bl.a. i Kungl. Bibliotekets handskriftssamling (sign. Fm.
61). Han har bidragit till dokumentationen av runstenen
Sm 101 i Nävelsjö.
Faith-Ell, Harald, 1888-1971. Tecknare och fotograf,
som avbildat många av de undersökta runmonumenten,
speciellt i Södermanland och Uppland. Han har fotograferat Vg 190 i Månstadskulle, Vg 55 på Källbyås,
Fyrbyblocket 1928, Gåsingestenen samma år, runblocket
i Hovgården 1933, stenen Sö 278 på Strängnäs domkyrka 1929, Skånelastenen U 296 cirka 1930, Näsbystenen U 455 och sten U 513 inmurad i Rimbo kyrka.
Friberg, A. Han tecknade år 1885 av runstenen Sm 101
Nävelsjö. Teckningen finns nu i ATA.
von Friesen, Otto, 1870-1942. Språkforskare och runolog, brukar betraktas som grundaren av den moderna
svenska runforskningen. Han kombinerade en mycket
omfattande språkhistorisk kompetens med en ingående
och tillförlitlig dokumentation av runinskrifterna i fält.
Primärmaterialet från hans fältarbete finns i hans
anteckningsböcker i Uppsala universitetsbibliotek. Han
har beskrivit ristningarna på Lye kyrka (G 104:C), tolkat
Ög 136 i Rök 1907 samt redovisat tolkningar av Hovgårdenblocket och Flerängstenen 1913.
Frigelius, Petrus, 1708-1791. Lektor i Kalmar och prost i
Södra Möre. Han ägnade sommarferierna 1746-1755 åt
att rita av kyrkor, gravminnen, runstenar m.m. i Kalmarområdet och Öland. Hans avritningar av runinskrifter är
mindre tillförlitliga och endast av värde i fråga om annars okända runinskrifter. Han ritade av stenen Öl 18 i
Segerstad cirka 1750.

Göransson, Johan, 1712-1769. Fornforskare av rudbeckiansk karaktär, filolog i hebreiska. Göransson fick ett
statligt uppdrag att publicera det stora runstensmaterialet
som samlats in av Bureus, Hadorph, Peringskiöld och
deras medhjälpare, som sedan stormaktstiden fanns samlat i Antikvitetsarkivet. Med tanke på Göranssons vildsinta runologiska uppfattningar begränsades hans uppgift
till att trycka och ge ut de i trästockar skurna avbildningarna av runmonumenten, vilket skedde i arbetet Bautil (1750). Det kom att omfatta 1173 avbildningar, ordnade landskapsvis. Bautil har varit och är ett viktigt
hjälpmedel för runforskningen, framför allt i fråga om
monument som sedermera gått förlorade. Inte minst betydelsefullt är att den är ett viktigt jämförelsematerial vid
studier av hur skador på runristningar har utvecklats.
Hadorph, Johan, 1630-1693. Fornforskare och administratör av kulturminnesvården under 1600-talets senare
hälft. Både som tjänsteman i Antikvitetskollegiet från
1667 och som riksantikvarie från 1679 dokumenterade
både han själv och hans medarbetare ett stort antal runstenar på sina många och omfattande resor. Runstenarna
avbildades omsorgsfullt och har stort värde för bedömningen av runstenarnas tillstånd under andra hälften av
1600-talet. Hadorph var också den drivande kraften
bakom Rannsakningar om antikviteterna 1667-1684, där
ibland också runstenarnas tillstånd beskrivs liksom vissa
vidtagna vårdåtgärder. Hadorphs avsikt var att publicera runmaterialet i ett stort översiktsverk över landets
fornminnen med titeln Monumenta Sueo-Gothorum, vilket dock förelåg ofullbordat vid hans död (se Peringskiöld
nedan). Hadorph har dokumenterat Vg 55 på Källbyås
tillsammans med Törnewall 1669 och 1671, stenen Sö 14
vid Gåsinge kyrka, blocket U 11 i Hovgården Adelsö tillsammans med Leitz 1676, stenen U 287 i Vik tillsammans med Peringsköld cirka 1680, stenen U 296 på
Skånela kyrka med Helgonius cirka 1685, Näsbystenen
U 455 med Leitz år 1682 samt Rimbostenen U 513 med
Helgonius cirka 1680.
Hallström, Gustaf, 1880-1962. Antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Han arbetade framför allt med Norrlands
förhistoria och fotograferande bl.a. runstenen vid
Hälsingtuna kyrka.
Helgonius, Petrus. Ritare vid Antikvitetskollegiet 16831687 och deltog i Hadorphs antikvariska resor (”6 runstensböcker, 4 som iagh själf med Hr. Secret. rest och originaliter afrijtat”). Han har tecknat av stenen U 296 på Skånela kyrka cirka 1685 och sten U 513 på Rimbo kyrka.
Hesslén, M. Avbildade 1829 den avbrutna runstenen Sm
101 i Nävelsjö. Teckningen finns nu i Ennes’ samlingar i
Kungl. Bibl. (F m 61).
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Hilfeling, Carl Gustaf, 1740-1823. Ritare av antikviteter, anställd av Pehr Tham åren 1788-1801 för att avbilda alla typer av fornlämningar i Västergötland, Bohuslän, Småland, Öland och Gotland. Hans anteckningsböcker innehåller omsorgsfullt gjorda teckningar
med blyerts och bläck, ibland laverade. Runmonumenten beskrivs ingående i bild och text. Hilfeling avbildade Öl 37 år 1796.
Jansson, Sven B. F., 1906-1987. Riksantikvarie, filolog,
runforskare samt en av utgivarna av serieverket Sveriges
runinskrifter: Upplands runinskrifter (1940-1958 tillsammans med E. Wessén); Gotlands runinskrifter I (1962 tillsammans med E. Wessén), Västmanlands runinskrifter
(1964), Närkes runinskrifter (1975), Värmlands runinskrifter (1978) och Gästriklands runinskrifter (1981).
Sven B. F. Janssons beskrivningar av ristningarna och
läsningar av runinskrifterna i de nämnda utgåvorna
präglas av stor noggrannhet och tillförlitlighet. Jansson
har bl.a. undersökt runinskrifterna DR 345 i Simris, de
två stenarna Öl 18 och Öl 37, runstenen Sm 101 i Nävelsjö, ristningarna på Lye kyrka (G 104:C), Flerängstenen
år 1945 och stenen vid Jättendals kyrka 1951.
Leitz, Johan, avliden före 1692. Ritare vid Antikvitetskollegiet 1671-1683 som deltog i Hadorphs antikvitetsresor. Han ritade bl.a. av blocket i Hovgården på Adelsö
1676 och Näsbystenen U 455 år 1682.
Liljegren, Johan Gustaf, 1789-1837. Riksarkivarie, riksantikvarie och fornforskare. Liljegren arbetade inte med
direkta studier i fält utan samlade ihop uppgifter från
äldre skriftligt material, vilka han publicerade i RunLära (1832) och framför allt Run-Urkunder (1833). Av
visst värde för studiet av runstensskador i äldre tid är
hans Fullständig Bautil (manuskript i ATA), som innehåller teckningar och upplysningar om på hans tid kända
runmonument.
Moltke, Erik, 1901-1984. Dansk filolog och arkeolog,
tillsammans med Lis Jacobsen utgivare av verket Danmarks Runeindskrifter (1940-1942), som jämte Wimmers
De danske Runemindesmærker ger underlag för vår tids
dokumentation av bl.a. runskador på runstenarna i
Skåne och Blekinge. Han undersökte sten DR 264 i Vismarlöv år 1931.
Peringskiöld, Johan, 1654-1720. Riksantikvarie, fornforskare, textutgivare m.m. Peringskiöld började som
tecknare och gravör på Antikvitetskollegiet, och följde
som sådan Hadorph på dennes antikvariska resor. Han
arbetade vidare med det Hadorphska runverket och var
på 1690-talet ute med sina tecknare på runresor. Han
ville publicera runinskrifterna tillsammans med kyrkor
och kyrkliga monument, gravstenar etc. i ett stort verk –
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Monumenta Sueo-Gothorum – som skulle bestå av avbildningar, tolkningar och kommentarer. Endast två delar kom i tryck; Vaksala (1710) och Ulleråkers (1719)
härader i Uppland. Förarbetena till Monumenta finns
i en stor handskrift i tio volymer (Sign. F h) i Kungliga
Biblioteket. Peringskiöld var mycket omsorgsfull och
noggrann som tecknare och kritisk i sin läsning av inskrifterna och nöjer sig med att återge vad han verkligen
ser. Han ritade av runristningen U 11 i Hovgården på
Adelsö ca. 1680, den inmurade Strängnässtenen Sö 278
tillsammans med tecknaren Ehrenhoff ca. 1680 och stenen U 287 i Vik Hammarby med Hadorph ca. 1680.
Petersen, Magnus, 1827-1917. Tecknare som samarbetade med den danske runforskaren Ludwig Wimmer. Han
ritade bl.a. av runstenen DR 345 vid Simris kyrka samt
stenen DR 264 i Vismarlöv, båda i Skåne.
Rehn, Olof, 1723-1798. Mönsterritare, ritlärare m.m.
och ritare vid Vetenskapsakademien. Avbildade runstenar vid sin antikvariska resa till Hälsingland, bl.a. stenen i Jättendal.
Rhezelius, Jonas. Född i början av 1600-talet, avled
1666. År 1635 antikvarie efter Axehielm. Gjorde forskningsresor till Öland och Kalmartrakten 1634, likaså i
Uppland och Hälsingland. Hjälpte Bureus med hans
runverk. Hans avritningar av runstenar och deras inskrifter är mycket noggranna. Under Ölandsresan bedrev han
aktiv runstensvård, och lät resa upp kullfallna runstenar
samt flytta stenar som rubbats tillbaka till sina ursprungliga platser. Hans fältmaterial finns i Kungliga Biblioteket (Sign. F c 5 m.fl.). Han avbildade stenarna
Öl 18 i Segerstad och Öl 37 i Lerkaka.
Rönnou, Magnus. Född omkring 1665, död 1735. Orientalist och fornforskare, som 1716 gjorde drygt ett tjugotal
avritningar av skånska runstenar, bl.a. DR 345 i Simris,
bevarade i Peringskiölds Monumenta.
Sjöborg, Nils Henric, 1767-1838. Fornforskare och topograf. I planschverket Samlingar för Nordens fornälskare
1-3 (1822-1830), avbildade han bl.a. skånska runstenar
jämte beskrivningar. Dokumentationen är dessvärre av
låg kvalitet. Han besökte och ritade av stenen vid
Hälsingtuna kyrka år 1830.
Skonvig, Jonas, 1600-talet (år 1622 inskriven vid Greifswalds universitet). Medhjälpare till Ole Worm. Hans
teckningar, gjorda 1626-1627, tjänade som förlaga till
träsnitten i Ole Worms Danicorum Monumentorum libri
sex. Han ritade bl.a. 1627 av sten DR 264 i Vismarlöv.
Svärdström, Elisabeth, född 1909. Runforskare, utgivare
av Västergötlands runinskrifter (1940-1979) och Got-

lands runinskrifter II (1978) i serieverket Sveriges runinskrifter. Hon har beskrivit de två stenarna Vg 190 i
Månstadskulle och Vg 55 på Källbyås.
Säve, Carl, 1812-1876. Filolog och runforskare. Publicerade de gotländska runmonumenten i Gutniska urkunder
(1859), som återger inskrifterna med kommentarer och
översättning utan avbildningar. Han var den förste som
beskrev G S5 i Stora Hoburga.
Säve, Per Arvid, 1811-1887. Fornforskare. Svarade för
en omfattande insamlingsverksamhet på Gotland, bl.a.
runmonument. Mycket noggrann dokumentation i ord
och avritningar. Var även Vitterhetsakademins antikvitetsintendent verksam i Östergötland och Västergötland
1861-1864. Han beskrev även ristningstexter på Lye
kyrka, bl.a. G 104:C, och tecknade av Vg 55 på Källbyås
1862 och även Rökstenen Ög 136 år 1862, när den tagits
ur väggen i tiondeboden på kyrkogården.
Söderberg, Sven, 1849-1901. Språkhistoriker, runforskare och arkeolog. Han arbetade framför allt med runmonumenten på Öland; utgivare av Ölands runinskrifter
(1900). Hans dokumentation i ord och avritningar av
bl.a. stenarna Öl 18 och Öl 37 är mycket noggrann.
Törnevall, Petrus, född omkring 1650, avled 1706. Ritare vid Antikvitetskollegiet från 1669 och deltog i
Hadorphs antikvariska resor, och ritade av Vg 55 på
Källbyås 1669 med kompletteringar 1671. Efterträdde
Elias Brenner som ritare 1670 och tog avsked 1678.

Wessén, Elias, 1889-1981. Språkforskare och runolog,
som utgav flera band av serieverket Sveriges runinskrifter: Södermanlands runinskrifter (1936), samt tillsammans med Sven B. F. Jansson, Upplands runinskrifter
(1940-1958) och Gotlands runinskrifter I (1962). Genom
sin beskrivning i ord och noggranna fotodokumentation
har serieverket Sveriges runinskrifter varit den viktigaste
källan för projektet att dokumentera runskador. Han har
undersökt ristningen G 104:C på Lye kyrka, Fyrbyblocket
Sö 56 och Hovgårdenblocket U 11 på Adelsö.
Wibeck, Rolf, 1908-1998. Konservator vid Tekniska avdelningen på Riksantikvarieämbetet. Han lämnade vid
fältarbetet enkla men klargörande beskrivningar av skadorna på runstenar och av de åtgärder han vidtog.
Wimmer, Ludvig, 1839-1920. Dansk språkhistoriker och
runolog, som publicerade ett stort antal arbeten inom
runforskningens område. Mycket noggrann dokumentation i ord och bild (avritningar) av runmonumenten, bl.a.
i de gamla danska landskapen Skåne och Blekinge, framför allt i verket De danske Runemindesmærker 1-4 (18931908). Han har beskrivit stenarna DR 345 i Simris och
DR 264 i Vismarlöv.
Worm, Ole, 1588-1654. Dansk fornforskare, som lade
grunden till runforskningen i Danmark. Publicerade ett
stort antal verk om runmonument (beskrivningar på latin
med avbildningar). I verket Danicorum Monumentorum
libri sex (1643) dokumenterades bl.a. ett stort antal skånska runinskrifter, bl.a. stenen DR 264 i Vismarlöv.
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Appendix 1

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

RUNSTENSREGISTRANT

Runverket (1988)

Län ......... Landskap ....... Kommun ............................................................... Socken ..............................................................................................
Sockennr .... Fastighet ...................................................................................... Fnr ........ Rnr ..................................................................................
X-koord .................. Y-koord ...................... Top.kartbl .................................. Ek.kartbl ..........................................................................................
Rest sten

block

Urnordisk

häll

i mur

Vikingatida

Ristningsyta: h ........... cm,

br ............. cm,

annan ......................................
Medeltida

Sentida

ung. runh .................. cm

Material .........................................................................................................................................................................................................................
Stenens största h ........... cm, br ........................... cm, tj ................. cm
Lagad år ............... Namn ..............................................................................................................................................................................................
Rengjord år .......... Namn ..............................................................................................................................................................................................
Målad år .............. Namn ..............................................................................................................................................................................................
Skyltad år ............. Namn ..............................................................................................................................................................................................
Inomhus ............. Utomhus ................ Skadad ............. Ej skadad ...............
Fotograferad s/v år .................. Namn ...........................................................................................................................................................................
Fotograferad färg år ................ Namn ...........................................................................................................................................................................
Sprickor (välj två):
1.Ytlig

2. Genomgående

3. Vertikal

4. Horisontell

Avspjälkning:
Yta ............... mm2, djup .............. mm, lokalisering ................................................................................................................................................
Bompartier:
Yta .................... mm2
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Klovsprickor:
1. Kalksten

2. Sandsten

3. Skiffer

Djup ................ mm

Bredd ................. mm

Ytstruktur:
1. Slät

2. Lätt skrovlig

3. Grovt skrovlig

Angrepp:
1. Mikrosprickor

2. Mineralförlust

6. Annan krusta

7.Utfällning från cementlagning .

9. Cementlagn. som släpper

3. Järnutfällning

4. Saltutfällning

5. Krusta

8. Järndubb el. –klammer

10. Polyesterlagn. som släpper

11. Annan lagning som släpper

12. Övrigt ......................................................................................................................................................................................................................
Bevuxenhet (välj högst 4):
1. Lavar

2. Mossor

3. Alger

4. Annan växtlighet ...............................................................................

Ristningsytans orientering:
N

NO

Ö

SO

S

SV

V

NV

Omgivning (välj högst 4):
1. Landsbygd
6. Väg

2. Tätort
7. Vatten

3. Industrier
8. Buskar

4. Bostadsområde
9. Träd

5. Trädgård el. tomtmark

10. Fritt läge

Föreslagna åtgärder .......................................................................................................................................................................................................

Övriga kommentarer ......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Datum .......................................................

Signatur ...............................................
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Appendix 2
RAÄ/ATb

RUNREGISTRANT, DEL II:1

KOMPLETTERANDE RUNREGISTRANT (FÖR DETALJDOKUMENTERADE RUNINSKRIFTER)
Runinskrift (runnummer, socken, landskap): .........................................................................................................
Typ (rest sten, block, häll, i mur, annat): ..............................................................................................................
Bergart: ................................................................................................................................................................
Bergartens färg (färsk och vittrad): .......................................................................................................................
Ingående mineral: .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Identifikationssätt (okulärt, i binokulärmik., XRD, kem.analys, slip, annat): ........................................................
............................................................................................................................................................................
Prov (stuff, slip, borrkärna, fragment, annat): .......................................................................................................
Karakterisering, stenyta (isslipad, bearbetad, naturlig, vittrad, annat): ..................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Mineral (storlek, form, bevarande, annat): ...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Typ av skador (terminologi enligt skadebildsatlas): ..............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Biologisk påväxt (artsammansättning, täckningsgrad): .........................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Skador (pågående eller vilande): ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Akuta skador (utseende, omfattning): ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Runinskriftens omgivning: ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Tidigare foton och avbildningar (fotograf/dokumentatör, tidpunkt, förvaring): ......................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Förändringar (jämfört tidigare dokumentation): ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Lagning (skadetyp): ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Lagningsmaterial: ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Lagningens status: ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Inskriftens historia: ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Registrering/dokumentation utförd nu (foto, skiss, ritning, annat): ........................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Åtgärdsförslag: .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Övriga synpunkter: ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Datum: .................................................................................................................................................................
Dokumentatör/institution: .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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