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5 2 SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. 

68. Remmeröd, Sköldinge sn, Oppunda hd. 

Pl. 1 1 : B. 790. 

Litteratur: B. 790; L. 909; Ransakn. 1667—84; J. Peringskiöld, Mon. Suderm. 

I Ransakn. 1667—84 lyder uppgiften om stenen sålunda: »Widh Remerödz broon står 
een stoor Steen uprest medh runska bookstäfver», J . Peringskiöld skriver: »Renneredz 
broon» och B. 790 »Renneryd bron». Något fullt motsvarande namn finnes nu icke i 
Sköldingc. Stenen söktes av mig men förgäves vid Remmarsåsen, fordom Remmarskrogen, 
vid bron över det vattendrag, som förbinder Alvestadssjön med sjön Veckeln. Utom själva 
landfästena till bron är vägens sida satt med sten ett långt stycke på västra sidan om 
bron. Det synes icke omöjligt, att runstenen kan vara inlagd någonstädes bland denna 
massa stenar. 

Enl. måtten i B. 790 var stenens höjd 1,83 m, bredden vid foten 66 cm, i toppen även 66 cm. Ämnet 
har säkert varit gråsten. 

Inskriften är i B. 790 följande: 
Slingan: suirtikr • raisti • stain • at• harams rka • faur Stenens yta: sin-
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Mellan 27 S och 28 r har B. 790 rum för en runa, som kan hava förbisetts och kanske varit u, varigenom 
ett namn uppstode, vars första led vore ordet fvn. harmr »sorg» och den senare hörde till sorg ävenledes »sorg», 
vartill fogats namnets svaga böjningsändelse. Detta namn finnes annars icke och kan blott tänkas ursprungligen 
vara öknamn, jfr isl. AsvarSr harmr, Hakon harmdauöi. 

Översättning: Svärting reste stenen efter Harmsorge, sin fader. 

69. Valla, Sköldinge sn, Oppunda hd. 

Pl. 37. Pl. 1 1 : B. 793. 

Li t tera tur : B. 793; L. 908; J. Peringskiöld, Mon. Sud. 

*I B. 793 uppgives runstenens plats vara: »Under Valla Tryskel», och stenen avbildas 
rämnad i tre stycken. Nu är det tredje stycket borta samt toppen och slutet av in
skriften på det andra. De båda bevarade styckena ligga på en bergknalle 50 m nordväst 
om Valla gästgivaregård men skola för bättre skydd flyttas till Sköldinge kyrkogård. 

Ämnet är gråsten. Det större styckets längd är från vänstra slingans övre till högra slingans nedre ända 
1,25 m, bredden över Y i kana 63 cm; det mindre styckets längd är 81 cm, bredden 44 cm. 

Inskriftens början står på det mindre stycket och har varit inkialr £ ailk men k saknas redan i B. 793 
och av 9 u finnes blott 8 cm av staven uppifrån. Mellan det första och andra stycket saknas i B. 793 en del 
av det andra namnet, som förmodligen varit en sammansättning med -ulv, t. ex. * i[n]kulfit, då -fR äro i behåll 
och' foten av I, nu blott 2 cm nedifrån. Av 20—24 stain i början på högra slingan finnas blott nedre delarna 
av 23—24 in. Styckets inskrift slutar med 32—35 kana, följt av nedre korset i kolon. 

Med tillsater i [ ] enligt B. 793 har inskriften varit följande: 
S inkialr 2 a^k — /fR : raistu [sta]m |̂)ansi : at s kana s [sun kunas] 
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70. HEDENLUNDA, VADSBEO SN, OPPUNDA HD. 53 

Namnet ack. kana ingår i ortn. fsv. Kanailwrp i Smal., som förmodligen ock varit det fsv. namnet på 
Kantorp, Sköldinge sn, Sö. 

Över sä t tn ing : Ingjald och -ulv reste denna sten efter Kane, son till Gunne . 

, 

70. Hedenlunda, Vadsbro sn, Oppunda hd. 

PL 38. 

L i t t e r a t u r : L. 900; D 8TO 56; L. Hallman, Blacksta och Wassbro socknar 1748 och 1759, utg. av 
S. Wallin, Stlim 1917, s. 34, teckn. 

Om runs tenens his tor ia meddelas i D 8vo 56 föl jande: »Stenen, hvilken fordom lärer stått i 
skogen norr om Hedenlunda vid vägen till Flcns socken, har i medlet af 1700-talct blifvit störtad och lagd till 
trädgårdstrappa vid gården, och när han några år därefter skulle åter föras till sitt gamla ställe, »så slogo 
honom vårdslösa händer midt i tu». För flera år sedan var det öfre stycket af honom inlagdt i en trädgårds
mur och finnes nu rest å en liten kulle i parken. Det nedre och mindre stycket är förkommet. En i orten 
befintlig gammal teckning deraf (gjord af Lars Hallman) har blifvit fogad till min ritning af det återstående 
större stycket, så att inskriften nu framträder hel.» 

Ämnet är granit, höjden 1,4 o m, bredden vid foten 63 cm, vid toppen, tangerande nedre slinglinjen, 50 cm, 
slingans bredd 11 cm. 

I 1—11 kitilhaufhi funnos l—5 på det förkomna minåre stycket, 6—7 äro dolda under jorden. I 27—36 
raistu Stin finnes blott nedre delen av tu och in. Av 50—55 brujjur äro 50—52 bru nästan dolda av jorden, 
53—55 |)ur liksom på mittytan 56—58 sin hava funnits på det förlorade mindre stycket. 

Med t i l lsats av det m i n d r e st) rckets r u n o r inom [ ävensom övriga felande efter 

D 8vo 56 är inskrif ten följande: 

[kitil]hauf|ii : auk : stinktil : |iaiR : raistu stin[:] |)ansi : at : sikitl : bru[|]ur] På stenens mitt-
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

yta nedifrån: [sin] sinalR : SUHR : ulaufR • 
60 65 70 

I 59—64 sinata utgör enligt Bugge, Runverser s. 367 omställning för snialfi med i utelämnat framför R, 
liksom i SUnR, och a framför R i ulaufR, vilka tre ord utgöra förkortad ristning för StlialÎR, SUnÏR, ulaiifaR, 
gen. sg. av kvinnonamnet Olov. Troligen beror väl därför på sådan även saknaden av ett i uti stinktil, sikitl, 
i vilka ljudet ock kunde tänkas saknas i uttalet. 

Över sä t tn ing : Kät t i lhövde och Stenkät t i l de reste denna sten efter Sigkätt i l , sin broder , 

raska söner till Olov. 

71. Hansta, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd. 
Pl . 38 . 

Runs tenen anträffades 1898 vid H a n s t a bredvid s tora landsvägen i sankmark vid lertasr. 

Den låg u tan g rund , och man tänk te lägga den ti l l b r o t r u m m a , då r i s tn ingen upptäcktes 

och s tenen fördes ti l l Kesäter och restes i parkens nordös t ra del men upp och ned. 
Ämnet är gråsten, höjden efter högra sidan 2,5 5 m, bredden vid toppen, som nu är fot, 84 cm, slingans 

bredd 12—15 cm. Den ursprungliga foten löper ut i en spets. 
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5 4 SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. 

Av jordsyran har ristningen blivit så frätt, att nästan blott topprunorna 12—19 
jjase at fil kunna sägas vara säkra. Övriga runor, som jag antecknat, äro ytterst osäkra, 
ofta troligen oriktiga, och med dessa, betecknade med kursivstil, är inskriften följande: 

Slingan: —fiuirkurnupi |iase at fülkapur kaur + stisu Korsfoten: karpu liri 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Om tydningen kunna blott förmodanden vågas. 12—15 |)ase bör hava varit ack. sg. m. pœnsi »denne», 
som bestämt ett föregående ord, antagligen »sten», fast vad av mig antecknats, synes fjärran därifrån; IG—17 
at är prep. »efter» framför den avlidnes namn, som blott synas bava utgjorts av 18—20 ful, eftersom 21 — 29 
tyckes kunna hava varit fahurfaur »farfader» med 30—32 »sin». Namnet ful förekommer annars icke men kan 
tänkas vara kortnamn till Full(li)ughi. Korsfotens inskrift börjar med 3 pi. prêt. kar|)U »gjorde», som säker
ligen följts av ordet »bro». 

72. Kesäter, Väster Vingåkers sn, Oppunda hd. 
Pl. 38. 

L i t t e r a t u r : Dybeck, Runa fol. I, s. 24. 

Dybeck meddelar om denna runs t en följande: »Jag kommer ändteligen till den nämnde, förstörde 
runstenen, hvilken under sednare åren ofta men fåfängt blifvit eftersökt. Han skall hafva varit å Kesäters egor, 
på gärdet mellan gården och Kolsnaren. Bland prof. J. H. Schröders efterlemnade handskrifter i Akad. Bibi. 
i Uppsala förekommer en uppsats, af onämnd författare med öfverskrift: Utdrag utur mina anteckningar öfcer 
min Södermanlands resa i Augusti månad år 1754. Utdraget sysselsätter sig hufvudsakligen med ifråga
varande runsten, hvilken der äfven finnes aftecknad sålunda (se Pl. 38). Och efter uppsatsens beskrifning om 
stenen sannolikt är den enda som finnes, så meddelas hon bär i sin helhet (och bristfällighet) sålunda: 'Ändå 
fägnades våra upmärksamma ögon af ett ålderdoms Minnes märke, äfven samma barskåpet tillhörigt, — cu run
sten på Kesätters ägor bredevid grinden der landsvägen löper fram — på gärdet nedanför herregården halfnionde 
aln lång (5,04 m), två och en half aln bred (1,4 7 m), han är för et år sedan först oppfunnen och var jorden 
aldeles växt öfver honom, at han väl en famn (1,7 8 m) under jorden legat med en spids, stor, som en hattkull 
ofvan jord. Bönderna der bredevid tyckte at de i denna stenen skulle finna en tjänlig spiselsten, gräfde derföre 
up honom men när de funno honom för stor gjorde de eld på honom i uppsåt att bränna sönder honom och 
få honom således lagom stor, men försöket misslyckades, stenen gick i flera stycken än de ville så at han om
sider var för dem alldeles otjenlig till detta behof. Det bönderna höllo för en olycka det räkna vi för ganska 
lyckligit, ty hade de vunnit sitt uppsåt så hade vi aldrig fått reda på denna Runstenens märkvärdiga innehåld; 
vi jänkade ibop de söndergågna stycken fingo alt i sin ordning till behörig afritning och omsider gjorde oss 
allesammans uppmärksamma både på figur, bokstäfver och sammanhang. Figuren ser så ut som bifogade ritning 
utvisar och består af ett kors och en sig kring korset kastande orm, så väl i ormslingan som i korset stå dessa 
orden: Wal fir : urmadur : raistii : stain : dansi : iftir : Frialfr : sin : buna : sin : Gud : Jiialb : sialdi • Kraistur 
Man: Åtskilligt är at i agt taga med denna stenen; öfver sjöbrynen har han intet en alns höjd; och så tyst 
som han der ligger så förlägger (? vederlägger) han dock med de aldra kraftigaste skähl hela det högstvördade 
fyndet och vattusättningen, som skall likvähl vara en så pålitlig grund till hela Svänska historien. Meningen 
af Inscription är denna: Ankan — Walfir ristade denna sten efter sin goda Man Frialphur. Gud hjelp 
denna Cliristna mannens själ.' Uppsatsen slutar med en här utelemnad betraktelse öfver rundrakens förhål
lande till korset. — Hvarken ritningen eller beskrifningen lemnar behörig ledning till full och säker utredning 
af inskriften.» 

I Dybecks slutomdöme om inskriftens tydbarhet måste man ju instämma men många 
ord äro ju klara och om andra kunna sannolika förmodanden göras. Att upptecknaren 
för ristning tagit åtskilligt, som icke är sådan, är uppenbart, ävensom läst somt oriktigt, 



?â. LYTTERSTA, VÄSTRA VINGÅKERS SN, OPrUNDA HD. 55 

möjl igen ock förbisett en del, "som funnits r is ta t . At t r i s tn ingen verkl igen u tg jo r t en 

forn t ida runinskr i f t , synes däremot icke behöva betvivlas, även om korsets form och an 

o rdn ing i förhål lande ti l l s l ingan äro ovanliga. 
Verbet 3 pi. prêt, raistu »reste» visar, att det är två namn, som börja inskriften, vadan ur varit ok emellan 

dem. ualfir är antagligen ulfr Ulv, mabur troligtvis ett namn med -pur som senare led, måhända förkortning 
av Mœghinftôr. På iftlR väntar man, att den avlidnes namn skall följa, men sin under raden, som bör höra 
till radens sista ord, gör sannolikt, att detta är ett släktskapsord och i så fall fri • al förmodligen för friata 
»frände», jfr freantr B. 1, L. 507, D. II, 150 Granby, Uppl. Mansnamnet utgör väl då ack. sg. sturman, som 
fellästs stnurman, på korsets stam ovan slingan, vilket ursprungligen varit ett tillnamn, jfr tuir sturimabr 
L. 210 Fjuckby Uppl., som här övergått till personnamn och bestämmes av buha sin bön(d)a sin »sin hus-
bonde>, jfr buna Sö. 8 Nybble, bohnta Sö. 195 Brössike, bona B. 484, L. 174 Skuttungc. Resarnes förhållande 
till den avlidne har sålunda varit liknande det å Sö. 347 Gerestad. På korsfoten står önskan för den dödes 
själ med 2 sg. imp. hilb »hjälp», liksom helb B. 409, L. 208 Söderby, Uppl., iali) B. 62, L. 401 Lindö, Uppl. 
Ordet »själ» har förmodligen varit ristat sial och det följande KR.-T varit |)ra, förkortning för |)era »deras», 
alltså även innefattande resarne. 

S tenens verkliga inskrift ha r al l tså förmodligen vari t föl jande: 

Slingan: ulfr • uk maj)Ur : raistu : Stain : [jansi : iftiR : friata- Under slingan: Sin- Korsets 
övre stam: Sturman Korsarmarna: buha sin Korsfoten: ku|) : hialb : sial : |)ra 

Översättning: Ulv och Mägintor (?) reste denna sten efter sin frände Styrman, sin 
husbonde. Gud, hjälp deras själ! 

73. Lyttersta, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd. 
Pl. 39. Pl. 10: B. 786. 

L i t t e r a t u r : B. 786; L. 905; Ransakn. 1667—81; J. Peringskiöld, Mon. Sud.; P. A. Save, ATS. I, s. 142, 
teckn. pl. 11, fig. 2; Reseber. 1861; Dybeck, Runa fol. I, s. 24, med plansch s. 23; Wiede, Östergötl. fornm.för. 
tidskr. I, s. 109. 

Runs tenen s tår l i tet från s t randen av sjön Tisnaren på gränsen till Östergöt land, men 

inom Södermanland, et t stj^cke väster om Lyt te rs ta . Stället kallas Runs tena . Om stenens 

läge y t t r a r Dybeck föl jande: »Den sednare hör så till vida till de rätt sällsamma, att han står i en 
stenomsatt, i båda ändarne spetsig skej>pshög, med både för-sten och akter-sten, 38 fot (11,2 7 m) från hvar-
andra och den förra stående (Pl. 6, fig. 1). Största bredden utgör omkring 10 fot (2,9 6 m). Flera af kant-
stenarne, hvilke förr sannolikt utgjort en sammanhängande kedja kring hela skeppshögen, äro bortförde, andre 
täckte af jord, som uppkastats vid de vårdslösa gräfningar, hvilka här fordom anställts*, och i noten anföres 
från J. Peringskiöld: »Mitt uti ett 18 alnars (10,68 m) stenlagt och af jord upphögdt skepp med en stor sten 

till styre?» Denna senare sten finnes ännu i behål l c:a 5 m sydöst om runs t enen . R u n 

s tenen lu t a r bakå t . 
Ämnet är gråsten, höjden längs vänstra sidan 1,23 m, bredden av den kullriga ytan vid foten 95 cm, 

bredden vid toppen, tangerande nedre slinglinjen 56 cm, slingans bredd 8 cm. 
Inskriften börjar med kolon, som ej finnes i B. 786, efter burkunr och stain sitter kolon högt upp. Sista 

namnets ristning siribiR är fullt säker, dock torde näst sista runan i ej vara någon runa utan en naturlig fåra, 
jämförlig med den i övre korsarmen, som är alldeles parallell, 34 i fortsätter nämligen ett stycke nedom sling
linjen. Fåran, som står just på platsen för en runa, har ansetts utgöra hinder att rista en sådan. 

Inskrif ten är föl jande: 

: luirkunr : raisti : stain : jiansi : abtiR : siri|iiR. 
5 10 15 20 25 30 35 



56 SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. 

Namnet Torgunn är säkert mansnamn i ack. sg. |)orgun B. 328, L. 17, D. II, 230 Skråmsta Uppl., säkert 
kvinnonamn i borkllbr L. 726, D. I, 103 Mällby Upnl., hurkun Sö. 28G Hogelby, annars liksom här av oklart 
genus. Namnet siri|)iR för sirijJR är nom. sg. för väntad ack., jfr 74 Ålsäter. 

Översättning: Torgunn reste denna sten efter Sigrid. 

i 

74. Ålsäter, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd. 

Pl. 39. Pl. 10: B. 785. 

Lit tera tur : B. 785; L. 906; Ransakning 16G7—84, teckn.; Dybeck, Runa fol. I, s. 24. 

I Ransakn. angives stenens läge sålunda: »Dhenne steen står wid Ålsättcr i Wingåker icke långt 
ifrån Kålsnaren och dess strandh.> Ämnet är gråsten, höjden 1,9 7 m, bredden vid foten 1,2 2 m, över korsets 
översta linje 1 m, slingans bredd 10—11 cm. 

Uti inskriftens första ord 1—6 huraaR har 5 a bistaven mycket högt upp, men fråga kan vara om icke 
runan varit + o, ehuru nedre bistaven blivit skadad. Namnet 31 — 34 kurR är alldeles tydligt. 51—54 uflR 
åter är otydligt men kan ej gärna hava varit uftÎR. 

Inskriften är följande: 
S |)uraaR : raisti : stain : |iansi : at : sun : sin : kurR : auk : kiar|)i : sbankaR : ufir • Efter slingan : sun : 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Vid huraaR ligger närmast att tänka på det vanliga namnet fsv. Thörer, och senare stavelsens underliga 
vokalbeteckning torde väl då bero på felristning och försök att rätta densamma. Namnet kllPR torde vara fsv. 
Gyrdh i nom. sg. för ack., jfr. siribiR Sö. 73 Lyttersta, som kanske är av samma ristare. Mellan stammens r 
och ändclsens R har dh bortfallit. 

Översättning: Torer reste denna sten efter sin son Gyrd och gjorde spänger över sonen. 

. 

75. Vrena kyrka, Oppunda hd. 

Pl. 40. 

Runstenen upptäcktes midsommaraftonen 1901 vid reparation av sprickor i murbruket 
och ligger inmurad i kyrkans västra ända i södra hörnet, 40 cm från marken. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,50 m, bredden nedtill 46 cm, i toppen över nedre slinglinjen 28 cm, slingans 
bredd är 10 cm. 

I 9 —14 tibkum är vänstra bistaven på 9 t blott hälften så lång som den högra och i 14 m utgår högra 
bistaven nedom den vänstra. Då namnet annars oftast ristas tibklimi, t. ex. Sö. 202 Ö. Selö, torde ett i hava 
utelämnats i slutet och finnes ingenstädes tillsatt. En fåra nedifrån på andra sidan det följande kolon i jämn
höjd med dess övre prick är troligen ej huggen. 

Inskriften är följande: 
niniR : auk : tibkum : raistu : stain : at : ulf : Mellan slingorna: bru|)ur sin 

5 10 15 20 25 30 35 

Översättning: Nänner och Tidkum(e) reste stenen efter Ulv, sin broder. 



76. LISTA KYRKA, VASTER RËKARNE Ht). 57 

76. Lista kyrka, Väster Rekarne hd. 
PI. 9: B. 7G4. 

Li t te ra tur : B. 764; L. 990; J. Peringskiöld, 1686, s. 44. 

J . P e r i n g s k i ö l d säger runstenen vara »I Lijsta Kyrkiodörr»; den är nu borta. 
Enligt måtten i B. 764 har runstenen varit 1,8 8 m hög, 1,12 m bred vid foten och c:a 1 m i toppen. 

Ämnet har säkerligen varit gråsten. 
Inskriften är i B. 764, där toppen tecknas dold av muren, följande: 

ofa • lit • kiara • m — iiulf • fajiur • sin • ku|] • hialbi • selu • hans 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Det första namnet har L. 990 fullständigat till Tofa, den avlidnes kan kanske förmodas varit u i il If, vilken 
S. Lindqvist ATS. 22: 1, s. 130, not 2 tänker möjligen vara densamme som uiulfr Sö. 115 K&lunda. 

Översättning: Tova lät göra [denna minnesvård efter] Viulf, sin fader. Gud hjälpe 
hans själ! 

77. Lista kyrka, Väster Rekarne hd. 
Pl. 40. 

Li t te ra tur : S. Lindqvist, ATS. 22: 1, s. 84, 100. 

Vid mitt besök 1897 anträffade jag i vapenhuset på södra sidan om kyrkan en kalk
sten med slingor utan runor, som suttit över dörren mellan vapenhuset och kyrkan och 
togs ut 1894. Förut syntes blott en liten del av densamma. Längden var 1,70 m, bred
den i ena ändan 60 cm, i den andra 65 cm. 

S. Lindqvist ATS. 22: 1, s. 84 finner den påminna om en gavelsten till en stenkista. 

78. Lista kyrka, Väster Rekarne hd. 
PL 4L 

Lit teratur : O. Ilermelin, V. Rekarne härads fornlemn. s. 109, teckn.; L. 1949; VHAArs månadsbl. 1, 
1873, s. 130; J. H. Schroder, Ad Runographiam Scandinaviae aceessiones novae, Ups. 1833, s. 8 (A. J. Cnattingius). 

På kyrkodörren mellan vapenhuset och det inre av kyrkan i Lista, som nu förvaras 
i Strängnäs kyrkomuseum, finnes en metallring, som enl. O. Hermelin är 6 V2 t. (19,29 cm) 
i diameter, 3/s t. tjock, 3A t. bred och till vänster om fästet bär runinskriften: 

betiir iikllloällS uppenbarligen namn på aposteln Petrus och helgonet Nikolaus. 
I 1—6 betiir äro av b staven och nedre ringen klara, e synes ha prick, I ar 1, men en fördjupning tyder 

kanske ock på en bistav t. h., 4 — 5 äro stavar utan bistav och i 6 r går ej bistaven in till staven på mitten. 
I 7—14 likuloäus är 7 avgjort h I, icke n, som man väntar, och som nog är avsedd, i 12 A o bör även nedre 
bistaven anses ristad, då den övre sitter så högt upp, att den nedre sitter på stavens mitt. I au bör bistaven 
till a även antagas vara huggen. 

8—232678. Södermanlands runinskrifter. 
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79. Hällby, Torshälla sn, Väster Rekarne hd. 

PL 41. 

Litteratur: D 8vo 87; O. Hermelin, V. Rekarne härads fornlemn. s. 275, teckn. 

Ristningen befinner sig vid Hällby på den åt vägen vända sidan av ett väldigt granit
block några få steg öster om sockenvägen mellan Torshälla och landsvägen från Kvicksund 
till Eskilstuna; från landsvägen i söder är avståndet 223 steg, från Rakåsens skolhus 
norrut 427 steg. Stenblocket är 3,55 m högt, 3,35 m brett på mitten, ristningens höjd 
är 2,15 m, dess bredd c:a 1,55 m. Till höger om runslingan finnes någon ristning, vars 
innebörd icke blivit mig klar. Stenens ristning är på sina ställen alldeles avflagad, på 
andra betydligt skadad och på få ställen fullständigt i behåll. 

Inskriften börjar antagligen i den slinga, som utgår från det i D 8vo 87 tecknade ormhuvudet, men början 
är alldeles avflagad. En punkt tyckes finnas 38 cm nedom den åt toppen gående korsande slingan 2,5 cm upp
ifrån, 12 cm t. h. om punkten finns den första runan i behåll, + n efter en knöl i stenen, framför vilken an
tagligen en runa (+ a?) stått. 2 är tämligen säkert h u, 3 + n är tydlig och därefter synes nedre pricken av 
kolon. D 8vo 87 läser -rom, vilken läsning vore tilltalande genom att förutsätta en sammansättning med -biörn, 
vars första led börjat strax efter ormhuvudet. Andra ordet läses i D 8vo auk, vilket säkerligen är rätt; av 4 a 
finnes blott 9 cm av staven nedifrån, 5—6 uk äro ganska säkra, och därefter synes en punkt finnas. , På 7 |) 
är staven säker, bistaven ser ut som en naturlig fåra, 8 i synes icke haft någon bistav. Dessa runor finnas 
ock i D 8vo 87. Därefter är slingan alldeles bortfrätt på en lång sträcka vid ristningens nedersta del. 38 cm 
från 8 i finnes 9 i på ett stycke, som antagligen blir avflagningens nästa offer; staven är i behåll 11 cm ned
ifrån och synes icke ha någon bistav. På 10 r är bistaven lindrigt krökt men runan tyckes dock vara f\ r, 
icke h U; 11 + a, 12 1" t äro tydliga. Förmodligen har dock 10 varit u och 9—10 tu i (ris)tu, som följts 
av prep. 11—12 at. Mellau 10 och 11 finnes en fördjupning, som har stor likhet med 1> n, såsom D 8vo 87 
tolkat den; det är i synnerhet bistaven, som ser ut att kunna vara huggen, staven är däremot oregelbunden och 
når varken upp eller ned till slingans linjer och är till utseendet vida skild från 10—11, varför jag anser att 
dessa fördjupningar icke äro ristade. 13 f är tydligt, men därpå är slingan avflagad 33 cm från nedre bistaven 
på 13 f, varefter en knöl är i behåll, på vilken finnes, vad som antagligen är nedre hälften av bistaven i 14 u, 
och av staven i 15 r och det saknade av 14 U kan möjligen spåras. 13 cm därifrån följer ett 9 cm långt 
streck uppifrån, lutande något åt v., vilket tyckes vara övre staven till 16 h, enär ock mellanstrecket och nedre 
staven spåras tydligt; 17 i är något skrovligt, 18 n fullt klart och därpå står kolon. 15—18 har alltså varit 
f(apur :) sin : . D 8vo 87 har framför IG—18 sin ett Y, till vilket ingen grund kan ses. 19—20 st äro fullt 
klara; mellan dem löpa ett par linjer över slingan, vilka antagligen, som i D 8vo 87, äro en korsande ornament
slinga. Efter 20 t följer en krokig stav, som ser ut att ha bistav till + a men torde tillhöra en slingknut 
och följas av en fåra, på vars andra sida den verkliga, tydliga 21 + a finnes. 22 i är ock tydlig, och därefter 
finnes en gropighet, som synes ha varit 23 T f, staven är nedtill tydlig, upptill synes en fördjupning på den 
plats, där man väntar övre bistaven, och den nedre bistavens plats angives av avflagningens gräns. 24 är i, 
staven är klar 9 cm nedifrån, på de återstående 5 cm avflagad på högra sidan. 25 är \ n, nedre delen och 
bistaven äro bevarade. 26 är h u, staven är i behåll 5 cm nedifrån, bistaven fullständigt, så ock 27 \ n med 
kolon samt 28 u, 29 k med kolon och 30 h, som D 8vo 87 läser a. D 8vo läser 19—27 stai (? k 1. f) • (a)rn, 
kunde namnet hava varit *Stai(n)biam? På det ställe, där denna slinga korsar slutslingan, finnes en avflagning 
med tydligt spår av en stav 31 3 cm nedifrån men synnerligen nära den följande tydliga stav 32 i, vilket gör 
osannolikt, att den är ristad. 10 cm från 32 tyckes spår av en runa 33 finnas men så skrovliga, att den icke 
kan fastställas. 34 + n är däremot fullt klar. Därefter korsas slingan av en fördjupning, som ser ut som spår 
av en runa men är krokig och till äventyrs hör tillsamman med den ornamentering som tyckes sammanknyta 
slingorna. På andra sidan om den uppåtgående slingan stå alldeles tydliga 35—38 tiri, vilken sista dock möj-
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ligen är försedd med en lång bistav till K; D 8vo läser f, vartill bistavens plats skulle passa; 35—38 ha uppen
barligen utgjort namnslutet -tirf, vars första led utgjorts av 30—34, ollcr om 30—31 varit prep, at, av 
blott 33—34. Därefter fortsätter slingan genom korsets sidoarmar och sedan uppåt, där 39 |) tyckes säker 
men kanske riktigare läses Ï i I) 8vo 87, 40 är il eller r, i D 8vo 87 r. På det följande kan intet annat läsas 
än 41 r och 42 j föregånget av en punkt, som ock tyckes finnas i slutet av slingan. Troligen har här stått 
br[opu]r [s]i[u]. 

Då inskriften ar så ytterligt svårläst, kan dess lydelse icke med visshet angivas. Må
hända har den varit: -björn och Tj - ristade efter sin fader Stcnbjärn och efter -därv, 
sin broder. 

80. Rambron, Torshälla sn, Väster Rekarne hd. 
Pl. 8: B. 760. 

Li t te ra tur : B. 760; L. 985; J. Pcringskiöld 1686, s. 52; D 8vo I, s. 34, II, s. 42; O. Hermelin, V. 
Rekarne härads fornlemn. s. 213. 

J . P e r i n g s k i ö l d säger runstenen vara »I Ran Broon (Randbroon) mellan Ekeby och 
Brottsta». D 8vo I, s. 34 noten uttrycker sig, som om runstenen ännu funnes: »Rambron 
känner nu ingen. Runstenen är vid en bäck, som rinner i Thorshälla-an, mellan Brottsta, samt Ekeby» men 
upplyser II, S. 42: »Under förlidna sommaren har jag sökt den i noten nämnda runstenen vid Rambron 
mellan Brottsta och Ekeby. Brou är nyligen omlagd och stenen finns icke mer». O. Hermelin har ej 
heller återfunnit runstenen, fast han »noga undersökt hvar endra bro i hela socken». 

Enl. B, 760 har runstenen varit c:a 3 m hög, 1,19 m största bredden nedtill, l,i4 m bred över djurets öga. 
Av inskriften var en stor del oläslig, och runor, varav blott en del av staven antydes, 

skola här betecknas med i. 

Högra slingan: [ )m* |)U £ ilrn * Rf— Vänstra slingan: —z&itU • hfl tÜR — i — ii—|lllk 
5 10 15 20 25 30 

i i — i i 

Det ornamentala djuret och ormhuvudet hava samma utseende som på Sö. 82 Tumbo (B. 758) och inskrif
ten är ristad med liknande lönnskrift, i det 8—11 ilrn måste vara ordet »sten» och 12—13 Rf- början av prep. 
»efter», 6—7 bu utgöra slutet av plur. »reste». 1 h förmodligen början av pron. »de», som sammanfattat ett par 
namn uti inskriftens början och 2—4 höra till dessa båda ord, de flesta väl till plur. »reste». De båda namnen 
böra hava stått på den långa del av slingan, som är utplånad framför 1 h, såsom den bibehållna slingan t. v. 
visar. 

Med 14—18 ik\\u bör inskriftens första sats sluta, och då detta icke sker med pron. »sin», är det sanno
likt, att detta jämte släktskapsbeteckningen föregått personnamnet, som måste varit ett mansnamn, då det er-
sättes av 19—20 hn »han» men av formen 14—18 ik'llu att döma ägt eller bestått av ett öknamn, som kan 
hava varit ordet »gädda». 

Efter 19—20 hn »han» bör ett verb hava följt och 21—28 tii torde have varit tu »dog», 24 R prep. »i», 
varpå förmodligen följt kitkum »Grekland» såsom Sö. 82, Tumbo. I 28—34 huk —ii—ii väntar man en mot
svarighet till |)UIR + iuk-uln »Tole högg runorna» Sö. 82 Tumbo, varemot dock 30 k strider, men måhända ut
gör det någon ny lönnskrift, kanske omställning av k i illk. 

Översättning: N. och N. de reste stenen efter sin fader (N.) Gädda. Han dog i (Grek
land). Tole högg runorna. 
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81. Rambron, Torshälla sn, Väster Rekarne hd. 
PL 9: B. 763. 

Li t te ra tu r : B. 763; L. 986; J. Peringskiöld 1686, s. 51. 

J . P e r i n g s k i ö l d säger runstenen vara: »I Rand broon emellan Brottsta och Ekeby i 
Torsillia so-chn». De fåfänga letningarna efter stenen äro nämnda under föreg. Sö. 80. 

Enligt teckningen i B. 763 har runstenen varit 2,31 m. hög, största bredden nedtill 95 cm, 31 cm bred 
upptill. 

Av inskriften fanns föga i behåll enl. B. 763, nämligen -ik + iiiiiVX a\iiw i, varav 
ingen tydning är möjlig. 

82. Tumbo kyrka, Väster Rekarne hd. 
Pl. 8: B. 757. 

Li t te ra tur : B. 758; L. 988; J. Peringskiöld 1686, s. 47; O. Hermelin, V. Rekarne härads fornlemn. s. 
367, teckn.; S. Lindqvist, ATS 22: i, s. 45. 

Runstenen ligger under trätröskeln uti ingången från vapenhuset in i kyrkan. Större 
delen av inskriften och figurristningen är utplånad och toppslingan täckt av muren i 
vapenhuset. Ämnet är gråsten, dörröppningens bredd 1,18 m är stenens synliga längd, 
stenens bredd är 1,30 cm, slingans bredd 12 cm. 

Enl. B. 758 är inskriften följande: 

+ uinafi * bniiR * ijirn + RftR — ru|)ur • isRn * |)u|)R * kRkum * |IUIR > iuk * uln * 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

I B. 758 till sin läsning oklara runor äro tryckta kursivt. 
Av första namnet finns detsamma som i B. 758; 1—2 ui, svaga spår av stavarna 3—4 och det snett upp

åtgående strecket 5 a samt 6 n. Av B. 758: 7—11 b&ih synes nu blott À R och en stav av 10 i. B. 758 
12—15 i|)rn är synligt men 12 i mycket svagt, |) tydligt under skynke, så ock bistaven till 14 r 15 n är 
fullt klart. Av 16 —19 RÎtR är i 16 À R det inre förstört och efter 17 f ristningen borta, tills av 25—28 iSRfl 
högra bistaven finns av 27 R samt 28 n följt av snett kors, djupt ristade. Nötta men under skynket fullt tyd
liga äro 29—32 hu|)R och ännu mera nötta 33—37 kRkum. Framför 33—37 är ett snett kors tydligt, efter 
otydligt. Därefter syns ingenting mera tydligt, en antydning av 38 |), bistaven till 40 I, staven till 41 R och 
bistaven till 43 u. 

Inskriften är delvis ristad med en i flera fall genomskinlig lönnskrift. 7—11 måste vara ordet »reste», 
troligen att läsa *rastR, med R för i, 12—15 ihrn ordet »sten», vadan 12 i står för s, h för t, r för i men 
kanske närmast för U då »sten» stundom ristas Stun, t. ex. Ög. 170 Ösby, jfr. itRfl, B. 1053, Djurklou 1870, 
s. 135 (L. 1245 iton), itn, B. 645, L. 773. I 16—19 RftR står R för i; om ett tecken fordet slutande R funnits, 
är det dolt av muren. Uti 25—28 iSRlI brukas is för S såsom eljest understundom, t. ex. isin L. 4 67 Gråna; 
isnn, isit Hagby enl. min undersökning 1903 (B. 124. L. 651 sin); isin B. 1090, L. 1048; isRn Vändle, Västmanl. 
enl. min undersökning 1898, ordet »sten» istain L. 739, D. I, 106 Långtora Uppland; B. 147, L. 380, D. II, 
33 Rastad; B. 104, L. 418 Hammarby; istin B. 642, 641, L. 722, 733, D. I, 86, 85 Klistad; istaen (istain 
B. 1084, L. 998) L. Kyringe. I 29—32 |)U|)R »död» står 29 |) för t, liksom 13 |), och 32 R uttrycker även prep. 
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»i» framför 33—37 krtkum, som står för krikum, 34 R för i, såsom 16, 27 R eller kanske för ri. Ristarens |)UIR 
torde då stå för tull. Det är uppenbarligen samme ristare av B. 244, L. 603, D. II, 249 Salmunge, Skederids 
sn, Uppl. med liknande kors och ormhuvud och inskriften; iubrn : lik + ini : riti + i|)Un : iftlR + kRbun : fahur : isin : 
|)iiliR ink • runar + |]isi + isi kll|j, enl. min undersökning 1915. Ristaren nämner sig där |)UMR IUIIR, som är 
en oftare förekommande biform till namnet Tole. Då kRkum står för krikum vore kanske möjligt, att även 
[UIIR betydde *tuÜR. 

Objektet till iuk är på Salmunge-stenenen runar, vilket alltså uln här motsvarar, och utgör förkortning av 
stående för run. Det begynnande namnet kan förmodas hava varit *u\stan Vlstën. 

Ristaren Tolir begagnar alltså en blandning av rättfram ristade runor och lönnrunor, som dels utgöra äldre 
ljudbeteckningar, t. ex. |) för t ur äldre raishi för yngre raisti, R för i och felaktig ristning eller läsning, t. ex. 
uln för run, ÎSRn för sin, och hub-R »död» är förkortning för »Han blev död.» 

Översättning: Visten reste stenen efter — sin broder, död i Grekland. Tule högg 
runorna. 

S. Lindqvist: ATS 22: 1, s. 45 anser hällen hava varit gavelsten i en kista på grund av dess likhet 
med DR. nr 122 Tullstorp och DR nr 246 London. 

83. Tunïbo kyrka, Väster Rekarne hd. 
Pl. 8: B. 761. 

Li t te ra tur : B. 761; L. 987; J. Peringskiöld, 1686, s. 50; Broocman. Sagan om Ingvar Vidtfarne s. 174; 
S. Lindqvist, ATS 22: 1 s. 42 f. (s. 43 Peringskiölds originalteckning). 

Runstenen, som nu är förloi^ad, bildade under 1600-talet tympanon i en romansk 
portal i västligaste delen av Tumbo kyrkas södra långhusvägg, utanför vilken redan under 
medeltiden ett vapenhus tillagts. 

Endast en del av runstenen är synlig i B. 761, i längd 1,03 m, största bredd 55 cm. Om ämnet finnes 
ingen upplysning, men det har troligen varit kalksten, mittytan är fylld av ornament, inskriften löper längs den 
raka kanten. 

Av inskriften finnes följande i B. 7 6 1 : 
-an : trukna|]i : i eklans : h an 

5 10 15 20 

Runorna 19 — 20 an äro ristade på en smalare slinga som böjer av inåt stenen men måste vara omedelbar 
fortsättning av den bredare slingan. L. 987 förmodar, att 20 n står för f, då den tilltalande tolkningen upp-
komme: »Han drunknade i havet vid England». Så står emellertid icke, så framt icke 18 11 ensam utgör för
kortning för >hav» och något nytt inledes av 18—20 an, som möjligen kan vara början av ett namn, t. ex. 
an[untr], i inskriftens början, jfr Lindqvists rekonstruktion. 

S. Lindqvist ATS 22: s. 42 f. anser runstenen vara en lockhäll, som legat horisontellt, vare sig på mar
ken eller upplyft av nu förlorade hällar, har rekonstruerat dess antagliga utseende och menar, att den ur
sprungligen varit åtminstone 2 m lång och 80 cm bred. 

84. Tumbo kyrka, Väster Rekarne hd. 
Pl. 42. 

Runstenen låg vid ingången till vapenhuset som tröskel men vid kyrkans reparation 
1897 varsnades ristningen, stenen togs upp och restes vid södra kyrkogårdsmuren. 
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Inskriften har säkerligen börjat mitt på stenen under korset, där en stor nedåtgående 
avflagning visar slingans lopp, början är förstörd men återstoden fullt klar, nämligen: 

— et • raisa • stain • at • |)orbiorn • boro|iur • sin • sun • |)orstainR • i skytiki • ku|) • hiolbi • ant- På 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

en särskild inre slinga: • |]OrbiornaR • 
65 70 

Runan o har formen $; i horstaitlR är R fel för s. skytiki är byn Skyttinge helt nära kyrkan, fsv. in 
skyttingi SD. IV 92 (1329), scottœnge SD, IV, 91 (1329). 

Översättning: [N.] lät resa stenen efter Torbjörn, sin broder, son till Torsten i Skyt
tinge. Gud hjälpe Torbjörns ande! 

85. Västerby, Tumbo sn, Väster Rekarne hd. 
PL 42. 

Lit tera tur : D8TO 32; O. Hermelin, V. Rekarne härads fornlemn. s. 282, teckn. 

Enligt D 8vo 32 har runstenen legat vid en rännil n. v. om Västerby, c:a 1835 sön-
derslagits, varefter vissa delar förts till Munkhammar och Mälhammar och inlagts i eld
städer, återstående sju stj^cken fördes 1855 till Västerby för att omhägnas. Vid mitt be
sök 1897 återstodo blott fyra bitar, som på bekostnad av Södermanlands fornminnes
förening blevo i riktig ordning hopfogade. 

Ämnet är gråsten. Den sammanlagda höjden är 1,2 3 m. Slingans hredd är 10 cm. 
Inskriften var enl. D 8vo 32: 
: ansuar : auk : ern — : fa|)Ur Sin : han : entasis : Uti : krikum Innanför högra slingan uppåt: 

5 10 15 20 25 30 35 

ru|)r '• iii— link 6 runor an 5 runor 
Nu finnes blott 1—12 ansuar : auk : ern och 28—39 — ^is : uti : krikum, av vilka 28 |) saknar nedre sta

ven och 38 u hela staven. 
Namnet ansuar ristas ontsuar Holmen D. II 79, av mig undersökt 1903 (B. 107 otlsuar, L. 421), onsur 

Lundby D. II, 139, av mig undersökt 1907, motsvarar enl. Buggc, Runverser, s. 19 fsv. Azur, fvn. Qzurr; 
ern- är första leden av ett namn på JErn-. 

Översättning: Ansvar och Arn— (reste denna sten efter N.) sin fader. Han avled ute 

i Grekland. 
Innanför slingan har ordet »(b)röder» stått och troligen adj. »ung», båda sannolikt i ett verspar. 

86. N. Åby ägor, Västermo sn, Väster Rekarne hd. 
Pl. 43. PL 9: B. 766. 

Li t te ra tur : B. 766; L. 993; J. Pcringskiöld 1686; G. Stephens, Tordneren Thor, Kph. 1878, s. 33; 
O. Hermelin, V. Rekarne härads fornlemn. s. 409 teckn. 

Ristningen befinner sig på den något framåtlutande, släta sidan av ett jordfast sten
block väster om torpet Hälltorp å N. Aby skog, c:a 30 steg från landsvägen. Av J. Pe-
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ringskiöld sägs platsen vara: »Söraby skogbacka wid gambla landzwägen emellan Öija 
och W ä s t e r m o kyrkior», i B. 766 »Söhr A b y Skogd». Blockets hela höjd 1,77 m upptages av rist
ningen, bredden är 1,5 6 m, slingans bredd 7,5 — 8 cm. 

Inskriftens första namn är felristat: : asmuhtr, för asmuntr B. 766; det andra är fraybiurn med övre bi-
staven i Y f något mattare än den nedre men omisskännlig, och tydlig prick finnes i y. Efter fraybiurn finns 
blott en punkt, efter litu på grund av stor skrovlighet i stenen intet skiljetecken. I kera är pricken på e en 
utvidgning på staven, alltså möjlig; i meki måste \ e antagas för <r a i B. 766 och hos Hermelin, enär upp
fattningen -r visserligen är möjlig i fråga om v. bistaven, men t. h. kan ingen bistav spåras längre än en prick 
skulle sträcka sig. De följande tre skiljetecknen äro blott en prick, de återstående två kolon. Den avlidnes 
namn läses i B. 76G och av Hermelin herbiurn men pricken på e är osäker och måhända en naturlig för
djupning. 

Inskr i f ten är följande: 

: asmuhtr : auk : fraybiurn • litu kera : meki • siRun • ät • herbiurn • fa|]ur : Utom slingan: sin : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

översättning: Asmund och Fröbjörn läto göra med segerrunor prydda minnesvårdar 
efter Härbjörn, sin fader. 

Ordet siRUn förekommer även Sö. 111 Stenkvista som bestämning till merki och förklaras av S. Bugge, 
Bunverser s. 109 sålunda: »Jeg forstaar mirki (eller maki) SIRIM som merki siryn. Adjcctivet sirynn, der er 
dannet ligesom oldn. sibyrÔr, indeholder Preefixet si-, der förekommer i nsv. Dialekter, og run. Formen SlRUn 
for siryn er maaske opstaaet under Indflydelse af de omstaaende Vokaler. Jfr kiniRlinaR L. 1553.» (O. v. 
Friesen är i sin berättelse böjd att läsa kinlauhaR men nu åter, i Lister- och Listevbystenarna s. 15 (Upps. 
Univ. årsskr. 1916% kin[r]unaR; ordet bortfaller i alla fall som stöd för ljudövergången r till R i SÎRUn). Ide 
hos Fritzner upptagna sammansättningarna med si- är den temporala betydelsen »ständigt» vida övervägande, 
den lokala förekommer blott i adv. sibyrdis, sibyrt, »langskibs» och »swain »rund», där den kan härledas ur 
den temporala. Betydelsen vore väl då: »ständigt prydd med runor», vilket ju vore en passande betydelse. 
Emellertid är därmed icke R i siRUn förklarat; det skulle kunna förklaras, som i siRiihr Sö. 241, såsom assi
milation R-r till RR, om SJRlin återföres på signryn »prydd med segerrunor», jfr sigrunar Sd. 6. Dessa »seger
runor» kunde tänkas vara medel i den strid mot kristendomen, som harnmarmärkets bruk antyder," Måhända är 
just hammarmärket den ^segerruna» som med adj. sÎRUli avses, liksom ock S. Lindqvist ATS 20: 1, s. 131 
anser, utan att dock närmare motivera sitt antagande. 

I samma sidas not meddelas, att prof. O. v. Friesen anser, att runföljden, sådan den står, ej kan ge 
någon mening utan uppkommit antingen genom avsiktlig omsättning, motsvarande lönnskrift, eller genom fel
skrivning: ristaren hade ämnat skriva sunÎR, men när han skrivit s, råkade han hoppa över un vilket han först 
märkte, sedan ÎR blivit inhugget, och sökte gottgöra genom att sätta de felande runorna efteråt, men I. Lind
qvist invänder själv mot antagandet av felristning, att samme man ej kan tänkas ha ofrivilligt råkat ut för 
denna felristning i samma ord på två av de fåtaliga skriftprov vi äga i behåll, antar dock icke avsiktlig om
sättning utan tror Sö. 111 Stenkvista och 86 N. Åby huggna av olika personer och att den ene sett den andres 
verk och i dess mystiske runföljd trott sig finna en på hammartecknet syftande »teknisk term» som han varit 
angelägen om att själv få begagna, fast han alltså skulle varit okunnig om dess betydelse. Själv menar S. 
Lindqvist, att SJRllll åsyftat hammarmärket men yttrar sig icke om dess betydelse i så fall. Den av O. v. Frie-
sen antagna ordställningen vore väl blott tänkbar i poesi, men dessa inskrifter äro avgjort i prosa, och SÎRUtl 
gör både genom form och ställning intryck av adjektivattribut till mœrki, varför det synes vara en plikt att 
söka efter en därför passande tolkning. 
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87. Öja kyrka, Väster Rekarne hd. 
Pl. 9: B. 765. 

Li t teratur : B. 765; L. 991; J. Peringskiöld 168G, s. 45; S. Lindqvist, ATS 22: 1, s. 47. 

»I Öija Kyrkedörr» låg enligt P e r i n g s k i ö l d en sten med invecklade slingor utan ru
nor, vars samhörighet med gravkistorna i Rekarne: Sö. 336 Eskilstuna, 116 Sundby m. fl. 
S. L i n d q v i s t , ATS 22: 1, s. 47 anser möjlig men tvivelaktig. Stenen ar nu förlorad. 
Ämnet har troligen varit kalksten, det i B. 765 avtecknade fragmentet är c:a 76 cm långt, 
c:a 43 cm brett. 

88. Valby, Öja sn, Väster Rekarne hd. 
Pl. 43. Pl. 8: B. 759. 

Li t tera tur : B. 759; L. 992; J. Peringskiöld 1680; Dybeck Runa fol. I, s. 89; O. Hermelin, V. Rekarne 
härads fornleran. s. 459 teckn.; Runverser s. 220. 

Av Peringskiöld, B. 759, L. 992 angives runstenens plats vara »Valby garde», av O. 
Hermelin säges den ligga »på Salsta ägor». 

Runstenen står nu rest på en kulle i Stora Sundby park nordost om slottet på andra 
sidan om en liten vik. 

Ämnet är gråsten. Höjden 2,30 m, bredden vid foten på mitten över sista runan 95 cm, i toppen över 
översta slingans nedre linje 78 cm, slingans bredd är 10—12 cm. Ristningen är mycket väl bibehållen. 

I Stin lutar mellanstrcckct på s uppifrån vänster nedåt höger, vilket mer eller mindre är fallet även med 
övriga S. Namnet på resarnes farbroder är ulfuih, vilket namn står i kröken på huvudslingans stjärt och ovan 
slingan står omvänt u; av Y \ finnes staven i behåll och 2 cm nedifrån av nedre bistaven samt själva utgångs
punkten för övre bistaven. Därpå följa två nästan jämlöpande streck, som antagligen skola tagas tillsammans 
till slingans slut och knorr, de följande i h äro tydligen runor och icke ornament, såsom B. 759 tyckes uppfatta 
dem. På stenen står därefter tydligen briuhur : kilfs och därefter kauhu, vars mittruna u har alldeles obruten 
bistav. I hulmlaukaR räcka icke bistavarna till m upp till övre slinglinjen. 

Inskriften är följande: 

stin : fastulfR : heriulfR : ristu stin : jiansi : eftiR : kilf : fa|mr : sin : auk at ulfui|] briuhur • kilfs : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

kau|w : kuml : snaliR : suniR : humlaukaR 
75 80 85 90 95 100 

I namnet kilf, kilfs förmodar Bugge, Runverser, s. 220 säkert med rätta ett namn Gcelfti, uppkommet av 
Gcefauifs, säger sig icke förstå i i briuhur, som väl utgör en felristning, och förklarar kauhu »gjorde» återgiva 
uttalet ygöu eller g0Öu med saknad av r, vilket antagande han styrker med andra ristningar, som dock kanske 
blott utgöra förkortad ristning. Måhända är kauhu blott felristning för karjju. 

Inskriftens slut utgör ett par versrader: 

ge(r)dhu kuml snœlliR C i v 
syniR HolmlëgaR. D i v 
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Översättning: Sten, Fastulv, Härjulv reste denna sten efter Gälv, sin fader, och efter 

Ulvvid, Gälvs broder. 
Kumlet gjorde 
kloka söner av Holmlög. 

Anm. Dybeck, Runa fol, I, s. 89: »Vid uppförandet av Sundby slott för omkring 30 ar sedan inlades 
en aldrig granskad runsten i muren.» 

89. Hammarby kyrka, Östra Rekarne hd. 
Pl. 44. 

Lit tera tur : 0. Hermelin, Ö. Rekarne fornl. s. 151; Brate, Resebr. 1897; S. Lindqvist ATS 22: 1, s. 33. 

Runstenen ligger med båda kortändarna dolda under dörrposterna som tröskel mellan 
kyrkans kor och sakristia. Dess synliga längd är 164 cm, bredden tyckes vara 94 cm. 
Ämnet är blâaktig kalksten. 

Ristningen är synnerligen mycket nött, så att föga mer kan fastställas än, att det 
varit en runsten med ornament i relief. 

S. L i n d q v i s t betecknar stenen som en långsidohäll, vars ena kant varit rätlinigt till
huggen, medan den andra, som stått i jorden, lämnats rå, och antager Ornamentiken (s. 50) 
härröra från Nasbjörn, som ristat Sö. 336 Askilstuna. 

Efter den utåt kyrkan vända sidan finnas några runor bevarade. 1 kan ha varit bistav till u, 2 är sanno
likt k, alltså ordet [a]uk »och». 3 synes vara y. Därefter är ristningen utplånad på 65 cm, så kommer 4 + 0, 
vars nedre bistav dock är vågrät, och sedan synes ingen runa. 

90. Lövhulta, Hammarby sn, Östra Rekarne. 
Pl. 44. 

Lit tera tur : Bidr. t. Södermanlands äldre kulturhist. VII, s. 5 f.; Brate, Reseber. 1897; S. Lindqvist 
ATS 1, s. 129 f. 

Runstenen hittades 1888 liggande i en åker med runsidan ned, och sprängdes, som 
hinderlig för jordbruket, i sex klyftor. 

Stenen står nu rest på norra sidan om landsvägen söder om stora Lövhulta mellan 
vägarna till Strängnäs och Eskilstuna vid vägskälet mittför Eskilstunavägen. 

Stenen är av granit med rödaktig yta, varemot ristningen visar grå botten. Höjden är 182 cm efter h. 
kanten, bredden vid toppen över korsets kärna G5 cm, slingans bredd 8,5—10 cm. Runstenen består av 5 
stycken hopfogade med cement och är stödd med en liten mur bakom. 

Inskriften börjar med: 1—7 : aotuitr :, 2 är med säkerhet N o, i det båda bistavarna äro alldeles tydliga, 
3 t har en kort bistav, 3,5 cm t. h. och en ännu kortare 2,5 cm t. v., som ej heller annars genast faller i 
ögonen, varför runan blivit läst som r I av mig och S. Lindqvist. 

Efter stein är toppen bortslagen, som blott innehållet ordet »denne», då följande ord äro : • at : aisi. Av 
det föreg. kolon finnes blott nedre punkten. En fåra framför f i fa|)lir utgör en avsats i stenen. 

Inskriften är följande: 
: aotuitr : raisti : stein — at • aisi : fa|wr : sin : jirutaR : |)iakn : 

5 10 15 20 25 30 35 40 

9 —232678, Södermanlands runinskrifter. 
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Första namnets läsning aotuitr är en möjlig beteckning för antuetr Sundby, Spånga sn, Uppl., enl. min 
undersökning 1902 (B. 148, L. 376, D. II, 31 antliitr), uttal troligen Andvœtr, jfr Anduit vandal, och östgot. 
(Schönfeld, Wb. d. altgerm. Personen- u. Völkernam. s. 20), fvn. Qndottr.1 

Till ack. aisi, vars läsning är fullt säker, finnes intet motsvarande namn uppvisat, om icke fsv. JEser 
Lundgren. Sannolikt är det dock felristning för det ej ovanliga namnet Est vars ack. på uppländska runstenar 
förekommer c. 10 gg., t. ex. aist B. 328, L. 17, D. II, 230, Brate år 1914 Skråmstad, Haga sn, est D. I, 89, 
O. v. Friesen, Norby Vårfrukyrka sn (B. 644 ist, L. 717). 

Det berömmande uttrycket om den avlidne [iriltaR : |)iakn : förekommer på tre andra runstenar, nämligen 
Sö. 112 Kolunda, 151 Lövsund, 170 Nälberga. Första leden är fsv. gen. av fvn. pråttr »kraft, styrka», jfr i skalde
språket: pråttar orö »animose dicta», prôttarhvass »acer et fortis» (Wisén), O. v. Friesen översätter det därför 
hos S. Lindqvist s. 132 lämpligen med »en kraftkarl». 

Översättningen är alltså troligen följande: Andvät reste sten (denna) efter Est, sin 
fader, en kraftkarl. 

91. Tidö, Hammarby sn, Östra Rekarne hd. 
Pl. 8: B. 756. 

Litteratur: B. 756; L. 978. _ _ _ _ _ 

Runstenens plats angives i B. 756 vara »Tidö Gärde», stenen är nu försvunnen. 
Efter måtten i B. 759 har runstenen varit c:a 3,20 m hög, 90 cm bred vid foten, 55 cm på smalaste 

stället mitt på stenen och 1,11 m tangerande översta slingan i toppen. Ämnet har säkerligen varit gråsten. 

Inskrif ten var enl igt B. 7 5 6 : 

ikulfR : auk : uasati : raistu : stain : Jiaiisi • aftiR : buka : ali : sikstin • |iu|i hialbi • salu • |iiRa : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

hu|) är med säkerhet felläsning för ku|), måhända ock ali för ala, om icke ristaren efter ack. bllka av fsv. 
Bagge övergått till att bruka nom. fsv. Alli. 

Namnet uasati måste hava uttalats Vœ-sœti, som synes vara uttalet i Götaland, jfr Lundgren Vœste, Vœ-
îiiund och Rök III, 266, varemot i Svealand Vï-sœte, varom den trogna ljudbeteckningen uiseti B. 67, L. 460, 
Brate år 1904, Lindö (D. II, 96 uisiti) vittnar. Förhållandet mellan de avlidne och dem, som rest stenen, an
gives icke uti inskriften, vilket kanske tyder på, att det icke varit släktskap utan kamratskap av ett eller annat 
slag, vadan en av dem väl kan hava varit från Götaland. 

Översä t tn ing : Ingu lv och Väsäte reste denna sten efter Bugge, Alle, Sigsten. Gud 

hjälpe deras själ! 

92. Husby kyrkogård, Östra Rekarne hd. 
Pl. 44. Pl. 8: B. 755. 

Litteratur: B. 755; L. 976; D 8vo 88; S. Lindqvist, ATS 22: L. s. 47, 91. 

Per ingsk iö ld , som år 1686 avtecknade stenen, meddelar, att den blivit »nyligen in
murat med slingorna neråt, sedan han i kyrkegården för några åhr sedan i en graf igen-

1 A. Nore en, Namn och bygd 1913 s. 146 tolkar ristningen som *And-icend eller *And-wind av urn. 
*Anda-wanduR, men denna uppfattning synes mig stranda dels på den av Noreen själv gjorda invändningen, att 
trots de många fallen av skrivningen antuit(r) ingen variantskrivning *antuint(r) ännu anträffats, dels på att den 
gen. antuita L. 235, som Noreen anför till dess stöd, av D. I, 228 rättats till antyits. Namnets härledning 
synes vara riktigt funnen av Wrede, Sprache der Wandalen s. 62, se Bugge, Runverser, s. 401. 
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funnen blef». Dybeck fann den sålunda inmurad i ett av kyrkans södra fönster, att bak
sidan samt den kant, vara inskriften är, låg i dagen, och lät uttaga stenen, varigenom 
rätsidans Ornamentik kom till synes, och resa den på kyrkogården. 

Ämnet är »av rödaktigt hårt gry», höjden 1,64 m, bredden vid foten 66 cm, vid toppen över knorren 52 
cm. Den runristade v. kanten är 15 cm bred över 5 bi där den är bevarad i hela sin bredd. Av inskriften 
äro få runor bevarade i två rader på var sin sida om en rak linje i toppen av vänstra kanten, på vilken där-
nedanför inskriften blivit avhackad. Även baksidan synes hava blivit tillhuggen. Stenens rätsida är betäckt 
av ornament i relief. S. Lindqvist s. 47 påpekar, att Ornamentiken anpassats efter stenens naturliga, sncd-
vinkliga form och anser stenen som ett i sig självt fullständigt monument, möjligen vid en grav, ej en del av 
en gravkista. 

Det första bevarade av inskriften är den avlidnes namn ack. sing. mask. rysil, vari y säkert har prick och 
en pricklik fördjupning även finnes i u, av ry finns blott övre hälften. Av det följande ordet »broder» äro br 
fullständiga och en stav av den tredje runan, som sannolikt varit u, om den än tyckes vara I e. På vilken
dera sidan av strecket runorna [[)ur] funnits, är oklart, på andra sidan följa uppifrån nedåt: • sin • ha-, vilket 
ha- utgör början av ha(n) och en utsago om den avlidne, som troligen upptagit vänstra kantens vänstra sida. 

Inskrif ten är all tså följande: 

— rysu bre — sin • ha 
5 10 

Om ack. rysu påminner nom. sing. mask. rysia Sö. 183 Viggeby och det utgör därför sannolikt felristning för 
rysill. Namnet rysia kan svårligen vara annat än fiskredskapet, nsv. ryssja, brukat som öknamn åt någon 
avliden släkting, efter vilken en av bröderna i Sö. 183 Viggeby uppkallats. Möjligen kan man därför tänka på 
en annan förklaring, som emellertid förefaller mig mindre trolig än antagandet av felristning. T. Reuse förut
sätter lång rotvokal (mht. riuse, fht. rusa, rüssa), vilken skulle motsvaras av fsv. *rysa. Det kunde tänkas, 
att i fsv. bildningarna med kort och lång rotvokal båda förekomme och brukades om varandra och att *rysa 
kommit att användas Sö. 92 och rysia Sö. 183, båda dock troligen om samma person, då namnet är så 
sällsynt. 

Anm. Dybeck, Runa fol. II, s. 40, D 8vo 6L—62, s. 13, not 4 meddelar efter uppgift till prof. E. M. 
Fant å Uppsala univ. bibi., att en runsten »fanns i medlet af 1700-talet i Husbys kyrkogård, hvilken sten 
krossades» 1787, då kyrkan iståndsattes. 

93. Berga, Husby sn, Östra Rekarne hd. 
Pl. 45. 

L i t t e r a t u r : D 8vo 61—62; Dybeck, Runa fol. II, s. 41, pl. 30, fig. 20; Bugge, Runvcrser, s. 331. 

Dybeck angiver s tenarnas läge så lunda : »Invid ett af byns uthus, stående jämte flera, där höjden 
icke långt från ån upphör, äro inom en tämligen behållen stenkrets af omkring fyra alnars (2,3 8 m) tvärmått 
tvänne stenar med ristningar, som omisskänligt äro urgamla. Båda äro af gråsten, den större tre alnar (1,7 8 m) 
och den mindre dryga två alnar (1,19 m) hög.» De båda s tenarna äro resta j ä m t e va randra på en 
kul le mel lan Berga s t a tka r l sbyggn ing och j ä rnvägen , den runr i s tade östligast nä rmas t j ä r n 
vägen. Den s törre är l,eo m hög, 43 cm bred vid foten och 15 cm i toppen ; s l ingans 
b r edd är 10—12 cm. Den mind re är 1,52 m hög, 48 cm bred vid foten, 19 cm i toppen. 

Läst, som den är ristad, är den större stenens runinskrift obegriplig men torde börja nedtill t. v. med 1—7 
• naRPRÎR :, av vilka 4 är säkert r, icke U Det är svårt att avgöra, om 6 i är runa eller ornament, men rik
tigast synes att fatta mynden som runa. Gruppen 8—15 Rlefaujn : och 16—22 iSRtimik : äro tydliga, efter 23 a 
är toppens inskrift borta. 
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Pâ högra sidans första runa 24 finnes blott nedersta delen, 24 tyckes ha varit u, enär tvenne stycken stav 
nedifrån luta tillsammans som stav och bistav i u. Två följande stycken stav luta starkare samman, och 25 kan 
ha varit r. 26 är ett kort stycke stav utan bistav nedtill men som kan hava haft bistav upptill, antagligen åt 
höger, då avståndet till följande runa är större än till föregående, runan kan alltså hava varit Y f, t> h, Y k. 
27 är en något låg stav med bistav snett uppåt, närmare den nuvarande toppen, runan torde vara + a. 28 + 0 
är nästan fullständigt bibehållen. I gruppen 29— 32 hy HR är det ej säkert att 30 har prick, enär den kan vara 
en utvidgning av staven i följd av en naturlig fåra, som korsar runan på detta ställe. 

Vänstra övre och högra armen av korset utgöras av runorna 50—52 itf. 
Inskriften är följande: 

Vänstra slingan: • naRrmR : Rlefauin : isRnmik : a- Högra slingan: -ur|)ao : |)yilR : äuamnkti : 
5 10 15 20 25 30 35 40 

ara • T. v. om korsfoten: Rlikll Korsarmarna: itf 
45 50 

Genom att som på Rökstenen insätta runan efter den ristade uppstår ingen mening. Lönnskriften utgör 
därför en omställning av runorna på ett eller annat sätt. På ett par ställen tyckes runföljden vara i någon mån 
bevarad. 1—4 naRP står kanske för förkortad ristning av riinan, 5—7 RJR kanske för råttan, och korsets itf 
torde tillföra prep. »efter», vars begynnelse kanske ligger i 44 a och slut i 45 R. Att prep. »efter» sålunda 
uppstår genom att läsa 44, 52, 51, 50, 45 aftÎR och att 1—4 naRP är ordet »runor», som bör förekomma mot 
slutet av inskriften, tyder kanske på att inskriftens förra del står efter högra sidan. Mot denna läsning aftÎR 
talar dock att 52 Y f är riktat nedåt. Måhända skall itf läsas ift, vartill 45 R ansluter sig som +iftR. 46—69 
liku kunde då vara den avlidne, kanske *ukil 0-kœl. 8 — 15 kunde vara in aulefR »men 0/3/», 19—22 Rnmik 
påminner om namnet IJcemingn, is kunde vara at enligt lönnrunegrundsatsen om följande runa. 

94. Berga, Husby sn, Östra Rekarne hd. 

Li t te ra tur : D 8vo II, s. 13 not; Dybeck, Runa fol. II, s. 40 meddelar: »Enligt uppgifter 1806 å Akad. 
Bibi. i Upsala till prof. E. M. Fant har ännu en runsten funnits vid Berga, af hvilken två stycken egde inskrifter: 

iftÏR Biurn bunta sin ku|)an, samt ku}) hialbi ant has.» 

Inskrifterna på denna runsten: »efter Björn, sin make god» och »Gud hjälpe hans 
ande!» hava alltså varit rättfram skrivna och begripliga. Det är då icke osannolikt, att 
Sö. 93 Berga är en sten med lönnskrift som tillhör samma minnesvård, liksom Sö. 251, 
252 Grödby och Sö. 236, 256 Torp äro sainmanhöriga runstenar, den ena begriplig, den 
andra obegriplig, och att Sö. 95 Berga är en därtill hörande sten med blott ornament. 

95. Berga, Husby sn, Östra Rekarne hd. 
Pl. 45. 

Li t te ra tur : D8?0 62; O. Hermelin, Ö. Rekarne fornl. s. 211, teckn. 

Ristningen utgöres av ett konstfullt kors, runor saknas. 
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96. Jäders kyrka, Östra Rekarne hd. 
PL 46. PI. 7: B. 745. 

L i t t e r a t u r : B. 745; L. 981; J. Peringskiöld, Mon.; Österberg, Beskr. av Jäders socken ock kyrka, 1872, 
s. 61, teckn. 14, ms; Dybeck, Runa fol. I, s. 89, II, s. 40. 

Av Peringskiöld angives runstenen vara i sakristiedörren. Enl. Österberg upptogs 
den 1863 och restes på kyrkogården, där den står stödd mot tornets Yhgg. 

Ämnet är granit. Höjden är 1,71 m, bredden nedtill längs den sneda kanten vid ormhuvudet är 72 cm, 
upptill längs sliuglinjen 54 cm. Slingans bredd är 12 cm. 

Inskriften har börjat på ormens stjärt, av vilken knorren finnes i behåll, men slingan är borta efter stenens 
hela vänstra sida och tills slingan krökt in på toppen, på vilken ordet stain står, men av S finns blott 4,5 cm 
nedifrån, av t finns större delen av staven nedifrån och spetsen av k. bistaven. I 13—17 begli äro prickarna 
fullt tydliga. Efter 18—22 fa|)ur står 23—25 SM : och bistaven på 25 i, som borde vara n, har blivit avglömd. 

Följande ord: : buanta : står på den ormstjärt, som korsar slingan och vars kropp, varav blott ett stycke 
är bevarat på stenens mittyta, innehållit inskriftens avslutning. 

På andra sidan den korsande ormstjärten stå 32—34 sif framför ormens ögon, vilket ord avslutats av runor, 
som stå ovanpå övre slinglinjen och enligt B. 745 äro UR. Framför UR synas på övre slinglinjen ett par fåror 
med lutning som nedre staven och bistaven till p^ r, men dessa äro icke huggna och för obetydliga att upp
märksammas. 

Av inskriftens avslutning på den mindre ormen finns blott början: : han : li&ft:fe-, vilket L. 981 säkert 
riktigt uppfattar som: Han var faren med Ingvar. 

Inskr i f ten är föl jande: 

Huvudslingan: -stöill : |]ai»si : at : begli : fa|)Ur : SÜ : Korsande ormstjärt: : buanta : Framför 
5 10 15 20 25 30 

ormhuvudet: • sif På dessa runors övre slinglinje: UR • På den lilla ormens kropp: > han '- liar : fa-
35 40 

Då ordet »sten» ristas stain, bör 13—17 begli vara fsv. *Bœghli, i nom. sing. *Bœglilin, vilket namn 
annars är obekant. Det gör intryck av ett ursprungligt öknamn och ansluter sig till Båtålfr begla Orkn, XII, 
vilket F. Jonsson, Aarb. 1907 s. 298 med tvekan sammanställer med no. begla »hindre, mode, stå i vejen 
for» (Aasen). Närstående är väl ock no. bagla »släpa, träla, fuska; gå 1. falla sig motigt» (Aasen, Ross), sc 
E. Hellquist, Ark. f. nord. fil. XIV, 5. F. Jönsson anför också sv. begla »stå och gapa» (Rietz), men 
enligt uttalet begsla2 Norberg, Västml. bör detta innehålla gammalt ei eller i. 

Då hustruns namn är gen. sifUR, är det gen. till nom. sifa Sö. 14 Gåsinge, som där förslagsvis tolkats som 
Sœva f. Gen. sing, -UR för -u, som är bekant från forngutn., förekommer stundom även annars i runinskrifter, 
t. ex. Sö. 348 Gerstadberg och torde vara cfterbildning av gen. sing, i de starka fem. 

Då början av sista satsen alldeles överensstämmer med den å Sö. 105 Högstena och Sö. 107 Balsta, har 
säkerligen ock slutet, liksom där, varit [mi|j : ikuari :] »med Ingvar». 

Översättning: — denna sten efter Bägler, sin fader, make till Säva. Han var faren 
(med Ingvar). 
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97. Jäders kyrka, Östra Rekarne hd. 

' Pl. 46, 47. 

Li t te ra tur : Österberg, Beskrifning af Jäders socken och kyrka, ms, s. 62, teckning 16; Dybeck, Runa 
fol. II, 40. _ _ _ _ _ 

Runstenen anträffades vid orgelläktarens ombyggnad 1866, då grundgrävning för de 
nya pelarna under densamma skulle göras, ungefär en aln (59 cm) under kyrkogolvet på 
norra sidan om stora gången. Eunstenen står nu stödd mot tornets norra Y^gg. 

Ämnet är granit men av ett något skiffrigt och flagigt slag. Höjden är 1,8 5 m, bredden nedtill vid övre 
slinglinjen l,io m, slingans bredd 10 cm. 

Ristningen är nött. Inskriften börjar med 1—13 asgautr : raisti, av 1 a saknas nedre staven. I 14—17 
Stin finnes av h s blott övre och nedersta staven, av 15 t blott staven. Efter hena:, vari bistaven på h är 
mycket matt, är inskriften på en lång sträcka bortnött eller bortslagen. Detta stycke har innehållit ordet »efter» 
och namnet på den döde, av vars näst sista runa r en svag skugga finnes och vars sista runa synes hava varit I 
eller kanske t, blott spetsen av bistaven synes. Under antagande, att »efter» varit eftir, som på Sö. 102 Vävle, 
fylles återstående utrymme av iarl, som förekommer på Sö. 103 Vävle. 

Slingans inskrift avslutas med fahur : sin, som fortsattes på stenens vänstra kant uppifrån nedåt med: 
x fostra : arna. 

Inskriften är alltså följande: 

Framsidan: asgautr : raisti : stin : |iena : — rl : fa|jur : sin Vänstra kanten: * fostra ' arna 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Ordet fostra kan betyda »fosterfader», »fosterson» och »fosterbroder». Beteckningen skall ju lända den avlidne 
till heder, och då denne är gammal nog att hava en son, förefaller betydelsen »fosterbroder» sannolikast. 

översät tning: Asgöt reste denna sten efter (N. N.) sin fader, fosterbroder till Arne. 

98. Jäders kyrka, Ö. Rekarne hd. 

Pl. 47. 

Lit tera tur : D 8vo 31; Österberg, Beskrifning af Jäders socken och kyrka, ms,' s. 62, teckning 15; 
Ransakn. 1667—84. 

Runstenen är fästad i södra kyrkoväggen c:a 2,70 m från marken, är halvklotformig med 
c:a 39 cm diameter och kallas av folket »limpan». 

Ämnet är gråsten, enligt D 8vo 31 marmor, enl. Österberg »sämre kalkart». 
Kring en insänkning i mitten stå de 10 cm höga runorna begränsade av linjer både 

upptill och nedtill, innanför den senare antyder en fördjupning ännu en inre r ing. 
På halvklotets nedre hälft är all ristning bortfrätt. Där har namnet på ristaren och 

den avlidne funnits, antagligen i förkortad ristning, likaså ett av inskriftens övriga ord: 
* risti * run » Ftft — »ristade run(or) efter — —». 
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99. Jäders kyrka, Östra Rekarne hd. 

Pl. 47. 

Litteratur: Österberg, Beskrifning af Jäders socken och kyrka, ms, s. 62, teckn. 19; S. Lindqvist, ATS. 
22: 1, s. 35, avbildning s. 35. 

Stenen upptogs vid golvomläggning i stora dörren mellan kyrkan och vapenhuset år 1863. 
S. L i n d q v i s t betecknar denna häll av blå kalksten som en långsidohäll i en gravkista 

och beskriver den sålunda: »Det har varit en avlång häll av 75 cms bredd med ena långsidan rätlinigt 
tillhuggen och den andra rå. Relieforneringen är inpressad mellan den raka kanten och en därmed parallell 
30 cm lägre löpande linje, varför hälften kunnat nedgrävas i jorden.» Österberg säger stenen vara 
»af hård tälgstens art». 

Hällen har brustit i tre stycken, av vilka ett utan ornament vid Lindqvists besök var 
förlorat. En fyrkantig grund grop har kanske inhuggits för att begagna hällen som 
underlag för en träpelare, av vars tryck stenen brustit. 

100. Jäders kyrka, Östra Rekarne hd. 

Pl. 47. 

Litteratur: S. Lindqvist, ATS. 22: 1, s. 106, avbildning. 

Stenen är utan runor men skulpterad med ett djur i upphöjt arbete av samma skap-
lynne som på runstenar. 

Stenen sitter infästad i södra långhusmuren nära Sö. 98 (limpan). Ämnet är flintrik granit, 
likt »limpan», längd 55 cm, största bredden i storändan 27 cm, i lilländan ovan djurets öra 22 cm. 

101. Ramsundsberget, Mora, Jäders sn, Östra Rekarne hd. 

Pl. 48. 

Litteratur: Ransakn. 1667—84; 0. Rudbeck, Atlantica III, Upps. 1698, s. 22, fig. 23 (rätt läst, C. Säve); 
J. Peringskiöld, Mon.; ßroeman, Sagan om Ingvar Vidtfarne. Stockh. 1762, s. 121; D 8vo 63; C. Säve, Sigurds
ristningarna å Ramsunds-berget och Göks-stenen, Stockholm 1869 (inträdestal i Kungl. Vitterhets-, historié- och 
antikvitetsakad. 1868); II. Schuck, Svensk Literaturhistoria, I, Stockholm 1890, s. 56 f.; C. G. österberg, Beskr. 
öfver Jäder socken, s. 85, teckn. nr 20; H. Schuck, Illustrerad Svensk Litteraturhistoria, Stockholm 1896, s. 46, 
avbildn. s. 43; d:o, Studier i nordisk litteratur- och religionshistoria I, Stockholm 1904, s. 187 f.; A. G. Lund
borg, Sundby socken, Motala 1904, s. 28 ff.; S. Lindqvist, Ramsundsbron vid Sigurdsristningen och en stor
bondesläkt från missionstiden i Fornvännen 1914, s. 203 ff.; S. H. Adlersparre, Omkring Sigurdsstenarne i 
Persouhist. Tidskr. 1916. 

Ristningen »finnes å den alldeles släta och jämna, omkring 30 grader mot våglinien 
lutande sidan af ett fast berg invid R a m s u n d e t (hvilket vattendrag till hela sin längd 
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nu kallas Jäders- och Sundbyån) i Sjövikshagen under Mora by i Jilders socken af öster-
Rekarne härad, ej långt från den gent över liggande gamla herregården Sundbyholms 
park» (C. Säve, Sigurdsristningarna s. 6). C. Säve föreslår, att detta berg skall kallas 
Ramsundsbe rge t . Brocman (anm. till Ingvar Vidtfarnes saga, s. 122) har omkring 1760 
hört höjden benämnas Skeviks backe (D 8vo 63). Nu ligger villan R a m s u n d mitt 
emot ristningen västerut. Ristningen ligger c:a 50 steg öster om den väg, som leder förbi 
den och tager av från vägen till Sundbyholm, något innan man nått detta gods. 

På ristningens högra sida börjar ristningen 70 cm från den gräsbeväxta marken, på vänstra sidan 3,4o m. 
Ristningens längd är 4,7 0 m. Ristningen är nu hägnad med en järnstång ovan och nedan, uppburna av järn. 

Inskriften är följande: 

sirtyr : kiarjii : bur : |iosi : mu|)iR : alriks : tiitiR : urms : fur - salu : hulmkirs : fajjur : sukru|iar buata • sis • 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Över sä t t n ing : Si(g)rid g jorde d e n n a b ro , moder t i l l Al r ik , dot ter t i l l Orm, för H o l m -

gers själ, faderns till Sigröd, sin make. 

Ordet bur, vari dock även bistaven till u har en svag böjning av bistav till f\ r, måste vara felristning 
för bru »bro» och följes av 16—19 |)0Si, ack. sg. f. med nasalerat a. Efter fur finnes en tydlig övre prick, 
den nedre saknas, då just efter detta ord svärdet intränger i ormens kropp. Gen. sukruhar uppfattas av C. Säve 
s. 348 som ett kvinnonamn, namnet på en styvdotter till Sirid, vartill ock Schuck, Studier s. 189 ansluter sig. 
Men redan Brocman s. 121 framställde den åsikt, som jag anser riktig och framställt i artikeln Sigurds
ristningar i Nord. fam.-bok, nämligen att gen. sukruhar är namnet på Sirids man och gen. hulmkirs alltså på 
hennes svärfar. Lindqvist anser visserligen gen. sukruhar som mansnamn, då han s. 218 översätter det med 
»Sigröds», såsom även jag uppfattat detsamma, men anser dock denne som Sigrids styvson och Holmger som 
hennes make. 

Mot att Holmger skalle vara Sigrids man talar i främsta rummet det stora avståndet mellan detta namn 
och buata • sis »sin make», vilket upptages av Holmgcrs tilläggsord »Sigröds faders». I andra inskrifter brukar 
uppgiften om den avlidnes förhållande till den, som låtit rista inskriften, föregå andra uppgifter om honom, jfr 
Sö. 8 Nybble (B. 717, L. 729), Sö. 179 Gripsholm, Sö. 3 Vänga, Sö. 31 Nora, Sö. 84 Tumbo, Sö. 97 Jäder, 
Sö. 237 Söderby malm, Sö. 254 Sundby, Sö. 280 Botkyrka, L. 1629, Sö. 290 Öster Bröta, Sö. 295 Uppinge, 
Sö. 299 Fågelsta, Sö. 325 Tynas. Av Sö. 106 Kungshållet framgår, att Sirid förut varit gift med Spjut, som vunnit 
ära i härnad västerut, det är detta förnäma gifte, hon berömmer sig av genom att kalla sig Alriks moder jämte 
sin egen höga börd som Orms dotter. Sammaledes framhåller Ginnlög sin börd å B. 267, L. 312, D. I, 1 Bro 
genom att kalla sig hulmkis tutÎR, och det är därför icke sannolikt, att Holmger, som säkerligen är densamme 
i båda inskrifterna, behövt berömmelsen att vara Sigröds fader, helst han enligt Bro-stenen synes haft en än 
mera berömd son i Göt, jfr ock Sö. 14 Gåsinge. Det torde ock behöva styrkas, att en fader berömmer sig av 
frändskapen till sin son, varemot det omvända ofta förekommer. Om däremot Holmger är Sirids svärfar är 
det naturligt, att Sirid uttrycker hans förhållande till sig genom upplysningen »fader till Sigröd, sin make». 

Utom Bro-stenen anför C. Säve s. 29 noten ännu ett par inskrifter, där man finner namnet å en hulmkir, 
stående i en nära släktskap med en sikruhr och en sukruhr, nämligen B. 370, L. 80, D. I, 148 Ingle, Tibble 
sn och B. 1128, L. 493, D. II, 138 Husby, Markim sn. Då L. 493 börjar hulmkir auk sikrubr x haÎR . . äro 
dessa namn antagligen att uppfatta som kvinnonamnet Holmgärd och mansnamnet Sigröd. 

På Ramsundsberget skrives gen. sukruhar, L. 318 Bro Sukru|)aR, L. 493 Husby nom. sukru|)r, i alla tre 
fallen alltså med u i första leden, som synes tyda på y, alltså labialomljud av i måhända genom att / i det 
ursprungliga *Sigi-freftun övergått till v som i Sigvastr för Sigfastr och verkat omljud vid sitt bortfall. Enligt 
Lind förekommer fvn. y understundom i namnet Sigrid av *Sigi-fripin och i SygurÖr. 

Förekomsten av mansnamnet Sigröd, vars förstadium överensstämmer med Sigfrid, namnet på Sigurd 
Favnesbane hos de västgermanska folken, synes giva en möjlighet att förklara anbringandet av bilder ur Sigurd 
Favnesbanes saga på Ramsundsberget. Den här förekommande Sigröd bör vara uppkallad efter en avliden med 
detta namn, och om detta namn oftare förekommit inom ätten, kan detta hava givit upphov åt en sägen, att 
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denna härstammade från Sigurd Favnesbane, vilken ärofulla härkomst Sirid genom bilderna velat betyga åt sin 
svärfader. Detta samband mellan ristningens figurer och personer antages ock av C. Säve s. 349. 

Bilderna förklaras uppenbarligen riktigt av C. Säve s. 342 ff. som olika händelser i sagan om Sigurd 
Favnesbane. Det rävlika djuret är uttern, som nedlagts av de tre gudarne Oden, Höner och Loke, men i själva 
verket var Otr son till Reidmar, hos vilken de gästade. I mansbot måste de stoppa upp skinnet med guld, och 
avbildningen framställer troligen uttern, sedan detta skett. Det var nämligen utgångspunkten för, vad sedan 
skedde: Reidmars två andra söner Favner och Regin krävde andel i böterna, men vägrades, Favner stack igenom 
sin fader med svärdet, tog allt guldet och nekade Regin hans fadersarv samt lade sig på Gnitaheden i en orms 
skepnad. Regin, som var skicklig smed, uppfostrade Sigurd Favnesbane, smidde svärdet Gram åt honom och 
eggade honom att döda Favner. Till höger om uttern är Regin avbildad, i det han värmer ämnet till svärdet 
Gram över lågan, vänstra handen lyfter han mot pannan kanske för att torka svetten, tång, städ, blåsbälg och 
hammare synas till vänster om honom i smedjan. Motsvarande figur på Sö. 324 Gök-stenen, som håller en 
hammare i handen, visar enl. C. Säve s. 344 not, att denna bild verkligen är Regin och icke Sigurd, stekande 
hjärtat, såsom Schuck, Stud. s. 209 noten, antager. Regins slutliga öde är framställt genom kroppen och det 
avhuggna huvudet längst till vänster, alltså i sammanhang med övriga bilder, som avse Regin, ehuru hans dråp 
först skedde efter det för övrigt avbildade. Bättre skulle dock bildernas ordningsföljd överensstämma med hän
delsernas, om man antoge den halshuggne vara Reidmar, vars dråp gav upphov till de följande händelserna. 
Enligt Volsunga saga är det dock Regin som dödas genom att huvudet avhugges, medan det om IlreiÔmarr 
blott säges, att Favner dräper honom, utan att sättet närmare angives. Bilden under ormslingan visar, huru 
Sigurd satt i en grop, över vilken Favner skred till vatten, och stack svärdet till hjärtat på honom. Fåglarna 
i trädet rådde Sigurd att även döda Regin, som annars skulle bämnas sin broder på honom, och vid trädet står 
Sigurds häst Grane bunden, på vilken han klövjade Favners skatter men som ej ville gå, förrän ock Sigurd 
steg på ryggen på honom. I Reginsmdl säges, att Favner stack sin fader med svärdet under sömnen. 

I uppsatsen Sigurdsristningar i Stud. i nord. litteratur- och religionshistoria I, 172 ff. granskar H. Schuck 
alla de bildliga framställningar, som antagits avse Sigurd Fafnesbanes saga, och förklarar deras tillkomst så, att 
de och sagan lånats från till Norden införda engelska, vävda tapeter, varmed gästabudssalarna voro prydda, samt 
anför ur Flateyarbok III, s. 244, hurusom konung Olov den helige uppmanade Torfinn skald att dikta om det, 
som var avbildat på väggbonaden, vilket vid eftersyn befanns just vara, hur Sigurd besegrade Favner. 

o 

Återstoden av den bro, som inskriften omnämner, har undersökts av S. Lindqvist, som redogör därför i 
uppsatsen Ramsundsbron vid Sigurdsristningen och en storbondesläkt från missionstiden i Fornvännen 1914. 
Undersökningen ger vid handen, att det av Sirid bekostade arbetet på en trafikled över Ramsundet omfattade 
följande åtgärder: 

1. byggande av en c. 65 m lång träbro med 5 m låuga landfästen av sten över ett c. 3 m djupt vatten; 
2. sannolikt ordnande av en vägbank av c. 60 m längd över sankmark väster om bron; 
3. vägröjning och mindre jordpåfyllnader mellan den eventuella banken och bron samt å ömse sidor dessa 

med anslutning till förutvarande vägar. Östra landfästet till bron vidtager strax n.v. om runristningen, det 
västra är beläget inom Ramsunds gamla trädgård. Av undersökningen framgår, att Mälarens yta c. 1040 vid 
Ramsundsbcrget stod 4,5—5 m över nutida havsytan. 

102. Vävle, Jäders sn, Öster Rekarne hd. 
PL 48. PL 7: B. 743. 

L i t t e r a t u r : B. 743; L. 983; J. Peringskiöld, Mon.; Österberg, Beskr. öfver Jäders socken och kyrka, 
s. 115, teckn. 48. 

J . P e r i n g s k i ö l d angiver runs tenens plats vara : »öfre Wäflebyn i giärdet». Ö s t e r b e r g 

säger, a t t den stod »fordom inom en cirkelrund stensättning ut i åkern 126 fot (37,49 m) nordvest om 
10—232678. Södermanlands runinskrifter. 
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stora logen vid Väfle afvels gård tills på 1830-talet, då den blifvit upprest på platsen. Men år 1845 blef sten-
sättningen uppbruten, hvilken var hinderlig för jordbruket, bortförd från åkern samt inlagd i syllmuren under 
den vid samma tid uppförda stora logen tills den 10 aug. 1868, da jag fick den uppförd på en större grav
kulle, som är 50 à 60 fot i diameter, något oval, 10 fot (2,96 m) hög.» Runs tenen är n u rest på den 
s. k. Grot tkul len s t rax t söder om t rädgården inti l l Vävle gå rd . 

Stenarten är grovkornig kvarts och fältspat, blandad med mycket glimmcrskiffer. Höjden är 1,3 7 m, bred
den vid foten 78 cm, vid toppen över nedre slinglinjcn 37 cm, slingans bredd c. 6 cm. 

I den avlidnes namn ack. 29—32 klina äro runorna mycket skadade, 29, 30 ku upptill, 31, 32 na i sin 
helhet. I 33—35 sun synes av S blott nedre staven. I sin ser det ut, som om i hade en prick 2 cm upp
ifrån, 4 cm nedifrån. I ku|) äro ku mycket skadade, äyensom a uti ialbi, efter vilket slingbandet tjänar som 
skiljetecken. I salu är S synnerligen mycket skadat. Skiljetecken står varken i början eller slutet av inskriften, 
som är följande: 

amujia • lit • raisa • stain • |)insa • eftir • kuna • sun • sin • kuji • ialbi ons • salu 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Kvinnonamnet amuha ristas omu|)a Sö. 295 Uppinge, som även i |)inu »denne» betecknar nasalcrat a med 
0. Namnet har alltså varit Amödha, jfr fvn Regin-möda ocb fsv. Arin-, Uœr-, Inge-, Kœtil-, Rik-, Rœgliin-, 
0dh-mödh. 

översät tning: Amoda lät resa denna sten efter Gunne, sin son. Gud hjälpe hans själ! 

103. Vävle, Jäders sn, Öster Rekarne hå. 

PL 49. PL 7: ß. 744. 

Litteratur: B. 744; L. 982; J. Peringskiöld, Mon.; Österberg, Beskr. öfver Jäders socken och kyrka 
s. 110, teckn. 46. 

J . P e r i n g s k i ö l d angiver såsom runs t enens p la t s : »Wäfleby widh Cappelgården». R u n 

stenen s tår på södra sidan om landsvägen mi t t emot gården »Kapple», söderut från Vävle 

gård . Nära s tenen ha r var i t en gravkul le oeh flera synas hava funnits dä r omkr ing . 
Ämnet är finkornig granit. Höjden är 1,3 2 ra, bredden vid foten G7 cm, största bredden upptill över m i 

kuml och det första r i brohur 1 m. Slingans bredd är 7—8 cm. 
Inskriften börjar med kolon, övriga skiljetecken äro punkter. Namnet iarl är fullt säkert, ty dess första 

runa har icke haft någon bistav upptill. 

Inskr i f ten är följande: 

Slingan: : biurn • kir|)i • kuml • |]isi • at • hulfast • fa|)Ur • Sin • auk. Ovanför slingan med ru
ft 10 15 20 25 30 35 

nornas spets på övre slinglinjen: • iarl • bro|)lir • sin • 
40 45 50 

Översättning: Björn gjorde detta minnesmärke efter Holfast, sin fader, och Jarl sin 
broder. 
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104. Berga, Kjula sn, Öster Rekarne hd. 

PL 49. 

L i t t e r a t u r : D 8vo 35; Hermelin, Ö. Rekarne härads fornlemn. s. 393 tcckn. 

Runs tenen s tå r rest vid Berg.-i gård i en s lu t tn ing mellan manbyggnaden och ekonomi

byggnad ernu, men skall enligt D 8vo 35 »för en femtio år sedan (före 1855) legat å en 

kulle i t r ädgå rden , som tyckes var i t en ättehög». 

Ämnet angiver D. 800 35 såsom »grovkornig, fältspatartad, något qvartsblandad gråsten, med ovanligt skroflig 
yta», vadan den föga djupt huggna ristningen säges vara delvis oläslig. Höjden är 1,7 6 m, bredden vid foten 
42 cm, i toppen över nedre slinglinjen 57 cm. Slingans bredd är 7 cm. Stenen i sin helhet har formen av 
ett tresidigt prisma. 

Inskriften börjar nedtill t. v. men slingans gräns nedåt är icke klar. Av första namnet är 2—6 -rkstin 
med undantag av st tydliga men även st torde vara säkra. Före rkstin står åtminstone i, som möjligen kan 
ha varit f, så att namnet varit frustin med till Y k stupat U, 2 r antages även av D 8vo 35, som läser i för 
3 k, vars bistav dock synes alldeles tydligt. Ordet »sten» är ristat 12—15 tsitl; den bistav till |), som finnes 
på 15 n i D 8vo 35, är en naturlig fåra. Ordet »denna» är mycket otydligt, i 16 |j är bistaven så gott som 
utplånad, h är icke vänderuna som i D Svo 35, 17 är i, 18 ett otydligt s, 19 ett tydligt n, 20 i saknar bistav 
och kan icke hava varit a, ordet har alltså varit |)isni, fel för *|)insi. Efter 23—27 he|)in följa fem runor 
28—32 i samma namn. 27 läser D 8vo 35 som f, men blott en fåra av 2 cm motsvarar övre bis'aven till P, 
varemot den nedre är tydligare. 29 är tydligen a, 30 s, 31 i betecknas i D 8vo 35 som en fåra och upp
märksammas alls icke av Hermelin men är tydligen huggen, då den börjar vid övre slinglinjen utan fortsättning 
uppåt och slutar skarpt vid den nedre, där dock det vatten, som runnit i den huggna fåran, frätt en liten fort
sättning i lodrät riktning; måhända finnes upptill v. bistaven till t, men den högra-är borta. 32 är nog \t, 
såsom Dybeck och Hermelin uppfattat den, ehuru den ock har utseende av $ o med övre vänstra bistaven sär
skilt tydlig. Namnet torde alltså vara hehinfasth med dubbelbeteckning t|) för t. Efter fa[)Ur finnes intet 
skiljetecken, i sen synes e hava prick, på n är ej vänstra bistaven synlig. Efter ulfr är kolon otydligt och 
följes av 45 ^ 0, som är djupt ristat och tyckes så tecknat även i D 8vo 35 samt följes av ett djupt kolon. 
Det följande ordet synes vara 4 6—48 nur, översta staven på n är avslagen och i denna kant löper en fåra 
jämsides med vänstra bistaven men fortsattes icke över staven, varför runan icke är $ 0; 47 U är upptill skadad, 
vilket kan förklara, hur D 8vo 35 kunnat läsa IK ik, den förmenta bistaven till K är en fåra; r uppfattar 
D 8vo 35 som U men övergången från mcllanstrecket till nedre strecket i f̂  kännes tydligt för fingret. Her
melin har i runorna 45 ff. förmodat risti, men detta utgör antagligen inskriftens sista ord 49—53, där D 8vo 
35 tecknar +H<ll men dess läsning är förenad med stora svårigheter; r synes stupad, övriga runor möjliga 
men långt ifrån säkra. Även ornamenten äro i hög grad skadade och delvis omöjliga att reda, vilket ock gäller 
ormhuvudet med inskriftens slut och stjärten med dess början. 

Inskrif ten är alltså måhända föl jande: 

frkstin : riti : tsin : jjisni : at he|)in fast]] : fajjur sin : ulfr : o : nur : risti : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Översä t tn ing : Frös ten reste denna sten efter Hedinfast sin fader. Ulv på Nor r is tade. 

Någon ort Nor finnes icke i omnejden, närmaste motsvarighet är Nora i Ytter-Enhörna sn. 
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v 

105. Högstena, Kjula sn, Öster Rekarne hd. 

PL 48. PL 8: B. 754. 

L i t t e r a t u r : B. 754; L. 980; J. Peringskiöld, Mon.; Hermelin, Öster Rekarne härads fornlernningar s. 285, 
teckn.; S. Lindqvist, Fornvännnen 1914, s. 221, foto; ATS: 20: 1, s. 129 (foto.). 

Runstenen, som är av gråsten, står på norra sidan om landsvagen vid »Högstena backe» 
en plats på åsen S. om Heby, straxt söder om den vägvisare, från vilken landsvägen söderut 
går till Arila sn, de två vägarna norrut, den ena till Askilstuna, den andra till ßjörsund. 
Ett par backstugor ligga öster om landsvägen och kallas Högstena, mitt emot på södra 
sidan står en bautasten. Stenens höjd är 1,90 m, bredden vid foten 74 cm, i toppen 30 
cm, slingans bredd 10 cm. 

Ristningen på runstenens övre hälft är till större delen förstörd, även på nedre hälftens högra sida mycket 
skadad. 

Inskriften tyckes börja med kolon framför 1—8 hulmui|)r : nedtill t. v. Dessa mynder upptaga 55 cm och 
därefter är inskriften utplånad på stenens hela vänstra sida. Först på toppslingan synes 9 |) omedelbart följt 
av 10 i, en stav 5 cm uppifrån. 10 cm t. h. om i finnes övre staven och mellanstrecket till 11 S. Ordet 
»denna» har väl alltså varit |)insa. Avståndet från hulmuipr c:a 60 cm visar, att i mellanrummet blott uttrycket 
»reste sten» kunnat stå. Ovanför och något framför binsa är ett stycke av övre slinglinjen bevarad, men där
efter synes intet förr än ungefär mitt på högra sidan 13—14 ur nedtill skadade, vilka ock läsas i B. 754. 
Mellanrummet mellan 9—12 hinsa och 13—14 ur skulle fyllas av prep. : iftiR : men jämte prep, at rymma en 
del av namnet därefter, som S. Lindqvist läser hiutirm. 13 cm ovan ur finnes 5 cm av en stav uppifrån, som 
kan antagas höra till R i iftÎR, 5,5 cm efter ur 3 cm av en stav nedifrån, 6 cm därefter 4 cm av en stav ned
ifrån, 3 cm därefter en stav som synes ha bistav till r och 6 cm från toppen av denna övre delen av n. Namnet 
har kanske alltså varit en sammansättning med -björn, förmodligen [p^urbivn. 

Därefter står SU, som i B. 754 följes av n, och sedan synes intet mer i huvudslingan. Det [sin], som man 
väntar, har antagligen stått i den slinga, som nedifrån stenens högra hörn går uppåt. 

På fotslingan står 22—24 han:, huruvida föregånget av kolon, kan ej ses, och därefter möjligen 25 u med 
stav och bistav på var sin sida om en spricka. Man väntar uaR och 26—27 aR har funnits på fotslingans 
fortsättning, sedan den gått under huvudslingan uti inskriftens början. Av 26 + a återstår blott ett kors, av 
24 A R blott 2 cm av staven upptill och måhända spår av bistavarna, och kolon därefter tyckes finnas helt. 
Därpå äro 28—29 fa tydliga i uppåtgående slinga även i B. 754. Av det därpå väntade r finns möjligen en 
återstod av nedre bistaven, sedan fotslingan gått under sig själv uppåt stenen, där platsen för 30 [r] måste 
hava varit, ty därpå följa fullt tydliga 31—32 in och tydligt kolon. Därpå har stått 33—35 mi|); spåren av 
Yl mi äro ganska svaga och |) så gott som oläsligt. På stenens högra kantsida står den av prep. mi|) styrda 
dativ ikuari, fullt tydlig, tyckes föregås av kolon och följes av ett snett kors och därefter av ett rakt, som 
sammanhänger med övre slinglinjen. Den nedre slinglinjen går upp i toppen, men det är ej klart, vad figur den 
där bildar. 

Av korset på framsidans topp synas blott otydliga spår. Den fylliga framställningen av detta liksom av 
inskriften hos Lindqvist måste sägas sakna tillräcklig grund i stenens nuvarande utseende. 

Inskrif ten är all tså följande: 

: hulmutyr : -\t\-s — R —urbirn su[n] han : uaR : far in : miß Högra kantsidan: : ikuari * + 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Översättning: Holmvid (reste denna sten efter) Torbärn (?), (sin) son. Han var faren 
med Ingvar. 
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106. Kungshållet: Kjula ås, Kjula sn, Öster Rekarne hd. 
PL 50. PI. 8: B. 753. 

* 
L i t t e r a t u r : B. 753; L. 797; Peringskiöld, Mon.; Stephens, ONRM II, 801; Indebetou, Söderraanl. minnen 

s. 188 (1877); Runverser s. 216; Schuck, Stud. i nord. litteratur- och religionshist. s. 189; S. Lindqvist, Forn-
vännen 1914, s. 218 f. 

Runs t enen s tår på Kjula ås vid södra kan ten av landsvägen mel lan S t r ängnäs och 

Äsk i l s tuna , 17 s teg från toppen av den backe, som kallas Kungshål le t och som n u und 

vikits genom a t t lägga vägen 120 s teg sydl igare . P e r i n g s k i ö l d angiver denna plats 

vara : »Kiuhla åss widh Tinghögana.» Stenen s tå r vid foten av en väldig gravhög, och på 

åsen söder om landsvägen och öster u t från Kungshål le t finnes en hel m ä n g d s tora grav

högar. Utefter landsvägens södra kant stå bautas tenar , vilkas motsvar ighet kanske r u n 

s tenen u tgör för sin hög. Ä v e n n o r r om landsvägen mi t t emot runs t enen finnas bau ta 

s tenar och högar . 
Ämnet är gråsten, höjden 3,30 m, bredden vid foten 1,09 m, i toppen längs övre kanten 1,10 m, slingans 

bredd 12 cm. 
Inskriften börjar med 1—G alrikR, som följes av tvä sneda kors, det övre tydligt, det nedre mycket skadat. 

Även efter 7—12 raisti vars S är H, stå två kors, annars blott ett. Dä ristaren alltså tröttnat på skiljetecken 
av två kors, talar detta för att korset framför alrikR icke ristats uti inskriftens början utan först efter kuni, 
där det ock här skall upptagas. I sirihaR är övre staven i s neddragen till nedre slinglinjen. Mellan sin och 
fajuir finnes intet skiljetecken, och därefter följer en klyfta i stenen, på vars sidor ett par insänkningar torde 
utgöra spår av det sneda korset i B. 753. Även efter sbiut finnes ett kors. I uisitaula har det sista u riktig 
form men betydelsen är r. Mellan uaRlt och haf[)i står kolon. I burg har g prick. Efter umbrutna står ett 
kolon av djupa punkter, och därpå 79 i, en lika djup stav som runorna i allmänhet på stenen, som ock tyckes 
följas av ett kolon, vari särskilt den övre punkten tyckes tydlig, om än icke som i föregående kolon. Efter 
kolon tyckes en uppåt höger krökt stav finnas, som i B. 753 är antydd genom en skuggning och upptages av 
Hermelin som v. bistaven till À, vars stav 80, skulle utgöra, som alltså läses A men med säkerhet är \ a. 

I fir|) har kanske j prick. I ordet karsaR har prof. O. v. Friesen i sitt inträdestal i Kungl. Vitterhets, 
hist, och ant.-akademien tisd. d. 4 mars 1913 uppfattat s som u. Vänstra s-staven är klar 8 cm, 4,5 nedifrån 
utgår den fördjupning, som utgör mellanstreck och är 3,5 cm lång, och därefter övre delen av den 6 cm långa 
nedre högra staven i S från en knöl i stenen men löper sedan, kännbar för fingret, på ett litet avstånd från knölens 
kant. På de 2 cm, som bistaven till u skulle löpa ovan högra knäet till S, kännes ingen fördjupning utom 
alldeles intill övre slinglinjen. Prof. O. v. Friesens läsning av 97—102 karsaR såsom karuaR synes mig alltså 
icke stödjas av ställets utseende, som jag ännu en gång granskat 16 juni 1922, och blott då kunna komma i 
fråga, om endast med den en tilltalande tydning kunde vinnas. Prof. O. v. Friesen fasthåller vid sin uppfatt
ning och har godhetsfullt meddelat mig sitt undersökningsprotokoll om ordet: »I K+fX^-rÀ alldeles säkert ursprung
ligen ett l\ men skadadt dels genom att toppen af bistafven och mellersta delen af hufvudstafvcn afflagrat och 
dels genom att midtpartiet mellan bistafvens topp och hufvudstafven ända intill denna senare bortfallit. Dock 
kröker ännu bistafven tydligt och hufvudstafven går en god bit nedom den punkt, där den förmenta bindestafven 
i h skulle utgå.» I 103—106 kuni saknar n stav och synes aldrig hava bestått av annat än bistaven, ordet 
skiljes genom ett kors från begynnelseordet 1—6 alrikR, under vilket slutordet 107—110 alaR är ristat på 
mittytan, som det synes, både föregånget och följt av kors. 

Inskr i f ten är alltså föl jande: 

Vänstra slingan: alrikR S raîstî S Stain * Sun * siri|iaR * at * Sin fa|)Ur * Sbiut * Högra slingan: 
5 10 15 20 25 30 35 40 

* saR * uisitaula * urn * uarit : hafjii * burg * urn brutna : i : auk * um bar|]a + Vänstra slingan: 
45 50 55 60 65 70 75 80 85 

* fir|) * han * karsaR * kuni * Utom slingan : * alaR * 
90 95 100 105 110 
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Tydningen av högra slingan och inskriftens slut erbjuder stora svårigheter. Ett värde
fullt tydnings försök är det av S. Bugge i Runverser, sid. 217, som jag först vill anföra 
i dess helhet: 

»Mulig er allerede: sun Siridan 

at sinn faÔar Spiüt 

ment som Vers. I anden Verslinje ser jag Efterligning af seldre Indskrifter, hvori at sinn faÖnr udcu Navn 
har dannet en Linje. 

uisitarla = vestarla. Jeg antager at andet i her er en (unödvendig og uheldig) Betegnelsc for en Vokaltyd, 
som Runeristeren har troet at liöre. Men det har i Virkeligheden ikke vœrct en fuldt udviklct Vokal, der liar 
dannet en Stavelse. »Hvislelyden s har noget, der minder om Vokalen i» siger J. Storm i JSorcegia I, 89. 
Denne i-lignende Lyd kan fremtraedc tydligero artikuleret ved Forhindelsen af .s- med t, sorn nypers, fsitäreh 
Stjerne = zend. çtare. 

Föran auk har Hermelin i: , men a i ailk er hos H. utydlig. Jeg finder intet Bevis for, att man har 
kunnet sige bœrja, borg i ßetydning af »at fselde Borgmsend». Derfor forstaar jeg med Stephens fir|) fevÖ som 
Ohjcct for barda, uden dog derfor med Stephens at henföre det til samme Verslinje som baröa • ferd betyder 
her, som i norrön Digtning, »Folk», »Krigero». i : föran auk antager jeg for rigtigt, og forstaar det som i »deri» 
(I Borgen). For i (i den) jfr f. Ex, Atlamål 4 1 : medan i ond Jiixti (i ham); Vaf. 3 1 : unz or värd jotunn 
(deraf). Med stillingen af ferö i Verslinjen jfr har badmr Vspå 19. hçpt Vspå 34; staun L 897; auk er ved 
poetisk Ordstilling sat efter i. Denne Ordstilling har vistnok sin Grund deri, at auk. opiindclig er et Adver-
bium »tillige*. Lignende Ordstilling i Håvamal 143: Dealinn ok dvergum fyr; Atlakv. 35: jçfrum ok qlkrdsir 

väldi; L. 879: kära auk stainbro. 
Tilbage staar: han * karsaR * kuni (af n sees paa Hermelins Tegning kun Kvisten, ikke Staven) * alaR. 

Dette maa betegne hann kunni (kjendte eller förstod) allan karsaR. Altsaa liar, som Alliterationen med kitnni 
viser, karsaR vaeret udtalt med k, ikke med g. Det maa, hvis Lœscniaaden karsaR er rigtig, vœre et Hun-
kjönsord i Accus. Flertal, af Nom. Eutal *kqrs. Detta *kqrs er mulig et fremmed Ord. Jeg tör ikke tsenke 
paa ags. ceaster, cœster, Borg, da jeg ikke kunde godtgjöre, at karsaR kunde vœre ömsat for kas(t)raR. Jeg 
har tœnkt mig som en Mulighed, at *kqrs kunde stamme fra byzantinsk xoupaov Streifctog, og at dettes Fler
talsform -/.oùpay. var hievet opfattet som Hunkjönsord i Ental. I Byzantinsk skrives ogsa med o -/.OTtxpiot, 
^ocxpioi. Graeske o er lier, hvis min Gjœtning om k-irsan er rigtig, i Oldsvensk gjengivet ved q. Saaledes er 
fremmed o i Oldnordiak öftere gjengivet ved q, f. Ex. Navnet paa et Landskab i Skottland oldisl. Atjqklar af 
gael. Ethocl (Munch, Norske Folks Historie c S. 84G), Athotla (Stokes, Goidel, S. 115), nu AthoJe. *kqrs maatte 
efter nordisk Analogie danne Accus, pl. karsaR. Et Laanord, der hörcr til samme Ordstamme, er oldisl. kussari, 
se Arkiv f. nord. Filologi II, 167 f.; dettes Vokal slutter sig til byzant. jcoup<?«piCH, Jeg formoder altsaa at 
*kqrs Acc. pl. karsan betcgner »Streifetog til Sös med lette Skibe. 

Altsaa: barg (eller borg) um brutna (eller : brotnd) 

i auk uni barda A 3 
ferd, hann karsaR A 3 
kunni allaR A 4 

»han kjendte alle Korsartog»; han var övet i alskens Streifctog til Sös (saadanne som udförtes af cursarii)». 
Mot Bugges tydning anmärkte jag Runverser s. 219 den invecklade ordställningen, vilken jag sökte häva på 

ett sätt, sorn jag efter inskriftens undersökning icke mer kan fasthålla, nämligen genom antagandet, att uti 
iauk x umbar|)a i vore avflagning för h och att x hauk + um!)arha betydde »slagen med hugg», vilket jag i likhet 
med Bugge hänförde till fir[), fœrd. Vidare påpekade jag, att i The Saxon chronicle, jfr Steenstrup, Nor-
manncrnc I, s. 270, II, s. 82 not. fyrd är det stående uttrycket för den engelska, here för den danska hären 
och att fœrd här alltså möjligen utmärker särskilt den engelska hären som Spjuts fiende. 

Prof. 0. von F r i e s e n valde denna runinskrift till ämne för sitt inträdestal i Kungl. Vitterhets-, hist.- och 
antikvitetsakademien d. 4 mars 1913, vilket icke är tryckt och alltså icke utförligare kan anföras. Enligt min 
anteckning översatte han därvid bui'Q lim brutna iauk lim barba med »den brutna borgen högg han omkring 
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barderna», läste karuaR för karsaR, vilket troligen är omöjligt, se ovan, återgav fjr{) han karuaR kuni alaR uti 
i si. ortografi med ferö hann *kqrcan (isl. kor f. »säng, sjuksäng», jfr gr. yspaç, ysotov) h inni all(r)<iR och över
satte: »han kände alla sjukdomens arter». 

Prof. O. v. Friesens tydning tilltalar genom att alla verser bliva lediga och fir|) far en naturlig plats men 
innehåller för övrigt så många betänkligheter, att den svårligen kan anses riktig, burg lim brutna ia.uk um barha 
måste ju omtala, vad Spjut hade uträttat västerut och kan alltså icke omtala barderna i norra Tyskland, jfr 
Sö. 1GG Grinda: kllhiUR : uaR : uastr : a : aklànti : kiaiti : Skifli, redan i brutna ligger borgens förstöring, och det 
vore naturligare, att barderna nedhögges än deras borg, isl. kor betyder visserligen »sjuksäng» men dess böjning 
som wö-stam är icke uppvisad, och även om uttrycket »han kände all sjuksängs färd» skulle låta säga sig om en 
läkekunnig, saknar ett dylikt lovord alldeles motstycke i runinskrifter och är för olikartat med de förut om
nämnda krigiska bragderna för att vinna tilltro, förutom att ju läsningen karuaR för karsaR icke kan godtagas-

Frånsett det dunkla ordet karsaR synes Bugges tydning för övrigt kunna vara riktig. Detta karsaR som 
uttrycker föremålet för Spjuts kunskap, jfr isl. kunna rünar, seiö, bok, margar tungur, synes dock böra stå i 
närmare samband med det föregående, än Bugge antagit. Närmast synes ligga att antaga det som variation till 
burg och i så fall en vid inlåningen i nord. språk försiggången omställning av ags. ceaster, cœster, vilken möj
lighet Bugge avvisar. 

Översättning: Alrik reste stenen, son till Sigrid, efter sin fader Spjut, som västerut 
varit hade, nedbrutit borg och i den slagit anglosaxarnes här. Anglosaxiska fästena kände 
han alla. 

Inskriftens slut är i metrisk form: 

»saß vœstarla »som västerut 
um varit hafdhi, varit hade, 
borgh um brutna brutit borg 
i ok um bardha; och borgmän däri slagit; 
fœrdh han karsaR befästningskonster 
kunni allaii. kunde han alla. 

107. Balsta, Klosters sn, Öster Rekarne hd. 

Pl. 50. Pl. 7: B. 746. 

L i t t e r a t u r : B. 74G; L. 973; J. Teringskiöld, 1G86; Broocman, Sagan om Ingvar Vidtfarne, s. 95; O. Her
melin, Öster Rekaroe härads forulemningar s. 331. 

Runstenens plats angives i B. 746 vara: »I Baalsta Täppa», Broocman uppgiver, att 
den 1760 till en stor del låg under gärdesgården i diket vid landsvägen. Den står nu 
bakåtlutande rest 117 steg väster om Greby bro, som leder över Karpbäeken, vilken nu 
är ett dike, troligen väsentligen på sin forna plats. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,70 m, bredden vid foten 70 cm, i toppen över nedre slinglinjen 55 cm, slingans 
bredd 10—12 cm. 

Inskriften börjar med ett kolon av närstående punkter. I Stein fortsattes pricken på e av en fåra åt vänster. 
Ordet »denna» är fullt säkert [însi som i B. 74 6. Uti ha[n] är n alldeles borta och skiljetecken finnes ej heller 
därefter. Kolon står både före och efter mi|), blott efter ikuari, framför vilket intet skiljetecken finnes. En 
punkt på ytan ovan korset ser ut att vara ristad. 
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Inskriften är följande: 

Huvudslingan: : rulifR : raisti : stein : |jnsi : at : fa|iur : sin : skarf : ha[n] uaR : fari På en del 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

av stjärten: n På en annan del :mi|r* På mittytan ovan ormens huvud: ikliari : 
50 55 

Namnet rulifR fsv. Rôdhlëf förekommer 7 ggr i runinskrifter men alltid utan dh, alltså med assimilation 
till Rolléf. Namnet ack. skarf förekommer i runinskrifter blott här och torde vara ett ursprungligt öknamn, 
förmodligen fågelnamnet skarv, phalacrocorax carbo, fsv. skarfr, som ock är uppvisat som öknamn. 

Över sä t tn ing : Rollev reste denna s ten efter sin fader Skarv. Han var faren med Ingvar . 

108. Gredby, Klosters sn, Öster Rekarne hd, nu i Äskilstuna. 

PL 51. PL 8: B. 751. 

L i t t e r a t u r : B. 751; L. 969; J. Peringschiöld, Runstenar i Södermanland, ms. år 1686, i kungl. bibi. i 
Stockholm. ' 

J . P e r i n g s c h i ö l d medde la r om s tenens his tor ia föl jande: »Den hehla Runestenen är här 
(i Äskilstuna) i norra kyrkedören för några åhr sedan löst inlagder på gålfwet, tagen ifrån de andra historiska 

monumenterne i Gredeby gata, där han då legat på landzvägen kullfallen.» Runs tenen har all tså u r 

sprung l igen ståt t i g rannskape t av Sö. 107, vars inskrift är l ikar tad . Sedan stenen u t tag i t s 

från kyrkopor ten , restes den på »Askils backe», men n ä r Nor ra Södermanlands j ä r n v ä g 

anlades, måste stenen flyttas och restes 1896 på ky rkogå rden nordväs t om kyrkan . 
Ämnet är granit med något rödaktig fältspat. Höjden är 1,3 9 m, bredden vid foten 90 cm, vid toppens 

nedre slinga 94 cm, slingans bredd 10 cm. 
Inskriften börjar på den gren av huvudslingan, som från fotens mitt går åt vänster, med kllMilfR, vari k 

är matt, n har förlorat h. bistaven och R är mycket skadat men säkert. I raisti förefaller 10 i att hava prick 
och i 12 t är vänstra bistavens övre del utplånad. I Stein synes e finnas och icke vara + a, vars bistav skulle 
vara ytterst matt, om det antoges; en prick till e kan däremot väl antagas. I hansi saknas stavens topp i h 
och i har något nedom mitten en djup och stor grop, som skulle kunna vara huggen. På S i Sin är större 
delen av övre staven bortslagen. I uaR är nedre staven på R utplånad. 42 i ser ut som ett streckformigt 
skiljetecken 5 cm, men nedre punkten i det följande kolon tyckes finnas. Den läsning uaR : farin, som S. Lind
qvist, ATS 22: 1 s. 133 not 1 föreslagit, måste avvisas, då staven till n icke finnes. I faru är f matt, a 
ser ut som ett kors, i det av staven blott korta stycken finnas ovan och nedan bistaven; i u i m utgår bistaven 
nära stavens mitt och runan torde vara u som i B. 751, ehuru dess bistav har en mycket oregelbunden form. 
Kolon därefter finnes och även F. Braun anser sig hava iakttagit ett sådant. På en särskild slinga tvärs över 
stenen, vars övre ändar äro snodda om huvudslingan och utgöra en orms huvud och stjärt, står slutet: mih : ikuari :; 
m är nästan blott en grop, som det inre av |) ock är, staven i u är något matt. 

Inskr i f ten är följande: 

kunulfR : raisti : stein : |iansi : at : ulf : fajiur : sin - han : nam : faru : mi|j : ikuari : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Översättning: Gunnulv reste denna sten efter Ulv, sin fader. Han var på färd med 
Ingvar. 
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109. Gredby bro, Klosters sn, Öster Rekarne hd. 
Pl. 51. 

L i t t e r a t u r : L. 972(f); 0. Hermelin, Öster Rekarne hds fornlemningar s. 335, teckn.; Bidr. t. Södermani. 
äldre kulturhist. 1, s. 8. 

Runs tenen hade enl igt brev från H. A m i n s o n t i l l R. Dybeck d. 15 maj 1864 då an

träffats. Den låg vid brons nor ra långsida på brokis tans bot ten 3 a lnar (1,78 m) u n d e r 

G r e d b y bro tvärs över vat tenfal let med toppen åt Balsta till , enl . uppgif t 1916 av en 

71-år ing , som var i t med om at t köra fram stenen. Trol igen är s tenen den i Ransakn . 

1 6 6 7 — 8 4 så lunda o m n ä m n d a : »Uthi Kloster Sochn och Gredby gata är liggiande en stoor Steenhäll, der 

uppå haar och förr synas Runske bookstäfwer, men nu är hon lagder till en brosten.» Runs tenen ä r res t 

på en backe c:a 263 steg väster om b ron i u tkan ten av Ä s k i l s t u n a Ös t e rma lm vid gamla 

Kjulavägen mi t t e m o t por ten t i l l gå rden ö r n e n n r 2. 
Ämnet är gråsten med rödaktig fältspat. Höjden är 3,14 m, bredden vid foten 2,32 m, i toppen över 

översta runslingan 1,6 7 m, slingans bredd efter sidorna 18—20 cm. 
Runslingan utgöres av två ormar, den vänstra har huvudet nedtill, den högra upptill. På stenen upptill 

finnes en orm i många slingringar, troligen icke två. Korset tyckes vara något felristat, i det att övre armen går 
långt ned i medelpunkten och korsas av den övre halvringen. 

Inskriften, som delvis är ganska svårläst, börjar efter ormhuvudet nedanför korset utan inledande skilje
tecken med namnet 1—5 ormar; 1 + 0 är fullt säker men bistavarna .t. h. otydliga, i 2 och 5 r är bistaven 
obetydligt krökt, men båda säkert r, icke u, ty åtminstone mellan övre strecket och mellanstrecket är krök-
ningen tämligen skarp; m är fullt säkert och icke k. På a i 6—8 auk är huvudsakligen v. bistaven utpräglad 
och blott övre korset i ett kolon av kors är synligt efter ordet. Det följande namnet har förmodligen varit 
9—14 uifriR, vari dock 13 i är så gott som borta, möjligen finnes 4,5 cm nedifrån, 11—12 fr och 14 R äro 
matta, 12 dock med säkerhet r, icke |); 14 A R är sned mellan bistavarna. Efter 15 —17 auk, som föregås 
och efterföljes av ett kolon av kors, följer 18—24 hulmrir, som Hermelin läser hulmuih, men 22 är uppen
barligen rx r, icke ft u, ty bistavens krökar äro ganska tydliga, och 24 är likaledes IX r, ehuru blott staven 
och övre bistaven äro alldeles i behåll, på mellanstrecket är övre sidan avflagad och nedre strecket något matt 
men 24 är omöjligen j). Ordet är alltså kvinnonamnet Holmfrid med nom. på r, vari / blivit utelämnat. Efter 
28—30 kal finns blott nedre korset i kolon kvar. Efter holfr med 4= 0, som slutar vänstra slingan, och fram
för auk, som börjar den högra, finns intet skiljetecken, men skiljetecknet efter auk och de två följande äro 
kolon av kors. 

Högra slingans runor äro delvis synnerligen svårlästa. Det första namnet är 42—47 skrimi; 42 S är mycket 
nött men dess delar synliga under skynket, 43—44 kr tydliga; 45—47 im äro kortare än namnets övriga runor 
på grund av en insvängning av stenens kant, 45 i är tydligt, 46 m mindre tydligt, i synnerhet är översta staven 
otydlig. Efter 47 i finns ett tydligt kors i stenens övre kant och under detsamma ett mindre tydligt i slingans 
mitt. 48 är säkerligen [} men med en lång icke huggen fåra, lik bistaven till À; 49 är u, och ett kolon av 
kors därefter är otvivelaktigt, om ock mindre klart. 50 är en klar stav, korsad av åtskilliga fåror, av vilka 
ingen är säkert ristad; jag förmodar, att runan varit t h, då bistav till % är rätt synbar. 51 u är klart, 52 i 
är en stav med ej säkert ristade fåror. 51—52 ui följes av ett otydligt kolon av kors. 53 är en mycket klar 
stav utan bistav, men t. h. om dess mitt finnes en fåra snett uppåt och krökt nedåt i spetsen t. h., som möj
ligen skulle kunna tagas för återstod av mellanstrecket i S, vars nedre stav blivit förstörd. 54 är en stav med 
korsande fåror snett uppåt höger, som ej behöva antagas ristade. 55 ser ut som nedre delen av s, med för
längd övre stav, vilken också spåras, 56—59 keni äro klara jämte övre korset av det följande skiljetecknet. 
Därpå torde 60>—63 litU hava stått, varav 60—62 lit äro matta men otvivelaktiga; efter 62 t följer 63 u med 
krökt stav och med bistaven utgående från stavens mitt och krökt nästan som bistaven till u i faru på Sö. 109 

11—232678. Södermanlands runinskrifter. 
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Gredby (Äskilstuna). Ordet därefter har sannolikt varit 64—66 rsa; på r tyder en fåra, lik bistaven till r, 
som slutar 4 cm uppifrån, av 65 H s tyckes nedre staven finnas med en förlängning uppåt och mellanstreckets 
linje, av 66 a finnes nedre delen tydlig, följd av nedre korset i ett kolon. Fullt klara äro 67—70 stin med s 
av formen H med förlängning av nedre staven till övre linjen och följande övre kors av ett kolon, 71—75 aftir 
utan följande skiljetecken och |}0lf med o av formen + och möjligen följt av enkelt kors. 

Inskr i f ten är al l tså föl jande: 

ormar auk > uifriR 5 auk 2 hulmrir s auk 2 kal s auk 2 |)olfr auk i skrimi s |HI 2 hui ii i s keni i 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

litu rsa * stin * aftir |)olf * 
60 65 70 75 

Att uifriR och hulmrir äro kvinnonamnen Vifrldh, Holmfrldli med bortfall av dli framför den bevarade 
nominativändelsen -r bekräftas av neutr. plur. [)u * hui »dessa äkta par», då 11IIi blott synes kunna vara en mot
svarighet till isl. plur. hiü, som ej annars förekommer i fsv. Då i 53—59 its keni slutet är klart och 55 s mycket 
sannolikt, kan detta karakteristiska ordslut svårligen tillhöra annat ord än fsv. sysikine »syskon», även skrivet 
systkene, syskene, se Söderwall, Ordb., en biform till systkin. Bärarna av namnen i inskriftens början hava 
alltså dels varit syskon, barn till den avlidne, dels hans magar eller sonhustrur. Man väntar »och» emellan 
»hjon» och »syskon»; då sådant saknas, ser det ut, som om 50—59 hui £ ii'• skeni utgjorde en dvandva-samman-
sättning »hjon-syskon» med betydelse av »äkta makar och syskon». 

Troligen återger då hui den omljudda form, som ingår i fvn. hybyli, sv. hybble, varom se A. Kock, Umlaut 
it. Brechung s. 212 ff. A. Noreen, Aschw. Gr. § 386, anm. 1 har anfört ett flertal neutr. ia-stammar som 
biformer till a-stammar och antagit dem vara ursprungligen brukade som senare led i smsg, och F. Kluge, Ur
germanisch s. 231, § 281 har uppvisat det vara en allmän forngermansk företeelse, att andra leden av en smsg 
tillhör böjningsmönster, som saknas i det enkla ordet. För 28—30 kal jfr fsv. Calus, fd. Kaalson. 

översättning: Ormar och Vifrid och Holmfrid och Kal och Tolv och Skrime, dessa 
äkta makar och syskon, läto resa stenen efter Tolv. 

110. Grönsta, Kloster sn, Öster Rekarne hd. 
Pl. 7: B. 747. 

m 
L i t t e r a t u r : B. 747; L. 971 ; Ransakn. 1667—84; J. Peringskiöld, Mon.; S. Bugge, Runverser s. 215. 

I Ransakn. 1667—84 sages runstenens plats vara: »I Grönsta gärde på en backe»; 
stenen är nu borta. 

Enl. B. 747 har runstenen varit 1,8 8 m hög och c:a 1 m bred vid foten. Ämnet har säkerligen varit 
gråsten. ' 

Inskriften var enl. B. 747 följande: 
sin fajiur : raistii : stain : |iansi : at : jjurstain : faimi : maisi :. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

S. B u g g e , Runverser s. 215 y t t r a r : »Her synes mig förste Navn umuligt og de to sidste Ord, som 
de her er skrevne, meningslöse. 

I sinfahur formoder jeg en forsœtlig Omflytning af frustain Froystceinn. At der er skrevet -fajiur, ikke 
-fatur, er efter min Mening gjort for at frembringe en vildledende Lighed med Ordet for 'Fader'. 

I raistii er, hvis Afskriften er rigtig, det ene i vilkaarlig tilföiet. Eller for raisti : istain. 
faURÎ : maisi : skal forstaaes som faUR i saimi får i Semi 'han drog til Semland'. Sœmi, Accus, af *S€emist 

hos Saxo Grammaticus Sembi, Sembones, hos andre danske Krönikeskrivere Sembi, Sambi, Sami, som boede 
mellen Deime, Pregel og Havet (Zeuss, Die Deutschen S. 675 f.). saimi Sœmi er en Form som glsv. Dœni 
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Dansker, Rydq. II, 267. faUR med au som fauru L. 927, og faur D 8vo II, s. 46; med R som |)uaR, d. e. 
u|)aR, i Accus.» (på Gökstenen enl. Bugge, Runverser s. 214).» 

Att inskriften icke kan tydas utan omställning av runor, synes mig Bugge med rätta hava antagit Men 
då a andra sidan de flesta orden äro skrivna rättfram, synes detta böra anses vara fallet överallt, där det går 
för sig, det begynnande sinfahur alltså böra tolkas >sin fader» som blott bytt plats med failRJ : maisi :, vari 
namnet på runstenens resare i omställning innehålles. Att denna omställning utgör två grupper runor, kan ha 
sin grund i att även namnet hade två delar. Ett namn med föregående öknamn skulle erhållas genom följande 
omställning, varvid jag dock måste antaga ett i felläst för t, nämligen: failRÎ : maisi : fiaR asmuti Fœan-As-
mundi, jfr fiaRlin FœaR-Un 'Öl. 87 Lerkaka. Att denna gissning träffat det rätta, vågar jag dock ej påstå. En 
viss regelbundenhet finnes i den till utseendet godtyckliga omställningen. Först tagas första gruppens två yttersta 
runor 1, 2, därpå de innanför dessa stående 3, 4, mellan 5, 6 överhoppas en, mellan 6, 7 och 7, 8 två runor, 
mellan 9, 10 åter blott en. Tydningen måste dock betraktas som mycket osäker. 

Översättning: Gods-Asmunde (?) reste denna sten efter Torsten, sin fader. 

111. Stenkvista kyrkogård, Öster Rekarne hd. 
Pl. 52. 

L i t t e r a t u r : D 8vo 34; O. Hermelin, Öster Rekarne härads fornlemningar s. 391, teckn.; Stephens, 
Tordneren Thor, s. 38. 

Om stenens fyndhis tor ia meddelar D 8vo 3 4 : »Runstenen har till år 1794 legat i golfvet till 
Stenqvista gamla kyrka, som vid nämnde tid nedrefs. Man känner icke, när denna kyrka blifvit uppförd. Stenen 
säges varit nära ingångsporten, der han qvarlåg i jordbrynet, med uppvänd inskrift, till år 1824, då han fördes 
ett stycke sydvest om den nya kyrkan, der han nu finnes å kyrkogården.» 

Stenen s tår rest , något f ramåt lu tande , i sydväst ra hö rne t av Stenkvista kyrkogård . 
Ä m n e t är g ran i t , höjden 2,20 m, b redden vid foten 1 m, i toppen över topps l ingan 59 cm, 
s l ingans b redd 7—8 cm. Ris tn ingen är tyd l ig och väl bibehål len. På det kr i s tna korsets 
pla ts finnes en T o r s h a m m a r e . J f r Sö. 86 N . A b y . 

Inskriften börjar nedtill t. v. med 1—5 helki-; pricken på e är ett 3 cm långt, vågrätt streck, c:a 1,5 cm 
på vardera sidan om staven och vida skilt från bistaven på 6 + a i auk, jfr 35. 4 k har måhända prick, ehuru skadad. 
I 9—16 fraykaiR finnes en fördjupning i 12 y, som torde böra antagas vara prick, om ock något oregelbunden, 
bistaven har ett knä på mitten. I 34—38 merki är på 35 e pricken ett 2 cm långt vågrätt streck, jfr 2. 

Inskrif ten är följande: 

Huvudslingan: • helki • auk • fraykaiR • auk • |)orkautr • raistu • merki • siRun • Ovan fotslingan : 
5 10 15 20 25 30 35 40 

at • |)iu|)munt I rät vinkel mot mitten därav: fa|iur • sin 
45 50 55 60 

Redan Bugge har påpekat den nära släktskapen mellan Sö. 111 Stenkvista och Sö. 86 Åby; utom att 
s'lRlin, om vars betydelse se Sö. 86, är egendomligt för båda, hava de liknande ormslingor och båda hammar
tecknet, vilket väl antyder, att de huggits av samme ristare och att denne varit hedning. 

Översättning: Helge och Fröger och Torgöt reste med segerrunor prydda minnesvårdar 
efter Tjudmund, sin fader. 

Anm. I J. H. Schröders saml. Upps. univ. bibi. cod. R 552 meddelas: »En annan fast större runsten (än 
D 8vo 34, Sö. 111) har äfven uti nämnda gamla kyrkogrund blifvit träffad men i anseende till arbetarnas 
okunnighet blef detta monument sönderstyckat och man vet ej, hvar lemningarna finnas. 
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112. Kolunda, Stenkvista sn, Öster Rekarne hd. 

Pl. 52. Pl. 8: B. 748. 

L i t t e r a t u r : B. 748; L. 974; Dybeck, Runa fol. II, s. 40; O. Hermelin, Öster Rekarne härads fornlemningar 
s. 399, teckning. 

Runs tenens plats är enl. B. 748 »Kolunda Gärdsbacke», och D 8vo II, s. 11 meddelar 

dä rom närmare , at t »der är vid en aMg till Husby socken en höjd invid det så kallade Nybygget, hvilken 
fordom hetat Ramsbacken. Höjden har varit betäckt med stenkretsar och grafkullar, af hvilka några få ännu 
återstå mellan de på sednare tider upptagna åkerianden, och i ve3tra sluttningen närmast korsvägen står lutande 
Runstenen under N:r 748 i Bautil (Liljegr. 974)». 

R u n s t e n e n står n u rest i sydvästra hörne t av gårdsp lanen ti l l Ko lunda n r 3, som l igger 

vid vägskälet mel lan Malmköping—Aski l s tuna-vägen och vägen till Skogstorp, ös ter om 

den förra. 
linnet är gråsten. Höjden är 1,9o m, bredden vid foten 80 cm, vid toppens nedre slinga 57 cm, slingans 

bredd 11 cm. 
Uti inskriftens första namn 1—8 uiktirffi, som föregås av kolon, är nedre delen av bistaven på 1 U förstörd 

genom avflagniug, som ock förstört vänstra sidan av 2 i. Därpå vidtager en annan avflagning, som förstört 
högra sidan av 2 i upptill, och sträcker sig framåt 3 k, som är så gott som alldeles förstörd, blott något litet 
av nedre stavens högra sida är bevarat; avflagningens högra gräns liknar bistaven till Y k; en fåra som utgår 
från nedre staven kan knappt vara huggen. I 8 À R är högra bistaven mycket otydlig. I |)ansi finnes av i 
3 cm nedifrån jämte nedre pricken av följande kolon. I at saknar a övre staven, t vänstra bistaven och 4 cm 
av övre stavens v. sida. I |)rutaR är bistaven på |) nästan utplånad men har varit en större ring, än B. 748 
tecknat, på- u är övre hälften av bistaven mycket skadad, på R är högra bistaven borta. 

Lönnrunorna äro på det hela taget ganska svaga och skulle sannolikt vara omöjliga att läsa, om man ej 
på förhand kände deras betydelse: 56—60 |)iakn. I 56 [) 3/3 fann jag 1907 ättstrecken klara, nummerstrecken 
utplånade, 1916 blott två ättstreck; 57 i Va är alltför matt att kunna läsas, 58 a 2/4 har ättstrecken klara, 
av de 4 nummerstecken kunna åtminstone ett par fastställas. 59 k 3/6 är ganska matt, men det syntes 1907, 
som de tre ättstrécken kunde identifieras, åtminstone de tre innersta nummerstrecken,' 1916 syntes blott 
dessa; 60 n 2/2 ü a r e n bågformig sträckning nedanför korsets fot, de två nummerstrecken äro klara, de två ätt
strecken utplånade. 

Inskr i f ten har al l tså vari t följande: 

: uiktirfR '• auk : tiarfR : rais|w : stain • |ians[ i :] at : (jurkil : fa|iur : sin (irutaR Lönnrunor: Jiiakn-
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Över sä t t n ing : Vigdärv och Djärv reste denna s ten efter Torkel , sin fader, en kraf tkarl . 
Om förekomsten och betydelsen av JmitaR [)iakn se Sö. 90 Lövhulta. 

113. Kolunda, Stenkvista sn, Öster Rekarne hd. 
Pl. 53. 

L i t t e r a t u r : D 8vo 60; Dybeck, Runa fol. II, s. 40; O. Hermelin, Öster Rekarne härads fornlemn. s. 376, 
teckn. s. 397; Runverser s. 330; O. v. Friesen, Fornvännen 1909, s. 76 f., not. 

Runstenen anträffades 1856 i en grav å samma höjd, på vilken Sö. 112 Kolunda 
(B. 748, L. 974) var rest. I D 8vo 60 meddelas därom följande: 
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»Hösten 1856 hade en äldre man efter erhållet tillstånd begynt upptaga ett mindre åkerland å höjdens 
östra sluttning. Å platsen var en rund grafhög, tolf alnar (7 ,n m) nedomkring och två alnar (1,18 m) hög, 
hvars utjämnande kostade mycken möda, hälst han omgafs af en fast och tät fotkedja, samt svåra stenar voro 
lagda äfven inuti. Den ihärdige hade dock ensam hunnit arbeta sig till midten af kullen, der en liggande större 
sten mötte och till hvars bortförande han måste anlita biträde. Då nu stenen blifvit ren från öfverliggande 
jord, fanns hans ena uppåt varande flatsida ega runristning. Vid fortsatt gräfning der stenen legat, träffades 
ett större lager af kol, blandadt med smärre ben, hvilket lager sträckte sig från midten nästan fram till fot
kedjans nordliga del. Närmare undersökning skedde icke.» 

Runs t enen s tår nu rest mi t t emot den y n g r e runs t enen Sö. 112 vid Kolunda nr 3 på 

and ra s idan om vagen från landsvägen in till gå rdens s tal lbacke. 
Ämnet är gråsten. Höjden c:a 1 m, bredden vid foten 46 cm, i toppen 37 cm. Inskriften är ristad nedifrån 

uppåt i fyra jämnlöpande rader, av vilka den första längst till vänster är 9 cm bred, den andra 7,5 cm, den 
tredje 10 cm, den fjärde 8 cm. 

Inskriften börjar med ett skiljetecken av tre punkter, bildande en triangel med spetsen uppåt, mot vilken 
övre slinglinjen kröker ned 3,5 cm, av övriga skiljetecken äro de flesta kolon, det efter fa[)ur med streckformig 
nedre prick, på eftÎR och kiarhu följa streckformiga skiljetecken. I J)aÎR, SlinÎR, eftÎR är R en 4 cm lång linje 
nedifrån, och i setli, Still, SlinÎR, hurkitils är S en 5 cm lång linje uppifrån; i muhur har bistaven till T m form 
av en nästan fullständigt sluten ring; av brist på utrymme är r litet och intet skiljetecken därefter. I trikila 
saknar I bistaven och a toppen. Prickarna på e äro tydliga i setu och eftJR. 

Inskrif ten är helt och hål le t i metr isk form, bi ldande en fyr radig strof, och var rad 

u tgö r en vers med t re höjn ingar och al l i t tera t ion i versens början. I Fornnord i sk met r ik , 

Sthlm 1898, s. 70 har j a g kallat strofen för Kolunda-s t rofen; se B r a t e , Fornnord. metrik, 

Sthlm 1898, s. 70. 

.*. |3aiR : setu : stin : suniR : 
5 10 15 

|nirkitils : auk : fulku 
20 25 30 

hiar : fa|nir : auk : mu|nir 
35 40 45 60 

: eftiR i kiarjiu • trikila : 
55 60 65 

Över sä t t n ing : De sa t te s tenen, sönerna av Torkä t t i l och Folka; hfir efter fader och 

moder g jorde de manl igen (minnesvård) . 

Att strofens verser äro förbundna med allitteration i versens början har sitt motstycke i Sn. Ed. Hatt. strof 7, 
hiar och eftiR allitterera, såsom stundom i Eddan A framför vokal allittererar med vokal. Jfr Sö. 61 Ösby. 
Runverser s. 185; Borresta, Runverser s. 343. 

Bugge, Runverser s. 331 antager en sexradig strof av fyrstaviga verser med alliterationerna setu : SLIIIÏR? 

fulku : fahÎR, eftÎR : ut, som erhålles genom dubbelläsning av ut i kiarhu • trikila, varemot det för Bugge obekanta 
skiljetecknet mellan dessa ord talar. 

O. v. Friesen, Fornvånnen 1909, s. 76 noten, uttalar sig emot att antaga poetisk form av inskriften, säger, 
att ordföljd och stilisering såväl i denna inskrift som i Sö. 166 Grinda och Sö. 49 Eneby, som på samma ställe 
behandlas, onekligen erbjuder åtskilliga egenheter, som synas avvika från vad som sannolikt var normalt i tidens 
talspråk, och överensstämma med, vad man plär möta i vers, men att avvikelserna från den nordiska vers
byggnaden äro så betydande, att det torde vara välbetänkt att icke anta poetisk form, förr än andra verser av 
samma originella bildning äro funna, varpå de viktigaste avvikelserna uppräknas. De ellipser och upprepningar, 
som ge inskriften tycke av poetisk stilisering, förklaras s. 78 noten så, att mästaren »ännu icke stiftat bekant
skap med, i hvarje fall icke senterat och upptagit det kortaste uttrycket för hvad en minnesinskrift borde med
dela» och »obehändigheten i stilisering har också vållat att man*ej får veta namnen på Torkels och Folkas 
söner>. Förnimmelsen av allitteration säges s. 76 not skola bliva skäligen svag, då sex eller flera stavelser 
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skilde de rimmande ljuden, och allitterationens placering i versernas början i Kolunda-strofen kan därför svårligen 
vara en avsedd konstform. 

Mot O. v. Friesens antagande, att bristande förmåga att uttrycka sig vållat de stilistiska egenheterna, kan 
väl invändas, att varje tid, bortsett från enstaka onöjaktigheter, bör antagas behärska sitt eget språk tillfreds
ställande, och vidare framhållas, att inskriften äger åtskilliga motstycken även bland senare inskrifter. Sö. 130, 
I) 8vo 45 flagstugan, är sålunda även fullständigt versifierad och meddelar dock icke namnen på de fyra söner, 
som rest stenen, B. 41, L. 485, D. II, 124 Sälna avslutas med en metrisk del av liknande beskaffenhet, i B. 95, 93, 
L. 475, 476, D. II, 114, 115 Rockelstad är en inskrift av motsvarande innehåll ristad på en särskild sten, och 
å B. 38, L. 487, D. H, 132 Skalmstad, se Rök III, 277, är det den avlidnes namn, som först meddelas i upp
giften om ristaren. Det synes icke nödvändigt att antaga, det i fråga om Sö. 113 en annan sten funnits med 
uppgift om sönernas namn, ehuru sådant väl vore tänkbart. Vad beträffar, att Kolunda-strofen icke annars 
förekommer i runinskrifter, må jämföras Sö. 65 Djulefors med en halvstrof, som överensstämmer med en skamme 
håttr Hatt. 72, dock med en liten avvikelse. Förekomsten av denna strofform visar, att även 1000-talets 
svenskar voro förtrogna med en del av den fornnordiska skaldekonsten, och avvikelserna, att de dock icke alltid 
följde de västnordiska reglerna. Det bör då icke överraska, om även fsv. strofformer förekommo, som ej äro 
bekanta på västnordiskt område. Till Kolunda-strofen utgör dock Hatt. 7 och till Grinda-strofen Hatt. 8 be-
aktansvärda tillnärmelser, och om allitterationens ställning i versens början var medveten konstform, ådrog den 
sig därigenom uppmärksamhet. 

114. Kolunda, Stenkvista sn, Öster Rekarne hd. 

PJ. 8: B. 749. 

Lit tera tur : B. 749; L. 1627; J. Peringskiöld, Mon. år 1686. 

Stenens plats angives av J . P e r i n g s k i ö l d vara »Kolunda grind widh en åå», stenen 
är nu borta. Dess ristning var ett kors av fullkomligt samma slag som Sö. 112 (B. 748), 
jämte vilken runsten stenen kanske bildat ett minnesmärke. 

Ämnet har säkerligen varit gråsten. Enligt B. 749 har stenen varit 2,63 m hög. 

115. Kolunda, Stenkvista sn, Öster Rekarne hd. 

Pl. 53. PL 8: B. 750. 

Li t te ra tur : B. 750; L. 975; J. Peringskiöld, Mon. 1686; O. Hermelin, Öster Rekarne härads forn-
lemningar s. 395, teckn. 

Av J. P e r i n g s k i ö l d säges runstenen vara »Emellan Koolunda och Steenqvista Kiörka 
öfwer En Broo», s. 42 »Kolunda hage öfwer en rennill». 

Av O. H e r m e l i n återfanns övre hälften av stenen med runorna : raiS- och ett stycke 
med - a t : h - , av mig påträffades blott det sistnämnda, liggande vid en bro över ett dike 
mellan Hagstugan och närmaste gård i Kolunda, 81 cm långt, 50 cm brett i ena ändan, 
23 cm i den andra och 9—12 cm tjockt. På detta stycke borde inskriftens första runa U 
vara synlig och kanske även 2 i, men ha ej varsnats av mig. 

Enligt B. 750 har runstenen varit 2,4 7 m hög, 77 cm bred vid nedersta ristningen, 90 cm största bredden 
upptill. 



116. SUNDBY KYRKA, ÖSTER REKARNE HD. 87 

Enligt B. 750 är inskriften följande: 

Vänstra slingan: uiulfr : auk ' |)lial Toppslingan: ftiii : auk Högra ormslingan: (lUOti • 
5 10 15 20 25 

litu : rais — at : hulteui Ytan t. h. om högra ormens stjärt: fo|)Ur:sin. 
30 35 40 45 50 

I denna inskrift fattas slutbokstaven [a] i rais[a] och det följande ordet »sten» samt övre hälften av 16—18 
iii, och åtskilliga runor torde vara fellästa. I hualftiii kan hu antagas vara nom. plur. neutr. p& av dem. pron., 
varigenom ett följande kvinnonamn sammanfattas med mansnamnet uiulfr, förmodligen till ett äkta par, och detta 
kvinnonamn kunde utfyllas till alft[isa] »Älvdis», jfr fvn. Alfdis. 

huoti kan med säkerhet tolkas som mansnamnet fsv. Throte, Throtte, fvn. pråtte blott i ett gårdsnamn 
prottalanda från Bohuslän, jfr hurusom r i uiulfr nästan har form av U. 

Svårfattlig är ack. hulteui. Av namn på Flult- finnas i fsv. blott ortnamnet Flulte, fvn. Holte, och smsg. 
Hultrik och *IJulter i ortn., till vilka hulteui icke passar, särskilt på grund av e. Felläsning synes därför 
böra antagas, och jag förmodar, att hulteui varit *hulterf *Ifol(m)-dœrf, vilket namn visserligen icke kan upp
visas men lätt kan tänkas, då båda dess delar förekomma i talrika smsg. I fo|)ur finnes u-omljud. 

Översättning: Viulv och Älvdisa, de båda, och Trotte läto resa (stenen) efter Hol(m)-
' därv, sin fader. 

116. Sundby kyrka, Öster Rekarne hd. 
PL 54. 

Lit tera tur : D 8vo 9; O. Hermelin, Öster Rekarne härads fornlemningar, s. 429, teckn.; S. Lindqvist, Forn-
vännen 1914, s. 220 (foto) och ATS 22: I, s. 38 (foto), 50, 99. 

I D 8vo 9 säges runstenen finnas »kringmurad af tegelsten i golfvet till Sundby kyrkas 
kor, midtför och nära södra ingången till kyrkan». Av O. Hermel in avtecknades den 
insatt i sakristians västra yttervägg, där den enl. kyrkvaktarens uppgift insattes 1856 och 
ännu sitter. 

Ämnet är kalksten. Hällen är så gott som rektangulär, längden är 1,9 6 m, bredden 69 cm, slingans bredd 
12 cm. Ristningen är synnerligen tydlig, slingorna äro insänkta. 

Inskriften börjar med ett snett kors, som utelämnats av Lindqvist. Varken D 8vo 9, Hermelin eller Lind
qvist ha prick på 10 K g i siguihr, som dock är alldeles tydlig, vilket ock gäller om pricken på e i 15—18 
letu samt 33—37 och 62—66 eftÎR. I hll/milih saknas toppen och bistaven på I. I fa|)ur : Sen : synes mig 
e med säkerhet hava prick, som D 8vo 9, Hermelin och Lindqvist lämnat obeaktad, varemot prick saknas i 
76 i uti 74—81 buita : sin, där 76 i är felristning för n. 

Inskriften är följande: 

Nedre slingan : » hani : auk : Siguier : letu : kama : kumbl : |)isa : eftlR : Övre slingan : : hlilmili|l : 
5 10 15 20 25 30 35 40 

fa|iiir : sen : auk : kuri|ir : eftÎR : hulmui|) : buita : sin : 
45 50 55 60 65 70 75 80 

Översättning: Hane och Sigvid läto göra dessa minnesmärken efter Holmvid, sin fader, 
och Gyrid efter Holmvid, sin man. 

S. Lindqvist s. 38 betecknar Sö. 116 Sundby som lockhäll till en stenkista och beskriver s. 35 en långsido-
häll till en dylik, som 1915 upptogs, där den stod i jorden 6,4 m norr om gamla långhusets nordöstra hörn, 
var ornerad med liksom punkterade kontuplinjer och i stor utsträckning bevarade målning av slingorna i brunt, 
rött och blått. Mått av denna långsidohäll meddelas icke, ej heller utlåter sig Lindqvist däröver, huruvida 
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locket och långsidohällen hört tillsammans, om icke gissningen s. 42, att »vid Sundby kyrka torde två grav
kistor funnits» tyder på, att han anser så icke hava varit fallet. 

S. Lindqvist, Fornvännen 1914, s. 221 menar, att då Holmger (Ramsundsberget) och Holravid (Sö. 116 
Sundby) »båda fått sina'minnesvårdar invid Sundby, är det sannolikt, att båda bott där på samma gods, och då 
deras dödsår ej behöva varit skilda av stort mer än tvenne decennier, vore det naturligast att uppfatta dem som 
far och son». Denna slutsats synes ingalunda bindande, då å ena sidan Ramsundsbergets ristning är förbunden 
med den på platsen utförda allmännyttiga broanläggningen och å den andra Holmvids gravkista blott visar, att 
Sundby var hans kyrkosocken; Holmger och Holmvid kunna väl hava bott på helt skilda gods i trakten. 

Då enl. A. Bugge, Vesterl. Inflyd. paa Nordb. i Viking, s. 335, prof. S. Bugge anser, att stenen är 
gammal, från kort efter år 1000, så vederlägges detta antagande därav, att Holmvid, såsom S. Lindqvist, 
Fornvännen 1914, s. 221 påpekat, bör vara densamme, som rest Sö. 105 Högstena över en son, som fallit med 
Ingvar, och alltså levat ännu 1041. 

117. Sundby kyrka, Öster Rekarne hd. 
Pl. 54. 

Litteratur: S. Lindqvist, ATS 22: I, s. 35 ff., 48 ff. 

Hällen, som blott har ornament frän runstenstid, men saknar runinskrift, anträffades 
1915 i tubrusten på norra sidan om Sundby kyrka, stående lodrätt med den hela långsidan 
vågrät i markytan i ost-västlig riktning, uppenbarligen i sitt ursprungliga läge och har 
säkerligen utgjort ena långsidan av en gravkista. Hällen är nu i Stat. hist, museum och 
har inv.nr 16799. 

Ämnet är kalksten, längden 1,8 m, största bredden 1 m, tjockleken 10—14 cm. 

Ornamentets slingor hava haft färgbeläggning, som S. L i n d q v i s t s. 48 sålunda be
skriver: »De tvenne vågformigt böjda, breda band, som bilda orneringens huvudmotiv, äro eller hava varit be
lagda med särskild bårdfärg, brunt, till en bredd av c:a 2 cm från konturlinjen, medan deras mittfält, c:a 6 cm 
breda, äga en därifrån skarpt begränsad färgbeläggning, å det ena blått, å det andra först blått, sedan rött.» 

118. Östra, Sundby sn, Öster Rekarne hd. 

Pl. 55. 

Litteratur: O. Hermelin, Öster Rekarne härads fornlemningar, s. 435, teckn. 

Ristningen befinner sig på södra sidan av ett granitblock söder om Östra och invid 
en gärdesväg 156 steg norr om vägen mellan Sundbyholm och Askilstuna. Bakom stenens 
h. sida sträcker sig en stenbacke, på vilken inga forngravar äro påtagliga men där nu 
avlidne folkskolläraren Jonsson ansett sig finna sex stenar i rund med en i mitten. Höjden 
är 2,17 m, bredden 2,20 m, slingans bredd 17—18 cm. Ristningen är grund och inskriften 
delvis svårläst. Nedtill har stenen spruckit, varigenom nedre delen av den högra slingan 
blivit avskild. 



119. GUNDBAND, VALLBY SN, ÖSTER REKARNE HD. 89 

Inskriften börjar utan skiljetecken med 1—4 uitr, som gå från höger till vänster. I 8—12 raise är 12 
icke + a utan e med en prick, som synes tämligen säker. 25—26 in är troligen kunjunktionen œn »och», 
27—29 ku|), men på 27 k är bistaven en naturlig fåra, som sträcker sig långt över slingan åt båda sidor och 
ser ut som bistav till +. I 30—35 hialbi är på b nedre ringen tydlig men även den övre otvivelaktig. 36—38 
äro troligen ant; av a befinner sig övre staven 8,5 cm och nedre staven 5 cm på nedre stycket, bistaven har 
antagligen förstörts av sprickan. 37 + n är klar, varefter slingan korsas av slingbandet; 22 cm frän detta finnes 
föreningspunkten av bistavarna till T t, vars stav är en sned spricka, och 7 cm därifrån det avslutande kolon. 

Inskriften är följande: 

uitr : lit : raise '• merki : at : biörn : in : ku|i : hialbi : ant : 
5 10 15 20 25 30 35 

Namnet uitr är fsv. 0vind, 0nd, fvn. 0y-vindr på mellanstadiet *0indr, ristningen uitr också D. I, 223 
Länna Uppl., B. 444, L. 125, D. I, 163 Högby Uppl., ack. uit B. 1008, L. 1267 Rörbro. 

Översättning: ö i n d lät resa minnesvården efter Björn och Gud hjälpe anden! 

119. Gundband, Vallby sn, Öster Rekarne hd. 
Pl. 55. 

Lit tera tur : O. Hermelin, Öster Rekarne härads fornlemningar s. 447; s. 449, teckn. 

Vid beskrivningen av runstenens plats säger O. H e r m e l i n s. 447: »Väster om Gundband 
åtskilliga små ättehögar, nästan alla skadade, något längre i norr en för kort tid sedan funnen runsten.» Må
hända hava dessa ättehögar nu alldeles ödelagts av en stor sandgrop, vid vars västra kant runstenen stod rest. 
Sedan den fallit ned i gropen, restes den 1916 åter 20 steg åt norr mot en jordfast sten. 
Platsen är västerut från Gundband, som ligger på andra sidan om en ås öster om vägen 
från Ballersta till Mälsta; runstenen står c:a 130 steg väster om denna väg. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,4 5 m, bredden nedtill 65 cm, i toppen över runornas fot 46 cm, runornas 
längd 12—14 cm. Inskriften är synnerligen djup och tydlig, innefattas icke av slinga och stenen saknar kors. 

I 7—9 iul är staven på i klar 10,5 cm nedifrån och räcker 3 cm upp i den skada, som omgiver toppen 
och har formen av bistavar till Y m; dessa förmenta bistavar hava dock icke de övriga streckens utseende, 
vadan runan nog är i. Uti 16—21 raisti är 21 i klart och har aldrig haft bistav; på K r utgår nedre staven 
från stavens mitt, dit övre strecket ock går in, som dock icke är ristat utan en spricka. 

Inskriften är alltså: 
mal : auk • iul : auk • ki?k : raisti : 

5 10 15 20 

Då runstenen är så olik övriga runstenar, i det den saknar slinga och kors och in
skriften uppvisar raisti för *raistll, som har den ovanliga formen fc r, och icke uppgiver, 
över vilken stenen är rest, är det frestande att antaga inskriften ristad i jämförelsevis 
modern tid och ristarnes namn antydda genom deras initialer, t. ex. Wl(åns) A(nders) 
L(arsson), J(ohan) 0(lov) L(arsson), K(arl) 0(sten!) K(arlsson). Om inskriften härrör från 
forntiden, är lönnskriften obegriplig. 

12—232678. Södermanlands runinskrifter. 
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120. Skogshall, Ärila sn, Öster Rekarne hd. 

Pl. 56. PL 8: B. 757. 

Lit tera tur : B. 757; L. 977; J. Peringskiöld 1G86; 0. Hermelin, Öster Rekarne härads fornlemningar 
s. 513, teckn. 

Av J . P e r i n g s k i ö l d anges platsen sålunda: »SkrifVaresten på granbeden wid Trumpan i Arla 
Sochn.» Ristningen befinnar sig på den nv. släta sidan av ett stort, jordfast stenblock ett 
stycke söder om Skogshall, nö. om sjön Bjälken, c:a 30 steg väster om landsvägen till 
Malmköping och är vänd mot vägen. 

Stenblockets höjd -vid ristningen är 1,9 o m, ristningens höjd 1,2 3 m, bredden över korsets kärna 1,0 2 m, 
slingans bredd 7—8 cm. Ristningen är väl bibehållen. 

Inskriften börjar efter ormhuvudet med ett rakt kors. I 12—17 uilllfs är 16 f fullt säker, fast något matt, 
i synnerhet är övre bistavens topp oklar. I 21—25 hagua har 23 K g alldeles omisskännlig prick. I sin och 
sina är s ett streck nppifrån, 4 och 4,5 cm, då slingan är 8 cm bred. I 68—70 gu|) har g tydlig prick, 
även 72 e i 71—76 healbi synes hava prick. 

Inskriften är följande: 

+ fastulfR + sun + uiulfs + Ht + hagua + stain + at + hulmkaÎR + bro|iur + sin + auk + [loruar + mo|wr + 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

sina + gu|i + healbi + ant + |iaiRa + 
65 70 75 80 

Kvinnonamnet |)0niar förekommer annars icke i fsv. men motsvarar fvn. porvqr, som ock är namn på en 
danska. 

Översättning: Fastulv, son till Viulv, lät hugga stenen efter Holmger, sin broder, och 
Torvar, sin moder. Gud hjälpe deras ande! 

121. Bönestad, Allhelgona sn, Rönö hd. 
Pl. 14: Sö. 121. 

Lit tera tur : L. 888; Sjöborg, Sami. f. Nord. Fornälskare II, 233; L. f. B. 888; O. Celsius, Act. Litt. Sv. 
p. 198; J. H. Schröder, Södermani. Fornminnen bl. 57; Uppgifter om stenen och kopior av teckningar äro 
samlade av S. Boije. 

Om stenens läge och beskaffenhet y t t rar sig J . H. S c h r ö d e r i Södermani. Fornminnen 
bl. 57 utförligast, på följande Sätt: »I Bönestad upptäckte jag dessutom en Runsten, som Göransson i 
sin Bautil ej upptagit. Den befans nu liggande som tröskelsten vid trappan till Rättarebyggningen. Jag lät ren
tvätta densamma och uppritade den, samt skaffade underrättelse derom till gårdens égare, med tillagd önskan, 
att han på något tjenligare ställe vid gården skulle uppresa densamma. Denna runsten var en af de mindre, 
hade mycket enkel ristning, utan korsteckning eller ormslinga. Bokstäfverna voro höga och rediga, men nu till 
drygaste delen illa nötta. Med vatten i fördjupningarne påslaget samt vid solstrålarnes fördelaktiga brytning 
lyckades mig afteckningen i det mesta. Hvad som var otydligt, har jag lemnadt. — Denna Runsten har helt 
enkel skrift, som visar att den varit rest åt en östfarare: HhYft/k • *+l\K4 • HT+I+ - hr\YI/k. TM> • +hHtÅ«...» 

Av O. Celsius och N. Sjöborg läses däremot inskriften fullständigt: SUmUR : hauka : Stan : 
SUmiR : tu|) : austR • i : tuna : asu eller möjligen enl. L. f. B. 888 asi 



122. SKRESTA, ALLHELGONA SN, RÖNÖ HD. 91 

O m tydn ingen y t t r a r B u g g e , Bunverser s. 183 f.: 
»Da jeg ikke kjender nogen paalidelig Tegning af denne Indskrift, kan jeg om den kun fremsette usikre 

Formodninger. Indskriften synes mig endog lidt mistseukelig. 
Begyndeisen synes at mangle. Man kunde tsenke sig omtrent folgende: [N. N. lit at] SUmilR hanka Stan 

[N. N. let at] SumuR hqgga stœin »N. N. lod hugge Sten efter Surnar». Jeg tör ikke afgjöre, om Begyndeisen 
er versificeret. Ordstillningen talei derfor. 

Det folgende danner vistnok et Par Verslinjer. sumÎR synes Subjekt. Det er vel Navnet Surnarr. Men 
jeg forstaar ikke Vokalen i i anden Stavelse i Nomin., u i Accus. Er sumÎR Feil for sumaR? 

tuj) maa betyde »döde». Det synes at vaere forkortet skrevet, enten for tu|)(i) = den senere Form dödhe 
Rydq. I, 136, som jeg ellers ikke kan paavise i Runesproget, eller for det saedvanlige (uar|)) tll|)(r). 

I auStR är R, ikke r, paafaldende; dog jfr taJ)R L. 904. 
tuna er efter min Formodning Dyna Gen. for * Dynan (jfr hena L. 397), af Dyn, Düna. 
asu synes mig meningslöst. Man kunde derfor heri formode tilsigtet grapbisk Omssetning for usa, osa, 

af oss, Munding. I Oldn. forbindes i med Acc. ofte, hvor vi ikke tsenke paa en Bevsegelse eller Retning 
til et Sted. Om graphisk Omssetning se Excurs til L. 1307. Versparet tör alltsaa mulig gjengives saaledes: 
Sumarr varô dauôr austr A3 , 2 s 
i Dyna osa C 2 'Surnar döde östpaa ved Dunas Udlöb'.» 

Den ovanliga beskaffenheten av r i s tn ingen på Sö. 121 Bönestad gör de t förklarl igt nog, 

a t t B u g g e finner inskrif ten l i tet misstänkt , om ock andra förhål landen i densamma förmå 

honom at t söka t yda den som en äkta runs t en från 1000-talet . 
Anledning finnes ock att söka tydningen i delvis annan riktning än Bugge. Det synes, som om sumÎR : tuj) 

skulle vara en relativsats »som är död» för det vanliga »som var död» ocb i tuna : asu låter som ett motstycke 
till i ikuars lih L. 731, enär tuna kan vara gen. sg. av rTitn(n)e. Något ord, som gåve dat. sg. asu, är 
dock ej känt. Skulle man kunna tänka på ett fsv. *häs, en motsvarighet till got. hansa, f., som just användes 
om militära enheter (manipel, kohort)? 

122. Skresta, Allhelgona sn, Rönö hd. 
PL 56. 

L i t t e r a t u r : O. Hermelin, Teckning i VHAA:s arkiv; Runverser s. 362; Stephens, ONRM Hl, 355. 

Runs t enen är rest på samma plats , där den anträffades, no r r om Skresta på den 

skogsås, varöver gamla landsvägen löper, s t r ax väster om landsvägen i en backe, full med 

gravhögar . 

Ämnet är röd gnejs, höjden är 1,94 m, bredden vid foten 1 m, i toppen, tangerande övre slinglinjen 75 cm. 
Slingans bredd 8—10 cm. 

På S i 1—10 : stain : Stanr fortsattes övre staven 2,5 cm och nedre staven 3 cm utöver mellanstrecket, 
i 10 r går bistaven ända intill stavens mitt. I 11—19 it : histain måste 11, 14 i vara ämnade att vara a och 
en fåra på vänstra sidan om 11 och över 14 sålunda utgöra bistav, jfr 47. Kolon efter 20—25 rais[)i är svagt 
men övre punkten klar. I 26—31 StalfR äro bistavarna på 27 t helt djupa, på 30 f däremot matta. Kolon 
efter 39—41 sun är mycket svagt men övre punkten tydlig. I 42—47 tauhan är bistaven på 47 n mycket 
svag, men tydlig, mera en fåra än en huggen bistav och bekräftar alltså läsningen av 11, 14 såsom a. I 48—53 
OSkutr saknar 49 S mellanstreck. I 54—59 kiarhi är 55 i felristat till H. 60 är ett djupt hugget t med vänstra 
bistaven hälften så lång som den högra men med fåror, som giva runan utseende av B b, 61 r har svagt böjd 
bistav, 62 e har en stor prick på stavens mitt och är icke u. Ordet är sålunda icke bru. Innanför slingan 
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t. v. om foten av 62 e tyckas 63—64 te stå uppåtgående, de göra nämligen ett bestämt avbrott i stenens 
blanka yta. Läsningen 60—64 trete bar även vid förnyad granskning d. 21 juni 1917 visat sig riktig. 

Inskriften är följande: 

: stain : stanr : at : hastain • rais|)i : staifR : fajiiR : at : sun : tau^an : oskutr : kiarjii : tre Utom 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

slingan : t e 
Av allitterationer ocb formulering är klart, att inskriftens förra del är vers, om också mindre väl byggd, 

i det den jämna versens huvudstav utgöres av andra leden i hastain = Hästen. Det följande är då också vers 
ocb stalfR felristning för sialfn »sjßlv», orsakad av de tre föregående st. Inskriften börjar alltså med en halvstrof. 

Som inskriftens slutord skulle bm »bro» passa väl, om detta ord kunde läsas, vilket icke är möjligt. Vä
sentligen liktydigt därmed synes 60 — 64 trete kunna vara, om dess senare del fattas som fsv. ta (tœ) n. »väg, 
gata»; prov. tå, en smal väg mellan gärdsgårdar, i vilken bera. ock »ett trångt tä» namnes i vår gamla bibelöv., 
4 M. 22: 24, och dess första led som angivande, att ämnet var av trä, vägen alltså en kavelbro, se om sådana 
J. Sahlgren, Forntida vägar s. 94 f. i UFT. VI, h. XXVI, Upps. 1910. oskutr Asgot är namnet på fadern, 
som efter sin avlidne son Hasten lagt kavelbron och rest denna sten och Sö. 123. 

Då huvudstaven till den tvåstaviga versen : stain ' Stanr är andra leden av hastain, är 
det på grand av denna huvudstavsställning troligt, att andra versen utgöres av at "hastain • 
rais|]i, ehuru »reste» är predikat i följande sats, som därjämte utgöres av den tvåstaviga 
versen StalfR • fa|]iR med upplösning av andra stavelsen i två korta, och den fyrstaviga 
versen at : S II 11 : tau|iai1. Den metriska delen av inskriften har alltså varit följande: 

Stën stan(d)r 2-stavig vers 
at Hästen; réspi c 1 
sialfR fadhiR 2-stavig vers med upplösning 
at sun dödhan c 1 

Översättning av hela inskriften: »Stenen står efter Hasten, reste den fadern själv efter 
sin döde son, Asgot gjorde träväg.» 

123 Skresta, Allhelgona sn, Rönö hd. 
PL 57. 

Litteratur: se Sö. 122. 

Runstenen står rest 30 steg norr om Sö. 122. 
Ämnet är grå gnejs, höjden är 1,60 m, bredden vid foten av vänstra sidan 1,10 m, i toppen 50 cm, av 

högra sidan vid foten 37 cm, i toppen 24 cm. 

Runorna, som äro brett huggna och 7—13 cm höga, äro utan slinga ristade längs 
kanten mellan vänstra och högra sidan, inskriftens början t. v. nedifrån upp, slutet t. h. 
uppifrån nedåt, och äro följande: 

Till vänster: oskutr : rs^i = stan : Till höger: |)ansi : at : hastin : 
Översättning: Asgot reste denna sten efter Hasten. 
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124. Bogsta kyrka, Rönö hd. 

PL 57. PI. 12: B. 814. 

Lit teratur: B. 814; L. 862; Boije, Sv. fornm.för. tidskrift V, 153. 

Runstenens plats angives i B. 814 vara sakristimuren, och i östra hörnet av sakristians 
norra vägg upptäcktes den 1908 inmurad invid marken. 

Ämnet är gnejs. Längden, den ursprungliga höjden, är 1,62 m, bredden vid foten 1,2 7 m, i toppen tange
rande översta slingan 50 cm, slingans bredd 10 cm. 

Inskriften börjar t. v. nedtill utan skiljetecken med hulmstain, vars a är övre linjen i slingknuten, och 
dennas nedre linje bör väl alltså uppfattas som i; s är H, för övrigt uti inskriften omvänt, H. Efter haÎR följer 
en avfiagning, som förstört [r] i det följande [r]aistu och kan ha förstört punkten framför det samma, om sådan 
funnits. I 32—37 (lOkrim är o $; 34 k, som B. 814 läser i, har dock en grund bistav, som icke är synlig ända 
upp till övre linjen. I 51—58 hakstain, som i B. 814 läses haistain, är bistaven på 53 k ganska tydlig och 
runan lik k i auk; runan är icke f. 

Inskriften är alltså följande: 

hulmstain • auk • sihutyr • jiaiR [r]aistu • at • (lokrim • fajiur • sin • auk • at • hakstain • 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Namnet hakstain förekommer annars icke, dess första led bör hava varit Hagh- eller Hœgh-, jfr Hagh-
bardhn, Uœgh-vidhR, -valdr. 

Översättning: Holmsten och Sigvid, de reste (stenen) efter Torgrim, sin fader, och 
efter Hals ten. 

125. Bogsta kyrka, Rönö hd. 

Pl. 58. Pl. 12: B. 815. 

Lit tera tur : B. 815; L. 861; Ransakn. 1667—84; S. Boije, Sv. fornm.för. tidskr. V, s. 153. 

Runstenen, som redan på Buraäi tid låg i k}^rkdörren, är nu genom tramp så nött, 
att blott en mindre del av ristningen är skönjbar. Vid mitt besök 1899 var den del, 
som i B. 815 angives som täckt av en mur, blottad, varemot högra kanten till yt tre 
slingans halva bredd var dold av en trätröskel, inlagd 1849. 1908 blev stenen uttagen 
och står nu rest mot tornets norra v^gg> 

Ämnet är en blågrå stenart, höjden 1,6o m, bredden vid inskriftens början 1,17 m, upptill över slingans 
nedre linje 1 m. 

Med den del av inskriften inom [ ] , som måste hämtas ur B. 815, är inskriften följande: 

0 ketilfas * let • reisa *] tsein « eftiR * bryniulf * f[ajiur * sin * gu|)an * hialmbi • i jn heilhi * kristr « h ansat i 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

70—71 an äro Hk I ketilfas har ett slutande -t utelämnats; då ändeisen -r saknas, bör ordet med 
M. F. Lundgren antagas vara kvinnonamn. I 48—54 hialmbi »hjälpe» torde m böra förklaras som beteckning 
för ett mellan l och p utvecklat biljud, som tecknas U i ilubi L. 1045, hialubi, ialibi L. 707, 708. 

Översättning: Kättilfast lät resa stenen efter Brvniulv, sin fader god. Hjälpe den 
helige Kristus hans själ! 
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126. Fagerlöt, Hamra skog, Bogsta sn, Rönö hd. 

Pl. 58. Pl. 12: B. 813. 

Lit tera tur : B. 813; L. 864; Ransakn. 1667—84; Liljegren, Runlära s. 83; S. Boije, Sv. fornm.för. tidskr. 
V, s. 154; Runverser s. 160. 

Ristningen finnes på den tämligen släta norra sidan av en berghäll invid en gångstig 
nordost om torpet Fagerlöt, på skogen c:a 1 km. söder om Hamra. Hällens höjd från 
marken är blott omkring 1,50 m. Ristningens längd i vågrät riktning är 1,78 em, bredden 
i lodrät 92 cm. Slingans bredd är 10 cm. 

Inskriften börjar i nedra slingan utan skiljetecken med namnet 1—8 hulmfri|), vars Imf äro mycket 
skadade; av I finnes 3 cm nedifrån, det övriga är förstört genom en avflagning som dock visar bistavens form, 
på m är staven avflagad nedom bistavarnas utgångspunkt. Det andra namnet har säkert varit 9—16 i[)inf[ri]r; 
10 |), som i B. 813 tecknas h med bistaven utgående nedom toppen, är så långt alldeles klar, men bistaven 
fortsattes av en gropighet, som är mycket svag i förhållande till övre delen av bistaven och troligen är förbe
redelse till återstoden av bistaven till |), som aldrig utförts; att uppfatta 10 som r är alldeles omöjligt, ty stenens 
yta är oskadad, där nedre bistaven till r skulle vara. Av 13 f finnes blott staven och därpå med ett par runors 
mellanrum bistaven till 16 r. Det h, som finnes i slutet av hulmfrih, har därför saknats framför r i (H)idhinfrir, 
jfr hlllmfrJR, B. 125, L. 651 Hagby, av mig undersökt 1903. Möjligen kan ju ock sista leden hava varit för
kortad till f[rp]r. I 17—19 [p]aR är h alldeles avflagat. Uti 67—75 austl*u[i]hi är 73 i alldeles borta och 
71—72 NI, 74 h skadade genom avflagning liksom ock 76—77 ah i a|)aa. I 80—84 fulks finns av 82 I blott 
staven och bistavens rot, av 83 K k blott övre staven och bistaven, av 84 h s blott nedre staven och undre 
sidan av mellaustrecket. I 85—89 kriniR äro alla runorna mycket skadade utom 87 i, från vars mitt en fåra utgår 
åt h., lik bistaven till a, som blott har svag motsvarighet t. v., runan torde därför böra läsas i och icke a. 

Inskriften är följande: 
Nedre slingan: hu/?tt/ri|) • i^itlf[ri]r • [|)]aR • HtU • hakua • Staitl • eftÎR Övre slingan: eskil • 

5 10 15 20 25 30 35 40 

fa|)ur • sin • han • trau i • orustu • i • austru[i]hi Ovan nedre slingan : a|)aa • fulks • krimR • fala • or|)i 
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Ristningen trau betecknar drö 3 sing. prêt, av fsv. dragha; ahaa står för fsv. üdhan, fvn. dÖan »förr», 
här konj. »förrän». Även i fsv. betyder vardha med inf. »vara nödsakad», t. ex. wi wardha nw all saman dö 
Söderwall, Ordb. Om fulks • krilTlR fulks-grimmr anmärker Bugge, Runverser s. 161 följande: »Ligesom 
Adjectivet gramr »grum» af norröne Skalde bruges som Substantiv i Betydning »Hövding», saaledes er her det 
synonyme Adjektiv grimmr (grimr) brugt i samme substantiviske Betydning. Et andet svenskt Exempel herpaa 
har vi i Udtrykket ^Oden Asagrim» i Folkevisen hos Arwidson II, v. 8; Asagrim vilde i Isländsk hede Asa 
gramr, d. e. yEsernas Hövding», och om ahaa: »dÖan — falla orÖi. Hermed kan sammenholdes isl. dör Knui 
félli Grott. 14 og saaledes ofte dör félli (Gisl. i Frms. VII, 47; Sigvat i Ol. s. helga Heimskr., Kap. 260, Thor-
mod i Fôstbr. s. ed. Gisl. S. 56). Meningen er her: han drog i strid i 0sten, og kjaempede der, indtil Kriger-
hövdingen (d. e. Eskil selv) endelig maatte falde.» 

Översättning: Holmfrid, Hidinfrid, de läto hugga stenen efter Äskil, sin fader. Han 
drog i strid i Österväg, tills hövdingen falla måste. 

Inskriftens slut utgöres av en halvstrof i fornyrdeslag: 
Han drö i orrustu 
i 0strvceghi, 
ädhan folksgrimR 
falla ordhi. 



127. ROSSBÄCKS RÄNNIL, BOGSTA SN, RÖNÖ HD. 95 

127. Rossbäcks rännil, Bogsta sn, Rönö hd. 
PL 12: B. 812. 

Lit tera tur : B. 812; L. 863; Eansakn. 1667—84; Boije, Sv. fornm.för. tidskr. V, 154. 

Om denna runsten yt trar Boi je , So. fornminnesfor. tidskr. V, s. 154: »Rossbäck eller 
Råsbäck är nu okänd.» Peringskiöld, Mon. X: 20 anmärker vid ett avdrag av B. 812, att »det övre stycket 
är vid Råsbäcks rännil och det nedre i Hammarby spis i Bogsta socken taget från det övre stycket. I Hammarby 
är intet stycke känt. Bredvid Hammarby löper en nu nästan uttorkad, av landsvägen passerad bäck uti en' 
brant sluttning. Där söktes stenen förgäves.» I Ransàkn. omtalas, att i Hammarby en runsten är 
inlagd i spishällen. B. 812 uppgiver platsen vara »Rossbeck», L. 863 »Råsbäcks rännil». 

Enl. B. 812 var höjden av övre stycket 96 cm, av det nedre 63 cm, alltså bela höjden 1,59 m, bredden 
på mitten c:a 71 cm. 

Av ristningen finnes i B. 812 föga i behåll, av inskriften blott ett par stycken, vilkas ordningsföljd dock 
bör vara omvänd mot i L. 863, enär runorna vända toppen inåt stenen och inskriften måste hava börjat nedtill 
i högra slingan. 

Högra slingans runor äro: 1—9 -?<k x bro x |)isi, av 1 U är blott nedre hälften av bistaven tecknad, vänstra 
slingans 10—15 suen x br- och på nedre stycket 16 n samt enstaka spår av stavarna 17, 18 och i styckets 
övre kant 19—21. 

Då avståndet är betydande mellan bro x bisi och suen, bör däremellan orden »göra efter» hava stått och 
framför -uk x bro x bisi åter >N. N. lät sten resa», 14—15 äro br-, icke H- som i L. 863, och äro återstod av 
by[opur] samt 16 n av [si]n, varefter antagligen något berömmande tillägg har följt. 

Inskriften har alltså troligen i översättning varit: (N. N. lät sten resa) och denna bro 
(göra efter) Sven sin broder. * 

128. Lids kyrka, Rönö hd. 
Pl. 59. 

Lit tera tur : D 8vo 43. 

Enligt D 8vo 43 låg runstenen som tröskel i dörren till sakristian i Lids kyrka med 
båda ändarna övermurade, så att det översta av slingan med dess inskrift till stor del 
var dolt. Stenen är nu med ett par järnkrampor fastsatt vid muren av östra kyrkogårds
porten på den åt kyrkogården vända sidan av porten, omedelbart invid och söder om 
Sö. 129. 

Ämnet är röd sandsten, höjden 1,53 m, bredden vid foten 86 cm, i toppen 44 cm, slingans bredd 7—8 cm. 
1—2 |)0 i |)0ru})r, 8—9 uk i auk, ÎO S och övre hälften av 11 t i Stainbog stå i en avflagning, vari de 

synas som insänkningar, men i de övriga 3—7 ru|)r : a, ävensom i 12—14 ain är stenens ursprungliga yta be
varad, om än nött, men sedan åter avflagad ända till 38 n i sina. I at är 30 t otydligt upptill och bistaven 
blott en skugga. Kolon efter 36—39 sina är nästan utplånat. I 40—48 stanfrihj är 42 a mycket nött och 
47—48 bi stå i en avflagning. I 49—51 iak framför 52—54 kar har k förlett ristaren att för väntat at fel
aktigt rista 55—56 ak, vars k dock genom nötning fått bistaven avbruten närmare toppen; något spår av t 
finnes icke. 
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Inskriften är följande: 

Huvudslingan: |}oru|)r : auk : stainbog : |iaR : rasa : stan ' at : mojuir : sina • stanfrijji. 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Bislingan längs vänstra slingan: iak : kar : ak : kunu sina : 
50 55 60 

|)0ru|}r är kvinnonamnet Torun, jfr fastbiurn • uk • jiurun L. 89 Mastad, Uppl., fastbiurn - uk - |)uru|)r L. 90 
ib.; kvinnonamnet Stenborg finns ock i stinburg Sö. 44 Bergshammar. Mansnamnet kar motsvarar fvn. Kdrr. 

Översättning: Torun och Stenborg, de reste stenen efter sin moder Stenfrid. Högg 
Kar efter sin hustru. 

Sista satsen är två verser i fornyrdeslag: Hiag Kär 
at kunu sina 

129. Lids kyrkogårdsport, Rönö hd. 
Pl. 59. 

L i t t e ra tur : D 8vo 44. 

Runstenen är inmurad på den åt kyrkogården vända sidan av Östra kyrkogårdsportens 
södra sida, invid och norr om Sö. 128. 

Ämnet är gråsten, höjden 75 cm, bredden över mitten 65 cm, slingans bredd 7 cm. 
Ristningen är hjulformig, i det korsets armar vardera utgöras av ett par ekrar. På den nedre armen i det 

vänstra övre paret ekrar saknas det lilla streck inåt, som finnes på de övriga. I 6—10 ras|)i är högra bistaven 
på 7 a knappt synlig, 8 s är omvänt med nedre staven förlängd till övre linjen. Korsformigt skiljetecken är 
gemensamt för inskriftens början och slutet, där det här skall tecknas. 

Inskriften är följande: biurn : ras|ji : stain : |)ansi : iftiR : hailka : brujiur + 
5 10 15 20 25 30 35 

.. 

Översättning: Björn reste denna sten efter brodern Helge. 

130. Hagstugan, Sparsta ägor, Lid sn, Rönö hd. 

Pl. 59, 60. 

Li t te ra tur : D 8vo 45; Dybeck, Runa fol. II, s. 9; S. Boije, Sv. fornm.för. tidskr. V, 15; Runverser s. 321. 

I D 8vo 45, Sthlm 1855, yt t rar Dybeck om stenen: »Han var till medlet af fjoråret liggande 
nära kanten af en nyupptagen åker å en däldomgifven höjd, Hallbäcken kallad, ej långt från torpet Hagstugan 
a Sparsta mark. Då någon väg icke tyckes sträckt sig hit, har väl meningen varit, att han skulle synas öfver 
dalen mellan sjöarna Glåkern (så finns namnet å alla äldre kartor från 1600-talet. Sjön namnes nn Glåttra-sjön) 
och Kappstasjön till en å andra sidan löpande väg, hvilken förr varit en större gångstig. Stenen är af ljus 
granit och fyrsidig. Hufvudristningen upptager tu sidor. Ett för icke länge sedan, till stor och obotlig skada, 
afslaget större stycke af honom, hvilket innehållit delar af tvänne sidors ristningar, har mycket och väl sökts, 
men icke funnits. — I närheten af Runstenen äro några smärre grafkullar och knappt en famn vester från 
honom ligger en vacker fylld stenkrets af nära femtio alnars (29,6 9 m) omfång. Gamle män berätta, att å 
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marken mellan Runstenen, Hagstugan och Gunilstorpet många »gamla stenmärken> varit att skåda (å en höjd 
i närliggande Ånsta gärde voro mer än tjugu grafhögar, alla väl behållna), innan den upptogs till åker, då äfven 
Runstenen blifvit störtad och varit i fara att alldeles krossas, bortföras samt blifva till vägfyllnad. Jag lät i 
October månad sistlidet år, på Kongl. Antiqvitets-Akademiens bekostnad åter resa honom.» Det avslagna 
stycket säger sig D y b e c k , Runa fol. II, s. 9 även år 1874 förgäves hava eftersökt. 

Runstenen står norr om Sparsta Hagstugan i en för övrigt odlad sluttning mot en 
däld från Kappstasjön till Sparsta. Närmast öster om och i jämnhöjd med runstenen 
ligger Gunnilstorpet, varemot Hagstugan ligger högre, men båda torpen äro synliga på 
kort avstånd. 

Ämnet är gråsten. Höjden på mitten är 1,8 2 m, bredden vid foten över den kullriga ytan är 92 cm; i 
toppen, tangerande den övre slingan 62 cm. Slingans bredd är 62 cm. 

Huvuddelen av inskriften står på stenens framsida, slutet på vänstra kanten, men i 
sista delen av framsidans inskrift finns av runorna blott nedre delen strax under eller 
över mitten i behåll och kantsidans motsvarande runor äro med det avslagna stycket all
deles förlorade. 

Om inskriftens slut yttrar Bugge Runverser s. 322: »Efter Sporene paa Dybecks Tegning formoder jeg til 
Slutning omtrent folgende: 

bat : u[m] : harmsh juk|) hal kirhu o 
pat um harms-hygÖ 3 st V 
hall gerÖu d D 4 

»detta gjorde de paa Stenen med sorgfuldt Sind» — 
um udfyldende Partikel. hygÖ i samme Betydning som hugr, her Dativ, hal, hall af halln Sten». 
B u g g e s tilltalande tydning kan icke vara alldeles riktig, emedan den är grundad på 

D y b e c k s läsning, som förbisett eller som bistav i h fattat den stav, som är närmast 70 h. 
Icke heller stavarnas avstånd passar i allo. Kautsidans binderunor torde böra uppfattas som hala, 
ack. pl. hälla »stenar», isl. hullr, got. hallus, som i fsv. förmodligen genom sammanblandning med hœl över
gått till fem. hal, jfr urnord. nom. sing, halaft Stenstad, Bugge, Norges Indskr. med de œldre Runer, s. 177, 
181. Av kantsidans kvistruna äro de tre ättstrecken t. v. fullt tydliga, t. h. finnas fyra svagare streck, det 
översta något litet ovan mellersta ättstrecket, det tredje mitt emot det nedersta; kvistrunan är alltså 3:2 0 och 
torde böra fattas som adv. a »på», nämligen »på graven». 

Att fullständiga slutet av framsidans ristning är ytterst vanskligt, då så stor del saknas av så många runor. 
De tre första och sista runorna synes Bugge riktigt hava förmodat; med avståndet mellan de övriga skulle följande 
utfyllning vara förenlig: 

um hon i uilugh »för hans skull i sorg»; vœl — hughdh till fvn. vela »to wail», vél n. »a wailing», veill adj. 
»ailing, diseased». 

Inskriften vore sålunda följande: 

Slingan: fiuriR : kir|)u : at : fa|jur : ku|iaii : tyrjj : trikela Innanför slingan: :at : tumara : miltan : 
5 10 15 20 25 30 85 40 45 

ur|)a lik : mataR Utanför vänstra slingan: kilman : |iat -um han i uilukp * Vänstra kant-
60 Ö5 60 65 70 75 

sidan: haläkir|ju 0 (kvistruna 3:4.) 
80 85 

Hela inskriften är avfattad i fornyrdeslag, som kan således översättas: 
FiüriR gœrdhu Fyra gjorde 
at fadhur gödhan åt fadern, den gode, 
dyrdh drœngila dråpligt den heder 
at Dömara efter Domare, 

13—232678. Södermanlands runinskrifter. 
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mildan ordha mild i ord 
ok mataR göd han, och på mat ej karg, 
pat um han i vœl(h)ughdh att för hans skull "stenar 
hälla gœrdhu ä de ställde upp i sorg. 

Anm. Sparsta ägor, Lids sn, Rönö hd. 
Dybeck, Runa fol. II, s. 9 yttrar: »men ett annat hittills icke bekant större stycke af en runsten fanns 

söderut på ägorna». 

131. Lundby, Lids sn, Rönö hd. 
Pl. 60. 

L i t t e r a t u r : D 8vo 46; S. Boije, Sv. fornminnesför. tidskr. 1883, s. 159; Runverser s. 323; E. Olsson, 
Yngvars saga viöforla s. 61. 

Runs tenen är rest c:a 500 s teg söder om Stora L u n d b y i en backe, 12 s teg sydväst 

om vägen ti l l A n s t a d . D 8vo 46, S th lm 1855, innehål ler följande uppgif ter om fyndet av 

s tenen: »I den däld,1 som sades sträcka sig mellan sjöarne Glåkern2 och Kappsta sjön, är helt nära först
nämnda sjö och på lilla Lundby egor3 en aflång medelmåttig höjd, Alkistbacken,4 med sträckning från norr till 
söder, öfver hvilken vägen från Lid kyrka till Råby socken löper. Höjdens norra ända består af en klippa, och 
från denna sänker sig förhöjningen mer och mer till södra ändan. Klippans norra vägg, som ligger mot dal
rännilen, är kal, men ofvanpå höjer sig en utmärkt vacker ättehög med dera rest bautasten.5 Högen eger mer 
än 150 alnars (89 m) omkrets, samt nära 30 fots (8,88 m) sluttningshöjd. Bautastenen af hård mosslupen grå
sten, är nära två alnar (1,19 m) hög. Söderut från högen är höjden jordig, samt betäckt af större och mindre 
grafkullar och stenkretsar, de förre nästan alle med fotkedjor och en med sådan dubbel. Ner mot höjdens 
södra ände der åkerjord vidtager, märkes en af plogen till hälften afskuren skeppssättning,6 och vid mitt besök 
å stället sistlidet år sågs vid skeppets behållna östra spets en betydlig grop, full af småsten, ris och orenlighet, 
hvarur uppstack tre tum af en sten, som troddes vara 'skrifven'. Jag lät rensa hålet och fann midti en stor 
liggande Runsten, hvilken icke utan möda fördes ur gropen, som derpå hårdt fylldes, hvarefter Runstenen åter 
fick intaga sin gamla plats i upprat ställning.» 

Ämnet är gråsten, isprängd med flinta, ytan är småskrovlig, angripen av jordsyra och inskriften ganska 
svår att reda. Höjden är 1,5 8 m, bredden vid foten 76 cm, i toppen över korsets kärna 46 cm, slingornas 
bredd växlande 7—10 cm. Stenens framsida är kullrig. 

Inskriften börjar med ett tydligt kolon, däremot är kolon efter sbiuti mycket svårt att säkert fastställa. 
Vänstra bistaven på + i haÎR är en naturlig fåra. Övre staven på S i raisbu är svag, så ock n i Stain. I 
hansi äro de första runorna svaga, S kan antagas ha formen H, men en fåra fortsätter nedre staven till övre 

1 Å en karta (i Landtm.-kontoret) från 1600-talet är ännu dälden utmärkt såsom en vattenled, men över
svämmas nu bara höst och vår delvis. 

2 Sjön kallas nu Glåttra sjön, på kartor Lilla Eknaren. 
3 Det ställe, vid vilket runstenen står, c:a 2 km väster om Lids kyrka, heter Stora Lundby, till vilket en 

statstuga hör med namnet Lilla Lundby. Det av Dybeck kallade »Stora Lundby» ligger c:a 2 km öster om kyr
kan och kallas Lundby säteri men i fideikommissbrevet »Lilla Lundby». Vid Lundby säteri finnes dels österut 
i hagen ett par stenkast från vägen runstenen D 8vo 48 med inskriften ualhallaR • uisÎR, »Valhalls furste», Oden, 
omskrivning lör runenamnet dss, i nyare tid ristad efter Jön Olâfsons Runologia (se Småstykker 1—16, udg. 
af Samf. t. Udg. af gam. nord. Litt., s. 19, 112), dels på ett stenblock söder om vägen till Lids kyrka, mitt 
emot ekonomibyggnaderna K.IM4/k, ristat av kom. Graff. I D 8vo 48 står ualhatlaR • lliSJR men vänstra bistaven 
på 6 T är en inböjning av övre slinglinjen. 

4 Namnet även nu bekant men utbytes vanligen mot Runstensbacken. 
5 Högen finnes kvar med en djup grop i toppen, på vars södra sida bautastenen ligger. 
6 Skeppssättningen kunde 1917 icke med säkerhet fastställas. 
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linjen. Möjligen står eftÎR, ehuru staven visserligen ej är mycket vidgad, men en bestämd grop tyckes finnas. 
I bru|)ur äro br skadade, mellan bruhur och sin finns intet skiljetecken. Ristningen ikuari är fullt tydlig. I 
SUI1R har u en prickliknande grop, som väl måste vara naturlig. Efter suriR finnes intet skiljetecken. Ordet 
därefter är i hög grad otydligt och med små hopträngda runor. Runan 94 kan vara b, r, i, 95 u, r, 96 ser 
ut som e, 97 är ett tydligt n, 98 i, I, t, ehuru den vänstra bistaven delvis sammanflutit med staven, 99 är en 
stav, som kan antagas ha en mycket litet utpräglad bistav till a, 100 är ett tämligen klart R. Boije antager 
ävenledes sju runor, och Bugges förslag i Runverser s. 323 att läsa: »SUtlR iuintaR sunR Eivindan» är alltså 
mycket möjligt och tilltalande. 

Inskrif ten är följande: 

: sbiuti : halftan : |iaiR : raispu • stain : |mnsi : eftiR : skarpa • bru|)ur sin : fur • austr : htyan : ma) : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

ikuari : o sirklanti : likR • SUIIR iuintaR 
70 75 80 85 90 95 100 

Uti sbiuti, stain, hansi, sirklanti har s formen H. 

översättning: Spjute, Halvdan, de reste denna sten efter Skarde, sin broder. For 
österut hädan med Ingvar, i Särkland ligger sonen till övind. 

Inskriftens slut utgör en halvstrof i fornyrdeslag: 

För ëstr hœdhan 
medh Ingvari, 
ä Sœrklandi UggR 
sunR 0vindan 

132. Sanda, Lids sn, Rönö hd. 
PL 61. 

L i t t e r a t u r : Teckn. av pastorsadj. Wsetter 3 % 1857; Boije, Sv. fornminnesfören. tidskrift, V, s. 158 
(nämner stenen men meddelar där ingen läsning). 

Runstenen står vid kanten av ett dike i gärdet nordväst om Sanda, rakt norr om 
Lindö gård på andra sidan av sjön Eknaren; diket går upp ett helt litet stycke väster 
om källan vid sjöstranden. Stenen står lutande framåt och åt vänster. 

Ämnet är gråsten men mycket ojämn och överdragen med något slags glasyr, varför inskriften är ytterst 
svårläst. Höjden är 1,20 m, bredden vid foten 80 cm, i toppen tangerande övre slinglinjen 56 cm, slingans 
bredd 9 cm. 

Namnet i början av inskriften synes vara 1—7 hrupTiin. 1 föregås av ett mycket gropigt ställe, på 
vilket säkert ingen runa någonsin funnits, och är själv gropig, 2 r är klar, i 3 u äro både stav och bistav 
synliga ända uppifrån, fast avbrutna av fåror, en fåra vid den tydliga 4 h som liknar bistav till [X, måste vara 
naturlig, 5 r är svårläst, 6 u har ock utseende av R., 7 är med Boije n, som därefter ock antager ett kolon 
av ett par streck. Då 8—12 se ut som raati, kan förmodas, att 10 a varit avsedd att varas. I 13—17 stain 
har måhända s ändrats från t. Efter stain, där man skulle vänta ordet »denna», är toppslingan ytterst otydlig 
med många djupa fåror, måhända har där ingenting varit ristat annat än prep, at framför f, som visserligen 
ej heller är säkert. Högra slingans runor äro ej fullt så otydliga. Namnet biarn är fullt säkert. Slutet är 
antagligen i sntum >i Sanda», men dess runor 35 och 37 kunna ej läsas; för a tyckes stå n. 

Inskriften är alltså troligen följande: 
|)ni[)run : raati stain at fa|]iir sin biarn i sntum 

5 10 15 20 25 30 35 
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Kvinnonamnet Thrudhrun är annars okänt, men båda dess delar brukas vid namnbildning. 34—38 sntum 
är förkortning av Sandum, »Sanda». 

Översättning: Trudrun reste stenen efter sin fader Björn i Sanda. 

133. Väringe, Lids sn, Rönö hd. 
PL 61. 

Li t tera tur ; D 8vo 47. 

Runstenen står i hagen öster om Väringe, skild därifrån genom ett gärde. D 8vo 47 
uppgiver, att den står i Väringe östra gärde bland kullar och stensättningar å stranden 
av Glåttrasjön. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,3o m, bredden vid foten 52 cm, i toppen tangerande övre slinglinjen 33 cm, 
slingans bredd 5—8 cm. 

Inskriften är avfattad i en lönnskrift, som i slingan huvudsakligen synes utgöra för
kortning och omställning, och därjämte finns en korsformig binderuna på stenens mittyta. 

1—4 * aiti x är resarens namn, vars verkliga form icke kan gissas. 5—7 ris * är förkortning för »reste», 
8—10 isn : av »sten», 11—14 aj)is omställning för bisa »denne», 15 i och 16 högra hälften avÅR förkortning 
för iftÎR »efter», 17—19 är den avlidnes namn i förkortning, som förmodligen bör läsas ata och ej heller kan 
tydas. 

I fråga om binderunan är klart, att dess h hör tillsammans med ill därefter till ordet hiu »högg». Binderunans 
föregående runor jämte de mellanstående hava alltså bildat ristarens namn, vars runor vid första påseende se 
ut att vara sbikkn men troligen ej skola läsas så. I binderunan Sö. 140 Korpbron, Jursta finns r ristad upp 
och ned, måhända är här så fallet med det första k, som alltså vore u, det andra k kunde tänkas menat som 
K n och n som snett kors, jfr dem framför och efter aiti, varigenom namnet isbiutl Asbjörn uppstode, om till
lika korsarmen framför s fattades som i. En ristare Asbjörn nämner sig på Sö. 202 Ö. Selö, Sö. 210 Nybble, 
Sö. 348 Gerstadberg samt L. 207. 

Inskriften är alltså följande: 

Slingan: * aiti * ris * isn '• a|)is ÎR ata. Mittytan, binderuna med runor mellan och efter: 
5 10 15 

isbiun * hiu 
20 25 

Översättning: aiti reste denna sten efter ata. Asbjörn högg. 

134. Ludgo kyrka, Rönö hd. 
Pl. 62. PL 11: B. 805. 

-
• • . . . 

Lit tera tur : B. 805; L. 866; Ransakn. 1667—84; Boije, Sv. fornminnesfören. tidskr., V, s. 155. 

Enl. B. 805 och Ransakn. hade runstenen sin plats i sakristidörren, nu finns den på 
kyrkogården. 

Ämnet är röd sandsten, höjden 1 ,i s m, bredden över nedersta linjen 70 cm, i toppen 57 cm. 
Inskriften är ristad mellan raka linjer, vardera satsen för sig bustrofedon. 
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Det första ordet är 1—3 auk, varav följer, att inskriften utgör fortsättning och avslutning av en annan; 
3 är K k, men en med säkerhet naturlig fåra har i B. 805 föranlett läsningen Y m, även Boije läser ailk. 

Inskriften är följande: 

auk : staina | raisa : eftiR | ofaih : sun sin j hialbi : krist | r : ant : hans : auk : selu : hans 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

översät tning: och stenar resa efter Ofeg, sin son. Hjälpe Kristus hans ande och 
hans själ! 

135. Ludgo prästgård, Rönö hd. 
PL 11: B. 804. 

Lit tera tur : B. 804; L. 867. 

Runstenen är nu förlorad. Teckningen i B. 804 visar blott ett brottstycke, som är 
48 cm högt och 43 cm brett. Ämnet har säkerligen varit gråsten. 

Ristningen utgör ett stycke slinga med runorna: ialbi • kll|) as ant »Hjälpe Gud hans 
ande!», vilket utgör slutet av en inskrift. 

136. Aspa, Ludgo sn, Rönö hd. 
FL 12: B. 806. 

Lit tera tur : B. 806; L. 870; Ransakning 1667—84; Stephens, ONRM II, 748; Boije, Sv. fornminnesfören. 
tidskr., V, s. 156; Runverser s. 171. 

Enligt Ransakn. och i B. 806 var runstenen rest vid »Aspa bro», i L. 870 »Ludgo 
gata»; stenen är nu borta. 

Ämnet har säkert varit gråsten. Måtten i B. 806 utvisa, att stenen varit 2,5 8 m hög, 1,5 9 m bred vid 
foten, 90 cm längs den sneda toppen. 

Inskriften är i B. 806 följande: 
Slingan: : suain '• iuk : sluia • |iaiR : rais|)u : Hi i nu • at : fa|)ur : sin : hirsi • uksniauin 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

ian. Mittytan: uas : utit hifni bistr 
55 60 65 70 

Om inskriftens läsning och tydning anmärker B u g g e , Runverser s. 172 följande: 
»L:s Lsesning af andet Navn som stain har ingen Hjemmel. B. har sill * a. Deri formoder jeg icke slura 
efter L. 710, men heller sluhi, saa at sidste Rune er laest feil, sluhi SUöi er et i Södermanland og Upland 
almindeligt Navn; se Thomson, Ryska rikets grundläggning. S. 125. Eller ogsaa sluha, saa at haift skulde 
sammenfatte masc. og fem., jfr L. 493. Rummet viser, at der efter raisbu har staat mere end [staijnu. Stephens 
lasser: [stain |)]inu; men denne Form af Demonstrativet finder jeg ellers ikke. Og på det af Stephens antagne 
Tilnavn uksniailini 'Okseven' tror jeg af let forstaaelige Grunde ikke. Indskriften lader sig ikke sikkert tolke, 
da Stenen er tabt. Jeg er tilböielig til at formode : : rais|)U : [stain : at a]nunt : fa|)ur : sin : hirsi • uksnialan 
ian. h vilde da vsere lsest feil for h. Verserne vilde da vsere at henföre til 5-stavelses: hersi hugsniallan 

en vas und hifni bestr 
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»den hugdjgerve Herser, som var under Himmelen bedst». Ellers förekommer hersin i svenske Indskrifter ikke som 
Appellativ. Men ogsaa andre Udfyldninger af Faderens Navn er mulige, f. ex. [kujtiuat, Gunnvat. Adj. luigsnjallr 
förekommer i Oldislandsk.» 

Att B. 806 innehåller felläsningar, är uppenbart; redan L. 870 har rättat 6—8 iuk 
till auk och Bugge torde ha rätt i sin förmodan, att 9—13 sluz'a är fel för slu|)i Slode, 
då detta namn förekommer i närheten som namn på resåren av Sö. 141 Löten och Sö. 
2 Axala, vilken säkerligen haft en ansedd ställning och här jämte sin broder reser sten 
efter fadern. På Sö. 165 Grinda åberopas det åter som den avlidnes berömmelse, att han 
varit brorson eller systerson till Sven. Svårigheten består i att avgöra, vad för övrigt är 
felaktigt, då stenen är förlorad. 

Efter 18—23 rais|)U har säkerligen stått Stain, utan pron. »denne», såsom Sö. 126 Fagerlöt, 163 Rycksta, 
167 Landshammar, 165 Grinda, 170 Nälberga, vilket måste antagas, enär utrymmet eul. B. 806 med nätt nöd 
medgiver att utfylla [stain • at] jämte följande namn [k]wnuat, varvid pricken framför 30 at måste vara felaktig. 
Inskriften företer eljest ingen förväxling av + a och + n, varför utfyllningen [kjwnuat är att föredraga framför 
anunt, som å andra sidan ger större utrymme och är ett vanligare namn. Vanligare är, att namnet står fram
för än efter fahur • sin, varför hirsi icke torde vara den avlidnes namn utan en berömmande beteckning, må
hända alltså, som Bugge antager, en motsvarighet till fvn. hersir »hövding över ett härad», som dock i Norge 
väsentligen tillhör tiden före Islands bebyggande, från vilken tid ock i Landndma namnes: Gormr hersir âgœtr 
i Svipjöd. Tolkningen 45—53 uksniauin hugsniallan förutsätter två felläsningar av 51 och 52, och 51 är i själva 
verket ingen riktig runa u utan snarare stupat k. Troligt är ju, att 47—53 ack. sg. m. sniallan, som annars 
finns tillagt till släktskapsord (»fader», »son») eller till det berömmande ordet dramgr, även här är tillagt ett 
berömmande ord, nämligen hirsi, och det är då möjligt, att det här varit förbundet med den av Bugge antagna 
första leden, då uk annars måste uppfattas som »och» men liœrsi ok snicellan icke äger motstycke. Med orätt 
synes mig däremot Bugge fatta 54—57 ian som œn\ i överensstämmelse med Sö. 126 Fagerlöt, 137 Aspa, 

170 Nälberga, 173 Tystberga bör det vara han, i det 54 i är felläst för h. I Runverser s. 171 har jag 
antagit, att blott Han vas 

und hifni bcestr 
'är vers, jfr den tvåstaviga versen Sö. 138 Aspa. 

Översättning: Sven och Slode, de reste stenen (efter Gun)vat, sin fader, en härse med 
modig håg. Han var under himmelen bäst. 

137. Aspa, Ludgo sn, Rönö hd. 
Pl. 62, 63. Pl. 12: 807. 

Li t te ra tur : B. 807; L. 868; Ransakn. 1667—84; Liljegren, Runlära s. 83 f.; Stephens, ONRM II, 645, 
III, 355; Runverser s. 163. 

Runstenen står vid landsvägens västra sida invid hörnet av doktorsboställets trädgård, 
85 steg norr om vägen till Lid. 90 steg söder om denna väg ligger på vägens västra 
sida den runda tingshögen, längre från vägen en annan hög. 

Ämnet är gråsten. Höjden är 1,85 m, bredden vid foten 82 cm, i toppen 38 cm. Nordsidans slinga är 
10—11 cm bred; på sydsidan är högra slingan 10—11 cm, mittslingan 18 cm, vänstra slingan 16—18 cm. 

Inskriftens första mening, som är på prosa, är ristad längs norra sidans vänstra kant 
nedifrån uppåt. Den metriska fortsättningen börjar nedtill i sydsidans mellersta slinga, 
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övergår i toppen till högra slingan, från vars slut nedtill den fortsätter med stavlösa 
runor nedifrån och uppåt i sydsidans vänstra slinga, som därefter avslutas med tre 
vanliga runor och tre stavlösa. 

Nordsidans inskrift . I 9 |j i rais|)i saknas bistavens övre hälft utom närmast staven, där den synes ha 
varit mycket grund, i 10 i är toppen borta. Skiljetecknen före och efter stin och han s i och ubi äro mycket 
grunda. I bansi utgöres an av djupa stavar med mycket grunda bistavar, i n synes bistaven blott på högra 
sidan. I kolon efter at äro prickarna djupare, och a har djupare bistav men ej så djup som staven. Möjligt 
är att u i ubi har en grund prick. I buanta är sista runan en stav, som icke synes ha någon bistav, men i 
betraktande av, att bistavarna på a, n i denna inskrift äro grunda, synes en insänkning, som finnes t. h. om 
runan 2,5 cm uppifrån, böra antagas i sin nedre del utgöra högra bistaven till a, och i sin övre del, som 
genom en smal rygg tyckes skild från den nedre, den övre pricken i det följande kolon, vars nedre prick är 
tydlig men på långt när ej så djup som stavarna. 

Till höger om slingan har nordsidan några linjer ristade, som sannolikt tillhört en teckning, kanske av ett 
skepp med segel. 

Sydsidans inskrif t : Mi t t r aden : Längst ned vid jorden finnas ett par stora fördjupningar, som kanske 
skola vara prickar i ett kolon. Stenen har tydligen ristningen saR : SÎ, i vars R bistavarna utgå blott 4 cm 
nedifrån, fast staven är 16 cm. I ybi har y en långsträckt prick av 2,5 cm. I N o är den övre bistavens 
yttre hälft skadad genom avflagning. Lederna av ordet hik • Sta|)i skiljas av en punkt. 

Högra r aden : Framför huru står ett grunt kolon, efter ett djupare med långsträckta prickar. 1 uestarla 
har e, 5 cm nedifrån, 4,5 cm uppifrån, en utvidgning av staven, som måhända kan fattas som prick. Ristningen 
uakti : karla är alldeles tydlig, och därefter finns intet skiljetecken. 

Det är mycket svårt att avgöra, hur långt ned inskriften börjar i vänstra raden. Framför stain i mellersta 
raden finns ett kolon av långsträckta punkter. I jämnhöjd med detta finnes i vänstra raden, möjligen stavlöst 
a, vilken fåra dock ej är mycket utpräglad och alltså kanske icke ristad. I jämnhöjd med S i Stain tycks 93 
stavlöst S finnas, som troligen är radens första runa, och 94 stavlöst a. Därpå tyckes 95 stavlöst b finnas och 
därefter 96 stavlöst a och 97 stavlöst r. Det är dock ej fullt klart, vilkendera runan skall läsas först. Sedan 
finnes övre pricken av ett kolon, vars nedre prick ej kan fastställas. 

De närmaste tecknen, som stå på eller korsa radens vänstra linje, föreslog prof. O. v. Friesen d. 2 aug. 
1904, då vi gemensamt besågo runstenen, att fatta som en binderuna 98—101 sunr. I 98 S är det lodräta 
strecket 4 cm, det sneda 2,5 cm, i 99 U är strecket krökt först åt v., sedan åt h. 100 n utgöres av en bistav, 
som korsar slingan uppifrån vänster nedåt höger, 101 r är krökt såsom 99 il men med svagare båge upptill, kan 
sålunda vara r eller u. 102 är en bistav till b, 103 är troligen a, då den utgöres av ett streck, som korsar sling-
linjen och t. v. är böjd nedåt men även t. h. Därpå följer 104 stavlöst b 3 cm, som börjar 5,5 cm uppifrån och 
slutar 7,5 cm. Därefter skall troligen den punkt läsas, som står mitt i raden, ehuru t. h. om 105 stavlöst t, 
bestående av bistavarna till Î uppe vid vänstra linjen. Detta blir sannolikt därigenom, att de följande ru
norna äro 106 stavlöst r, 107 stavlöst a, 108 stavlöst k, som ser ut som upp- och nedvänt T uppifrån, slu
tande mitt i raden. 105—108 trak giva nämligen ack. sg. drœng. 109 är stavlöst n, 110 är en båge från 
vänstra linjen nedåt, alltså troligen u, 111 stavlöst s, 8 cm, vars övre 3,5 cm äro skadade, 112 är ett i två 
lindriga bågar böjt streck från vänstra linjen, alltså väl u, 113 är stavlöst a, 114 stavlöst t, bestående av 
vänstra bistaven från övre linjen. 115 är också stavlöst a men med vida starkare lutning än 113. 116 är ett 
streck uppifrån linjen nedåt och lindrigt böjt i två bågar, liksom 112 och väl alltså likaledes U. 116 är genom 
en icke huggen fåra förbunden med 117, som kanske är stavlöst b 6 cm, i det strecket endast skenbart räcker 
till nedre linjen. Därpå följer 118 i, 119 stavlöst f 7,5 cm från b. linjen och med tvärstreck i spetsen och 
sedan 120—122 maR av vanliga runors form. Till staven av 122 R tycks övre stav och mellanstreck av 123 
H s vara fogade och därpå 124 stavlöst U från övre linjen och 125 stavlöst a finnas. 

Inskriften är alltså följande: 

Nordsidan: |wra : rais|ii : stin : jiansi at : ubi : buanta : sin : 
5 10 15 20 25 30 
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Sydsidan : Mellanraden : : Stain : SaR : si : Stanr : at : ybi : 0 |)ik • Sta|ji : at Högra raden : : |JUNI : 
35 40 45 50 55 60 65 

uar : han : uestarla • uakti : karla Vänstra raden: sa |iarsunr |ia|) trak nus uataujj if maR sua. 
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 

Att på stenens sydsida mellanraden skall läsas först, har påpekats av B u g g e , Bunverser 
s. 166, som jämfört Sö. 341 Ö. Kumla, Sö. 138 Aspa, D. R 99 Örja, D. R 77 Flemlose, 
D. R 19 Åars, vilka inskrifter börja med liknande uttryck, och att icke någon av de yt tre 
raderna innehålla inskriftens början, därtill finnas motstycken bland de danska run
inskrifterna, se W i m m e r , De danske Bunemindesmœrker I: 1, s. XIV. 

Ordet uar motsvarar fvn. verr »Mand; iEgtemand», och ristas uar Ög. 77 Hovgården; B. 950, L. 1383, T. 36, 
St. Västhöl, Vg, men uer B. 375, L. 69, D. I, 128 Gryta Uppland; uir L. 1342, T. 7 Härened Vg. Ordet har 
därför måhända i fsv. uttalats både *var och *vœr i olika trakter. 

Ordet uakti uppfattades Munverser som »väckte», vilket är förbundet med både formella och reella betänk
ligheter, som undanröjas genom att fatta ordet som prêt, av fsv. vœkna, biform till väpna »väpna», »utrusta 
till strid», i vars prêt, »vœknte* n bortfallit mellan två konsonanter, såsom ofta i fsv., se A. Noreen, Asclno. 
Gram. § 317, 1. 

Vänstra radens början 93—104 sa har sunr bah kan tydas: »såg där sonen det» med utveckling av dem. 
pron. pat till padh se Noreen, Aschw. Gram. § 266, och detta »det» åsyftar fadrens väpnande av sina 
karlar västerut. 

Uti inskriftens avslutning efter punkten finnes delvis förkortad ristning. 105—108 trak är förkortning för 
nom. sg. drœngR »kämpen», R alltså utelämnat, nus står för nü œs »nu är» med enklitisk anslutning av œs till 
nü. 112—116 uataub antager jag vara ett adj. av samma betydelse som isl. harmdaudr »som ved sin Dod 
voider andre Sorg» (Fritzner), i det första leden 112—113 ua är en motsvarighet till isl. vä »Skade, Ulykke, 
Fare», som ingår i flera sammansättningar; vdbeiöa, -brestr, -bteli; nom. sg. m. -r är utelämnat som i 105— 
108 trak drœngR. Då till adj. harmdaudr även finnes en biform harmdaudi, är ock tänkbart, att en dylik 
biform vä-daudhi är avsedd. I så fall måste 117 i dubbelläsas, då 117—118 if bör vara en motsvarighet till 
isl. konj. ef »om», och därför synes troligare, att formen vädéOhr är avsedd. 120—122 maR motsvarar isl. 
mœrr »fortrinlig, berommelig» vartill 123—125 sua isl. sva »så» utgör bestämning. Villkorsbisatsen innehåller 
alltså betingelsen för bruket av uttrycket väåödlir. Med R i maR jfr SÎRUII Sö. 86, 111, sÎRUbr Sö. 241. 

Inskriftens översättning är alltså följande: Nordsidan: Tora reste denna sten efter 
Öbber, sin man. Sydsidan: Denna sten står efter Öbber på tingstaden efter Toras man. 
Han västerut väpnade sina karlar, såg sonen där det. Kämpen är nu till olycka död, 
om så frejdad, (som i strofen angivits). 

Sydsidans inskrift innehåller en strof i fornyrdeslag delvis med trestaviga och två-
staviga verser men slutar med en sats på prosa, sålunda: 

Stën säRsi 
standr at Öbbi 
ä Pingstadhi 
at pöru var. 
Han v œ st arla 
vœk(n)ti karla; 
sä par 
sunr padh. 

Drœng(R) nus vâdëdh(r), œf mœrR swå. 
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138. Aspa, Ludgo sn, Rönö hd. 

PL 63. PI. 12: B. 808. 

Lit tera tur : B. 808; L. 869; Ransakn. 1G67—84; S. Boije, Sv. fornminnesfören. tidskr , V, 155; Run-
verser s. 168; Bidr. t. Södermanlands äldre kulturbist. I: 1, s. 6. 

Runstenens plats angives i B. 808 vara *Aspa Äng» och enligt Bidr. t. Södermani. 
äldre kulturhist. I: 1, s. 6 återfanns den år 1864 i en åker nära Aspa bro och restes. 
Runstenen står på ängen 15 steg norr om Sö. 137, 12 steg öster om landsvägen. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,6 5 m, bredden vid foten 86 cm, i toppen 64 cm, tjockleken på högra sidan 
40 cm, på vänstra 58 cm, slingans bredd 7—10 cm. 

Inskriften börjar nedtill t. v. med kolon och 1—4 hekr; 2 e har en tydlig prick och 1 cm nedifrån går 
en i B. 808 tecknad fåra 4 cm snett uppåt h., nästan intill staven av följande runa, vilken fåra måste vara 
naturlig. 3 är k, möjligen g, men f kan icke antagas, om ock en del fåror finnas; en nedre bistav till f skulle 
sakna både utgångspunkt från staven och mynning in i övre linjen. Vad som föranlett Boije att antaga 5 S 
hava övre staven förlängd, är med säkerhet naturliga fåror. De fåror, som i B. 808 tecknas korsa staven på 
18 u i kuhan, äro naturliga, liksom ock en pricklik fördjupning inuti runan. Uti 22 y i ybis är däremot 
pricken fullt utpräglad. I àDk är 30—36 äu en binderuna. I kylll torde 41 y ha prick. 

Inskriften är följande: 
Slingan: : hekr : Stainr : Stin : at : kilman : ybis : arfa : ällk : |)Ur På mittytan nedifrån uppåt: 

f> 1 0 1 5 20 25 30 35 

unaR kylu : bro|)Urs : Uppifrån nedåt: ku|i hialbin : at : 
40 45 50 55 60 

Ordet 1—4 hekr måste vara adj. hëghr »hög» och 5—10 stainr 3 sg. près. ind. stœndr »står», alltså med 
i-omljud. 44—50 brohurs kan blott vara bestämning till ybis och gen. på -s för brödhur torde vara vald just 
för att tydligt utmärka detta förhållande. Om Öbber anföres alltså till berömmelse, att han är broder till Gylla. 
54—60 hialbin är 3 pi. près, konj., kvarstående från den tid, då gudh brukades som plur. om de hedna gu
darna, se Läff 1er hos Bugge Rök I, s. 145 och jfr Läffler, Hedniska edsformulår i äldre Växtgötalagen 
i ATS. V, s. 149 ff. Formen på -in i près. konj. som pred. till »Gud» förekommer också L. 197 (enl. D. I, 177), 
371, 418, 1592 och det torde vara en överföring från denna fras, då det L. 351 Kumla står kristr hialbin. 

Inskriften utgör sex rader av en strof i fornyrdeslag med tvåstavig begynnelsevers: 

Hëghr stœndr övers . : Hög Står 
stën at gödhan Stenen efter gode 
0bbis arfa sonen till Obber 
ok pörunnaR, Och till Torun, 
Gyllu brödhurs. till Gyllas broder. 
Gudh hiœlpin and. Gud hjälpe anden! 

139. Korpbron, Jursta ägor, Ludgo sn, Rönö hd. 

Pl. 64. PL 14: B. 1146. 

Li t te ra tur : B. 1146; L. 871; Ransakn. 1667—84; Stephens, ONRM II, 737. 

Runstenen står på landsvägens södra sida, 20 steg öster om Korpbron, med ristningen 
vänd åt väster. 

14—232678. Södermanlands runinskrifter. 
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Ämnet är gråsten, höjden 1,4 8 m, bredden vid foten 1,3 6 m, i toppen tangerande huvudslingans övre linje 
66 cm, huvudslingans bredd 10 cm. 

Möjligen är 6—8 let, icke lit. I 9—13 raisa är nedre delen av 9 — 11 rai borta. I ordet »efter» finns 
19 e i behåll, av 20 f ett svagt spår, så ock av bistavarna i 23 R, 21—22 ti äro alldeles borta. Det följande 
namnet 24—28 esi|)i såsom i B. 1146 och hos Boijc, är i sin helhet alldeles tydligt och med tydlig prick på e. 
I 29—36 frenkunu tycks 31 e äga prick, av 35 n finnes nästan blott bistaven. Uti 47—50 liti är prick på 
48 i möjlig men långtifrån säker. Efter 51—54 anta + följer en avflagning, i vars början foten av en runa är 
bevarad, som kan hava varit ordets andra runa, i slutet högra sidan av en runa, som troligen varit a, då den 
högra korta bistaven finns i behåll, och därpå följer fullt bibehållet R. Förmodligen har här stått gen. [esip]aR, 
vartill lagom, om ock nätt utrymme finnes. Efter gen. 61—65 kllllUR följer 66—71 kohraR mycket sammanträngt; 
k och 71 R äro fullständigt i behåll, 67—70 o|)ra mycket skadade. 

I toppslingans inskrift kan föga ses med säkerhet. Efter en avflagning står 72 k, 73 är hälften av en stav 
nedifrån, den övre hälften är avflagad. Av 74 finns 2,5 cm därifrån ett svagt spår på ett gropigt ställe och 
efter 3 cm står 75, en tämligen väl bibehållen stav, som ser ut som den hade prick på mitten, 76 kan ha varit r; 
av staven synas 2/s uppifrån och på bistavens plats en gropighet, varefter en punkt följer. En skugga finns av 
auk med kolon. Något tydligare är 80—83 fi|)r; av f synes staven och övre bistaven bäst men även den nedre 
är omisskännlig, klar upptill, och den högra kanten utgör gränsen för en avflagning, den följande punkten är 
snarast borta. Ganska svaga äro 84—86 J)ÎR, något tydligare • ristll ru. Toppslingans inskrift kan alltså hava 
varit som i B. 1146 utom dess begynnande et. 

Inskr i f ten har alltså vari t föl jande: 

Nedre slingan: stain : Ht * raisa stain ' e[/ti]fi * esi|)i * frinkunu * sina * kristr : liti : anta + 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

[esipJaR : kunuR kohraR Toppslingan: kiulr • auk - fijir • |iiR - ristu ru 
55 60 65 70 75 80 85 90 

Namnet esi|)i är ack. av jEtthëdh f.; om liti leette »lätte» jfr ög. 152 Agetomta. 

ö v e r s ä t t n i n g : Sten lät resa s tenen efter Äshed , sin franka. Kr is tus give l ä t tnad åt 

Äsheds själ, en kvinna god. Kjul och F inn de r is tade runorna . 

140. Korpbron, Jursta ägor, Ludgo sn, Rönö hd. 
Pl . 64. 

Runs tenen anträffades 1899 i åkern söder om Sö. 139 Korpbron nä ra bäcken, avbru ten 

i två stycken, mellan vilka dock in te t fattas. S tenen restes 1903 och s tår n u 40 steg 

söder om Sö. 139 med r i s tn ingen mot öster, och de båda s tyckena äro hopsa t ta med t re 

j ä r n k r a m por, en på vardera sidan och en bakti l l . 
Ämnet är gråsten. Före resningen var nedre styckets längd efter mitten 83 cm, det övres 1,2o m, tillhopa 

2,03 m; höjden är efter resningen 1,67 m. Bredden av det nedre stycket är, där inskriften börjar, c:a 75 cm, 
upptill över binderunaus mitt 44 cm, slingans bredd 10—11 cm. 

Inskrif ten finns dels i en slinga, dels på mi t ty t an , där den avslutas av en korsformig 

b inderuna , och är mycket tydl ig . I 48—55 snialÎRa är i fullt säkert och har ej varit a; ordet är 
komp. till snialln och 53 i står därför antagligen för a, då komp. är fsv. snicellare, isl. mjallari. Binderunan 
bör läsas: sihi |)ur eller möjligen med ordföljden [)ur si|)i. 

Inskrif ten är föl jande: 
Slingan: : santar : rais|)i : stain : eftÏR • iuar : frånta sin : inki : fu|]iR : sun- Mittytan: snialiRa 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Binderunan: si|)i |)ur 
60 
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56—59 si|)i är 3 sg. près, koiij. till verbet isl. siÖa »åstadkomma», att något är i god ordning», och då 
hur »Tor» är subjekt därtill, utgör satsen en önskan, att Tor måtte skydda stenen, jfr hur : uiki : |)isi : kuml 
DR nr 27 Virring, |)ur • liiki • [)asi : runan DR 80 Glavendrup, [u]iki hor B. 152, L. 385, D II, 41 Skällby, 
Järfälla sn, Uppl., och med binderunor hur : liiki : NinaR DR 88 Sender Kirkeby. 

Pres. konj. 3 sg. si|)i förekommer DR 36 Sksern i satsen: sihi : sa : monr : ÎS : || : |)usi : klibl : ub : biruti »Den 
Mand skal genoprette (o: sone sin Brode), som opbryder (o: 0ver Void mod) dette Mindesmœrke.» 

A. Kock, Ark. f. nord. fil. 38, s. 16 ff. antager för att vinna ett uttryck, som kunde avskräcka grav-
skändaren, att sihi är près. konj. av verbet swldlia, »svida, känna smärta» med utelämnat u, särskilt emedan 
det var trångt om plats på stenens lilla toppyta. Kock har vid denna tydning icke beaktat denna runinskrift 
Sö. 140, som dock efter mitt meddelande anfördes av M. Oisen i Ark. f. nord. fil, 37, s. 226. Här kan icke 
Kocks översättning antagas som pred. till Tor, utan den tolkning, som skulle förena användningen av sihi i de 
båda inskrifterna, synes blott kunna vara jsätta, resp. hålla i gott stånd». Måhända ansågs runristningens kraft 
i och för sig mäkta tvinga gravskändaren. 

Då Tor åkallas, jämte det att runstenen saknar kors eller annat tecken till kristendom, har stenen rests av 
en hedning, medan bygdens samtida runstenar rests av kristna. 

Namnet santar ristas satar Ög. 32 A, Ög. 147 Furingstad. Huruvida 23—26 iuar återger namnet Joar 
eller Ivar, som båda äro rätt vanliga i fsv., kan ej avgöras. Att stenen står på Jursta ägor talar kanske 
för Joar. 

Översä t tn ing : Sandar res te s tenen efter J o a r (1. Ivar) sin f rände. Ingen föder en 

käckare son. Tor skydde (vården)! 

141. Löta, Ludgo sn, Rönö hd. 

Pl. 65. 

L i t t e r a t u r : Dybeck, Runa fol. I, s. 14, teckn. pl. 4, nr 3; Boije, teckn. 2l/i 1882. 

Om runs tenens fynd berä t t a r D y b e c k , Buna fol. I, s. 14: »En större sten i Lötha gärde, 
fem famnar (8,9 m) från bron (Aspa bro), hvilken stens ena kant länge varit till hinder för plogen, upptogs 
i fjor (1864) ur jorden och befans ega ristning. Han restes kort derefter.» Stenen s tår nu vid A d a l a 
mejeri . 

Ämnet är gråsten, höjden 1,6 6 m, bredden vid foten 55 cm, i toppen 28 cm. Vänstra slingans bredd är 
10 cm, de andras 8 cm. 

Namnet 1—5 slohi är delvis otydligt, Dybeck läser O som * liksom i bro. I 24—27 bij)i är 25 i fullt 
säker; en fåra finns visserligen åt vänster men ser ej huggen ut och sitter för högt upp att vara bi stav till a. 

Inskrif ten är följande: 

slo|)i auk • rahnfri|) • |)au • litu • btyi • bro • kt'a/-a • auk • s[ta]in • ra[ i>a • iftir ihulbiarn • sun sin • 
5 10 15 20 25 80 35 40 45 50 55 60 65 

Översä t tn ing : Slode och Ragnfrid de läto båda göra bro och resa sten efter Igu lb jörn , 

sin son. 
Samma föräldrar hava över denne sin son rest Sö. 2 Axala. 
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142. Kalkbron, Läs t r inge sn, Rönö hd. 

PL 65. PL 12: B. 811. 

L i t t e r a t u r : B. 811; L. 859; Ransakn. 1667—84. 

Runs t enen befinner sig på gränsen mel lan Lästr inge, Bäl inge och Tys tbe rga socknar, 

mellan t o rpe t L å n g m y r a n (Myrns) i Bäl inge unde r Måstena och Joak imsda l i Läs t r inge 

u n d e r Gärdesta , som l igga den närmast , på mark, som t i l lhör to rpe t Nysäter i Läst r inge 

u n d e r Gärdesta. Vid mi t t besök 1899 låg den men restes 1903 och s tår 20 steg söder 

om vägen, väster om en bäck och invid gärdesgården till en hage , som hör ti l l Gamla 

Ut te rö i Tys tbe rga sn. 
Ämnet är gråsten, höjden vid högra sidan 1,09 m, största bredden 1,06 m. Stenen är nedtill avsmalnande, 

emedan slingan t. v. är förstörd. Slingans bredd är 7—9 cm. 
1—2 äro två stycken av stavar nedifrån, vilka tillhört [si], eftersom 3—8 äro hbiillïi. Uti 17—22 HJR bru 

saknas övre hälften av 19 R, 20 b samt punkten dem emellan och toppen av 18 i, 21 — 22 ru, liksom ock av 
23—24 ki i 23—27 kiaru. På 28—32 eftÎR borde den avlidnes namn följa, och de tre stavar, som i B. 811 
rinnas t. v. om ormens stjärt, äro troligen återstoder därav. Före 33 finnes där ej spår av ristning, 33 är en 
svag stav, 3 cm nedifrån, varefter dess högra sida är förstörd av en skada, 5 cm. Efter 6 cm finnes 34 en stav 
3 cm nedifrån, som lutar något åt vänster och vars h. sida fortsattes uppåt av skadans bågformiga gräns, som 
av mig uppritats och fotograferats och mynnar in i toppen av 35, som är ett föga djupt i. Både på 34 och 35 
utgår 2 cm nedifrån en fördjupning 2 cm snett uppåt h. något djupare än staven, vilka troligen icke äro 
huggna, fast de skulle kunna vara det, 36 är I, föga djupt. Namnet har kanske alltså varit k\\\ Kœtil. 

På ormens stjärt står 37—41 bruhr och på den å mittytau tecknade ormen 42—44 sin. 

Inskrif ten är föl jande: 

S l ingan : Wllbinrn • ailk • SUain • |)ÏR • bril • * kiaru • eftÏR Innanför ormens s t jär t : m l Ormens 
5 10 15 20 25 30 35 

s t j ä r t : bru|)r Ormen på m i t t y t a n : Sin • 
40 

Förkortningar äro kiaru för giœrdhu, hrujjr för brödhur. 

ö v e r s ä t t n i n g : Sigbjärn och Sven, de g jorde bron efter Kättil sin broder . 

143. R u n t u n a kyrka , Rönö hd. 

PL 66. PI. 11: B. 797. 

L i t t e r a t u r : B. 797; L. 875; Ransakn. 1667—84; J. Peringskiöld, Mon. X, 15; Boije, Sv. fornminnesfören. 
tidskr., V, s. 160. 

I Ransakn . 1 uppgives för 1 6 8 3 : »En runs teen i Kyrkiomuren.» Runs t enen är n u rest 

på R u n t u n a kyrkogård vid östra k y r k o g å r d s m u r e n . 
Ämnet är gråsten, höjden 97 cm, bredden vid foten 83 cm, i toppen 64 cm, slingans bredd 8 —10 cm. 
I namnet 27—32 inklllf finnas fåror, som möjliggöra men icke tvinga till att läsa 27—29 nom. I namnet 

45—49 krist saknas det väntade r i slutet och finnes icke på stenen. Ordet »ande» är ristat nat. 

1 B. 797 »kyrkoblek» härrör från en annan uppgift i Ransakn.: »Uthi Runtuna kyrkiobalk». 
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Inskrif ten är föl jande: 

• ayar : let : kiara : kumbl : ba|)i : eftir? • inkulf : sun : sin : hialbi : krist nat hans 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Översä t tn ing : Öjar lät göra båda minnesmärkena efter Ingulv, sin son. Hjälpe Kris tus 

hans ande! 

144. Broby, Runtuna sn, Rönö hd. 
Pl. 66. 

Ristn ingen befinner sig på en berghäl l öster om stora Nyköpingsvägen på mark , som 

t i l lhör Broby, en u tgå rd ti l l Skarpåker , och berge t är beläget 90 steg söder om den väg, 

som från landsvägen leder till Broby torp . Den upptäcktes 1904. 
Ristningen börjar t. v. 38 cm, t. h. 43 cm från marken och sträcker sig därefter 1,4o m uppåt berget. 

Bredden är nedtill över slingornas korsningspunkt 95 cm, över korsets kärna 98 cm. Slingan är 7—9 cm bred. 
Inskriften börjar utan skiljetecken omedelbart efter ormens platta huvud med J—6 otrukr. vars o har mycket 

långa bistavar och k en dubbel bistav av helt nära jämlöpande linjer, av vilka den yttre dock icke är fortsatt 
ända fram till staven; 4 II är avgjort utan prick. Uti 7—13 ahmuntr är 8 h mycket skadat; i behåll är nedre 
staven till kort nedom bistavarnas utgångspunkt och större "delen av nedre v. bistaven nedifrån samt sträckningen 
av nedre h. bistaven, ehuru bredare än den förmodligen först varit; en antydan finns ock till sträckningen av 
h. övre bistaven, men övre staven är nästan och övre v. bistaven alldeles borta; 11 n har mycket lång bistav. 
I 35—39 Stain finnes av 36 t blott v. bistaven, och till 37 a är avståndet 8 cm. I 42—45 bofa har 43 0 
långa och varandra närstående bistavar som i 1 o. I Sin - snialan hava 51, 54 s oregelbundna former. 

Inskrif ten är följande: 

otrukr • ahmuntr : sihraifr : |iaiR : litu : hakua : stain : at : bofa : fa|wr : sin • snialan • 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Översä t tn ing : Ot rygg , A g m u n d , Sigrev, de läto hugga s tenen efter Bove, sin fader klok. 

145. Eneby, Runtuna sn, Rönö hd. 
Pl. 11: B. 799. 

Litteratur: B. 799; L. 882; Ransakn. 1667—84; Runverser s. 176; O. v. Friesen, Fornvännen 1909, 
s. 78, not. 

I B. 779 angives runs t enens p la ts v a r a : »Eneby Löt», i Ransakn. bes tämmes den nä r 

mare genom u t sagon : »Widh Eneberga bäck el ler Rennel», den har väl alltså funni ts n o r r 

om den bäck, söder om vilken Sö. 148 Innbe rga står . Runs t enen är näml igen n u förlorad. 
Enl. B. 799 har den varit 1,40 m hög, 1,19 m bred vid foten, 95 cm bred i toppen efter översta linjen 

och haft inskrift på båda sidor. Ämnet har varit gråsten. 

Inskrif ten är i B. 797 följande mel lan raka l injer : 

Framsidan: Slingan: : tUSti : austin : (HR : raistu : at : tuka : SnÎR : kiar|)U • at : san : Innanför 
5 10 15 20 25 30 35 40 

toppraden: : fa|)ur : Innanför fot ra den: • snialan - Baksidan: Fotraden: '• tllki • ati Vänstra 
45 50 55 60 

raden: : ruharfan Övre toppraden: : krimulfu : Övre fotraden: : ati : hafan Nedre toppraden : 
65 70 75 80 

MU :ata i : Mittraden: : u|wli 
85 90 95 
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Framsidans inskrif t är lä t t a t t tolka, om baks idans y t t r a r B u g g e , Runverser s. 177 f.: 
»Indskriften paa Stenens anden Side, der med Undtagelse af de to förste Ord er bleven feilagtig forklaret af 
Stephens II, 926, lasser jeg saaledes: : tuki : ati : runarf an : krimulfR : | : ati : hafan || : bu : ata : || : ilhuli Her 
har jeg indsat runarf an for rilharfan efter L., der har laest * som n. Fremdeies krimulfR for -ulfl, og endelig 
l U for I u. 

Phonetisk Omskrivning: Tôki dtti Runnarf, œn Grirnulfn dtti half an by åtta ôÔuli 'Toki eiede Runnarf, 
men Grimulv eiede den halve By ved iEtte-Odel'. Alltsaa Toke eiede den ene Halvdel og Grimulv den anden 
af Byen Runnarv. 

Runnarf Acc. sg. m. Stedsnavn. Stedsnavne på -arfr findes i Msengde paa Gotland, i Dalarne og i Lom 
i Norge; se Fritzner Ordbog under arfr. Enkeltvis ogsaa andensteds, saaledes i Helsingland. 

Stenen findes i Runtuna socken, hvis Navn 1397 skrives Röntuna (Styffe, Skandinavien S. 225). Paa 
Grund af denne Skrivemaade gjengiver jeg efter Forslag af Doc. Brate runarf ikke ved Riinarf, men ved Runnarf. 
Jeg formoder, at Navnet Runnarfr betegner det samme som det senere Runtuna. Ved norske sammensatte 
Stedsnavne findes der Exempler paa, at det sidste Led er blevet ombyttet i Tidens Lob. Folgende Exempel 
skylder jeg Prof. O. Rygh: Apaldtun paa Voss (Matrikel Nr 32) i Bergens Stift, hvilken Gaard allerede 1695 
bar dette Navn, er = Apaldershus i Bjçrgynjar Kalfskinn 72 a, 74 a. 

an, œn Conjunct, 'men, og', äldre Form in, en. 
hafan, hdfan, opstaat af halfan. Se min Bemserkning til |)ufr L. 749. 
ata, udtalt enter dtta (hvilket er en seldre Form) eller etta; hvilket af to, lader sig ikke bestemme. Snarest 

Gen. pl. af œt, JEt; styret af folgende Ord. Flertal er vel brugt for at Udtrykket skal gjaelde baade om Tokes 
och Grimulvs 2Et. Dog er det muligt, at ata skal forstaves som Gen. sg. for ataR, som hena L. 397 for henaR 

uhuli, udtalt oöuli eller odoli, Dat. sg. af Ordet for »Odel», i ÖGL. B. B. 8, 1 opul; som förste Led 
opul- ÖGL., ofiol VGL., MELL., se Rydq. H, 119, VI, 332, M og o i anden Stavelse synes överfört fi a Flertal. 
Jfr med denne Indskrift halfan bü L. 1305 og iR hisi bin haÎRa llhal uk atrfi L. 662 d. e. vel neppe en pes si 
byn pœiRa oöal ok dttarfé men snarare en p • b • pœina 6öal(i) ok at (a)rfi.» 

O. v. F r i e s e n , Fornvännen 1909, s. 78 läser och tolkar inskriften så lunda : :tusti :austin : 
biR : raistu : at : tuka : S U nJR : kiar(3U : at : san : fa|)ur : : snialan : och å andra sidan bör förmodligen läsas: 
: tuki : ati : bu halfan : krimulfu(=r) : iustam (?) : ati : ha<l>fan : uhuli : d. ä. »Toste och Östen, de reste (vården) 
efter Toke, sönerna gjorde sin flinke fader den sista tjänsten. Toke egde halfva byn (d. v. s. Eneby) och Grimulf 
i Ufsta ? (Ufsta är närmaste by till Grinda i Spelviks sn 3/<t fjärdingsväg norr om Eneby) andra hälften på grund 
af odalrätt». 

O. v. Fr iesens tydning äger åtskilliga företräden framför Bugges, och jag antager hans läsning bu halfan 
för ruharfan, vilken förutsätter obetydlig och lätt tänkbar felläsning, vara riktig, finner däremot texträttelsen 
iustam, som O. v. Friesen själv betecknar som tvivelaktig, för 85—90 ill : ata i betänklig, då den är vida 
våldsammare och icke heller tager hänsyn till skiljetecknet. Radernas ordningsföljd hos Bugge synes ock bättre 
överensstämma med framsidans. 

Nedre toppradens högra gränsstreck, som här uppförts som 90 i, fattar Bugge som gränsstreck, möjligen 
ock O. v. Friesen, båda bortse från det följande koloD, som i B. 799 ej heller ser pålitligt ut. Avståndet mel
lan 89 a och 90 i är ock för stort för att 90 i kunnat följa omedelbart efter 89 a, måhända har O. v. Friesen 
antagit, att m i hans ustam stått på detta mellanrum. På grund av avståndet från 89 a synes även mig 90 i 
böra fattas som gränsstreck, och jag skulle tillika vilja ansluta mig till Bugges läsning av 85—86 iu som bu. 
87—89 ata kan då, som Bugge föreslår, vara att uppfatta som œtta(r), men jag håller för troligare, att i ata uhuli 
den gamla lagtermen fsv. aida opal »gammal släktjord» föreligger och att framför 88 t alltså I utelämnats. 

Översä t tn ing : Toste , Osten, de reste (stenen) efter Toke. Sönerna gjorde (vården) efter 

sin käcke fader. Toke ägde halva byn, Gr imulv halva byn (gården) som gammal släktjord. 

A n d r a meningen u tgör verspare t : 

Sy ni it giardhu 
at sin fad hur sniœllan. 
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146. Eneby, Runtuna sn, Rönö hd. 

I Ransakn. 1667—84 finns en teckning av en runsten med slinga utan runor jämte 
uppgiften: »Vthi Eneby Sältingh». Möjligen hava dock runor funnits, ty år 1683 upp
gives: »Widh Eneby är en Runsteen med bokstäfver. Widh Löthen är en Runsteen och 
bookstäfver der på.» Av dessa bör den förra vara ifrågavarande runsten och den senare 
Sö. 145 Enebylöt. 

147. Glåttra, Runtuna sn, Rönö hd. 
PL 11: B. 801. 

Litteratur: B. 801; L. 881; Ransakn. 1667—84. 

Om runstenens plats finnes i Ransakn. dels uppgiften: »En Runsten i Glottraby», dels: 
»På Glåttra gården», som väl innebär, att den funnits på gårdsplanen. 

Enl. B. 801 har runstenen, som nu är förlorad, varit 1,3 5 m. hög, c:a 1 m. bred vid foten. Ämnet har 
säkert varit gråsten. 

I B. 801 är inskriften följande: 
Slingan: : |iuril|)r • skirlauh : raistu Stain: at- Innanför slingan t. h. kaut Fotslingan: 

5 10 15 20 25 30 

fa|)Ur : san : Innanför slingan t. v. : snia lan 
35 40 45 

översättning: Torun och Skärlög reste stenen efter Göt, sin duglige fader. 

148. Innberga, Runtuna sn, Rönö hd. 

PL 67. 

Litteratur: D 8vo 39; S. Boije, Sv. fornminnesfören. tidskr. V, 160 (»blott aftecknad, ej slutbehandlad»). 

Runstenen står på ett gärde nordost om Innberga1 strax söder om den bäck, som 
vid Enebylöt korsar landsvägen från Nyköping till Aspa och på vars norra strand vägen 
till Lövsund går fram ett stycke. Stenen befinner sig alltså sydost om Enebylöt, vilket 
torp ligger närmast den på andra sidan bäcken, och den är lätt att få syn på från lands
vägarna. Ristningen är vänd mot norr. Enl. D 8vo 39 (år 1855) skall den »för några 
år sedan legat öfvertäckt af jord». Ett av Boije avskrivet brev av 16 aug. 1835 från 
lojt. Sch ür er v. Wald he i m meddelar, att den då »nyligen blifvit upprest ur bäcken och 
understödd med tvänne stockar». 

1 Uttalet på platsen, se ock Sv. postortlex.: Inberga; D 8vo 49 skriver: En(e)berga. 
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Ämnet är gråsten. Ristningen är djup och påminner såväl därigenom om Sö. 137 Aspa som genom att 
bistavarna kunna vara svagt huggna, fast staven är djup; även stavlösa runor har den gemensamt med Sö. 
137 Aspa. 

Höjden på stenens mitt är 2,4o m, bredden vid foten 80 cm, vid toppen tangerande nedre slinglinjen 86 
cm, tjockleken 23 cm, slingans bredd 10 cm. 

Från inskriftens början böjer sig slingan till en ormhals nedifrån uppåt stenens mittyta, som synes vara 
knuten, innan den slutar i ett ormhuvud, men denna del av ristningen är så otydlig, att full klarhet ej kan 
vinnas. Nedre slinglinjen under 1—2 hi fortsätter rakt, fastän ormhalsen utgått mellan 2 i och 3 u; övre 
linjen böjer sig nedom 1 |) till en båge. 

Inskriftens första sats är ristad med vanliga runor, som äro fullt tydliga utom bistaven på 47 n i sin. 
I kolon därefter står nedre punkten för långt åt h. Då kolon alltså följer efter 45—47 sin måste det sneda 
kors, som därefter står ristat 3 cm nedifrån, 10 cm uppifrån, vara den första stavlösa runan 48, och då 49 är 
ett något svagt stavlöst a, nästan vågrätt, och 50 stavlöst n, är klart, att 48 måste vara stavlöst h, varigenom 
andra satsens första ord blir han, jfr Sö. 49 Ene, 126 Fagerlöt, 170 Nälberga, 171 Esta, 173 Tystberga. 

Predikatet därtill måste vara 51—53 uas; 51 har formen av stavlöst u men utgår från övre linjen, som 
en fara böjd åt vänster och sedan fortsatt rakt 3 cm. 54—58 antah är förkortad ristning för part. cendadhr, 
som ock förekommer Sö. 346 Ytterjärna. 56 t utgöres av bistaven till T från övre linjen. 59—63 synes 
böra uppfattas som ailStr; 59 stavlöst a, 3 cm långt, 3 cm nedifrån, 8 cm uppifrån, 60 U ser ut som en bi-
stav till K, slutande 5,3 cm nedifrån och nästan bildande fortsättning till 59 a, 61 stavlöst s är en stav 5 cm, 
som börjar 1 cm under linjen, 62 stavlöst t, är ett snett streck, 2 cm långt, 2 cm uppifrån, 8 cm nedifrån och 
63 stavlöst r, "är ett åt h. böjt streck från nedre linjen, påminnande om nedre strecket och mellanstrecket i ÏX. 
Inskriften avslutas med runor av vanlig form 64—69 i kahum, av vilka 64—67 i kah äro fullt tydliga, 68 U 
har tydlig stav, högst otydlig bistav; 69 m finnes nedom slingan med foten utgående från övre slinglinjen. I 
slingan efter' 68 ii finns ock möjligen det i kahum Gardhum felande r tillsatt. 

Inskr i f ten är alltså föl jande: 

Vanliga runor: (jiu|)UlfR : blli : |jaiR : rais|)U : Stain ()ansi • at : farulf : fa|)Ur : Sin : Stavlösa 
5 10 15 20 25 30 ?5 40 45 

runor: han lias anta|) austr Vanliga runor: i ka|)U Utom slingan: m 
50 55 60 65 

översät tning: Tjudulv, Boe, de reste denna sten efter Farulv, sin fader. Han avled 
österut i Gardarike (Ryssland). 

Inskriftens sista sats utgör ett verspar i fornyrdeslag: 

Ran vas œndadh{r) 
0str i Gardhum. 

149. Kungberga, Runtuna sn, Rönö hd. 
PL 67, 68. PL 1 1 : 796 . 

L i t t e r a t u r : B. 796; L. 877. 

Runs tenen s tår rest på en backe nordväst om Kungberga Li l lgård. Här fann B o i j e 

b lo t t den nedre delen, den övre h i t tades et t s tycke där i f rån och lades upp på den nedre . 

Hål i baksidan visa, at t båda s tyckena var i t sammanfogade . 
Ämnet är gråsten, höjden 1,2 o m, det nedre stycket 68 cm, det övre 51 cm, bredden vid foten 53 cm, i 

toppen tangerande slinglinjen 33 cm, tjockleken 25 cm, slingans bredd 8—9 cm. 
Inskriften på nedre stycket är mycket skadad, delvis förstörd. De tre första orden: 1—5 anutr, 6—8 auk, 

äro mycket svaga, av 1, 6 a finnes blott bistaven, men punkten mellan och efter är tydlig. I 9—12 kyla är 
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punkten tydlig i 10 y. På övre stycket är ristningen mycket tydlig men efter 20—22 kia är slingan bortslagen 
både på övre och nedre stycket till nedersta delen av 32 À R i [efti]R och toppen av ku i 33—37 kunnr är 
förstörd av samma skada. 38—40 sun äro högst svaga, 41—43 sin däremot tydliga. Av 44—49 llialbi finnas 
högst svaga spår, av 50—55 kristr något starkare, av 56—58 has så gott som inga spår, varemot 59—61 ant 
är fullt tydligt. Den fullt tydliga inskriften på stenens vänstra sida nedifrån uppåt är ej upptagen i B. 796, 
L. 877. 

Inskriften har varit följande, i det runor, hämtade ur B. 796, sättas inom [ ] . 
Slingan : anutr : auk • kyla • |)au • letu • kia[ra • • bro • efti]R • kunnr • sun • sin. Mellan slingorna 

5 10 15 20 "~ 25 30 35 40 

och korsfoten: hialbi • kristr • has • ant På stenens vänstra sida: ayintr • kiar|ii • bor 
45 50 55 60 65 70 75 

översät tning: Anund och Gylla de läto göra bro efter Gunnar, sin son. Hjälpe Kristus 
hans ande! Öind gjorde bron. ; 

150. Kungberga, Runtuna sn, Rönö hd. 
PL 68. 

Runstensstycket, som utgör övre delen av en runsten, hittades 1897 i samma backe, 
som Sö. 149 är rest, vid letning efter sten till grundläggning och lades jämte denna. 

Ämnet är en blågrå gråstensart, höjden 60 cm, bredden över korsets kärna 46 cm, 
upptill tangerande nedre slinglinjen 46 cm, tjockleken 17 cm, slingans bredd c:a 6 cm. 

Inskriften är: — raistu : Sain : at : flUr — 
5 10 15 

Av 1 r finnes blott stavens fot samt mellanstrecket och nedre bistaven. Efter 13—14 hu kan staven spåras 
av 15, som säkert varit r, i det namnet varit en smsg med pör-. 

översä t tn ing: — reste sten efter Tor(sten?) — 

151. Lövsund, Runtuna sn, Rönö hd. 
Pl. 68, 69. 

Li t tera tur : D8vo 38; Dybeck Runa II, s. 39. 

Om fyndet av runstenen anföres i D 8vo 34 följande: »1846 omlades den väg, som norr ifrån 
löper ofver 'sundet' (det forna Leffsundet eller Löfsundet, nu en sänkning mellan sjön Runviken och Sundbysjön) 
och holmen fram till allmänna Nyköpingsvägen; och vid sökandet efter dertill nödig sten träffades denna Run
sten, 190 alnar (56,3 m) vester om vägen, nedanför den befästade höjd, som är å norra sidan af sundet. En 
gångväg sträcker sig ännu från körvägen vestligt ut efter sundet förbi Runstenens nämnda plats och fram till 
en annan farväg. Stenen var af de 'herrar', som ledde vägarbetet, redan ämnad att användas till vägens fyllande, 
då egarinnan af Löfsund (Enkefru Friherrinnan Zaphira Westring, född Löwen), underrättad om fyndet, lät föra 
honom till gården, der han nu pryder den vackra parken.» Stenen står rest i trädgården bakom man
byggnaden vid kanten av sluttningen ned till sjön. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,30 m, bredden vid foten 60 cm, över korsfotens topp 46 cm, där ovanför är 
stenens h. sida borta. Slingans bredd är 7—9 cm. 

15—23267S. Södermanlands runinskrifter. 
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Stenens inskrift med vanl iga r u n o r s tår i s l ingan samt neders t och överst på kors

foten, på vars mi t t fem kors av kv i s t runor äro a n b r a g t a . Inskrif ten avslutas på s tenens 

högra sida. 
Ordet »reste» har måhända varit ristat 17—21 raisi i det att 20 s kan uppfattas som omvänt s med nedre 

staven förlängd till övre linjen och |) i det åsyftade rais|)i utelämnats. Det följande ordet har varit 22—26 
Stain men blott ai äro fullständiga, av övriga runor finnes blott nedre delen, av ordet »efter», som måste hava 
följt på staitl, utan mellanstående »denna», blott nedre delen ar ÎR. I 51—54 bikn är fotslingans övre linje 
stav till | j . 

Kvistrunorna, som D 8vo 38 alls icke uppmärksammat, äro delvis tvivelaktiga i avseende på kvistarnas an
tal. Utom egen undersökning kan jag stödja mig på en teckning av S. Boije 1882 och egen fotografi av prof. 
0. v. Fr iesens undersökningsresultat 1904, då vi tillsammans besökte Lövsund, vilka forskares avvikande upp
fattningar jag skall meddela vid redogörelsen för kvistrunorna. 

De flesta korsarmarna hava streck på båda sidor, i vilket fall det ligger närmast att antaga var korsarm 
utgöra en kvistruna. Att bedöma kvistrunornas ordningsföljd, lämnar kanske kors V någon ledning, vars nedre 
vänstra arm har 5 streck, alltså runans ordningsnummer, och den övre vänstra t. h. 2 streck som bör vara 
ättens nummer, runan är alltså: 2 : 5 S. övre högra armen har 1 streck t. h.; på nedre vänstra sågs intet 
men vid undersökning 1917 fann jag en fåra på h. nedre staven, som är 5 cm, åt vänster 1 cm nedifrån men 
för obetydlig att förut uppmärksammas, däremot avgjort ingen åt höger. Kvistrunan är alltså: 1 : 1 t och av st 
jämte de följande vanliga runorna ai bildas ordet stäi »må stå» som utgör allitteration till kantsidans vers Stan : 
iftÏR : SUi[n]. 

I enlighet därmed bör kanske korsens läsning börja med övre vänstra armen, fortgå till nedre vänstra och 
nedre högra samt avslutas med övre högra och denna ordningsföljd skall jag vid kvistrunornas beskrivning och 
numrering begagna, även vid redogörelsen för Boijes och O. v. Friesens läsningar, som måhända icke gilla den
samma. För denna följd talar ock, att ättstrecken enligt Läfflers regel med densamma ofta stå högre än num
merstrecken. 

Kors I 55 är 2 : 3 i, 56 3 : 2 u, 57 2 : 2 n, 58 3 : 2 U. 
Kors II 59 hos Boije avgjort 3 : 2 u, vilket ock jag håller för sannolikast, nedersta ättstrecket är kort 

och antages måhända icke av O. v. Friesen, som alltså skulle läsa 2 : 2 n. 60 2 : 2 n är hos Boije oklar, som 
ock läser 61 3 : 2 u som 2 : 2 n och alls icke tecknar övre högra korsarmen, som ock O. von Friesen lämnat utan 
streck, men i vars topp jag t. v. antagit ett streck, som synes tydligt och som jag vill beteckna som 62 [ l ] : 1 t. 
Möjligen finnes t. h. en svag fåra, lik den på 69 t och på samma plats. Kors III 63 2 : 2 n läser O. von 
Friesen 1 : 2 b , dock med en antydning om möjligheten av ett andra övre ättstreck, som är mycket flackare men 
tyckes finnas; 64 2 : 3 i läses av Boije och O. v. Friesen 2 : 2 n; 65 1:1 t enl. mig, Boije tecknar 2 streck 
på armens h. sida, O. v. Friesen antager intet streck vare sig på denna arm eller den övre högra, som ock 
Boije och jag anse utan streck. Måhända är 65 t 1 : 1, i det strecken sitta på nedre armen t. h. och på övre 
t. h., varemot det på nedre icke är ristat t. v.. Kors IV har på de övre armarna streck på ena sidan, näm
ligen på den vänstra 2 streck t. v., på den högra 2 t. h., vilka väl därför måste läsas tillsammans som 66 till 
2 : 2 n. Den nedre vänstra är 67 1: 2 b, den nedre högra saknar streck. Kors V är, som ovan antagits, 
kanske 68 2 : 6 s, 69 1 : 1 t. 

Kvistrunorna äro alltså enligt mig: I. i U n U II. U n U t III. n i t - IV. Il b V. S t 
enligt Boije I. i U 11 U II. u(?) n III. n «(?)- IV. n b V. S t, enligt O. v. Fr iesen, 
1. i il n II IL n n U III. b n • IV. n b V. S t Om någon av dessa läsningar är riktig, 
kan blott tydningen avgöra. 

Framför kors IV står en punkt som skiljetecken, varigenom kors I—III åtskiljas från IV—V, som troligen 
höra tillsammans med det följande. IV n b måste vara förkortning, som jag antager stå för nœr br&tu »nära 
vägen», jfr L. 749, D. I, 116 Ryda: hir man stanta stain • ner • brautu • och Sö. 34 Tjuvstigen staina • raistu • 
at • bry|)r • sina • brautu • nesta • 

Då hrutaR b/ikn i de inskrifter, där det förekommer: Sö. 90 Lövhulta, 112 Kolunda, 170 Nälberga, avslutar 
inskriften eller dess första sats, torde kvistrunorna även här börja en ny sats i förkortad ristning, som sannolikt 



i 
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ävenledes utgjort ett par verser i fornyrdeslag. Vad dessa verser innehållit, är mig omöjligt att gissa. Då 
strofen på Sö. 34 Tjuvstigen även angiver de avlidnas dödsort, är det möjligt, att detta även här varit angivet 
och att 64—65 it är förkortning för it[apis]. 

Inskriften är följande: 
Slingan: nisbium : Slin : sbars : raisi : stain [: ift]iß : SUÎn : bril|)Ur : Sin : |irutaR : Korsfoten: 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

a) |]ikn b) Kvistrunor: Kors I ilinil II unut III nit- IV lib V St e) vanl. runor: ai: 
55 60 65 70 

Högra sidan: Stan : iftJR : SUi — 
75 80 

Av gen. sbars bör nom. sg. vara Spar, vartill en svag biform Spare ingår i ortsn. Sparasta SRP n. 1497 
(1380) Sparsta, Lid sn, Södermani., båda kortnamn till långnamn sådana som fht. Sparagildis, Sparulf. 

Översättning: Näsbjörn, son till Spar, reste stenen efter Sven, sin broder, en kraftig 
kämpe, ilinil UflUt nit (förkortad ristning för ett verspar i fornyrdeslag). Nära vägen må 
stå stenen efter Sven. 

Med kvistrunorna börjar troligen en halvstrof i fornyrdeslag, vars förkortade ristning 
av de två första verserna icke kan tydas, verserna 3—4 kunna förmodas hava varit: 

Nœr brötu stäi 
stën œftiii Swën. 

152. Membro, Runtuna sn, Rönö hd. 
PL 69. 

I sitt undersökningsprotokoll anför S. Boi je om stenens historia följande: 
»Flerstädes uppgifves att vid Snesta i Spelvik sn i en trumma å infartsvägen skall ligga en runsten. Enligt 

uppgift, som jag först fick af en gubbe vid Nora i Vagnhärad som var från Membro i Runtuna, hade denna 
sten i hans ungdom stått i Membro hage men blifvit för åtskilliga år sedan af Snestas égare, patron Pfeiff ned
lagd i trumman. Under min vistelse på trakten 1882 talade jag vid Snestas n. v. ägare, jägmästare Kindström, 
om saken, han skulle just samma år bygga om trumman och lofvade efterse stenen och uttaga honom. 17/7 83 
återkom jag till Snesta, jägm. K. hade gifvit stenarbetarne order att efterse stenen och upptaga den oskadd, 
men de tyckte stenen vara för stor och satte ett skott i den. Jägm. K. har låtit hopsamla bitarne och föra 
upp till gården och der ligga de nu på ett berg invid vagnshuset. 21/i sammaulades 3 större till den ristade 
sidan jemte 2 hörande till baksidan. Af den ristade sidan fattades flera inne pä stenen med en del af kors-
armen utan runor samt en flisa på högra sidan der den förevigades namn stod, och högra sidans fot.» 

Ämnet är grov gnejs, ojämnt blandad, ytan är ojämn och inskriften delvis svårläst. 
Runstenen utgöres av tre stycken: ett toppstycke upptagande stenens hela bredd, l,os m 
mellan slingornas ändar utefter brottytan, och två fotstycken, i det stenen sprängts itu 
ungefär på mitten, det till vänster l,io m långt, 43 cm brett på mitten, det högra 79 cm 
högt efter slingan, 62 cm brett. Runstenens sammanlagda längd är 2,09 m från toppen 
till v. sidans nedersta del, från toppen till nederst på h. sidan, 1,60 m. Bredden vid 
ristningens nedersta gränslinje 1,20 m, upptill över korsets kärnas översta linje c:a 1 m. 
Slingans bredd är 10—11 cm. 

Första runan antager Boije vara i och har därom antecknat följande: »Vinkelrät mot fårorna i stenen, 
synes å aftrycket och å stenen samt kännes, ej fullt rak.» Det är dock mycket ovisst, om denna oregelbundna 
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fara är ristad; om den antages icke vara det, vinnes ett bekant namn, fsv. Käti, för ett annars obekant. De 
första runorna anser jag därför vara 1—2 ka. Därpå följer ett stycke, varpå intet ses, 11,5 cm på v. fot
stycket och 7,5 cm på toppstycket efter nedre slinglinjen, vilket tomrum kunnat innehålla en runa men icke 
gjort det. 3—4 ti äro klara, fast h. bistaven till 3 t är grund. Kolon följer måhända därefter. Ordet »reste» 
är ristat 5—9 rai[)i, ordet »efter» 20—24 ifitit. Utav den avlidnes namn finnes 5 cm nedifrån av första runan 
25, därpå äro 8V2 cm bibehållna av nedre linjen utan spår av runa och sedan linjen förstörd 6 cm; övre linjen 
är borta från spetsen av 23 t 38 cm. Ett svagt spår synes finnas av namnets sista runa 28, som synes varit 
k, f eller |). I mellanrummet torde två runor fått rum, och Boije säger sig på avtrycket varsna två fördjup
ningar i stavsriktning. Måhända har den avlidnes namn varit 0[la]f med o t5, ty u har 25 icke kunnat vara, 
då bistaven måst synas nedtill. 

Inskriften är följande: 
ka ti : rai|)i : stain pan si if UR : i—f fapu sin 

5 10 15 20 25 30 

Översättning: Kate reste denna sten efter Olov, sin fader. 

153. Skarpåker, Runtuna sn, Rönö hd. 

PL 11: B. 800. 

Li t te ra tur : B. 800; L. 880; Eansakn. 1667—84. 

Om runstenens plats lämnas i Ransahn. upplysningen: »Uthi Skarpåker och Söder-
gården» och i B. 800 »Skarpåkers Tryskel». Runstenen är nu förlorad och har varit ett 
fragment, vars höjd och bredd voro 79 cm. Ämnet har säkert varit gråsten. 

Av inskriften finns i B. 800 endast: 
— ialr : |)aiR : raistu : sa — 

5 10 15 

1—4 -ialr har säkert varit slutet av mansnamnet Ingiald, som ristas inkialr Sö. 69 Valla, ikialr Sö. 202 
Ö. Selö, och på grnnd av pl. haiR : raistu måste hava föregåtts av ett annat mansnamn. 15 —16 sa- är ordet 
»sten», vars t även annars finnes utelämnat, t. ex. Sö. 150 Kungberga, Sö. 196 Kolsundet, Sö. 210 Nybble Ö. 
Selö, Sö. 290 Ö. Bröta. 

Översättning: N. N. och Ingiald de reste stenen (efter N. N. sin fader ?). 

154. Skarpåker, Runtuna sn, Rönö hd. 
Pl. 70. 

Li t tera tur : O. v. Friesen, Förhandl. vid Svenska filolog- och historikermötet i Göteborg 1912, s. 28 och 
Runorna i Sverige, Upps. 1915, s. 15. 

Runstenen är av gråsten, fotstycket är bortkilat. Nuvarande längden är 1,90 m; 
bredden vid foten 1,18 m, tangerande övre slingan i toppen 52 cm. Slingans bredd är 
10—12 cm. 

Inskriftens första större del är vanliga runor, därpå följer ett antal stavlösa runor, 
varpå inskriften avslutas med vanliga runor och en sista stavlös. 
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I namnet lybbilirn finnes en skada t. v. om toppen, som skulle hava förstört v. bistaven, om första runan 
varit t. 

Efter 35—37 sin : följa stavlösa runor. 38—46 iarbsalri äro fullt tydliga; 42 S är ett streck 4,5 cm 
uppifrån. Därpå följer en stav, som slutar knappa 2 cm uppifrån, på mitten är 2 cm från en cementfog, upp
till och nedtill invid brottet, vilken O. v. Friesen säkert med rätta uppfattar som 47 f, spetsen synes vara 
vidgad till en knapp. På andra sidan om fogen finnes 48, en otydlig fåra med form av stavlöst n, som slutar 
2,5 cm uppifrån och därför svårligen kan hava haft förbindelse med 47 f. 49—50 äro tydliga stavlösa au. 
Därpå följer 51, ett 7 cm långt streck uppifrån, som alltså är 2,5 cm längre än 42 s, på fotografien 1,5 mm 
längre och som O. v. Friesen därför uppfattar som k. Något tvärstreck i nedre ändan, som eljest på stavlöst k, 
finnes emellertid icke, men 2,5 cm av spetsen tyckes vara triangelformig; eljest s. Efter 52 stavlöst u följer 53 
en stavlös runa 1 cm från nedre linjen, på fotografien 2 mm, som O. v. Friesen uppfattar som b, möjligen finnes 
även 1 cm av en dylik 3,5 cm ovan den förra; varomicke a. 54—57 äro vanliga runor himi men 54 h är 
skadad och av 55 i finnes blott toppen, av 56 m saknas staven nedom bistavarnas utgångspunkt. Inskriften 
slutar med 58 ett stavlöst n. 

Inskr i f ten är al l tså föl jande: 

kunar : rais|)i : stain : |)ansi : at ly|ibiurn : sun : sin : Stavlösa runor: iarfesalr ifna uk(s?) ub(a?) 
5 10 15 20 25 30 35 4.0 45 50 

Vanliga runor: himi Stavlös runa: n 
55 

Namnet ly[)biurn förekommer icke annars men jfr fsv. Lydhfast, Ludholf, fvn. LjåÖölfr. 
O. v. Friesen läser runorna 38—58: iarf) sal rifna lik ubhimin, tyder detta: »jorden skall remna och him-

melen därovan» och säger orden omedelbart erinra om Voluspas bekanta: 
»Stenbergen brista 

och himmelen renman1 

Skeppet på stenens mellanparti, på vilket ett kors är inkomponerat som mast och segel, anser O. v. Friesen 
vara dödsskeppet, som skall föra Gunnar till en bättre värld, som består, när »himmel och jord förgå». 

Denna skarpsinniga tydning, som prof. O. v. Friesen i brev förklarat sig vidhålla och anse iar|) hava ut
talats som fsv. iorp, är i och för sig synnerligen tilltalande, den utgör ett regelbundat verspar i fornyrdeslag, som 
kunde vara hämtat ur en fornsvensk domedagssång och antyda, vad som en gång väntade den avlidne kristne, 
med underförstådd förhoppning, att denne avlidne icke behövde rädas för domen. Mot tydningen kan den an
märkningen göras, att fsv. iorp aldrig annat än som första led i sammansättning har biformen *iarp, som måste 
förklaras som en analogibildning till en förutsatt gen. iarpar, lik fvn. iardar, för sal väntas *skal, att 53 be
tyder b är tvivelaktigt och slutligen är en dylik avslutning utan motstycke i runinskrifter. Då inskriftens an
ordning är densamma som Sö. 148, Innberga, väntar man fastmer som där en uppgift om den avlidnes öde. 

Som första led i smsg, förekommer däremot i fsv. formen iarp-, t. ex. iarphus, iarpbrehka (A. Kock 
Umlaut und Brechung s. 297), möjligen bildar därför iarbsalr en smsg. såsom fvn. fold-salr »jordsal», en 
skaldeomskrivning för »himmel», eller grund-salr för »jorden»; jfr omskrivningen för »himmel» i Sn. Ed. bl. a. 
hüs jaröar, salr fjälla. Tänkbart vore då, att ifna vore gen. pl. hifna av himin, jfr dat. sg. hifni Sö. 136 
Aspa, och förtydligande bestämning till iarpsalr »himmel». Himmelen vore alltså betecknad genom två beteck
ningar, förmodligen i något olika betydelse, men även denna avslutning är utan motstycke i runinskrifter, och 
det är svårt att inse dess sammanhang med den enkla föregående inskriften, om detta icke skulle vara en för
hoppning om salighet för den avlidne sonen. Även iardhsalr hifna 

ok upphimin bildar ett verspar i fornyrdeslag som måste 

1 Vsp 52, 5—8. Griötbjorg gnata, 
en gifr hrata; 
TroÖa halir helveg, 
en himinn klofnar. 
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vara citat ur en dikt, då det är så fristående från inskriften. Vilken tydning är riktig, måste jag dock lärana 
därhän. 

Översättning: Gunnar reste denna sten efter Lydbjörn, sin son. Jord skall remna och 
himmeln däröver (O. v. Friesen) e. Himlarnes jordsal och himlen däruppe (Brate). 

155. Söderby, Runtuna sn, Rönö hd. 
Pl. 11: B. 802. 

Lit tera tur : B. 802; L. 878; Ransakn. 1667—84; Peringskiöld, Notae in Vitam Theodorici s. 498; Lilje
gren, Runlära s. 110; D 8vo I, s. 40; Runverser s. 175. 

I Eansakn. angives »Söderby Hage» vara runstenens plats och B. 802 visar runstenen, 
som nu är förkommen, stående invid trenne skeppssättningar. 

Enligt måtten i B. 802 har stenen varit 1,35 m hög, 1,03 m bred vid foten. Ämnet har säkerligen varit gråsten. 
Högra slingan var till största delen förstörd, blott en del av dess slut bevarad. In

skriften var enl. B. 802: 
Slingan: bryniulfr Skill-auk anuntrrai rill ui|w Innanför begynnelseslingan: —ehs 

5 10 15 20 25 30 35 

snialiR : trikiaR -
40 45 

Om tydningen yt t rar B u g g e , Runverser s. 175 f. följande: »For skiu formoder jeg askel. 
Peringskiöld har skarpsindig och tiltalende udfyldt det manglende saaledes: rai[$f)U Stain at bruhur sina onar 
uar fa]rin uibu [um alfur heims]ens. Han sammenligner bl. a. i L. 141 onar uar|) tau|)r i girkium. I Ud-
fyldningen bürde det heller have hedt bruhr, lias eller uar og alfUR. Jeg forstaar ikke Formen uihu, for hvilken 
man skuldc have ventet ui|)a. Peringskiölds Lassning ens (ikke -ehs) antager jeg for rigtig og Utfyldningen 
[heims]ens for sandsynlig. Vi har vistnok i denne Indskrift Brudstykker af Vers, men disse lade sig ikke med 
sikkerhed udfylde.» 

Bugges förmodan, att skill varit askel synes riktig, vilket däremot Peringskiölds utfyllning ej i sin hel
het kan vara, då den saknar motstycke. Att rin skall fullständigas till [fa]rin, är sannolikt, jfr han uart : farin : 
mi|) : ikuari Sö. 107 Balsta; ui|) är då prep. vidh som brukas i samma betydelse som mœdh för att angiva följe, 
t. ex. isl. for M. ok G. vid honum Hkr., och u är början på den hövdings namn, som han åtföljde, till även
tyrs ulaifr Olev Sö. 163 Rycksta. Att det slutande snialJR : trikiaR är utsagt ora sönerna, synes otvivelaktigt, 
men dessa böra i det föregående hava sammanfattats, t. ex. genom ordet synir, som allitterar med snialiR och 
bestämmes av hs »hans»; versen kan hava varit: gœrdliu syniR hans A 3, så att 33 e framför vilken spår av 
runor äro tecknade, är fel för A R. I avseende på uttrycket gœrdliu synin jfr Sö. 145 Enebylöt. 

Översättning: Brynjulv, Askil(?) och Anund reste [denna sten efter N. N., sin fader. 
Han var fa]ren med 0[lev. Gjorde hans söner vården], dugliga kämpar. 

156. Söderby, Runtuna sn, Rönö hd. 

I ett brev till R. Dybeck från H. Am in son, Strängnäs d. 6 okt. 1862 (i R. Dybecks 
1878 inlösta samling i V. H. A. A.) omtalas, att Södermanlands fornminn.-förenings om
bud i Runtuna anmält, vilka runstenar där saknas, bl. a. Sö. 155 Söderby, varpå fort-
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sättes: »I en gärdesbacke vid sistnämnda ställes gård anträffades blott en bit af en run
sten, liggande i ett stenröse. Biten var 1 fot (29 cm) på ena sidan, och IV2 (43 cm) 
på den andra, ungefär af detta utseende: (teckning). 

Inskriften: : kaiRlia— utgör början av personnamnet Gervat. 

157. Ärsta, Runtuna sn, Rönö hd. 
PI. IL: B. 798. 

Li t teratur : B. 798; L. 879. 

Runstenen, som nu är förlorad, stod enl. B. 798 vid Ärsta bro, var 2,03 m hög, 
87 cm bred vid foten, 67 cm i toppen tangerande övre slinglinjen. Ämnet har varit 
gråsten. 

Inskriften är i B. 798 följande: 
Huvudslingan: u|)UI1 : Ht : rasa : Stain : at gu|}i — boatlta : ko|)an : kära Innanför slingan 

5 10 15 20 25 30 35 

t. v.: auk : stainbroj) at boanti sin 
40 45 50 55 60 

1—4 u|)lin måste Tara kvinnonamn 0dhun. Den avlidnes namn har börjat med kll|)- Gudh-, av teckningen 
i B. 798 förefaller som 22 ägde en skugga av bistav till U och en stav vore ytterligare antydd. Utrymmet 
mellan 22 i och 23—29 boanta tyckes tillräckligt för 5 runor och kolon, men så många behöva ju ej hava 
funnits. Så kort som ack. kllhui kan namnet dock knappt hava varit, om ej med öknamn; kuhhiorn skulle vara 
ett namn av mera passande längd. 34—37 kära måste vara inf. »göra», som felaktigt blivit ristat före 38—40 
auk. 49 [} är förkortning för |)[isa] »denna», boanti fel för boanta. 

översät tning: Ödun lät resa stenen efter Gudbjörn (?), en bonde god, och göra denna 
stenbro efter sin make. 

158. Österberga, Runtuna sn, Rönö hd. 

Pl. 1 1 : B. 803. 

Li t tera tur : B. 803; L. 876; Ransakn. 1667—84; Stephens, ONRM II, 776 (underrättelse om forskning 
efter stenen). 

Runstenen, som nu är förlorad, säges i Ransakn. finnas »i Österbärga Hage». Enl. 
B. 803 var den 1,59 m hög, 95 cm bred vid foten. Ämnet var säkerligen gråsten. På 
mittytan mellan runslingans ormar är ett fartyg med segel tecknat. 

Runskriften var enl. B. 803 följande: 
Slingan: baki : fulktiii — kiR • rais|isi : stin : |ian : si : at : fa|iur : sin : F a n g e t s segel: kitilhaf|ja 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Binderuna som mast i fartyget: |iroan Rlina Till h. därom: llit 
55 60 

Teckningen är åtskilligt bristfällig. Det andra namnet har uppenbarligen varit Folk-kœtil, måhända fel-
ristat fulktitil, och 13—15 har varit hiR »de», varpå raison har måst följa som pred.; måhända är därför högra 
strecket i 21 s och 22 att uppfatta som ornament och v. hälften av 21 att läsa som u. 
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Runristarens namn proan motsvarar fvn. pråenn, vars a alltså haft nasalering, som förmodligen inträtt i 
den synkoperade dat. och överförts på nom. sing., som borde heta *previn, se Noreen, Altisl. u. anorw. Gr.5, 
§ 157, 227, anm. 4, 491, anm. 4. 

I Rlina står R för r. 60—62 uit, vars il icke passar till prêt, rest, rlsti av rista, utgör kanske förkortning 
för *vrët av fsv. *vrlta, isl. rita, jfr urnord. warait, Järsberg. 

Översä t tn ing : Banke, Folkkät t i l , de reste denna sten efter sin fader Kät te lhavde. T r a e n 

skrev r u n o r n a . 

159. Österberga, Runtuna sn, Rönö hd. 

Pl. 70. 

L i t t e r a t u r : Dybeck, Runa, fol. I, s. 47, teckn. pl. 11, fig. 9; Bidr. t. Söderm. äldre kulturhistoria I, 1, s. 5. 

Runs t enen anträffades hös ten 1863 i j o rden på samma ställe, dä r den 1864 restes, 

näml igen på Österberga gärde söder om landsvägen mel lan Skarpâker och A r s t a , e t t 

s tycke väster om b ron över den bäck, som korsar landsvägen ungefär mi t t emellan dessa 

stäl len. 
Ämnet är röd granit. Höjden är 2,50 m, bredden vid foten 88 cm, i toppen över korsets översta linje 

80 cm. Slingans bredd 10—12 cm. 

S. Boijes protokoll över hans unde r sökn ing av r i s tn ingen 1883 har vari t mig t i l lgäng

l igt vid r i s tn ingens under sökn ing och behand l ing . 
Inskriften börjar nedtill t. v. med ett skiljetecken av tre punkter, Boijes foto visar kolon. Inskriften är 

tydligt ristad och väl bibehållen. Många runor börja under övre slinglinjen och somliga nå ej ned till nedre linjen. 
Namnet aluir är fullt tydligt. I fa|)ur ser f ut som k med en mycket långsträckt prick, enär övre bistaven 
ej mynnar in i staven. 

Efter 4 6 — 4 8 sin ' följer et t antal stavlösa runor , varpå s l ingan avslutas med vanl iga 

runor . Mellan sl ingan och s tenens kan t stå e t t s tor t an ta l vanliga r u n o r med spetsen 

inå t s tenen . 
Den första stavlösa runan är 49 x, ett snett kors omedelbart efter sin : . Då 50—51 äro stavlösa an, 

2 cm och 2,5 cm, måste 49 vara h, i det sålunda ordet han uppstår, som ock eljest börjar utsagon om den 
avlidne, se Sö. 126 Fagerlöt, Sö. 171 Esta, Sö. 136 Aspa, Sö. 165 Grinda. 52 är stavlöst I, ett streck 6 cm 
snett uppifrån. 53 är stavlöst a 2 cm men mycket mera lutande än 50. 

54 är i, men som det synes, med en 2 cm lång kvist på h. sidan, 3 cm uppifrån, 7,5 cm nedifrån, denna 
kvist har Boije icke upptagit i sitt protokoll men antytt på foto. 55—56 äro två streck 2,5 cm lodrätt ned 
från övre slinglinjen. Mitt under 56 finnes i slingans mitt enligt Boijes riktiga iakttagelse en stjärna lik bistavar 
till # och med lika långa stycken stav; Boije yttrar: »mitten 3 säkra uppåt, nedåt två säkra; emellan dem en 
fördjupning, som dock ej kännes». Denna stjärna synes vara ett oregelbundet stavlöst h. 57—58 ser ut som 
korta bistavar till T1, vardera 2 cm, vilka Boije fattar som två runor, stavlösa t, I, de utgöra dock säkerligen 
stavlöst t. 59 är en bistav till r mitt i raden och mitt därunder en stav 4 cm nedifrån, som alltså är 60 kort-
kvisttypens R. 61 är en åt vänster öppen vinkel mitt i raden och mitt därunder 62 R, en stav 4 cm nedifrån. 
63—64 äro två stavlösa t, två streck 2 cm snett nedåt vänster från övre linjen, 65 är stavlöst |), ett lodrätt streck 
5 cm mitt i slingan. 66—67 äro två stavlösa t, två streck 3 cm snett nedåt från övre linjen. 68 är U av vanlig 
form, staven är synlig 8 cm uppifrån, osynlig på de nedersta 2,5 cm, bistaven är tydlig 6 cm uppifrån, 2 cm ned
ifrån, men sammanhanget mellan dessa delar är ej säkert. Möjligen är därför nedre stycket avsett vara en runa 69, 
då bredvid detsamma ett likadant streck finns som här betecknas med 71, enär 70 är ett lutande stavlöst a 
alldeles invid bistaven till 68 u. 72 är i, som följes av samma figur som 57—58, vilka alltså skola betecknas 
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som 73—74 stavlösa t, I. Därpå avslutas raden med de vanliga runorna 75—78 leki. Boije menar, att 76 e 
knappast har punkt på mitten. 

Det konstfulla drakhuvudet före inskriftens början och ormstjärten efter 73—76 leki, 
som båda finnas hos Dybeck och Boije, saknas på min foto, emedan jag blott kunnat 
urskilja vissa delar därav. 

Inskriften nedifrån uppåt utom slingan är särskilt i början mycket otydlig. 79 bar jag fattat som r, Boije 
tyckes här först läsa två stavar framför och därpå 79 såsom ÎR. 80 har jag läst som A o, dock med svag nedre 
bistav, Boije som T t, dock anmärkande, att första bistavcn ej är fullt sammanhängande med den sista. 81 r 
uppfattas ock så av Boije. 82 är både hos Boije och mig i med något krokig stav och följes av 83 k, som 
Boije läser f, och 84 R med lång stav och korta bistavar. Möjligen finnes därefter en punkt som skiljetecken, 
som saknas hos Boije. 85 torde vara k, möjligen g, ehuru övre staven är skild från den nedre och icke räcker 
högre upp än den grop, som förmodades kunna vara prick. Boije läser ock k. 86 U, 87 m äro klara, 88 
fattas även av Boije som y med tydlig prick. 89 t synes klar, men uppfattas av Boije som Å R . 90 kan 
vara u såsom Boije läser, men också r. 91 synes vara ett b, vars bistavar icke gå in till stavens mitt; Boije 
har två stavar förbundna av ett streck vid mitten. 92 är i med kort stav; Boije tyckes läsa f t. 93 är även 
hos Boije u. Möjligen finnes därefter en punkt som skiljetecken. Boije har därefter en trasslig figur, vars 
högra del liknar Y, och själv har jag antecknat en något sned stav, men alltsammans torde vara skador. 94 är 
även hos Boije k, 95 u, 96 n, 97 h I, men kunde möjligen vara T t, 98 a, 99 i, 100 f, varpå Boije troligen 
med rätta läser 101 R; mig syntes den som ett något otydligt "T t. Troligen är ock Boijes läsning av slutet 
riktig, nämligen 102 —111 hiukll runaR. Själv har jag föga kunnat urskilja därav, förmodat 102 vara i, 103 r 
och där ovanför möjligen frenta. 

Den med vanliga r u n o r r i s tade första delen av inskriften ä r föl jande: 

: ikialtr : ak : aluÎR : rais(lU : Stain : |)ansi : at : [jurbiurn '• fa|)lir : sin : Stavlösa runor hava i 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

det föregående antagits vara följande: han la i S S t I r i t ?̂R 11 |l 11 U R a R i t I. Därpå van-
50 55 60 65 70 

liga runor: leki. Utom slingan: rorikR • kumytr biu • kunlaifR hiuku runaR 
75 80 85 90 95 100 105 110 

Det är givet, att ovanstående återgivande av de stavlösa runorna blott till en ringa del är riktig, ty efter 
54 i förekomma bland dem många företeelser, som annars icke äro bekauta och kanske icke äro stavlösa runor. 
49—54 han la i torde betyda »han låg i», varpå följt ett av i styrt subst. t. ex. med betydelsen »viking» och 
till äventyrs ytterligare en rumsbestämning, varpå satsen avslutats med tidsbestämningen leki »länge». Jfr B. 269, 
L. 324, D. I, 10 Tibble la : han uti : fiaiï : lihi : frakis »han låg ute fjärran i Frögers här». Verbet liggia brukas 
i bet. »holde sig i Ro paa et Sted, sserligen om dem, som fserdes til Sos», och passar därför till adv. »länge», 
uttryckande, att Torbjörn var länge i härnad. Jfr fvn. liggia i hernaÖi och Sö. 173 Tystberga, varmed ock den 
likheten finnes, att framför leki »länge» kunna 68—74 tolkas som uamt, i det 69 är foten av 68 u och 73—74 
sammanfattas till stavlöst t. 

Inskriften utom slingan anger dem, som huggit eller väl rättare låtit hugga runorna, och upplöser sig ju 
rätt väl till kända namn under antagande av lindriga felläsningar i det iakttagna. 79—84 är namnet Rörik, 
måhända ristat [h]rorikr 1. [h]i*0RikR, jfr Sö. 47 Vålsta och Ög. 153 Styrstad. 85—90 bör vara Gudmund med 
utelämnat h eller tecknad assimilation såsom i fsv. Gummund. 91—93 torde vara Boe, 94—101 Gunnlev. 

Översättning: Ingiald och Alver reste denna sten efter Torbjörn, sin fader. Han Låg . . . 
länge. Rörik, Gudmund, Boe, Gunnlev höggo runorna. 

16—232678. Södermanlands runinskrifter. 
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160. R å b y ky rka , Rönö hd. 

PL 71. 
Lit tera tur : L. 892. 

Ur äldre anteckningar meddelar S. Boi je af G e n n ä s , att runstenen år 1810 vid kyr
kans reparation uthöggs ur Råby kyrkovägg och lades jämte Sö. 161 invid kyrkogårds
muren för att begagnas till trappsteg för menigheten men sedermera uppställdes i parken 
vid Täckhainmar på en gravkulle i lövbacken 110 steg nnv. om Rycksta-stenen, 90 steg 
v. om infartsvägen till Täckhammar. 

Ämnet är röd sandsten, höjden l,io m, bredden vid foten 36 cm, i toppen vid korsets spets 35 cm, tjock
leken 17 cm. Runstenen är jämnt huggen med raka kanter och synes, om någon, förtjäna namnet runstod. 
Troligen, har vänstra kanten huggits rak i senare tid. 

Huvuddelen av inskriften är inhuggen på korsets armar, som äro c:a 9 cm breda; 
början står på korsets fot och övre arm, fortsättningen på den vänstra och högra armen. 

Övre punkten i kolon efter 23—24 at utgör tillika toppen i 39 u. Därpå följer på korsets högra arm den 
avlidnes namn 25—29 kar|)i. Troligen har namnet varit skar|]i, som på Sö. 162 Råby, och det begynnande S 
blivit borthugget för stenens användning till trappsteg. Därför talar, att de tre sista runorna i oklati äro blott 
4,5 cm långa, medan 34—36 ar|) äro 9 cm, och att staven på 33 u är blott 5 cm, tyder på, att även högra 
kanten avhuggits. Bistaven på 28 h sträcker sig åt höger intill övre pricken i kolon efter 13—17 Stain. 29 i 
uti kar|)i är fullt klar och har aldrig haft någon bistav; L. 892 har oriktigt kari. Om namnet se vidare 
Sö. 162 Råby. 

Efter högra korsarmens : han fortsätter inskriften runt stenens topp med uar|) : tau|)r : oklati, icke onklati, 
som L. 892 har, och avslutas under högra korsarmen med i libj, ristat nedifrån uppåt. I oklati är ett stycke 
borta ur stenen och därmed nedre hälften av staven i a och hela staven i t. 

Inskriften är följande: 
Korsets fot och övre arm: '- aybirn '• rais|)i '• Staitl : |)ansi ' at : Korsets vänstra och högra 

5 10 15 20 

arm: karpi : han Toppen: uar|) * tailpr : oklati Under högra korsarmen nedifrån uppåt: i li|)i 
25 30 35 40 45 50 

Översättning: Öbärn reste denna sten efter Skärder. Han blev död i England i t ing-
mannalidet. . 

161. R å b y kyrka , Rönö hd. 

Pl. 71. 
Lit tera tur : L. 893. 

Rörande fyndet av stenen se Sö. 160 Råby. Runstenen är nu rest vid Täckhammar 
i samma lövbacke på en liten kulle 26 steg nnv. om denna. 

Ämnet är rödaktig gnejs, höjden 95 cm, bredden vid foten 36 cm, i toppen 34 cm, slingans bredd 8 cm. 
Ristningen börjar nedtill t. v. med en böjning av nedre slinglinjen åt stenens kant, som är avknackad till 

t i risti. Utefter denna slinglinje står nedre delen av fyra stavar, som tillhört ristarens namn. 5 antager L. 893 
vara s, en fåra utgår från den bevarade stavens spets, som kan vara mellanstrecket i s, men Boije anmärker, 
att strecket utgår nedom stavstumpens spets och är smalt och ojämnt. Vilka runor 1—5 varit, kan alltså icke 
bestämmas. Av kolon därefter finns blott nedre punkten. I 6—10 risti är toppen av 6—8 ris borta och i 
21—27 burubiir finnes av 26—27 ur blott nedersta delen. 
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Inskriften är följande: 

Slingan: i i i ii '• risti : stin : at : |)Uri : burliar Mellan v. och h. slingan : sin : Sturman • ku|)an 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Ristningen 31—37 sturman hör till fsv. styreman »som har ledningen av ett fartyg, skeppsförare», fvn. 
styrimaÔr, och ristas annars oftast med första leden slutande på vokal (sturima|)r L. 220, sturn mapr L. 101, 
Sturimons L. 292) med undantag av den svårlästa Sö. 72 Kesäter. 

Översättning: N. N. reste stenen efter Torer, sin broder, skeppsförare god. 

162. Råby kyrka, Rönö hd. 
Pl. 72. 

Li t te ra tur : L. 894. 

Stenens fyndhistoria är densamma som av Sö. 160 Råby och där anförd. Runstenen 
är rest vid Täckhammar i samma lövbacke som de andra på en gravkulle 39 steg norr 
om de föreg. närmast byggnaderna. 

ümnet är röd gnejs, höjden 95 cm, bredden vid foten 28 cm, i toppen 18 cm, slingans bredd 12 cm. 
Stenens högra sida är slät och rak, den vänstra har två djupa inskärningar i kanten, vilka funnits, då rist
ningen höggs. 

I 8—15 sikmutltr ser 12 u nästan ut som r, 14—15 tr utgöra en binderuna. Av kolon framför 26—27 al 
finns övre pricken fullt tydlig. Det sista namnet är 28—33 skarpi, jfr kar|)i Sö. 160 Råby; av 33 i finns blott 
nedre hälften och vad som finnes i behåll hindrar alls icke att antaga i. 

Inskriften är följande: 

Slingan: kunlifif: sikmuntr hiaku sta Till vänster om slingan: in : at : skar|)i 
5 10 15 20 25 30 

Av namnet Skardhe förekommer annars blott svagt böjda former (nom. skarp! Ög. 176, L. 721, ack. skarpa 
Sö. 131 Lundby, D. I, 187 Sällinge, Uppl.), men Sö. 160 och 162 Råby fordra antagandet av mask. ia-stam, 
alltså SkœrdhiR. 

Översättning: Gunnlev, Sigmund höggo stenen efter Skärder. 

163. Rycksta, Råby sn, Rönö lid. 
Pl. 72. Pl. 13 : B. 821. 

Li t te ra tur : B. 821; L. 883; Ransakn. 1667—84; J. Peringskiöld, Mon. X: 21; Vita Theoderici Illu-
strata p. 469; Stephens ONRM II, 773; Runverser s. 178. 

I Ransakn. 1667—84 uppgives: »Uthi Snesta gäärde ståår och en»; Snesta är byn 
mellan Rycksta och landsvägen; P e r i n g s k i ö l d har träsnitt med påskrift: »I Ryk sta giärdz-
dike»; i brev från K. U. E k s t r ö m till J . H. Schroder 22 sept. 1820 säges stenen vara 
»djupt i jorden liggande, illa medfaren, emedan den ligger tätt invid en väg»; G. S t e p h e n s 
ONRM IT, 773 meddelar en ritning av A. Waet te r år 1857 och att stenen till omkring 
1830 ännu fanns på sin gamla hög nära Rycksta och att en liten stig ledde förbi den till 
Ekeby men att den då flyttades till allén intill Täckhammar i Barbo sn, och restes i en 
lövbacke, 14 steg väster om infartsvägen från landsvägen. 
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Ämnet är grå gnejs, höjden 1,22 m, bredden vid foten 1 m, i toppen tangerande övre slinglinjen 88 cm, 
slingans bredd 10 cm. 

Ristningen är i det hela väl bibehållen. I pTURlkr har 3 u krökt stav men lodrätt bistav. I 29—34 
traHa äro tra och 34 a klara, 32—33 ki som B. 821 och Waetter läsa it, svårlästa. I 32 k är staven klar 
men 4 cm uppifrån, 6 cm nedifrån finnes en avsats, varigenom högra sidan av staven blivit förstörd, och vinkel
rätt från denna en avsats över följande runa 33 i och bistaven på 34 + a. T. h. om toppen av k är stenens 
yta litet nedsänkt i form av en triangel, som förefaller att vara bistav till k, enär dess högra sida äger en 
fåra. Det lilla utrymme, som avsatsen lämnat, har gjort, att bistaven till 32 k blivit för liten. På stavens 
vänstra sida finnes ingen bistav. 33 i är en stav utan bistav. 1,5 cm t. h. om stavens topp utgår visserligen 
en fåra snett nedåt, som i B. 821 fattas som bistav till T t, men är så smal och kantig, att den mycket väl 
kan vara naturlig; på vänstra sidan av staven finnes intet spår, som kunde tagas för v. bistav till "F. Ordet 
har alltså sannolikt varit trakia. Det följande ordet är for, icke uar som i B. 821; 35 f är mycket otydligt, 
nedre staven är klar och övre bistaven tämligen tydlig, bistavarna torde ha varit korta som på 42 och 57 f; 
i 36 4s 0 är övre bistaven synlig blott t. v. 8 och 19 s äro vänderunor. 

Inskriften fortsattes på framsidans vänstra kant med namnet ulaifr, i vars a övre staven utgår från h. bi-
stavens spets, även Boije uppfattar runan sålunda; en avsats t. h. om runan har möjligen orsakat det oriktiga 
r i B. 821 för 40 a. 

Inskr i f ten ä r följande: 

ImiRikr : stain : at : suni : sina : sniala : trakia • for : ulaifr : i : krikium : uli : sifti : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Namnet hruRJkr återgiver Bugge, Runverser s. 179 med pryrikr och hänvisar till sin behandling av nam
net i Ark, f. nord. fil. II, 247 f., där han s. 249 antager, att första leden är en substantivstam pryd- av *prüdi-, 
som kan jämföras med ags. pry du »makt, kraft», som första led pryd-, varmed den fvn. ordstammen prilÖ-
»styrka» i flera ord, som stå i förbindelse med Tor, är nära besläktad. Därvid förklaras emellertid icke av 
Bugge förekomsten av R för väntat r, som bör sammanställas med hrilRÎkR Ög. 153 Styrestad, [ry]RlkR, gen. 
ryR : iks Sö. 47 Vålstad och första ledens slutande r i hiuhreihr Ög. 93 Haddestad, på vilket senare ställe jag 
förklarat detta R som slutljud i första leden, som varit en ursprunglig os-stam, Ordet »reste» har av ristaren 
utelämnats framför stain, 52 — 54 uli måste stå för gulli, som bildar allitteration med krikium Grikkium, och 
55—59 sifti för skifti. Då i krikium står i dat. plur., kan det blott bestämma sifti, icke för, som skulle 
fordra ack. plur. 

Inskrif ten u tgö r en egendomlig b landn ing av prosa och vers eller, om m a n så vill, 

prosa med a l l i t te ra t ioner : Verspar ä r o : 

at syni sina och " l Grikkium 

sniœlla drœngia gulli skifti 

men skiljas åt av anmärkningen for ulaifr på prosa. 

Över sä t tn ing : T ry r ik (reste) s tenen efter sina söner, käcka kämpar , for Olev, i Grek

land skiftade han gu ld . J f r Sö. 155 Söderby. 
Båda sönerna lovordas alltså som käcka, men blott Olev namnes vid namn, som vunnit byte i Grekland. 

164. Spånga, Råby sn, Rönö hd. 
PL 73. PI. 13: B. 822. 

L i t t e r a t u r : B. 822; L. 884; Ransakn. 1667—84; Runverser s. 179; J. Peringskiöld Mon. X: 21. 

R u n s t e n e n s tår i hagen u tanför gamla Spånga som l igger nord l iga re efter landsvägen 

än det n y a och et t s tycke in i hagen. 10 steg nordos t om stenen finnes en gravkul le 

med s tensä t tn ing omkr ing och längre bor t i s amma r i k t n i n g finnas flera forngravar. 
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Ämnet är gråsten. Höjden är 1,96 m, bredden vid foten 1,98 m, i toppen över övre slingan 38 cm, slin
gans bredd 9—11 cm. 

Det konstfulla korset utgör mast i ett skepp, under vilket lönnrunor äro ristade. 
Slingans inskrift med vanliga runor börjar nedtill t. v. med 1—14 ku|)l)il*n : uti : |)aiR, efter vilket kolon 

saknas. I 15—20 raispui saknar a bistav, som ersattes av en djup skrovligbet. 21—24 är stan med tydlig 
bistav på a, om än smalare än övriga bistavar. Mellan stan och 25—29 |)ansi, vars s är omvänt med något 
förlängd övre stav, saknas skiljetecken. *I 38—42 fi|)ur saknar 39 i bistav men t. v. om staven finns en liten 
avplattning i stenen, som säkert skall föreställa vänstra bistaven till a, vilket runan måste vara avsedd att vara, 
men av högra bistaven finnes intet spår, staven själv är mycket djupt huggen, jfr 16 a. I 43—45 sin har s 
uppåt förlängd nedre stav. I 50—57 trikR : Ii har 54 R felaktigt nedtill fått tydliga, om ej mycket djupa bi-
stavar till /k, synliga som en avplattning i stenen, runan måste vara avsedd att vara i. 56 a, vilket runan 
skall vara, har bistav till a blott till v. och även denna egentligen blott en gropighet. I 58—62 stafn är bi
staven på 62 n svag, dock klar, fast grund t. h., blott en gropighet till vänster. I 68—71 likR utgår i 71 
A R den högra bistaven 3,5 cm från stavens topp, den vänstra är knappt skönjbar. I 72—79 uistarla är bi
staven på 72 u krökt, nästan som på r. 

Lönnrunorna utgöras av 5 kvistrunor och 6 stavlösa, som avslutas av kolon. 
Kvistrunan 80 är 3:2 u, möjligen 2 : 2 n, enär det översta strecket t. v. skulle kunna tänkas vara en 

naturlig fåra; Boijc läser 3 : 2 och runan är nog U. 81 är med säkerhet 3 : 1 f och 82 2 :1 h, så ock enl. 
Boije. 83 3:2 u befinner sig på ett ställe av fältspat; de båda strecken t. h. äro säkra och inga flera finnas 
där, t. v. finnes det mellersta strecket fullt tydligt men ock det nedre kännes jämförelsevis djupt. Det övre är 
grundare. Boije tyckes vilja läsa 2:2 n, säger ej mycket vara synbart. 84 1 : 4 I är fullt klar t. h. och även 
t. v. kan ej gärna mer än ett streck finnas, så ock hos Boije. Kvistrunorna 80—84 äro alltså uflliil i det 
80 och 83 mindre sannolikt varit n, vilken läsning ock skulle ge en följd av medljud. 

Den första stavlösa runan 85 är 3 cm lång och kan vara n. 86 ser ut som urnordiskt S med två knän 
åt höger, ett åt vänster och utgår från skeppsbottnen. 87 är stavlöst a. 88 ser ut som bistavarne till IX alltså 
ett knä år, b. och ett åt v., börjar 1,5 cm under skeppsbottnen. 89 är triangelformig med spetsen nedåt och 
lutar något åt höger. 90 är en 4 cm lång stav, som upptill genom en grundare fåra, som är böjd åt v. är 
förbunden med skeppsbottnen ; det är oklart, om Boije upptager denna förbindande fåra. Av de stavlösa runorna 
äro 86 och 88 förut obekanta, 89 och 90 även av tvivelaktig läsning, och deras betydelse kan först genom tyd
ningen utrönas. 

Tydningen bar att utgå från att lönnrunorna skola utgöra en vers, som allittererar med uistarla, då bland dem 
säkerligen intet stavrim på likR finnes. 80—81 uf måste vara ett särskilt ord, då det följes av h, som bör börja ett 
ord, och kan antagas vara det utfyllande of, som i fornnordisk poesi ofta står framför verbalformer, i synnerhet 
particip, då 82—85 huln lämpligen kan tolkas som particip av hylia, jfr isl. jçrôu hulinn »buried in the earth», 
av vilken participbildning fsv. dock äger blott få spår. 90 kan fattas som u och 89 på grund av formen 
som t, som dock borde stå upptill, men tu »dog» skulle giva en passande mening. Måhända kan då 86 tolkas 
som S och 88 som r, alltså 86—88 sar »den som», med r för väntat R för tydlighetens skull. Betydelsen 
skulle då bliva: 

»Västerut begraven ligger han, som dog.» 
Allitterationen med uistarla måste alltså uppbäras av huln, alltså av vokal, föregången av h. 
Då det är alldeles påtagligt, att 16, 39, 56 i äro avsedda att vara a, fast bistaven 

föga eller ej alls kommit till uttryck, och att 54 R blivit felristat för i, insätter jag de 
åsyftade runorna vid återgivande av inskriften, som alltså är följande: 

ku|)birn : uti : JiaÎR raisjui : stan jiansi : at : ku|jmar : fa|wr : sin : stu|) : triki : la : i : stafn skibi : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

likR uistarla Kvistrunor: ufhul Stavlösa runor: n sar tu : 
70 75 80 85 90 

Översättning: Gudbärn, Ödde, de reste denna sten efter Gudmar, sin fader. Stod 
manligen i stammen på skeppet, ligger västerut jordad, han som dog. 
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Runorna 46—90 utgöra en halvstrof i fornyrdeslag: 
stödh drœngila 
l stafn skipi, 

UggR vœstarla 
of hulin sar dö 

Den avlidne lovordas alltså för att ha varit en kämpe i framstammen på krigsskeppet (fvn. stafnbiii), vartill 
de bästa männen utvaldes. 

165. Grinda, Spelviks sn, Rönö hd. 
Pl. 73. Pl. 12: B. 809. 

Li t tera tur : B. 809; L. 874; Ransakn. 1667—81; Peringskiöld, Ann. in vit. Theod. p. 470; Dybeck, 
Runa fol. II, s. 9; Runverser s. 172. 

o 

I Ransakn. säges runstenen vara »wijdh Alfver ängen på Grinda ägor», i L. 874 i 
»Grinda hage, vid stensättningar». Stenen står nu rest invid Sö. 166 på en dikesren i 
gärdet, sydväst om Grinda gård invid gärdesgården till den beteshage, som i nordvästlig 
riktning ligger mellan runstenarna och landsvägen till Aspa. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,61 m, bredden vid foten 57 cm, i toppen tangerande nedre slinglinjen 51 cm, 
slingans bredd 7—9 cm. 

Uti 13 s i 13—17 Stain fortsattes övre staven 2,5 cm nedom mellanstreckets utgångspunkt men slutar 1,5 
cm ovan nedre linjen. I 20—24 hi bin finnes blott övre hälften av 21 i och i 22 h saknas övre staven. Mellan 
28—31 nafi, och 32—36 Sliais saknas skiljetecken, efter suais är det svagt. Bistaven på 45 r i 44—49 krikum 
utgör en avsats i stenen; 49 m är svagt, övre staven kan nästan sägas fattas. Utan föregående skiljetecken 
följa därpå 50—53 iuli, vari 50 i står alltför nära 51 u för att kunna ha bistav till Y k, som man väntar, 
och så 54—59 skifti. Vänstra mittraden börjar kanske liksom den högra med kolon; i rungruppen 74—82 krist 
unia finns intet skiljetecken men kolon efter. 

Inskriften är följande: 
Slingan: kujirun : raisti : Stain : at : hi|)in : uaR : nafi SUais : uaR : han : Högra mittraden: 

5 10 15 20 25 30 35 40 

: i : krikum iuli skifti Vänstra mittraden: : kristr : hialb : ant : kristunia : 
45 50 55 60 65 70 75 80 

I satsen uaR : nafi Suais »var brors(syster)son till Sven» underförstås subjektet ur det föregående hi|)in, jfr 
ög. 180 Gammalkil: hrulf : fa|)u : sin : uas ku|j, Ög. 184 Sjögestad: ifti |)ura + buhur + sin + uar + tauhr + . 
Att 50—53 iuli är felristning för kuli, dat. sg. av »guld», visar allitterationen med krikum, jfr utelämnandet av 
motsvarande runa i llli Sö. 163 Rycksta. I : kristr : hialb : ant : är hialb imp. »hjälp», vilken uppmaning mo
tiveras genom 74—82 krist uni a, vars predikat är 79—81 uni 3 sg. prêt, av fsv. unna »älska», som styr den 
ändelselösa dat. sg. krist och bestämmes av adv. a »alltid». 

Översättning: Gudrun reste stenen efter Hidin, var brors(syster-)son till Sven. Var 
han i Grekland, guld skiftade. Kristus hjälp anden! Kristus älskade han alltid. 

Sven är troligen densamme, som rest Sö. 136 Aspa. 
Inskriftens slut utgör en halvstrof i fornyrdeslag: 

VaR han l Grikkum, 
gulli skifti. 
Kristr hiœlp and! 
Krist unni ä.. 
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166. Grinda, Spelviks sn, Rönö hd. 
PL 74. 

- • 

L i t t e r a t u r : S. Boije, Runforskningar i Södermani. sommaren 1882 i Sv. fornminnesfören. tidskr. V, s. 157; 
Runverser s. 351; O. v. Friesen, Historiska runinskrifter s. 74 ff. i Fornvännen 1909. 

Om fyndet av runs tenen anför B o i j e följande: »Ett par alnar i söder om den förra stenen 
(Sö. 165) stack upp ur jorden en stenhäll om 30 à 40x50 à 60 cm. Under arbete med rättande af den 
förra, som stod på lut, hade det fallit egaren af Grinda in att rödja jorden af hällen, som nu blef öfver 2 
meter lång och mer än 1 m. bred på det bredaste stället. Vid mitt nästa besök på stället väckte stenen min 
uppmärksamhet; bonden hämtade spaden, och sedan vi gräft oss in under smalaste ändan, upptäcktes snart 
runor. Stenen, rest på Vitterhets Akademiens bekostnad, är af grå gneis, till ytan ganska plan och slät, dock 
finnas på nedre delen ett par skrofliga ytor, som ej blifvit huggna. Korset är i hufvudsak likt det på Bautil 
801 (Sö. 147 Glåttra), jfr äfven Bautil 799, venstra teckningen (Sö. 145 Eneby löt), och äfven inskriftens an
ordning utom att inskriften på Grindastenen öfverallt är dubbelradig. Huggningen tydlig, ej särdeles djup.» 

Höjden 1,75, bredden vid foten l,i 3 m, i toppen 64 cm, yttre slingans bredd 8 cm, den inre slingans 7 cm. 
Inskriften börjar med kolon invid gränsstrecket till fotslingan. I 1—10 kriutkarpT, 97 — 101 karla ha 8, 

99 r föga krökt bistav och likna u. I 43—48 ku|)iiiR kunde man tänka på att antaga prick i 43 k, men 
sådan anses icke förefinnas av Boije och O. v. Friesen. Inskriftens sista ord lästes av Boije först kauli, som 
han sedan rättade till karli, av mig 1899 karli, av O. v. Friesen 1904 kaula varom han i brev yttrar: »Grinda 
stenens sista ord är enl. mina anteckningar och fotografi K+[\r<r; u har en egendomlig form i det bistafven är 
vertikal och hufvudstafven lutande. Samma form i kriutkarhr. Om sista runan har jag i protokollet anmärkt: 
»en tvär bistaf är säker på vänster, osäker på höger sida om hufvudstafven. Angående u i kaula kan jag till-
lägga att bistafven, d. v. s. den vertikala stafven, något nedom midten är afbruten men ej bruten utan fortsätter 
i samma linie i hufvudsak som öfre delen, möjligen med någon liten dragning inåt runans hufvudstaf. Att döma 
af de öfriga, visserligen icke sällan missbildade eller rätt varierande typerna för u och r å stenen, synes den 
böra läsas som u.» Vid förnyad granskning 1906 fann jag 97—101 böra uppfattas som karla, såsom O. v. 
Friesen först riktigt läst 101, i avseende på 99 anser även han läsningen u stå för r, se Fornvännen 1909, 
sid. 74. 

Inskriften är följande: 

: kriutkarhr : ainrijii : suniR : kiar|iu : at : fajjur : snialan : ku|)uiR • uaR uastr : a • aklati : kialti : 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

skifti : burkÎR : a : sahks : lanti : suti '• karla : 
70 75 80 85 90 , 95 100 

Inskriftens enda svårtydda ord är 97—101 karla, som O. v. Friesen tolkar som en motsvarighet till fvn. 
gqrla, gorla »till fullo», vilket ej giver synnerligen passande mening. Snarast skulle man vänta ett uttryck för 
»tappert, manligt» men ett sådant adv. finnes icke. Det synes då ej återstå annat än att fatta karla som gen. 
plur. av karl i bet. av »man» och bestämning till burkia. Då karl betyder »man av folket» avser väl burkJR 
karla de städer och byar, vari landets befolkning bodde och som träffades av härjning. I kriutkarbr bör iu 
hava uttalats som y, se Noreen, Aschw. Gr. § 122, 2, a. 

Översättning: Grytgard, Ändride, sönerna, gjorde (vården) efter sin käcke fader. 
Gudver var västerut i England, skiftade (dana)gälden, hemsökte i Saxland (n. v. Tysk
land) befolkningens städer. 

Till den avlidnes berömmelse omtalar inskriften, att han västerut i England »skiftat gäld» och »angripit borgar 
(städer)» i Tyskland. O. v. Friesen, Fornvännen 1909, s. 75, anser den första uppgiften avse den avlidnes 
andel i den summa av 16,000 pund, varmed konung Etelred måste köpa sig fred vid Sven Tveskäggs och Olov 
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Tryggvesons anfall på London 994, varefter vikingahären begav sig på nya härnadståg till Bretland och Sax
land, och den senare ett härnadståg, som redan 994 företogs av danskar och svenskar till Elbe-bygderna, och 
som skildras dels av Adam av Bremen och dels av Thietmar av Merseburg ävensom i andra lågtyska urkunder. 
Sin tidsbestämning styrker O. v. Friesen med följande betraktelse av inskriftens beskaffenhet och innehåll s. 
84 f.: »Jag har redau ofvan s. 77 noten antydt, att stenens ornamentala behandling hänvisar den till det ålder-
skickt af runstenar, som i Uppland faller före c:a 1025. I samma riktning pekar äfven inskriftens allmänna 
innehåll: det är just utmärkande för inskrifter af denna äldsta grupp (med danska runor), att till de stående 
uppgifterna, om hvem som reste stenen och öfver hvilken den är rest, fogas närmare meddelanden om någon av 
de nämnda personerna, hvar han bodde, hvilka hans närmaste märkligare fränder voro, hvilka företag han en 
gång haft del i, huru han dog o. s. v. Typiska i detta afseende äro do uppländska Bro-, Sälna-, Ryssbyle- och 
Borrestastenarna, se Uppland, skildring af land och folk II, s. 464. Till skedet c:a 1000—1025 hänvisar oss 
också en viss klumpighet och obehändigbet i inskriftens formulering, se noten ofvan s. 78. En jämförelse med 
Kolundastenen, hvars egendomliga blandning af runtyper — svenska och danska — och anordning af inskriften 
i med hvarandra parallela, intill hvarandra liggande rader hänvisar till tiden c:a 1000 eller kanske t. o. m. 
till 990-talet, visar att Grinda-stenen är afgjordt yngre. Systerstenen från Eneby (af samme mästare) visar redan 
ansatser till ornamental behandling af runramen. Grindamästaren torde alltså tillhöra andra eller tredje decen
niet af 1000-talet. Vår inskrift säger icke, att Gudvir dog på sina härfärder. Sannolikt har han oskadd åter-
vändt till hemmet. Ofvan har jag påpekat, att namnet på hans å inskriften först nämnda son Griidgard icke 
är vare sig svenskt eller danskt utan norskt (och isländskt) och förmodar, att Gudvir efter hemkomsten gift sig 
och uppkallat sin äldste son efter någon norsk vän, han förvärfvat i västerled. Om Gudvir som ung man 
drog i fält under 990-talets midt eller senare hälft, återkommer hem och gifter sig samt c:a 1020 dör, efter
lämnande vuxna söner, som visa sin fader, efter dåtidens sed, den sista tjänsten, bör han vid sin död varit om
kring 45 år.» 

O. v. Friesens antagande om stenens tid förlika sig dock icke riktigt med de tidsuppgifter om dessa till
dragelser, som J. Steenstrup anför i Normarnenne III, s. 241 ff. Det var 8 sept. 994, som Olov Tryggve-
son och Sven Tveskägg kommo till London med 94 skepp, härjade under hösten i s. England, övervintrade i 
Southampton med underhåll från Wessex, varunder Englands alla provinser samlade de 16,000 pund, varmed 
deras avfärd köptes. De anfall av vikingar i bygderna kring nedre Elbe och Weser, som O. v. Fr iesen anser 
vara en följd av att England friköpt sig från dem, ägde dock rum före anfallet på England, såsom Steenst rup 
uttryckligen betonar s. 244 och ju även O. v. Fr iesen bör antaga, då han anför Thietmars datum d. 23 juni 
994 för anfallet på Stade. 

Uti inskriften namnes emellertid först, att Gudver skiftade danagäld i England, och sedan, att han hem
sökte borgar i Saxland, och därmed är också tidsföljden av dessa bragder angiven, och andra händelser åsyftade, 
än O. v. Friesen antagit. Sannolikast avses väl den stora danagäld på 82,500 pund, varmed Knut den store 
år 1018 betalade sina nordiska stridsmän och som även namnes i flera inskrifter.1 Angreppet mot städer i 
Saxland skulle alltså hava timat efter 1018, och omkring 1040 omtalas hos Adam av Bremen ett härjningståg av 
vikingar vid Weser-mynningen.2 Sakligt är det ju intet hinder för, att Gudver vid 20 eller 25 års ålder kunnat 
deltaga i Knuts erövring av England 1015 och vid 45 eller 50 år i ett vikingatåg till Saxland. Att ban på 
ettdera varit hövding antydes av Sö. 244 Berga, då den avlidne Otrygg där säges hava fallit i Gudvers här
skara. Då den yngste av Otryggs fem söner heter Knut och kan antagas uppkallad efter Knut den store, som 
dog 1035, är det säkert på Gudvers härfärd till Saxland, som Otrygg fallit, och för denna härfärd är alltså 
omkring 1040 en passande tidpunkt. 

Inskriften utgör en sexradig strof av eljest okänd form, Grinda-strofen, med verserna 
1, 2, 3, 5 sexledade, 4 och 6 tvåledade, se Brate, Fornnord. metrik., Sthlm 1898, s. 71. 

1 O. v. Friesen, Fornvännen 1909, s. 65 ff. 
2 Adam v. Bremen, Hamb. Kirchengesch., herausgeg. v. B. Sehmeidler, Hann. u. Lpz. 1917, s. 136: Lib. II, 

cap. LXXVII: Ipso tempore (vid Hardechnuds död) ferunt Ascomannos et pyratas per ostium Wirrahae progressos 
venisse usque ad Lismonam (Lesum, pr. RB. Stade, Kr. Blumenthal) insperate omnia vastantes. Quibus inde 
redeuntibus ad naves bellum ad Aunon (Aumund, pr. KB. Stade, Kr. Blumenthal) illatum est, ibique maxima 
pars eorum trucidata fertur. 
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Grytgardhr JEnridhi syniR 
giardhu at fadhur sniœllan. 
Gudhvœu van vœstr ä jEnglandi, 
gialdi skifti, 
burghiR ä Saxland i 
sötti harla. 

Rörande O. v. Friesens invändningar mot antagandet av en annars okänd strof, se Sö. 113 Kolunda, s. 85 f. 

167. Landshammar, Spelviks sn, Rönö hd. 

Pl. 74, 75. PL 13: B. 817. 

Litteratur: B. 817; L. 872; Ransakn. 1G67—84. 

Runstenen står rest vid södra sidan av infartsvägen, som där bildar en backe åt väster 
och öster, mittemot början av uppkörsbron till ladugårdsskullen. 

Ämnet är gråsten, höjden 1,57 m, bredden vid foten 42 cm, i toppen över nedre slinglinjen 52 cm, slingans 
bredd är 10 cm. Västra kantsidan är 58 cm bred över korsets kärna. 

På framsidan står ormslingan, ristad med runinskrift, som fortsattes på mittytan del
vis med kvistrunor, varefter upptill under toppslingan ett människoansikte är anbragt. 
Det konstfulla korset är däremot ristat på stenens vänstra sida. 

Kvistrunorna äro 34 1:1 t, varpå de vanliga runorna 35—36 ri följa, 37 3 : G k med följande punkt. 
Följande ord börjar med den vanliga runan 38 k, därpå stå kvistrunorna 39 3:2 u, 40 3 :3 |) och slutligen 
de vanliga runorna 41—42 an. 

• 

Inskriften är följande: 

Slingan: uiniutr : rais|ji : stain : at : ku|)muiit • sun • sin. Mittytan: trik • kupan 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Översättning: Vinjut reste stenen efter Gudmund, sin son, en kämpe god. 

168. Landshammar, Spelviks sn, Rönö hd. 

Pl. 12: B. 810. 

Litteratur: B. 810; L. 873; Ransakn. 1667—84. 

I Ransakn. säges: »item en uthan för bygn». Runstenen är nu förlorad. Enl. B. 810 
är denna runsten en del av övre delen på en sådan. Ämnet har säkerligen varit gråsten. 
Enl. måtten i B. 810 har styckets höjd varit 47 cm, bredden 63 cm. 

I vänstra slingan är 1 en bistav antagligen till r, som varit ändelse i nom. av resarens namn, varefter 
följer 2—7 rais|)i. 

Högra slingan innehåller 8—9 -si som utgjort slutet av dem. pron. [pan]si, prep. 10—11 at »öfter» och 
17—23267S. Södermanlands runinskrifter. 
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12—13 ui, som utgjort början av namnet på den avlidne, som följaktligen sannolikt varit samma uiniiitr, som 
rest Sö. 167 Landshammar. 

På mittytan står 14—15 |}U slutet av [fa]|)U följt av IG —18 sin. 
Inskriften torde alltså hava varit: -r rais|]i [stain • [>an]si at lli- [fa]|)U sill 
Översättning: N. N. reste denna sten efter Vinjut sin fader. 

169. Ekelby, Svärta sn, Rönö hd. 
Pl. 13: B. 820. 

Lit tera tur : B. 820; L. 88G; Ransakn. 1667—84; Runverser s. 183; Boije, Sv. fornminnesfören. tidskr. V, 
s. 161. 

Runstenen, som enl. B. 820 hade blott högra slingan och en mittslinga i behåll ocli 
stod invid båtformiga stensättningar å sEkeby Lööt», är nu förlorad. 

Ämnet har säkerligen varit gråsten. Höjden var enligt måtten i B. 820 74 cm, bredden 43 cm. 
Inskriften var i huvudslingan: —^'naR • |)aÎR • s\ '• aR : lit > OSz, i mittslingan: -nunt: raisa, 

som av B u g g e , Runverser s. 183 uppfattats som lämningar av en versifierad inskrift, som 
han förmodat utfylld: 

[Hiar munu standa 
stœijnctR ftœinse, 
aR lét As . . . (t. ex. Askeli) 
[at Â]nund rœisa 

och översätter: Här skola dessa stenar stå, som As(kell) lät resa efter Anund. 

170. Nälberga, Svärta sn, Rönö hd. 
Pl. 75. Pl. 13: B. 819. 

Lit tera tur : B. 819; L. 885; Ransakn. 1667—83; Teckn. av A. Wœtter i VHAA:s top. ark.; Brate, Forn-
vännen 1907. 

Runstenen står rest norr om Nälberga i den s. k. Klippinge-hagen på västra sidan 
och invid vägen till Klippinge med inskriftsidan åt vägen. 

Ämnet är gråsten, höjden är 1,8 5 m efter stenens mitt, bredden vid foten 80 cm, i toppen 71 cm, tjock
leken 46 cm. Huvudslingan är 10 cm bred, den runristade korsfoten nedtill 21 cm, slingorna med kvistrunor 
nedtill 10 cm, upptill 18 cm. 

Korsets ornament äro delvis otydliga. Det synes, som om en yttre ring vore ämnad 
att gå under korsarmarna över knorrarna, en inre över korsarmarna men under knorrarna. 
Knorrparet nedtill t. v. har alldeles misslyckats vid utförandet. 

Inskriftens första namn 1—7 uistain föregås av kolon. I 8—13 agmunr är pricken säker i 9 g. I 14—19 
kliflllJR har 14 k en mera oregelbunden grop, som möjligen kan fattas som prick. I 24—29 l*[ai]s|)U äro 
25—26 ai fullkomligt borta såsom i B. 819, ävensom halva nedre staven i 27, omvänt S. I korsfotens 50—60 
|)rutaR |)iagn finnes avgjort prick i 59 g. 
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Efter 61—63 han i vänstra mittraden följa åtta kvistrunor. 64 är fullt tydligt 1 : 3 m . 65 går över en 
avsats, nedanför vilken tydligt finnes 2 : 2, men, som det synes, står ovanför avsatsen 1:1, varför 65 är 3 : 3 ; 
13. 819 läser ock 3 : 3 [), Wsetter 3 : 2 u, Boije 1 : 1 t; runan måste vara 2 : 3 i. 66 är troligen 3 : 3 Jj sna
rare än 2 : 3 i, t. v. utgå två kvistar från samma punkt. B. 819 3 : 3 h, Wsetter 2 : 3 i, Boije 2 :3 i. 67 är 
sannolikt 3 : 6 k; upptill utgår nämligen ett litet streck till 1). om staven, som uppenbarligen är avsett att vara 
bistav; B. 819 3 :4 0, Wsetter 3 : 5 r, Boije 3 : 6 k. 68 är klart 3 : 5 r, som ock Wsetter och Boijo läsa; 
B. 819 4 : 4 , vilket förbjudes av sig självt. 69 synes vara 2 : 3 i, ty det streck, som utgår vågrätt mitt emot 
det översta t. b., är säkert icke bugget; B. 819 och Boije 3 : 3 h, Wsetter 2—3 i. 70 synes vara 3 : 6 k; 
B. 819 4 : 6 , vilket är omöjligt, såsom ock Waetters 2 : 6 och Boijes 1:6 äro. 71 är klart 2 : 3 i, som ock 
Boije läser; B. 819 3 : 3 n, Wsetter 3 : 4 0 . 

I högra mittslingan, som har 12 kvistrunor, följer 72, som är klart 3 : 2 u och så läses av alla. 73 synes 
vara 2 : 4 a , strecken t. h. äro klara, t. v. det nedersta; det övre är mera oregelbundet och till äventyrs finns 
ovan detta ett ännu mera oregelbundet; runan är alltså sannolikt 2 : 4 a , möjligen 1 : 4 I, till äventyrs 3 : 4 0 . 
B. 819 har 2 : 3 i, Wsetter 1 : 4 I, Boije 1 : 1 t. 74 är klart 3 : 5 r, som ock Wsetter och Boije läsa; B. 819 
har 4 : 5 . 75 är sannolikt 3 : 3 p, såsom hos Wsetter, med klara ättstreck t. v., då mellan de två tydliga strecken 
t. b. en djup fåra finnes, som kan vara lämning av ett streck; möjligen 2 : 2 u, som i B. 819; Boije 3 : 1 f. 
76 är klart 1 : 1 t, som alla läsa; Wsetter har framför denna runa några streck, som sakna grund. 77 läsa 
alla 3 : 2 u. 78 är 3 : 4 0; det nedersta strecket t. b. är dock ej fullt så klart som de övriga men synes 
säkert; Wsetter och Boije läsa ock 3 :4 o, B. 819 3 : 3 |). 79 är klart 3 : 3 | j , som alla läsa. 80 är 3:2 u; 
staven är upptill förstörd; av strecken t- v. synes av det översta blott spetsen, de två övre strecken äro säkert 
huggna, det nedersta sannolikt, t. h. kunde ju upptill ett streck hava funnits. Runan är alltså sannolikt 3 : 2 u, 
möjligen 2 : 2 n, 3 : 3 h, 2 : 3 i; B. 819 saknar runan, Boije betecknar därför en skada, Wsetter läser 3 :2 u. 
81 är klart 1 : 3 m och läses så av alla, liksom ock 82 3 : 3 jj. 83 är 2 : 4 a, med det översta strecket till h# 

otydligt och skilt från staven, möjligen 2 : 3 i; Boije läser 2 : 2 n, B. 819 saknar denna runa och Wsetter har 
därför n. Efter 83 har nog ingen runa mer funnits. 

Läsningen av mittslingans t. v. och t. h. är alltså efter 61—63 han följande: 
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Av denna översikt framgår, att endast i min läsning bekanta ordformer uppkomma, som giva möjlighet till 
tydning, varvid dock 65 3 : 3 p måste rättas till 2 — 3 i, då 64—66 giva prep. mi|) »med», som styr ack. pl. 
67-—71 kriki »grekerna», vilket adverbial hör till 3 sg. pret. uarh, varvid alltså 75 måste fattas som 3 : 3 h, 
icke 3 :2 u. Första satsen är alltså: han mœdh Grikki vardh »han kom bland grekerna (grekiska kejsardömet 
i Konstantinopel)». Jfr i avs. på detta bruk av vœrdha, fvn. uttryck såsom verba ci fêtr, d fitium, broitu 
och av med med ack. isl. kom meö fr ad regin; sizt Hakon får med lieiöin goÖ. I den följande satsen är 
76—77 til dö »dog» pred., och då 78 0 bör vara prep. ä »på, i», bör återstoden angiva platsen för hans död. 
Det ligger nära till hands att förmoda 79—81 vara dat. pl. fsv. pëm »dem», så att satsen betydde »dog hos 
dem (grekerna)» »därefter», men däremot talar, att det alltid heter i Grikkium uti runinskrifter, t. ex. Sö. 85 
Västerby, 163 Rycksta, 165 Grinda, 34 6 Y. Jänta. Det är alltså namnet på en plats i södern, som beror av 
prep. o och måste stå i dat. Utseende av dat. pl. har 79—81 |)lim, vars motsvarighet i verkligbeten blott 
kan gissas. F. Läffler har i min tydning i Fornvännen 1907 föreslagit tydningen 'IBXO^TI, stad i Tessalien 
och fäste i Messenicu, av vilka den förra ock hade namnformen ©w/r/]. Samma ortnamn finnes kanske Ög. 231 
(). Stenby: tsiliar [)u[fi]. Om ortnamnet är 79—81 pum, måste 82—83 ha vara adv. fsv. pa »då, därpå», som 
man eg. skulle vänta ristat ho, men nasalitct kan ock lämnas obetecknad. I annat fall är ortnamnet 79—83 
hiimha. vartill lika litet någon motsvarighet kan finnas. 
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Inskriften är följande: 
Huvudslingan: • uistain : agmunr : ku|)uiR : |)aiR : r[ai]é|)U • stain : at : baulf : fa|)iir sin Kors-

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

foten: [irutaR |)iagn : Vänstra mittraden: han, kvistrunor: mi|) kriki Högra mittraden, 
50 55 60 65 70 

kvistrunor: uar|l til 0 |)Um |)a 
75 80 

Namnet baulf förekommer annars icke men är säkert en motsvarighet till fvn. Bgöolfr, se A. Norcen, 
Aschw. Gr. § 244, 5. 

Översättning: Visten, Agmund, Gudver, de reste sten efter Baulv, sin fader, en kraft
karl. Han kom till grekerna, dog hos dem därpå (el. i |)lim 1. |)um|)a). 

171. Esta, Säterstads sn, Rönö hd. 
Pl. 76. Pl. 12: B. 816. 

L i t t e r a t u r : B. 816; L. 865; Ransakn. 1667—84; J. Peringskiöld, Mon. X, 19; Stephens, ON RM II, 811; 
Boije, Sv. fornminnesfören. tidskr. V, s. 152; Runverser s. 162. ** 

Ristningen befinner sig på västra sidan av ett stort gråstensblock ovanpå det berg, 
som sydost om Esta ligger invid nordöstra sidan av landsvägen vid östra ändan av den 
urtappade Esta-sjön. Stenblocket utgör det västligaste av de många, som ligga nedom 
bergets högsta höjd, är icke synligt till vägen och ligger c:a 120 steg öster om bergets 
norra ända, som är närmast Esta. Den sidan, varpå ristningen finnes, har 2,io m höjd, 
men ristytan når ej till marken nedtill. Ristningen är 1,60 m hög, c:a 1,03 m bred, 
slingan 8 cm. Ristningen är djup men mycket skadad genom avflagning, i synnerhet 
stenens nedre delar. 

I slingan, som utgår från korsets kärna nedåt vänster, är sålunda uti 1—9 inkifastr av 1 i blott toppen 
1,5 cm, af 6 a blott vänstra ändan av v. bistaven i behåll 2 cm, 7 [s] alldeles borta, i 10—12 lit finnes av I 
och t blott toppen, av 11 i alls intet kvar. I 13—17 haklia synes av 13 h blott en skugga i stenen, i 14 a 
är övre staven och bistavens övre sida avflagad, 17 [a] saknas redan i B. 816. I 18—22 stain fattas på 20 a 
övre staven och h. bistaven, 21 i alldeles, varav i B. 816 ock blott toppen finnes. Av 37 U i 34—38 fa|)lir 
finns i B. 816 blott bistaven, nu alls intet, av 41 n i Sin blott spetsen av v. bistaven. Efter 42—43 ha i ha[n] 
har en avflagning fullständigt förstört slingan på en sträcka av 40 cm och därpå följer 51—53 ulm i [h]ulmk[ar|)i], 
på vars 54 k blott 5,5 cm uppifrån av staven är i behåll och på 56 r 3 cm av nedre stavens högra sida och 
4 cm av nedre bistavens vänstra sida nedifrån. B. 816 [skaihas nisi | är alldeles borta, av [mi]|j finns större 
delen av 72 |), därefter samma runor som i B. 816, nämligen 73—75 ski och 78—79 ra, vilket ord C. Säve 
hos Stephens fullständigat till ski[ba]ra, varmed Bugge, Runverser s. 162 jämför tmkna[)i han Uti mej) ala 
Skibara DR. 169 Nylarsker. 

Inskriften har varit följande: 
2'nkzfa[s]tr • I [i]* /mku[a •] s\a[i]i\ • eftiR • sihui|) • fa|)[u]r • sin • ha[n • fiai • i h]ulm ^[arjji • skaifraR • 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

uisi mi]|) • ski[ba]ra 
70 75 

Översättning: Ingefast lät hugga stenen efter Sigvid, sin fader. Han föll i Holmgård 
(Novgorod, Ryssland) som skeppshövding med sitt skeppsfolk. 
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Inskriftens andra sats utgör en halvstrof i fornyrdeslag: 

Han fiœl 
i Hohngardhi, 
skëdhaRvïsi 
rnœdh skipar a. 

Buggc, Runverser s. 162 menar de två första verserna vara prosa, men däremot talar förhållandet i Sö. 
124 Fagerlöt, Hamra, 173 Tystberga, där den metriska delen inledes med han. 

172. Tystberga kyrka, Rönö hd. 
Pl. 76. 

Lit tera tur : Dybeck, Rescber. 18G4; Boije, ST. fornminnesfören. tidskr. V, s. 151. 

Ett stycke av en runsten ligger inuti väggen av östra tornmuren i Tystberga kyrka 
på norra sidan om en öppning mellan tornet och valvet, 64 cm från tornrummet, 84 cm 
från valvet. 

Ämnet är gråsten, längden 75 cm, bredden, så mycket som skjuter fram därav ur tornmuren, är i lilländan 
14 cm, i storändan 20 cm, tjockleken i lilländan 11 cm, i storändan 15 cm. 

Runstenens slinga har utgått åt v. och h. från korsets fot, jfr Sö. 2,. 34, 36, 71 . Av 
korset är nedre armens nedre linje och sidolinje synlig och h. armens nedre linje delvis. 

Såsom Boije antagit, utgör troligen 1—5 kubJa-, som är återstod av namnet kll|)la[ifR] »Gudlev», inskriftens 
början och står på den slinga, som åt vänster utgår från korsets fot. På slutslingan, som från höger återvänder 
till korsets fot, står nedifrån uppåt 6—8 tÎR och därefter på korsfoten uppifrån nedåt 9—11 sun, vartill fogats 
12—14 sin innanför begynnelseslingan. 

Av inskriften finnes alltså i behåll blott: kll|jla tÎR SIM • Sin. Inskriftens lydelse kan 
5 10 

därför förmodas varit: Gudlev [lät resa denna sten efter X., broder sin och Y. (kvinno
namn)] efter sin son. 

173. Tystberga, Tystberga sn, Rönö hd. 
Pl. 77. Pl . 13 : B. 818. 

Li t tera tur : B. 818; L. 860; Ransakn. 1667—84; D. Runa fol. II, 9; S. Boije, Sv. fornminnesfören. tidskr. 
s. 151; Runverser s. 158; E. Olsson, Yngvars saga viÖforla s. 62. 

I Ransakning 1667—84 säges om runstenens plats följande: I Tystberga b y . . . . finnes uthi 
een haga een flaat stecn liggiandes med Runa skrift rijtadh men mossa påväxt, att den inthet stort skönias kan. 
Item är där hos een annan stoor flaat och slät sten som står på Sned. Noch är där iämpte een fyrakantig 
stor steen och där omkring äro steenrader lagde, såsom en tämmelig stor Kyrkiogård. Enl. Dybeck , Runa 
fol. II, 9 funnos dessa minnesmärken kring runstenen 1874 mycket vanvårdade. 
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Den sedermera kullfallna runstenen restes 1864 av Dybeck och står nu pä en åker 
längs vägen från Tystberga till Ekensholm och Alghammar, 65 steg från den hage, som 
åkern före sin uppodling tillhörde. Denna åker ligger ett gott stycke rakt österut från 
Tystberga kyrka nära gränsen mellan ägorna till Tystberga och Gamla Utterö. Från run
stenen synas både Tystberga och Bälinge kyrkor. 

Ämnet är gråsten. Höjden är 1,20 m, bredden vid foten 8G em, vid toppen 1,18 m, tjockleken 35—40 cm. 
Slingans bredd är 8 cm. 

Efter det synnerligen tydliga 1—6 mus : kia : följer auk, vari nedre bälften av bistaven i u är borta och k 
mycket avflagat, dess övre stav borta ävensom följande kolon och nedre staven till m i mani, i vars a bi-
staven är något grund, men påtaglig, ehuru fortsatt uppåt av en fåra. Efter 18—21 rasa: bör ku[ml] hava 
följt men blott 22—23 ku finnes kvar; på 23 u utgår bistaven 3 cm uppifrån. B. 818 visar blott staven av 25 I 
efter nedre delen av il, m torde dock hava funnits men förbisetts. B. 818 visar därefter 26—41 [: hausi : at : 
b]ru[)ur Sin:, varav runorna inom [ ] nu saknas, ävensom övre staven i 39 S. Att i 42—49 hruhkaÎR 42 h 
är fullt tydligt och icke + som i B. 818, har betygats redan av Dybeck och Boije. Efter fa|)lir och sin saknas 
kolon men finnes mellan lederna av hulm : Stain, i vars s nedre staven skjuter upp 1 cm över mellanstrecket. 
Det följande skiljetecknet är icke tre punkter som i B. 818 utan sannolikt blott en, knappast två, ty den grop, 
som skulle kunna tagas för övre punkt, ett kolon, är ojämn och troligen ej huggen. 

Före 70—72 han, som börjar inskriften på den mindre, inre ormen, finnes en punkt, efter saknas skilje
tecken. Av 89 /k R i liaRÎt finnes blott staven och bistavarnas utgångspunkt. I 97—99 Ull! är t ingen binde
runa ta som i B. 818. 98, 9J äro båda u, ehuru bistaven på 98 är mera rundad; i alla inskriftens r är där
emot skillnaden mellan nedre strecket och mellanstrecket tydligt markerad. 

Att inskriften innanför den mindre ormen börjar med + a framför : ustarla har upptäckts av Boije. 

Inskriften är följande: 

Större ormen: mus : kia : aid [:] mani : litu : rasa : ku[ml : |iausi : at : b]ru|)ur éin : hrw|)kaiR • 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

auk : fa|)lir Sill hulm : Stain- Mindre ormen: • han haf|)i • ystarlaui : uaRit • linki : tUU : Innanför 
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

mindre ormen: a : UStarla : me|) : inkuari 
100 105 110 115 

Det kan icke avgöras, om mani motsvarar fsv. Manne eller Måne. Med detta förbehåll antager jag nedan 
Manne, som oftare förekommer. 

Om namnet mus : kia Müs-Gea sc s. 9, Sö. 13 Gatstugan. 78—8G ystarlaui har Bugge, Runverser s. 159 för
klarat så, att ordet genom 85—86 ni rättats till uistarla, vilket han styrker genom allitterationen vœsturla: uamt. 
Med tUU »dogo» förklarar Bugge meningen vara, att blott Ilolmsten varit västerut men att både han och Rodger 
dogo med Ingvar österut. 

Översättning: M us-G ca och Manne läto resa detta minnesmärke efter sin broder Rodger 
och sin fader Holmsten. Han hade västerut varit länge, dogo österut med Ingvar. 

Inskriftens slut är en halvstrof i fornyrdeslag: 

Han hafdhi vœstarla 
vauit lœngi, 
döu estaria 
mœdh fngvari. 
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174. Aspö kyrka, Selebo hd. 
PL 77. PI. 7: B. 735. 

L i t t e r a t u r : B. 735; L. 952; Ransakn. 16G7—84; Broocman, Sagan om Ingvar Vidtfarne, Sthm 1762, 
s. 188 f.; Stephens, OXRM. II, 638 f., III, 281; O. Hermelin, Selebo hds fornlemn. s. 1, 3, teckn. s. 31, 
pl. 6 och Förr och nu, V (1874), s. 256; Runverser s. 203 f.; Till Hembygden XI (1914), s. 78, foto. 

I Ransakn. 1668 säges: »Uthi sielfwa Kyrkiodöreri l igger een Runesteen, u p p å hwil -

kens begges ända r dörpelarne ståå murade.» Runs tenen är n u rest mot och sammanfogad 

med no r r a innerväggen i vapenhuse t till Aspö kyrka . 
Ämnet är gråsten, höjden 2,o7 m, bredden vid foten l,oc m, över korsets kärna 1,31 m, vid toppen 

1,05 m. Slingans bredd är 7—9 cm. 
Av trampet i kyrkdörren hava somliga delar av ristningen blivit fullständigt eller i det närmaste utplånade. 

Vid mitt besök 1896 fann jag ristningen uppmålad med svart färg efter B. 735, även där nu ingen ristning 
finnes. 

Uti namnet 1—6 Ll b IU b R äro 1—2 enligt B. 735 och Broocman ub men nu tillika med slingan därstädes 
fullständigt bortnötta; 5. är säkert b, icke \i, ehuru det inre av ringarna är förstört. I 10 —13 kira finnes av 
13 a blott toppen, och det följande skiljetecknet är alldeles borta, dock bottnen av en punkt möjligen i behåll. 
I 14—17 kuml är övre staven borta på 14 k, hela staven på 15 u och vänstra bistaven på 16 m. Efter 
30—31 at har intet skiljetecken funnits, ej heller efter 32—34 SUH och 43—45 uaR. I 53—60 kllt : lailli har 
Hermelin antagit 53 vara g, men den grop, som finnes mest lik en prick jämte många andra, sitter alldeles 
uppe vid övre linjen och kan fördenskull knappt antagas vara prick; kolon efter klit är säkert. 61—62 |jy 
äro säkra. Efter 63—65 lit finnes möjligen kolon. I 66—69 fiur finnes av 67—69 blott övre delen och 
punkt därefter mitt i raden. I 73—77 flu|)ii finnes av 73 f blott nedre bistaven och möjligen toppen av den 
övre. 78—83 kankiR äro mycket tydliga och följas av ett svagt kolon. Efter 84 — 87 haÎR finnes intet skilje
tecken. De närmast följande runorna före slingknuten äro 88—90 uib. 90 är b av samma form som 5, icke |) 
med liten ring som i B. 735, ty vid närmare påseende befinnes övre ringen väl i behåll. Efter 90 b är slingan 
med dess runor fullständigt utplånad på 39 cm, där ett kolon står, ganska tydligt under skynket. Runan framför 
detta kolon kan ha varit R, då ytan har något av formen av högra bistaven till À. I 96—100 liiltll har 96 u 
snarare formen av r, ungefär lik 28, uppenbarligen dock att fatta som u, bistaven har icke full djuplek, staven 
och 97 äro otydliga, liksom nedre delen av 98 I. I 99 t ha bistavarna fullt djup, staven finnes knappt. 100 u 
och 101—103 iki äro borta utom foten av 103 i. 

Runorna utom slingan äro däremot tydliga. I 104—108 halta synes av 104 h staven och högra bistrecken 
mycket väl, vänstra bistrecken äro mindre tydliga. I 109—111 guh bör måhända 109 g antagas hava prick, 
då den prickliknande grop, som där finnes, har det rätta läget och förefaller ristad. 

Med de blott genom B. 735 betygade runorna inom [ ] är inskriften följande: 
| ub i In b R • Ht • kira : kuml : likhus : auk : bru • at sun sin : biurn : uaR trebin : a : kut : lanti : |iy : lit : 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 CO 65 

fiur • Sit : flu|3U : kankiR : (jaiR uib[ulkUR] : Uiltu iki Innanför slingan nedifrån uppåt: halta: 
70 75 80 85 90 95 100 105 

gu|i : hilbi : anta : hans 
110 115 120 

Enligt Stephens, ONRM. II, 640 uppfattade C. Säve ublubR som Upp-Lumhn och dess senare del som 
identiskt med namnet på västgötalagmannen Lumbcer, gen. Lums och förmodade Upp- tillfogat för att beteckna 
honom vara från Uppland till skillnad från någon namne i annat landskap. Om namnet Lumbcer yttrar M. F. 
Lundgren, Ark. f. nord. fil. III, 228: »Då namnet är enkelt och ej synes kunna sammanställas med något 
sammansatt personnamn, är det antagligen från början ett tillnamn. Man kan vid dess förklaring tänka på det 
isl. hlmnr århandtag (genit. hlums enl. Wimmer, formlära s. 53); i svenska munarter fins ett motsvarande 
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lumni, lomm 'handtag, skaft (på åra eller qvast)' Rietz 414. Namn på redskap o. dyl. användes ofta som till
namn » Bugge, Runverser s. 204 ifrågasätter ock att fatta ristningen som *Upp-laupR, jfr namnet fht. Louf, 
vilket dock ligger längre bort. Då Upp- icke plägar vara första led i namn, synes det sannolikt, att det här 
brukas att utmärka personen i fråga, såsom C. Säve antager, men måhända blott som boende på »Uppgården» 
i byn. 

Ordet likhus förekommer också a B. 624, L. 761, D. I, 121 Gryta, Uppl., även där i förbindelse med bro 
såsom något, som ägnades den dödes minne. Liljegren, Runlära s. 125 översätter det med »likhus» men vill 
icke bestämma, om dessa utgjort en särskild byggnad till liks insättning, en murad grav eller gravvård i form 
av likkista. Stephens, ONRM. II, 707 anser, att likhus betyder »resting-house for corpses on their way to the 
church-yard». Ingendera förklaringen synes emellertid tillämplig på så jämförelsevis gammal tid, som denna 
runsten bör tillhöra, då ordet »kummel» antyder, att den döde icke begravdes i kyrkogård. Då likhus i båda 
inskrifterna är samordnat med »bro» och tydligen utgör någon allmännyttig inrättning, synes det till betydelsen 
böra sammanställas med siluaus D. I, 252 (B. 541, L. 310), D. I, 252 Sundby, Uppl., vilket Liljegren, Run
lära s. 131 med rätta förklarar som härbärge, där resande kunde vistas, så länge de behövde (isl. salu-hus, 
sdl-hiis, sœlu-liûs) och anför exempel på förekomst och grundande av sådana i Svcrgc och på Island. En sådan 
betydelse framkommer, om första leden antages vara ordet Wen f. »Barmhjertighed mod den nodlidende eller be-
kymrede, hvorved der ydes ham Hjaelp eller Trost til Forbedring i eller Formildelse af hans mislige Stilling», 
som i sammansättningsfogen förlorat -w, liksom fsv. iœmîi0gher till iœmpn. I avs. på sammansättningens bild
ning jfr fvn. likn-stafir pl. »tröstende Tale». 

Om 78 — 83 kankÎR. som annars icke förekommer, yttrar Bugge, Runverser s. 204: kankiR overssetter 
Stephens 'the gangers (foot-soldiers)'. Denne Tolkning holder jeg for mulig, men for usandsynlig, da Ordet har 
adjectivisk Form. kankiR har efter min Formodning vœret udtalt gœngiR, jfr oldn. gengr, i Stand til at gaa, 
gangbar, glsv. n. gœnkt, gångbart. ßyOu gœngiR betyder neppe heller 'alle, som kunde gaa, flygtede'. Jeg tror 
snarere, at gœngiR ifölge Betydningen slutter sig til Subst. oldn. gengi n., glsv. gœngi n., Folge, Understöttclse, 
saa at fly du gœngiR betegner 'de, som fulgte harn, flygtede'.» Bugges tydning synes mycket sannolik. 

De utplånade runorna 91—95, som i B. 735 läsas [ulku . . ] , kunna antagas vara delvis fcllästa och för
modas av Bugge hava varit uiklial, i det han läser: haÎR llih uikliaî uiltu iki halta: »de vilde ikke holde Kamp-
pladsen imod (Fiendernc)», som han fattar som två verser, av vilka redan Stephens riktigt tolkat den sista. Då 
nu uih skall läsas uib, kan denna tilltalande tolkning icke vidhållas. Jag förmodar att det stått: ui bi Urn «R, 
i det 92 h I är återstod av ft. r och 93—94 varit mycket skadade, och att baiR ui biurnaR uiltu iki halta 
betytt: »de ville icke hålla Björns fälttecken», jfr fvn. vé n. »Mserke, Fane», vilket anger, att Björn var deras 
anförare, som de lämnade i sticket. Denna tolkning är dock osäker, och särskilt kan mot den invändas, att 
gen. sing, av biurn annars alltid heter biarnaR, se t. ex. Sö. 8 Nybble. 

Översättning: Upp-Lum lät göra minnesvård, härbärge och bro efter sin son Björn, 
(som) blev dräpt på Gotland. Därför lät han livet, att följesmännen flydde; Björns fält
tecken de ville icke hålla. Gud hjälpe hans ande! 

En halvstrof i fornyrdeslag utgöra verserna: 

py lœt Hur sit 
fly dim gœngiR; 
peu vœ BiornaR 
vildu œJcki halda. 
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