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INLEDNING.
I.

översikt över materialet.

Skilda slag av inskrifter.

§ 1. Denna del av Sveriges runinskrifter redovisar för sammanlagt 383 ristningar från Södermanland. Några av dem innehålla visserligen icke runor, endast ornamental utsmyckning:
Sö 40, 77, 87, 89, 95, 99, 100, 114, 117, 146(?), 193, 201, 313, 322. x Då de detta oaktat ha
fått sin plats här i detta verk, beror det på att deras Ornamentik är av samma slag som i de
övriga, de egentliga runristningarna. De ha därför sannolikt kommit till under samma tid som
dessa. Vidare finns det i Södermanland flera ristningar, som i ornamental omfattning innehålla
följder av runor eller runliknande tecken, som icke äro tolkbara och som säkerligen icke ha någon
språklig mening: Sö 93, 133, 225, 230, 261, 264, 324, 327, 337 och 365. I fråga om ett par
av dessa kan det vara ovisst, huruvida de ej härröra från senare tid; detta är sannolikt fallet
med SÖ 119. 2
Om samtliga de nu nämnda ristningarna frånräknas, återstå de egentliga runinskrifterna
till ett antal av 358. Av dessa äro två utförda på metallföremål (Sö 78, en ring till en kyrkodörr; Sö 330, en skål) 3 och en på ett litet benstycke (Sö 379). Alla de övriga äro ristade på
sten. Till dem hör en medeltida gravvård (Sö 286), ett stenklot med runor (Sö 98), några hällar
som ha utgjort delar av gravkistor (Sö 83, 116, 176, 356, troligen också Sö 82 och fragmenten
Sö 191, 355, 361 och 371). 4 Sö 280 är en häll, som har varit avsedd att ligga över en grav;
detsamma har sannolikt varit fallet med Sö 372. Sö 64 och 297 ha också legat, enligt inskrifternas eget vittnesbörd. Däremot har Sö 92 sannolikt varit en rest sten, om den också till
Ornamentiken står gravkistorna nära och säkerligen alltifrån början har hört samman med en
kyrkogård. Detsamma torde ha varit fallet med Sö 134 och 370.
Av de nu återstående 336 ristningarna äro 41 inhuggna i jordfast berg eller å större flyttblock. 5 295 äro inhuggna på resta stenar och utgöra sålunda vad man vanligen menar med
runstenar.
1

Av dessa ha Sö 89, 99, 117, sannolikt också Sö 77 och 87 utgjort ornerade gravkistehällar. Sö 313 är ristad på
en bergvägg. — Samtliga finnas i behåll, utom Sö 40, 87, 114 och 146. Endast i fragmentariskt skick äro kända Sö
87, 89, 99, 193 och 201.
2
Runristningar, som uppenbart härröra från modärn tid, äro f. ö. här icke medtagna. Sådana finnas vid Rundbotorp i Kattnäs sn (s. 12), vid Djulö i Stora Malms sn (Fornvännen 1913, s. 309), vid Lundby säteri i Lids sn (s. 98
n. 3), vid Kärnbo kyrka (s. 151), vid Kälve i Överenhörna sn, på berget Fåfängan vid Danvikstull (se Dagens Nyheter
s
/ß, 8/9, ixh 1923) och på Långholmsbergets östra sluttning i Stockholm, vid Fullersta i Huddinge sn (se Svenska Dagbladet 8 /n 1930; möjligen ristad på föranstaltande av prins August, d. 1873, som hade sin jaktmark vid Fullersta kvarn),
vid Gäversnäs i Helgesta sn.
3
Därtill kommer, bland de nyss nämnda inskrifterna utan språklig mening, den på ett krucifix från Sätersta
kyrka, Sö 365.
4
Icke tolkbar är inskriften på ett ornerat stenblock, Sö 337. Några gravkistehällar innehålla, såsom redan
nämnt (not 1) endast Ornamentik.
5
Dessa äro: Sö 2, 23, 39, 41, 56, 79, 86, 101, 118, 120, 126, 144, 171, 175, 180, 188, 195, 197, 199, 218, 219—221,
222, 227, 231, 236, 248, 255, 270, 300, 311, 312, 331, 332, 336, 344 och 359. Härtill kommer en ristning utan runor:

XVI

SÖDERMANLANDS

RUNINSKRIFTER.

§ 2. Av de 383 ristningarna finnas emellertid långt ifrån alla i behåll. Icke mindre än 83
äro kända endast genom äldre avbildningar och uppgifter; därav har nära hälften, eller 41, utgjort fullständiga (eller åtminstone någorlunda fullständiga) monument 1 och resten (42) större
eller mindre fragment. 2 De ha på olika sätt förkommit eller äro åtminstone för närvarande
oåtkomliga. I allmänhet finnas av dessa förlorade fornminnen tillräckligt pålitliga avbildningar.
I fråga om några är detta icke fallet, utan man har uteslutande skriftliga anteckningar om inskriftens innehåll att hålla sig till: Sö 21, 26, 94, 295, 316, 373, 376 och 383. Detsamma gäller
i stort sett också om Sö 293, varav dock ett litet fragment finnes i behåll. Vidare bör man i
detta sammanhang erinra om att uppgifterna om en ristning, Sö 146 (utan runor), överhuvud
taget äro mycket dubiösa; det måste anses högst ovisst, om den verkligen har existerat som
självständig ristning.
Det finns sålunda, så vitt man vet, för närvarande 300 sörmländska ristningar i behåll, därav
med runor 290. Om man uteslutande tänker på gruppen runstenar i egentlig mening, blir antalet 221. Bland dessa äro emellertid många bevarade endast i fragmentariskt skick. Fullständiga (eller någorlunda fullständiga) äro 224 ristningar 3 , större fragment äro 4 3 4 och mindre
fragment 34. 5 Av egentliga runstenar äro fullständigt (eller någorlunda fullständigt) bevarade
156; de större fragmenten äro 37 och de mindre 30. Mera av dessa senare äro så obetydliga,
att deras värde egentligen endast består däri, att de vittna om att ett runmonument en gång har
funnits på platsen. 6
Sö 313 och tvenne utan tolkbar inskrift: Sö 324 och 327. Av dessa finnas alla i behåll, utom Sö 23; Sö 180 dock
på grund av stark vittring endast i fragmentariskt skick. Svårt skadad är också Sö 171. — Det är givetvis omöjligt
att draga en skarp gräns mellan ett mindre flyttblock och en rest sten. Södertälje-stenen Sö 308 har sålunda icke
upptagits i denna förteckning, men väl Brössike-stenen Sö 195.
1
Sö 28, 29, 38, 40 (utan runor), 53, 57, 63, 64, 67, 68, 72, 76, 91, 110, 114 (utan runor), 115, 121, 136, 145,
146 (utan runor), 147, 157, 158, 215, 228, 233, 238, 253, 257, 263, 271, 282, 287, 294, 317, 323, 341, 346, 382; utan
bevarad bild: Sö 26 och 373. — Därtill komma ytterligare fyra runstenar, av vilka numera endast mycket obetydliga
fragment återstå: Sö 31, 152, 293 och 340.
2
Gränsen mellan större och mindre fragment är givetvis vag och flytande. Som större fragment har jag räknat
följande: Sö 18, 43, 44, 80, 81, 127, 155, 168, 169, 252, 303, 339, 372; gravkistehällar: Sö 83, 87 (utan runor); ristning på berg: Sö 23. Som mindre: Sö 1, 4, 5, 6, 12, 17, 135, 153, 156, 185, 186, 216, 223, 247, 267, 310, 329, 342;
gravkistehällar: Sö 191, 355; utan bevarad bild: Sö 21, 94, 295, 316, 376 och 383.
8
Resta stenar: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 22, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 60,
61, 62, 71, 73, 74, 75, 84, 88, 90, 92, 93, 95 (utan runor), 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113,
119 (möjligen från senare tid), 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133 (möjligen från senare tid), 134, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 151, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 173, 174, 178, 179,
183, 184, 187, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 224, 225,
226, 229, 230, 232, 234, 237, 240, 241, 242, 244, 250, 251, 254, 256, 258, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 272,
273, 276, 280, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 318, 319, 320, 321, 322 (utan
runor), 325, 328, 333, 335, 338, 343, 347, 349, 350, 352, 360, 362, 363, 367, 374; ristningar på berg och flyttblock
(39 st.), se ovan s. XV not 5; gravkistehällar: Sö 77 (utan runor), 82, 116, 117 (utan runor), 356; gravvård: Sö 286;
stenklot: Sö 98; skulpterade stenar: Sö 100 (utan runor), 337; metallföremål: Sö 78, 330, 365.
4
Av resta stenar: Sö 3, 13, 16, 20, 25, 27, 30, 42, 58, 59, 65, 66, 69, 70, 85, 96, 172, 177, 193 (utan runor),
201 (utan runor), 205, 207, 235, 239, 246, 259, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 284, 299, 301, 314, 351, 377;
gravkistehällar: Sö 89 (utan runor), 99 (utan runor), 176.
5
Av resta stenar: Sö 15, 31, 150, 152, 181, 182, 243, 245, 249, 293, 309, 315, 326, 334, 340, 345, 348, 353, 354,
357, 358, 364, 366, 368, 369, 370, 375, 378, 380, 381; gravkistehällar: Sö 361, 371; ristning å berg: Sö 180; ristning
å benföremål: 379.
0
Dessutom finnas uppgifter om ytterligare några runristningar, utan att ens något av inskriften har blivit antecknat. Då dessa uppgifter måste betraktas som synnerligen ovissa, ha de i detta arbete endast blivit omnämnda,
men icke upptagna under särskild nummerbeteckning: N. Vrå, Hölö sn (s. 367), Sanda, Mörkö sn (s. 367), Näs, Barbo
sn (s. 371), Valsta, Bettna sn (s. 375), Flöda kyrka (s. 377), Djulefors, St. Malms sn (s. 379), Kjula kyrka (s. 389),
Svärtingstorp, Runtuna sn (s. 403), Torsåker (s. 409), Mariefreds kyrka (s. 151), Sorunda kyrka (s. 191), Berga och Dalby,
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§ 3. Fyndplatsen för de 383 ristningarna framgår av den bifogade kartan. Därvid är att
märka, att, för enkelhetens skull, fullständiga ristningar och större fragment äro sammanslagna
till en grupp. Fullständigt eller i större fragment bevarade äro sålunda utmärkta med tecknet
# , bevarade mindre fragment med f. Fullständigt eller i större fragment kända men förkomna
äro utmärkta med O, förkomna mindre fragment med a. Härtill kommer ett antal bevarade
(större eller mindre) fragment, som från äldre tid äro kända i fullständigt eller åtminstone fullständigare skick; de äro på kartan utmärkta med tecknet C : Sö 3, 25, 30, 31, 42, 69, 152, 193,
205, 293, 340.
§ 4. Materialet till de resta runmonumenten synes i allmänhet vara hämtat från de stenarter, som finnas på själva platsen. I flertalet fall är det sålunda gråsten, gnejs eller granit,
som har kommit till användning-. Stundom synes det vara utvalt med synnerlig omsorg. Många
mycket vackra granitblock finnas därför bland de sörmländska runstenarna. Den mjukare sandstenen möter så gott som uteslutande i östra delarna av Mälarområdet: Strängnäs (Sö 278, 280,
281), Åkers hd (Sö 329, 334, 335), Selebo hd (Sö 176, 178, 181, 182, 190, 201, 204, 207, 375),
Daga hd (Sö 11, 13, 14, 15, 16, 354), Öknebo hd (Sö 338, 343), Södertälje (Sö 309), Svartlösa hd
(Sö 282, 284, 291, 299, 380, 381). Endast sällan — och i allmänhet i sena monument — längre
söderut: Oppunda hd (Sö 66, 369), Rönö hd (Sö 128, 134, 160, 370), eller längre västerut: Östra
Rekarne hd (Sö 92). Vanligen är det den röda Mälarsandstenen. 1 Av detta material är den tidiga
Kärnbo-stenen (Sö 176), som sannolikt har ingått i en gravkista från 900-talet. Av kalksten,
sannolikt importerad, äro de kristna gravkistehällarna i Rekarne (Sö 77, 89, 99, 116, 117, 356,
364, troligen också de förkomna Sö 83, 87, 355), jämte några små fragment av sådana i Vrena
(Sö 361), Husby-Oppunda (Sö 368) och Ludgo (Sö 371); likaså en otillräckligt känd runristad häll
i Runtuna (Sö 372).
De resta runstenarnas storlek är mycket växlande. Till de största höra 7 Öja (över 4 m.
hög), 54 och 55 Bjudby, 106 Kjula, 287 Hunhammar och 347 Gerstaberg. De flesta ha ungefärligen manshöjd. Påfallande små äro ett par runstenar på Selaön (Sö 204, 206, 208). Minst
av alla är sannolikt den äldsta med »danska > runor, 113 Kolunda (ung. 1 m. hög).
§ 5. I Södermanland finnas 2 inskrifter med det äldre,
och 1 med s. k. svensk-norska runor eller Rök-runor (Sö 176).
ska») runor. Antalet av dessa blir — alldenstund Sö 32 även
måste räknas med också här — 367 eller, om man tager med
mentik, 381.

24-typiga runalfabetet (Sö 24, 32)
Alla de övriga ha vanliga (»danbär en yngre inskrift och sålunda
även ristningar med endast Orna-

§ 6. Den enda inskriften med Rök runor, Kärnbo-stenen (Sö 176), är, såsom bl. a. språkformerna tydligt visa, äldre än övriga inskrifter med yngre, 16-typigt runalfabet. Den har troligen varit del av en gravkista från 900-talet. Härom och om runornas former se närmare beskrivningen s. 144 f.
Om stavlösa runor, som utgå från den svensk-norska formen av det yngre runalfabetet, se
nedan § 70.
Västerhaninge sn (s. 209), Ösmo kyrka (s. 216), Årsta, Österhaninge sn (s. 237), Norrga, Grödinge sn (s. 271), Värsta,
Grödinge sn (s. 274), Österby, Grödinge sn (s. 274), Torshälla kyrka (s. 291), Lilla Väsby, Fogdö sn (s. 302), Turinge
prästgård (s. 331). Om en fragmentarisk inskrift vid Tormesta, Mörkö sn finnas anteckningar hos Bureus (s. 16, 367).
1
Om förekomsten av denna sandstensart se Sveriges Geologiska undersökning.
Bladet Södertälje,
beskrivning,
s. 16 f.
I I I — 35481.
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RUNINSKRIFTER.

Inskrifter med äldre runor.

§ 7. De båda urnordiska runinskrifterna befinna sig- i samma trakt av Södermanland, på
endast Va mils avstånd från varandra: den ena (Sö 24) vid gården Berga i Trosa landsförsamling,
ett par km SV om Trosa kyrka, den andra (So 32) Vs mil NV därom, vid Skåäng i Vagnhärads
sn. P å ömse sidor om Trosaån utbreder sig en gammal jordbruksbygd, i Trosa, Vagnhärads och
•~ Bronsfynd
pen I-fe av
bronsåldern.
• Guldfjfr. rom
järndlcUr.
{} Fynd lokalen
ej närmare
känd-

_ , í í > KM

Bronsålder t. o. m. folkvandringstid.

Vikingatid och äldre medeltid.

Fornlämningar och fornfynd i bygden kring Trosaån.
Efter S. Lindqvist i Fornvänncn 1918, s. 17.
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Västerljungs socknar. Både norrut (ungefär vid Skåäng—Fredriksdal—Kumla—Nora) och mot
sydväst (mellan Sillen och Hållsviken) är denna tämligen skarpt avgränsad mot omgivande skogsbygder. H ä r ligga ett flertal stora och gamla byar och två medeltidskyrkor, Trosa och Vagnhärad, helt nära varandra. Den lilla köpstaden Trosa har visserligen aldrig haft annat än lokal
betydelse. Ursprungligen låg den 5 km längre upp för ån, vid Trosa by, strax S om Trosa
kyrka. Dit var ån segelbar ännu under medeltiden. Ar 1610 flyttades staden på Karl lX:s
förordnande ned till havet, till det s. k. Trosa mynne 'Trosaåns mynning'. I det kuperade men
likväl öppna landskapet omkring ån, från Sille by och ned till Trosa by, finnes en ovanlig mängd
av fornminnen från järnåldern. 1 H ä r har då funnits en bördig och t ä t t befolkad jordbruksbygd.
Av runstenar med yngre runor finnes ett stort antal (Sö 25—43, 359). En rad märkliga ortnamn vittna också om bygdens ålder: Trosa och Trösla (»lilla Trosa»), Vagnhärad, Hunga, DaggO

o

unga, Ada, Vrå, Akra, Fänsåker, Kumla in. fl. H ä r finnas två Husby, ett i Vagnhärads och ett
i Trosa sn (Sörhusby). Vid ån ligger en gård Mölna (»kvarn»), där ända till senaste tid funnits
ett kvarn verk. På något längre avstånd, omkring 5 km. SV om Trosa kyrka, ligger byn Tuna
i Västerljungs sn; där har påträffats Sveriges största kända guldskatt från hednatiden, nedlagd
omkring år 500. Därtill kommer, att ån har varit en viktig farled. Den kommer närmast
från den långsträckta sjön Sillen och utgör avlopp även för de norr därom belägna sjöarna Frösjön, Klemmingen och Storsjön. 2 Den kring dessa sjöar liggande odlade bygden i Daga h ä r a d
har sålunda haft sin utfart till havet vid Vagnhärad och Trosa. Det är ingen tillfällighet, att
Södermanlands äldsta runminnen finnas i denna trakt, de enda med det 24-typiga runalfabetet
och i urnordiskt språk.
Båda runstenarna ha blivit kända först i relativt sen tid, vid början av 1800-talet. De omtalas i N . H. Sjöborgs Samlingar för Nordens fomälshare (3. häftet, 1830) och i Liljegrens Runurkunder (1833). På Skåäng-stenen var det emellertid endast den yngre inskriften längs stenens
kanter, som man hade observerat. Den grunda urnordiska inskriften längs stenens mitt upptäcktes först 1867. Berga-stenen hade blivit bortglömd och var länge försvunnen; den återupptäcktes 1861.
Båda stenarna äro resta bautastenar. Ytan har sannolikt blivit bearbetad och jämnad för
att upptaga skrift; särskilt tydligt är detta i fråga om Skåäng-stenen med dess breda släta yta.
Också Berga-stenen förefaller slipad upptill, där runorna blivit inhuggna. Inskriften är anbragt
på samma sätt, i en lodrät rad på stenens mittyta, och skall läsas uppifrån nedåt. Berga-stenen
har dessutom en mindre runföljd upptill, i vågrät riktning. Runorna äro jämnt inhuggna och
väl formade; de äro icke omgivna av ramlinjer. Huvudinskriften på Berga-stenen utgöres av
ett ensamt personnamn, säkerligen namnet på den döde. Även Skåäng-inskriften består sannolikt av en personbeteckning: namnet på den döde (HarjalaugaR) eller hans namn med en tillagd
bestämning (Härjas [son] LeugaR). Det är sålunda samma formel i båda inskrifterna, ett subjekt
med underförstått predikat. En olikhet är emellertid, att Berga-stenens inskrift skall läsas från
höger till vänster (liksom Möjbro), Skåäng-stenens från vänster till höger (liksom Skärkind, Og 171).
Åtskilligt synes sålunda tala för att de båda inskrifterna härröra f r å n u n g e f ä r s a m m a
t i d . Runornas former tala icke emot ett sådant antagande. Tyvärr finnes ingenting, som tilllåter en arkeologisk fixering av tiden. Runorna ha det utseende, som vi känna från andra ä l d r e
inskrifter med 24-typigt alfabet. R-runan har bistavarna riktade uppåt, s-runan består av tre
streck, av vilka de båda yttersta ännu icke stå vinkelräta mot skriftriktningen, j-runan har en
form, som står Vadstena-brakteatens nära. De båda skänklarna ha nått full höjd, men de äro
1

T. J. Arne, Om det forntida
Södermanland (i: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, h. 14, 1909),
JSya bidrag till Södermanlands förhistoria (ib. h. 16, 1915); S. Lindqvist, Åker och Tuna (i: Fomvännen 1918).
2
Ännu år 1459 bestämmes genom ett dombrev, att det skall vara öppen båtled, 6 alnar bred, i Mjösundet mellan
Klemmingen och Frösjön (C. G. Styffe, Skandinavien under unionstiden, 3. uppl., 1911, s. 273).
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ej raka som på Vadstena-brakteaten. Språket är rent urnordiskt. Snarast synas båda inskrifterna tillhöra tiden före år 500. Närmare kan åldern icke fixeras.1
§ 8.

Följande 15 runor förekomma i de båda inskrifterna:

Berg-a:f--a--gSkåäng: - u - a r - g -

-ni

RS t

l--o

h - i j - - R- --e-l

Om runornas former kan följande vara att anmärka:
f : bistavarna g*å nästan vinkelrätt ut från huvudstaven och äro i det närmaste raka; särskilt är
detta fallet med den nedre bistaven, som också är längre än den övre: de äro sålunda icke
riktade uppåt mot huvudstavarnas överkant utan sluta blint.
u: huvudstaven är lodrät, rak; bistaven utgår från huvudstavens topp och är svagt bågböjd.
a (5): övre bistaven utgår från huvudstavens topp; båda bistavarna äro ungefär lika långa. Sista
a-runan på Skåäng, i leugaR, har dock övre bistaven något längre än den nedre.
r: de båda övre strecken i bistaven äro längre än det nedersta; runan har därför sin största
bredd vid den övre vinkeln.
g (2): stavarna skära varandra på mitten under spetsiga vinklar; runorna få därför normal bredd.
h: förbindelsestaven är riktad snett uppåt höger.
n: bistaven är nära vinkelrät mot huvudstaven och riktad uppåt höger.

i(4)j:

de båda stavarna likna svagt bågböjda hakar, vända mot varandra och öppna; de äro icke
ställda vinkelrätt mot skriftriktningen.
R ('2): bistavarna äro riktade uppåt.
s (2): runan består av tre streck i trubbiga vinklar mot varandra; de båda yttersta stå icke vinkelräta mot skriftriktningen. Det första s i saligastiR är tämligen missbildat, med mycket
kort mellanstav och nederstaven i stället så mycket längre.
t: med bistavarna från huvudstavens topp.
e: förbindelsestrecken raka.
I (2): med bistaven från huvudstavens topp.
o: ej fullt symmetrisk, bildad av raka streck.

Inskrifter med y n g r e runor.
III. Inskrifternas fördelning inom landskapet.
§ 9. Runinskrifternas fördelning över det sörmländska landskapet är — såsom kartan visar
— i påfallande grad ojämn. H ä r och där ligga de i täta klungor, men däremellan finnas stora
tomma ytor. Det finns i Södermanland mer än 30 socknar, d. v. s. över fjärdedelen av hela antalet, som överhuvud sakna detta slag av fornminnen.
1

L. Wimmer.(Z)iV Runenschrift, s. 303) sätter Berga- och Skåäng stenarna till 500-talet, den förra till 500—550,
den senare till 550—600. S. Bugge (Norges indskrifter med de œldre runer, Indledning, s. 208): »Skåäng-Stenen har
Tegnet ^c, som det synes med Betydningen af det lange a og er i saa Tilfælde forholdsvis sen. . . Som gamle reiste
svenske Runestene, hvis Tid dog ikke nærmere kan hestemmes, kan nævnes Berga-Stenen i Södermanland og SkärkindStenen i det östlige Östergötland. Disse er snarest fra 6te Aarh.» Ad. Noreen (i 3. uppl. av Altisländische
Grammatik, 1903, s. 334, 342): »6. Jahrh.», (i 4. uppl., 1923, s. 375, 387) »gegen 500».
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Tydligt framträda några områden, där runfynden äro synnerligen talrika: Öster- och Västerhaninge; Sorunda och Ösmo; Vagnhärad, Trosa och norra delen av Västerljung (centrum av
Hölebo hd); Ludgo, Spelviks, Runtuna och Lids socknar (centrum av Rönö hd); Selaön. Ett par
mindre grupper äro samlade kring Åker och Gripsholm (Åker, Är ja och Kärnbo) och kring småsjöarna i mitten av Daga hd (Björnlunda, Gåsinge, Dillnäs, Kattnäs, Frustuna). Mera spridda
ligga runfynden i Rekarne, i östra och mellersta delen av Oppunda hd, i Oknebo hd och västra
delen av Svartlösa hd. Andra trakter äro fattiga på runfynd: östra delen av Svartlösa hd; Jönåkers hd; västra och norra delarna av Oppunda hd; södra delen av Osterrekarne och Åkers
härader; Villåttinge hd jämte angränsande delar av Daga och Rönö härader.

Karta över ortnamnen på -sta i Södermanland.
Utarbetad av prof. J. Sahlgren. (Foto av originalkartan för den i Namn och Bygd 15, s. 87
publicerade kartan över sto-namnen).

I allt väsentligt får fördelningen sin förklaring av landskapets natur och den därav betingade bebyggelsen under äldre tid. Runstensrika äro de öppna, odlade slättbygderna, där gårdarna ligga t ä t t och jordbruket sedan gammalt är huvudnäringen. Fattiga på runfynd äro däremot skogsbygderna, som under forntiden ha varit ödebygder eller allmänningar med gles bebyggelse. Runstenskartan bör därför, för att förstås, ses i samband med topografiska kartor,
ekonomiska kartor och befolkningskartor över Södermanland. I ännu högre grad lärorikt skulle
det vara att jämföra den med kartor över andra slag av fornminnen, i all synnerhet de fasta
fornminnena från vikingatiden, och med kartor över de viktigaste och mest utbredda ortnamnstyperna. Belysande är ävenledes kyrkornas läge; de gamla medeltidskyrkorna tillhöra, visserligen
icke i sitt nuvarande skick, men med avseende på kyrkobyggets ålder på platsen, en tid, som
ligger mycket avlägsen från runstenarnas. Där kyrkorna ligga tätt samman, där finns i allmänhet också gott om runstenar. Som exempel kan nämnas centrum av Daga hd med sina 5 t ä t t
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liggande kyrkor, centrum av Rönö hd med 4 kyrkor, trakten kring- Vagnhärad med 3 kyrkor,
trakten väster om Mariefred med 3 kyrkor. P å samma sätt stämmer glesbeten av kyrkor och
runstenar i Oppunda och Rekarne väl överens. Östra delen av Svartlösa hd är till större delen
ett höglänt och bergigt område, tillhörande den fordom betydande allmänningsskogen Hanveden.
H ä r var bebyggelsen sen och gles; fornminnena äro överhuvudtaget få. Detta står i en skarp
motsats till å ena sidan Haninge-bygden i söder med en förvånande mängd runstenar kring
Västerhaninge och Österhaninge kyrkor, å andra sidan Botkyrka och Salem i väster. Mellan
Mälarbygderna i norr, i Rekarne, Åkers och Selebo härader, och Oppunda och Daga härader i
det inre av landskapet utbreder sig en skogbeväxt bergstrakt på i allmänhet flera mils bredd
(»Mälarmården»); den är ännu i dag mycket glest bebyggd, och avståndet mellan kyrkorna är
större än på något annat håll i Södermanland. Anmärkningsvärd är också den så gott som
totala frånvaron av runminnesmärken i trakten av sjön Båven.
Emellertid får icke allt sin förklaring på detta naturliga sätt. Tillfälliga och historiska förhållanden ha uppenbarligen spelat en icke obetydlig roll. Runstensresandet har varit begränsat
till en relativt kort tid och då varit i viss mån en modesak. Exemplets makt har därför varit
av stor betydelse. Om en minnessten har blivit rest på en gård, har det ofta lett till att närliggande gårdar och byar skaffat sig liknande minnesvårdar. En skicklig och produktiv runristare
har gärna lämnat flera spår efter sig; ofta visar det sig, att runmonumenten i en bygd ha utgått från samma hand eller åtminstone från samma »verkstad». Sådana förhållanden kunna förklara runstenarnas talrikhet på Selaön och i Haninge-bygden. Däremot förblir det gåtfullt, varför runfynden äro så få i Jönåkers hd; åtminstone i den väl odlade dalen kring Tuna-ån ä r
bebyggelsen gammal och rik.
§ 10. Följande tabell visar fördelningen av de 383 ristningarna på Södermanlands 13 härader,
ordnade topografiskt från öster till väster:
Sotholms hd (SÖ 215—273)
Svartlösa hd, med Stockholm (Sö 282—306, 378—381, 274)
Öknebo hd, med Södertälje (Sö 338—353, 387, 307—313)
Hölebo hd (Sö 18—43, 359)
Rönö hd (Sö 121—173, 365, 370—374)
Jönåkers hd, med Nyköping (Sö 44—50, 367, 51)
Oppunda hd (Sö 52—75, 360, 361, 368, 369)
Viliåttinge hd (Sö 315—320)
• . . . .
Daga hd (Sö 1—17, 354, 366)
\
. .
Selebo hd (Sö 174—214, 375—377)
Åkers hd, med Strängnäs (Sö 321—335, 382, 275—281)
Östra Rekarne hd, med Eskilstuna (Sö 89—120, 355—358)
Västra Rekarne hd, med Torshälla och Södermanlandsdelen av Åkerbo h d 1 (Sö 76—88, 362—
364, 314, 336, 337)

59
30
24
27
59
9
28
6
19
44
23
36
19

Ett visst, om också tämligen ofullkomligt, uttryck för tätheten av runinskrifter i olika bygder
kan man få, om man sätter antalet runinskrifter i relation till häradets totala ytvidd. Mätt på
detta sätt, blir tätheten störst i Selebo hd med 11,7 inskrifter per kvadratmil (på själva Selaön
23,2), därnäst i Rönö hd med 8,3, Hölebo hd med 7,6 och Sotholms hd med 6,1; minst i Viliåttinge hd med 0,8, Jönåkers hd med 1,1 och Oppunda hd med 1,7.
1

Till Åkerbo hd och Västmanlands län, men till Hträngnäs stift, höra de tre söder om Arbogaån belägna socknarna Säterbo, Kung Karl och Torpa.
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De runstensrika trakterna av Södermanland kunna sammanföras till följande huvudområden :
1.
2.

3.

Östra Södermanland:
Södertörn jämte angränsande delar av Oknebo och Hölebo härader.
Omkring 140 inskrifter.
Sydöstra Södermanland: huvudsakligen Rönö hd med S:t Nikolai sn av Jönåkers hd. Omkring
60 inskrifter. Om åt nordväst det glesare Oppunda hd (t. o. m. Stora Malms sn) räknas
med, närmar sig antalet 90.
Norra Södermanland består egentligen av två tydligt skilda men geografiskt dock nära sammanhängande bygder: i väster Rekarne och längre österut Åkers hd och Selebo hd. Tillsammans omkring 120 inskrifter.

IV.

östra Södermanland.

§ 11. Inom Östra Södermanland har Södertörn i alla tider kulturellt sett intagit en särställning. Det gäller redan för runstenstiden. I synnerhet södra delen imponerar genom m ä n g d e n av sina runstenar. Inskrifterna äro emellertid nästan alltid korta och tämligen intresselösa.
Påfallande få ha uppgifter om den döde utöver själva minnesformeln. Däribland finnas två Ingvarstenar (254 Vansta och 287 Hunhammar) och ytterligare två (217 Berga och 260 S. Betby), som
tala om vikingafärder. 1 Ristaren namnes i sju inskrifter (215 Sorunda, 219 Blista, 231 Trollsta,
266 Sanda, 268 Söderby, 270 Tyresta och 271 Täckeråker). I två omtalas byggande av bro (299
Huddinge, 300 Glömsta); möjligen har det också varit fallet med fragmentet 252 Säby. T. o. m.
den fromma välönskan över den dödes själ är i Södertörn mycket sällsynt; den förekommer
endast i fyra inskrifter (221 Blista, 255 Vidby, 288 Hågelby, 289 Spåntorp), i två av dem (221,
255) förkortad till det minsta möjliga: »Gud hjälpe!» Kulturhistoriskt intressanta genom sin
placering äro de båda möjligen sammanhörande 292 Bröta och 298 "Dringe malm. Vidare finnas
anmärkningsvärt många ristningar i fast häll; inom Södertörn icke mindre än 12 stycken.
Ornamentiken är påfallande enkel och varierar ett fåtal mönster. Något mästerverk, litterärt eller konstnärligt, finnes icke bland Södertörns inskrifter. 2 Däremot äro många illa utförda.
Stenmaterialet har också många gånger varit dåligt eller har blivit otillräckligt bearbetat.
Följande grupper äro typiska för området:
G r u p p I. Typexempel 290 Farsta: Draken har ett karakteristiskt huvud, sett från sidan,
med intryckt panna, hornformigt uppåtriktad överläpp, mandelformigt öga, tänder och lång, ut-

Fig. 1.

Fig. 2.

Sö 290 Farsta.
1

Fig. 3.

Sö 292 Bröta,

Tillägg om den döde (»han v a r . ..») ha också funnits å 238 Fors och 295 Skälby.
Jag bortser härvid givetvis från Botkyrka-gravvården (Sö 286), ett enastående monument, som emellertid härrör
från en senare tid än de övriga och där runorna spela en underordnad roll.
2
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sträckt tunga; kroppen är lag-d i en stående åtta, vars slingor sammanknytas av flikar som utgå
från kroppen själv. I övre rundeln är inlagt ett ringomlagt kors av S:t Georgstyp, med rätlinjiga korsarmar, som triangelformigt vidga sig utåt. — En noggrann replik av Farsta-stenen
är 274 Stockholm. Av samma typ äro också 301 Ågesta bro (korset ersatt av två motställda
djur), 269 Söderby malm och 256 Älby (rundjuret vänt mot vänster), 234 Trollsta och 272 UppNorrby (klumpigt utförda exemplar), fragmentet 252 Säby. En variant av mönstret med två
run djur finnes på 244 Tuna (litet flätkors), 297 Uppinge (ringomlagt flätkors). En vacker, omsorgsfullt ristad sten är 292 Bröta; rundj urets huvud är här nedåtböjt, det har konvex pannlinje och långsträckt öga (fig. 3).
G r u p p I I . Typexempel 217 Berga: Runslingan följer stenens kanter med ändarna nedtill
kringelformigt lagda över varandra, utan något sammanhållande band; ormhuvudet är sett upp-

Fig. 4.

Fig. 6.

Sö 217 Berga.

Sö 266 Sanda.

ifrån, det har spetsig nos och stora glosögon; kroppen har inga extremiteter. Korset är ett
enkelt »flätkors», med triangelformiga, rätlinjiga korsarmar. Av exakt samma typ men med
rundjuret vänt mot vänster är 215 Sorunda kyrka. Vidare höra hit: 254 Vansta, 229 Torp, 233
Trollsta, 226 Stutby (korset ersatt av en häst), 273 Valsta, 271 Täckeråker, 296 Lövstalund, 230
Torp (möjligen en senare imitation). Enklare och klumpigare utförda äro 240 Ribby, 224 Grödby,
241 Skogs-Ekeby, 236 Alvsta, 246 Vreten, 261 S. Beteby, 257 Älby(?). En variant utgöra 265
Högsta, 266 Sanda (fig. 6) och möjligen 263 Broby. Med i hög grad förenklad Ornamentik, utan
drakhuvud, med runslinga och kors förenade: 242 Stav, 232 Trollsta.
Dessa båda grupper ha med avseende på sin Ornamentik icke någon motsvarighet i det
övriga Södermanland.
G r u p p I I I . Typexempel 227 Sundby : Rundjuret är sett från sidan, med långsträckt öga, nacktofs,
stort öppet gap utan tänder men med uppifrån nedhängande överläpp; stjärten är försedd med korta flikar, som dekorativt bilda en pendang till huvudets
stora läppar och nacktofs; slingändarna korsa icke varandra, utan de sammanhållas nedtill av ett koppel.
Över den på detta sätt fjättrade draken reser sig i
bildens mitt ett kors på fot; korsarmarna äro slutna
Fig. 7.
trianglar, vilkas spetsar ej sammanträffa, de sammanhållas av en bakom laçfd ringf och av en kvadrat med
vinklarna mellan korsarmarna. E t t sådant kors förekommer icke på runstenar av grupp I och I I . 1 Själva
drakslingan tillhör en vanlig typ av run sten sornamenFig. 8.
Fig. 9.
27 '
tik, s o m i s i n a grunddrag återvänder på en mängd
Ett enkelt kors med fot finnes på 258 Älby, som synes vara, en klumpig efterbildning av grupp II.
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ristningar i Södermanland och Uppland. Den östsörmländska typen är dock tydligt särpräglad.
Den förekommer utom på Sundby-ristningen även i 255 Yidby, 219 Blista, 220 Blista (utan kors),
218 Billsta (enklare kors, men även på fot), 262 Blista (enklare kors utan fot), 248 Björsta (korset ersatt av en sammanflätad ormkropp). Med en del avvikande detaljer höra hit ett par av
områdets vackraste, tekniskt bäst utförda ristningar: 270 Tyresta (korset ringomlagt, däröver en
fågel, som väl har en symbolisk betydelse) 1 , 298 Uringe (med ringomlagt kors utan fot), 251
Klastorp (med nedhängande nätkors). Med två rundjur, upptill och nedtill sammankopplade och
f. ö. symmetriskt anordnade: 237 Fors (korset ersatt av en djurbild), 221 Blista (korset ersatt av
en ornamental drakslinga, liksom på 248), möjligen också 282 Botkyrka. Som ett västligt exemplar av typen kan man möjligen räkna 349 Lideby. Enklare i utförandet äro 253 V anstå, 225
Grödby och 231 Trollsta (alla tre med enkelt kors utan fot), 222 Frölunda (korset ersatt av en
djurbild).
Påfallande många ristningar av grupp I I I äro huggna i berg, vilket däremot icke är fallet
med någon av grupp 1 och I I .
I vissa fall är drakhuvudet vänt utåt mot stenens mitt med bågböjd och rest hals: Sö 262,
248, 270, 251, 221, 222. Härmed besläktade äro de båda ristningarna 311 och 312 vid Gamla
Turinge vägen och ristningen 344 vid Kiholm. H ä r röjer sig också tydligt
hela typens släktskap med uppländsk Ornamentik. E t t praktfullt exemplar är
338 Turinge.
Besläktad med grupp I I I men i många detaljer avvikande är 305 Söderby. 2
Som en underlig hybridform av grupp I och grupp I I I te sig snarast några
ristningar i Botkyrka och Grödinge: 285 Botkyrka, 288 Hågelby, 289 Spåntorp, 291 Grödinge kyrka.
Varie grupp har sålunda sin särskilda korsform. Men även runornas ut.

.

.

Fig 10

seende är till stor del avvikande. Karakteristiska för g r u p p I äro följande
*' *
runformer (fig. 11): bistavarna i u, r, I, t utgå icke från huvudstavens topp; r och s
ha avrundade vinklar; bistaven i r är ofta bågformigt rundad, särskilt gäller
+
M M M I I
I
^ e ^ a o m ^ e n n e ( i r e delen; I och t ha böjda bistavar; b har små bistavar,
som icke nå fram till slinglinjen. Skiljetecken är så gott som alltid +.
Avvikande äro såväl med avseende på rimformer som skiljetecken Sö 234
och 244; Sö 272 har upp- och nedvänt f (3 ggr); Sö 301 har skiljetecknet :.
— Karakteristiska för g r u p p I I äro framför allt runorna s, a och n (lig. 12): r^ 7 I I f F r *
blandning av H och Hi båda formerna stå ofta icke vinkelrätt mot slingFi
12
'linjen, utan snett; bistaven i a står till större delen på vänstra, bistaven i
n till större delen på högra sidan av huvudstaven 3 ; u och r ha normala former, med bistaven
utgående från huvudstavens topp eller från slinglinjen; I och t ha raka bistavar; b små bistavar.
Skiljetecken är i regeln :, i inskriftens början och slut dock + (Sö 215, 217, 229, 266, 296 och
232). Avvikande äro Sö 233, 271 (båda av Amunde), 273 och 226 med skiljetecknet + ; i Sö
236, 240 och 242 förekomma t- (och Informer sådana som i grupp I. Även Sö 241 saknar alldeles de runologiska kännemärkena för grupp I I . — Ristningarna av g r u p p I I I ha de mest normala formerna av den yngre runraden (fig. 13). Mest karakteristiskt för denna

H

k x grupp i runologiskt avseende är därför, att den saknar de för grupperna I
p. i g
och I I säregna varianterna, s är alltså endast rättvänt, med oftast skarpa
vinklar och står vinkelrätt mot slinglinjen. Bistavarna i a och n gå likformigt på ömse sidor om huvudstaven. I och t ha vanligen raka bistavar. b har stora bistavar,
1
2
3

Jfr fragmenten Sö 245 och 247, som sannolikt ha haft samma mönster som Sö 270.
Denna visar en allmän likhet i kompositionen med 22 Haga (på Mörkön).
Jfr även O-runan på Sö 229.

IV — 35481.
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som både upptill och nedtill gå fram till slinglinjen. Skiljetecken är x. Avvikelser: Sö 237
och 298 har t, I, u och r som i grupp I, skiljetecken är i Sö 237 :, i Sö 298 +; Sö 270 (och
fragmentet Sö 247) har omvänt s (som grupp II) och I, t med böjda bistavar (som grupp I),
skiljetecken är :.
Också i inskrifternas formulering finnas ett par anmärkningsvärda olikheter. Grupp I I
använder i regeln formeln »N. N. rceisti stceini sålunda med verbet 'resa' som predikat och utan
demonstrativpronomen vid 'sten' (Sö 215, 254, 229, 233, 226, 273, 265, 271, 263, 232, 242),
endast i ett par fall med tillagt pronomen 'denna' (Sö 217, 296, 224). Formeln »N. N. let rœisa
stæin» (med omskrivning) förekommer endast i 266 Sanda och i de illa utförda Sö 236, 240 och
241, som ju även visa runologiska och ornamentala avvikelser. — Grupperna I och I I I använda
däremot tvärtom med få undantag den omskrivande formeln »N. N. let rœisa stæin (penna)»,
»N. N. let haggva stcein (penna)». Undantagen äro Sö 269, 256, 234, 247.
§ 12. Tre av ristningarna inom grupp I I , nämligen 215 Sorunda, 233 Trollsta, och 271
Täckeråker, äro signerade av Amunde.
Tyvärr är ingen av dem bevarad, så att man i detalj
kan studera Amundes teknik. Det är emellertid mycket sannolikt, att han har utfört flera andra
av gruppens runstenar, t. ex. 217 Berga och 254 Vansta. 1 Den senare tillhör, såsom redan
nämnt, Ingvar-stenarna. Synnerligen märkligt är, att Amundes mönster och Ornamentik i sina
grunddrag återfinnes just på en del uppländska Ingvar-stenar. Kombinationen av det uppifrån
sedda ormhuvudet med nätkorset möter man L 38 Varpsund och L 47 Ekala bro; ormhuvudet och
den enkla slingan utan extremiteter, men med annat kors, även L 2 Råby och L 731 Svinngarn.
I denna form har mönstret många anknytningar, särskilt i västra Uppland. I regeln är det här
förbundet med ett hjulkors på fot. Vad som tydligt skiljer Södertörns-ristningarna från de
närmast liknande Upplands-stenarna (Varpsundet och Ekala bro) är den karakteristiska kringla,
som slingans löst över varandra lagda ändar bilda, och de båda prydliga morrhåren.
o

En fjärde ristning inom grupp I I , nämligen 266 Sanda, är signerad av Asbjörn.
Karakteristiskt för Ornamentiken är det lilla ormhuvudet med de kraftigt utbildade knävelborrarna,
ävensom runslingans bredd. Samme man har säkerligen ristat även 265 Högsta. Båda dessa
inskrifter använda o-runan som tecken för nasalerat a. Asbjörn är sålunda ä l d r e än Amunde,
som har o-runan som o (se Sö 215, 233, 271, även 229 och 254). 2 Ornamentiken i Sö 265 och
266 är sålunda icke, som man möjligen kunnat tro, en degenererad utveckling av den i Sö 215,
utan en ursprungligare form.
o

En tredje ristare inom
det i inskriften säges, att
sörmländska inskrifter, som
löst tillsammans, de binda

grupp I I har utfört 296 Skälby; troligen är det Asgöt, om vilken
han »gjorde detta minnesmärke». Även denna hör till de fåtaliga
använda o-runan som tecken för nasalerat a. Slingorna äro lagda
icke varandra, såsom alltid hos Amunde. Det är knappast troligt,

o

att Asgöt har ristat någon mera av de bevarade ristningarna.
Det är tydligt, att Amunde har tagit sitt mönster närmast från Asbjörn och Asgöt men
utbildat det på ett smakfullt sätt. Likaså har han från dem, och väl närmast från Asbjörn,
övertagit sina rimformer och de dubbla skiljetecknen. E t t påfallande språkligt drag, gemensamt
för Åsbjörn och Amunde, är bruket av r i ställer för R: 266 onuntar och 254 alhiltar, 215 rolfr,
217 suertikr, 226 kairbirn.
Amunde har även signerat en ristning med ett helt annat mönster: 268 Söderby. Runologiska och språkliga skäl styrka bestämt ristarens identitet med Amunde på Sö 215, 263 och
1

Brate {Svenska runristare, s. 125) har dessutom velat tillskriva Amunde 229 Torp, 226 N. Stutby, 273 Valsta,
240 Ribby, 246 Vreten och 230 Torp. I fråga om den sistnämnda är det högst otroligt, i fråga om de båda närmast
föregående (240 och 246), av skäl som framgå av framställningen ovan, mindre sannolikt.
2
Därjämte använder Amunde U-runan för o: Sö 215 bruþur.
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271. — Amundes ristningar kunna •— då till dem hör Ingvar-stenen 254 Vansta — tämligen
säkert
dateras till omkring 1050. Äldre än dessa, sålunda från 1000-talets förra hälft, äro då
0
°
Åsbjörns och Asgöts ristningar.
o

En viss släktskap i Ornamentiken med Asgöt visar 299 Huddinge. Samme ristare har sannolikt utfört 303 Bornö. Även dessa äro jämförelsevis tidiga: onunr Anund och bru bro.
En av de minst konstnärligt utförda inom Grupp I I , 241 Skogs-Ekeby, uppger, att den är
ristad av en Björn.1
Brate har till samme ristare velat attribuera även 236 Alvsta, 238 Fors,
261 S. Betby, 260 S. Betby och 258 Älby. Likheterna mellan dessa ristningar äro alltför obetydliga — utom att de alla äro illa utförda — för att man skulle kunna draga några säkra
slutsatser.
Även inom grupp I I I äro ett par av ristningarna signerade. 219 Blista är ristad av Hägvid.
Sannolikt har han utfört flera. Brate tillskriver honom 220 och 221 Blista, 218 Billsta, 227
Sundby, 248 Björsta och 255 Vidby. Ingen enda av dessa är en rest runsten.
270 Tyresta är ristad av Halvdan.
Verk av honom äro säkerligen också de båda fragmenten
245 och 247 Ålsta. Brate tillskriver honom ytterligare en hel rad ristningar, både av grupp I I I
(237 Eors och 298 Uringe) och framför allt av graipp I (290 Farsta, 274 Stockholm, 301 Ågesta
bro, 269 Söderby malm, 256 Älby, 272 Upp-Norrby, 252 Säby, 292 Bröta, 244 Tuna, 297 Uppinge), slutligen också den helt avvikande 235 Västerby. Halvdan skulle sålunda enligt Brate
ha ristat praktiskt taget hela grupp I. Dubbelöglan (»åttan») med det karakteristiska ormhuvudet skulle ha varit hans normala mönster. Endast någon gång skulle han ha valt ett annat.
Det förefaller i och för sig ingalunda otroligt, att en och samme ristare kan ha använt olika
mönster, efter stenytans beskaffenhet eller sin egen och sina uppdragsgivares smak. E t t säkert
sådant fall är ju Amunde, som har ristat såväl Sö 268 som flertalet av grupp I I . I beskrivningarna av Sö 292 och 298 ha framhållits starka skäl för att de äro utförda av samme ristare
— trots ornamentikens olikhet. Bl. a. , äro runformerna desamma, nämligen de för grupp I
typiska. Detta är en egenhet, som Sö 298 delar med två andra ristningar inom grupp I I I , nämligen Sö 237 och den av Halvdan signerade Sö 270. Dessa tre ha också ett annat skiljetecken
än grupp I I I för övrigt, Hägvids ristningar. Ornamentiken i Sö 298 och 237 visar slående
överensstämmelser. A andra sidan har korset i Sö 298 och 270 just den form (»ringomlagt»),
som är så utmärkande för gruppen I. Härtill kommer ytterligare ett skäl av stor vikt. Hägvid
använder o-runan som tecken för o-ljud: 227 rota, borobur, 255 brobur, 219 brobur, 220 robkaiR, 248
þorstain; likaså 251 sloba, 253 bork-.2 Härifrån avviker Sö 237, som har o-runan som tecken för
a-ljud: onut, raiso; Sö 298 och 270 sakna exempel på denna runa. Också detta är en likhet med
inskrifter av grupp I. Dessa beteckna långt o-ljud med runan u (290 buriR, 301 buriR, 269 Stura,
292 bruþur, 297 bruþur, bunta, 272 burfastr) och använda o runan för a-ljud (297 omuba, bino, 256
onutr, möjligen också 274 obisla och 269 outr). De egendomliga stavningarna i 237 þaurÍR þorÍR
och fastbiaurn ha motsvarighet i 290 baurbur droöur och 256 uibiaurn. Det finns sålunda skäl, som
tala för att Brates antagande är riktigt. 3 Halvdan måste i så fall sägas ha varit en mycket
skicklig ristare, upphovsmannen till flera av de vackraste runmonumenten i östra Södermanland.
H a n är äldre än Hägvid, som har utfört flertalet av bergristningarna.
De flesta av Södertörns runristningar äro alltså utförda av ett fåtal, till namnet kända
ristare.
§ 13. Från de övriga skilja sig tydligt tvenne ristningar, som ha utförts av tillfälligt tillkallade uppländska mästare: 302 Bergaholm och 308 Södertälje. Vad som ger en säker uppländsk
1
2
8

Ristningen är skadad. Namnet kan även ha varit en sammansättning med -björn.
Sö 218 och 221 sakna exempel; likaså Sö 222, 225 och 231.
Frånräknas bör dock sannolikt Sö 252, sannolikt också de illa utförda Sö 272 och 244.
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prägel åt de båda ristningarna är framför allt benägenheten att fylla ristningsytan; ingen del
av densamma får lämnas tom. Detta ändamål tjäna de mindre ormar, som ringla sig kring den
större och tillsammans med denna bilda ett« invecklat flätmönster. Bergaholm-stenen är anonym
men har motsvarighet i Ornamentiken på många stenar i trakten norr om Stockholm (Spånga,
Ed, Skånella o. s. v.). Södertälje-stenen är ristad av Öpir och företer ett från ett flertal av
hans uppländska runstenar välkänt mönster. Runologiskt utmärkas de båda uppländska ristningarna därav, att a och n ofta har bistav endast på vänstra, resp. högra sidan av huvudstaven
(såsom i Rökrunorna), ett i Södermanland för övrigt mycket sällsynt drag, liksom att o-runan
(som betecknar o-ljud) har formen f*. Om öpirs Ornamentik påminner fragmentet 18 Hölö; måhända har det tillhört en av honom ristad runsten. 1
E n runsten i Daga hd, 11 Gryt, bär inskriften ybiR • hiok • runaR. Samme ristare har, såsom
Brate har iakttagit, med säkerhet huggit även den stora Öja-stenen (Sö 7). Det måste emellertid anses som uteslutet, att Öpir, vars teknik och mönster vi känna synnerligen väl från ett
70-tal uppländska runristningar, skulle ha utfört dessa båda stenar, belägna till på köpet så långt
bort från hans egentliga verksamhetsområde. Så gott som varenda detalj i Ornamentiken, korsen,
triskelarna, de små fyrkanterna, talar, liksom den jämförelsevis mycket ofullkomliga tekniken,
bestämt emot identiteten. Att de båda sörmländska stenarna skulle vara ett par ungdomsverk
av Öpir, som sedan skulle ha lärt sig konsten i Uppland och där utbildat sitt mycket individuella maner, förefaller mycket otroligt. D å emellertid namnet Öpir är mycket sällsynt, frågar man
sig ovillkorligen, hur den uppseendeväckande signaturen på Gryt-stenen skall kunna förklaras.
Den står visserligen för sig själv, utefter stenens ena kant, men intet i runornas former talar,
så vitt jag kan se, för att den skulle ha ristats senare än inskriften i övrigt. I varje fall måste
den uppländske Öpir, som har ristat Sö 308, sannolikt även Sö 18, och den sörmländske skiljas "
från varandra. — En uppländsk prägel har också Ornamentiken på den långt ned i Hölebo hd
belägna bergristningen 39 Ada.
§ 14. Så snart vi komma över det gamla näset vid Södertälje, in i det egentliga Södermanland, bli inskrifterna betydligt mera ordrika och meddelsamma än i Södertörn. I själva
verket finnas i denna trakt, i Öknebo hd, några av de till innehållet mest intressanta ristningarna
i hela landskapet. P å 311 Vid Gamla Turingevägen finnes namnet Osten, som knappast kan
vara annat än ristarens signatur (jfr Asbjörn på 266 Sanda). Samme man har utan tvivel utfört 344 Kiholm. Sannolikt får man tillskriva honom även den praktfulla stenen 338 Turinge.
I så fall måste han betecknas som en av Södermanlands allra märkligaste runristare. Ristningarna i bergväggen vid Turingevägen tala om rödjande av väg och byggande av bro, Kiholmsristningen i klippan vid Björkfjärden har ett sällsynt intressant läge, och Turinge-stenen bär
Södermanlands längsta och innehållsrikaste inskrift.
§ 15. En av de längre är också 347 Gerstaberg. Den har det märkliga tillägget »Asbjörn
ristade, och Ulv målade». Såsom i beskrivningen av inskriften framhålles, är det ingalunda
uteslutet, att ristaren är identisk med den Asbjörn, som namnger sig på ett par runstenar på
Selaön, 205 Överselö kyrka och 213 Nybble. Samma storslagenhet i anläggningen men osäkerhet i detaljerna möter också där, inskrifterna äro ovanligt långa och runformerna lika. Också
de båda Selaö-inskrifterna synas tala om ristningarnas målande. För samma tid talar bruket av
o-runan som tecken för o-ljud. 205 har Asbjörn ristat tillsammans med en Tidkume, troligen,
såsom Brate menar, den från flera ristningar i Enköpingstrakten kände uppländske runmästaren.
De uppländska dragen i Ornamentiken framträda vida tydligare på de båda Selaö-ristningarna
1

Brate anser också, att »runstenens ornament tyda på en uppländsk ristare, troligen samme som Sö 39 Ada».
Han läser akun ill marki »Hakon högg (run)märkena».
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än på Gerstaberg-stenen. Förvånande är, att en ristare, som tycks ha lärt sig sitt yrke så grundligt som Asbjörn, icke har lämnat efter sig flera bevarade runmonument.
§ 16. Östra Södermanlands äldsta inskrift med yngre runor är måhända den nu försvunna
stenen 340 Kumla. Den har o-runan som tecken för nasalerat a, betecknar långt o med u-runan
och har den ålderdomliga formuleringen: »Denna sten står efter Froste, Ingeruns son och Gudlevs. Olev reste den efter sin broder.» Ornamentiken är av en helt annan typ än i de hittills
behandlade ristningarna och pekar tydligt söderut (mot Rönö hd).
Detsamma gäller om den grupp av ristningar, som är mest typisk för trakterna närmast
väster om Mörköfjärden och- som kanske bäst representeras av 352 Linga. Runorna äro anbragta
i tvenne, utefter ytans kanter slappt nedhängande ormkroppar; upptill äro dessa sammanflätade

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

So 352 Linga.
i en dubbelknut. Ormhuvudena äro sedda uppifrån, med stora runda glosögon, rund nos och
framsträckt, tregaddig tunga. Mellan de båda ormkropparna står ett latinskt kors, tecknat med
endast raka streck och med de tre övre korsarmarna skurna av små tvärstreck, ett s. k. »korsat
kors»; det vilar på en fot, som samtidigt utgör bokstaven b. Det lider intet tvivel om att detta
i runristningar ganska ovanliga kors återger ett kristet metallkrucifix, sannolikt ett sådant som
brukade stå på altaret, under det att konturtecknade kors på fot, sådana som exempelvis på
255 Vidby eller 258 Älby säkerligen återge snidade träkors. Nedanför korset mellan runslingorna
finnes bilden av en båt. P å baksidan av stenen finnes ytterligare ett kors, ett praktfullt ornerat
»palmettkors», omlagt med dubbla ringar. Samma komposition återfinnes på 350 Valsta och de
båda fragmenten 351 Overjärna kyrka (där även båten skymtar) och 353 Tällby (med annat kors).
Man kan med skäl här tala om Järna-gruppen. Enstaka ristningar med mer eller mindre likartad
Ornamentik finnas på längre avstånd: i väster i Daga hd 9 Lifsinge och 14 Gåsinge (samma runslingor, den förra med palmettkors, den senare med korsat kors) 1 , i öster i Svartlösa hd 306
Söderby krog (med liknande sammanflätning upptill), i söder i Hölebo hd 38 Aby (avbildningen
är troligen bristfällig) och i Rönö hd 158 Österberga (samma runslingor, även båten). Runorna
äro normala, väl tecknade danska runor; de visa blandning av H och H; skiljetecken är vanligen :, men även + förekommer (Sö 9, 351) och • (Sö 14, 353). Som tecken för långt o användes alltid u-runan (o är ej belagt). På Österberga-stenen har Brate velat finna namnet på ristaren av dessa (och en hel del andra) runstenar; men läsningen är högst osäker. Det förefaller
1

Märk även på 9 Lifsinge inskrift anbragt mellan korsarmarna som på 352 Linga.
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också ovisst, om alla de nämnda ristningarna äro utförda av en och samme man. Järna-gruppen
ter sig synnerlig-en enhetlig men skiljer sig avsevärt från de övriga. Till dem höra en Ingvarsten (Sö 9) och en som möjligen nämner K n u t den store (Sö 14).
§ 17. Hölebo hd, som i urnordisk tid synes ha varit huvudbygden inom landskapet (§ 7), spelar
icke alls samma roll under vikingatiden. E t t imponerande monument är dock 34—35 Tjuvstigen,
i en enkel stil och med en sammanhängande versifierad inskrift. Runmästaren nämner sig Torir.
De båda stenarna ha olika mönster. Det på den högra, med slingan hopkomponerad med korset,
återfinnes på ett par andra ristningar i grannskapet: 27 Sörhusby och 36 Trosa bro, vilka med
säkerhet också äro ristade av Torir. Liknande var enligt Boije »ornamenteringens stil» på den
tyvärr förlorade och aldrig avbildade 26 Ytterstene. Alla använda u-runan för långt o-ljud.
Karakteristiska runor äro b, b, r, u, i synnerhet de båda första: b och b ha stora bistavar, som
upptill och nedtill nå fram till ramlinjen, hos b går bistaven på mitten icke in till huvudstaven.
— För övrigt finnas i Trosa-trakten en hel rad ristningar av enkel typ, men utan säkert konstaterbar samhörighet: 30 och 31 Nora, 32 och 33 Skåäng, 37 Vappersta, 41 Björke, 359 Ada;
runornas former visa — liksom bruket på flera av dem (Sö 30, 32, 41) av o-runan för o —, att
det i varje fall icke är Torir.
E t t par ristningar i Daga hd, 8 Nybble och 10 Frustuna, visa ett par iögonenfallande likheter med Tjuvstigen-stenarna, och Brate har t. o. m. velat attribuera dem till Torir. Detta
torde dock knappast vara riktigt.
§ 18. Med 2 Axala befinna vi oss långt söderut i Daga hd, närmare huvudbygden i Rönö
hd kring tingsplatsen vid Aspa. Inskriften på Axala-berget, som säkerligen har legat vid en
gammal färdeväg genom den vidsträckta skog-smarken mellan Frustuna-Björnlunda och Aspa, har
samma innehåll som en runsten rest nära Aspa, 141 Löta. Den hör sålunda samman med de
sydöstra bygderna, icke med de norra. Den är också utförd av en ristare, som har varit verksam här och åtminstone utfört ristningen på Esta-berget (Sö 171). Runslingan är på ett originellt sätt, som påminner om Torir (Sö 34), sammankomponerad med korset i mitten, och varje
spår av djurornamentik är försvunnen. Som tecken för långt o-ljud användes o-runan. Sö 171
är ristad över en man, som har fallit »i Holmgård som skeppshövding med sitt skeppsfolk». Det
förefaller icke otroligt, att samme ristare har utfört flera runristning-ar i Rönö hd — Brate tänker
särskilt på 143 Runtuna och 159 Kungsberga —, men det är med säkerhet icke Torir från
Tjuvstigen.

V.

Norra Södermanland.

§ 19. Förbindelserna med Uppland är det mest utmärkande draget for runmaterialet i norra
delen av landskapet, i högre grad för Selaön än för Rekarne. De röja sig, såsom vi ha sett,
redan i Södertälje-trakten, men bli betydligt mera dominerande i mellersta delen av Mälarbygderna.
P å Selaön har Balle varit verksam, liksom i västra Uppland och i Västmanland. 1 Han har
signerat tre inskrifter: 203 Östa, 210 Klippinge och 214 Arby, men han har med säkerhet ristat
flera. 203 Östa är förvånande osäkert huggen för att vara av en »mästare». Ornamentiken är
1

Av ett nyligen gjort fynd har framgått, att Balle även har utfört en ristning i Rekarne, nämligen den vackra
på Hushy kyrkogård (Sö 92). Dess stil, som rätt avsevärt skiljer sig från Balles övriga sörmländska runstenar och
mera erinrar om vissa av hans uppländska, sammanhänger med att materialet här har varit den mjukare sandstenen.
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mycket enkel: runslingan är lagd kring stenens ytterkanter, med ändarna nedtill lagda i kors,
utan koppel eller band, och utbildade till huvud och stjärt; huvudet är sett i profil, med långsträckt öga, öppet gap med tänder och lång, genom gapet nedhängande nosflik. Detta mönster
återfinnes icke, så vitt jag vet, på någon annan känd ristning av Balle. Korset i mitten är ett
enkelt »hjulkors». 210 Klippinge har ett rundjur med ändarna nedtill sammankopplade och ett
par enkla extremiteter; huvudet är sett uppifrån, med runda
ögon, spetsig nos och bågformigt inåt mitten böjd hals. Samma
rundjur finnes på en av Balles signerade uppländska ristningar
(L 696, B 585 Eamby) men är f. ö. mycket sällsynt i Uppland. Korset är ett latinskt hjulkors med dubbla konturlinjer
på korsarmarna. 1 214 Årby har ett liknande mönster, anpassat
efter stenens höga, spetsiga form. Två rundjur äro symmetriskt hängda mot varandra med ändarna nedtill lagda i kors
och sammanhållna av en enkel slinga, halsarna äro u t å t bågböjda. Korset är ett ringomlagt flätkors, ensamstående i Balles
ristningar (fig. 20). Runorna ha i de tre inskrifterna normala
former (även r); skiljetecken är ett litet vertikalt streck i.
Ofta förekomma stungna typer (y 203, 214, e 203, 210, 214,
g 203); anmärkningsvärda former äro särskilt sen 210, 214,
Fig. 18.
Fig. 19.
sena 203, let 214. För diftongen <ei tecknas ofta a: rasa, stan
Sö 210 Klippinge.
203, stan, hulmkait 210. o-runan, som har formen ^, betecknar
o-ljud: byorn 203, ko ban 214. —• Till Balle har Brate ytterligare attribuerat 192 Berg (med tvekan), 193 Berg (ristning utan runor), 197 Kolsundet, 198 Mervalla, 200 Åsa, 207 Överselö kyrka,
209 Fröberga, 212 L. Lundby, 187 Harby och 321 Kråktorp. Av dessa torde som fullt säkra
Balle-ristningar kunna räknas endast Sö 212, 209 och 197; för Sö 192, 193, 187 och 321 äro
däremot indicierna så svaga, att de snarast böra helt utgå. Ornamentiken på Sö 212 är nästan
identisk med den på Sö 210, likaså korset och runformerna (märk även let och sen). Runan b
har två gånger ett utseende, som liknar lat. K, en typ som är känd från Balles signerade uppländska inskrifter och från 92 Husby. Samma b-typ möter på 209 Fröberga; även Ornamentik

Fig. 20.

Sö 214 Årby.

Fig. 21.

Fig. 22.

Sö 198 Mervalla.

och framför allt korsets form tyda här på Balle. Sö 197 har väsentligen samma inskrift som
Sö 203 och därtill den för Balle utmärkande formeln »Gud hjälpe deras själ bättre än de kunde
göra till (d. v. s. bättre än de kunde förtjäna)»; den finnes även på Sö 210 och 212. 2 Att
1

»Korset har oftast korsarmarne förbundna med ett band av två linier, sällan en, och mellan korsarmarne skjuta
utsprång fram, som närmast bandet äro smala skaft, sedan rundade knoppar» (Brate).
2
Men den finnes även på en ristning, som icke är av Balle, nämligen den av Hallbjörn signerade 195 Brössike.

XXXII

SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER.

mästaren till Ågesta-ristningen (L 692), med sina många i åttor lagda djurslingor, har k u n n a t
utföra också den i Södermanland ensamstående ristningen på stenblocket vid Kolsundet, förefaller mycket sannolikt.
I beskrivningen av 198 Mervalla har framhållits, att denna ristning visar så märkliga likheter
i runformer och Ornamentik med tre andra ristningar på Selaön, 194 Brössike, 200 Åsa och 207
Överselö kyrka, jämte en uppländsk, L 729 Ullunda, att de måste anses vara utförda av samme
ristare. Karakteristiskt för gruppen är: den enkla ormslingan, med framåt- eller uppåtriktad nos
(fig. 21), hjulkorset (fig. 22), framför allt den egendomliga r-runan med bistaven ansatt ett gott
stycke t. h. om huvudstaven och med bred överdel. Den saknas, så vitt jag vet, i Balles signerade ristningar, men erinrar om hans b-runa. Om det ej är Balle själv, som har utfört de
fyra nämnda Selaö-ristningarna, så är det en man, som har stått honom nära och lärt av honom.
von Friesen har ifrågasatt, att den mångsidige Balle är upphovsmannen även till den såväl
till yttre form som innehåll ensamstående ristningen på Aspöberget (Sö 175). Det förefaller
ingalunda uteslutet, ehuru det tyvärr är omöjligt att finna några direkta bevis, b-runan förekommer icke.
Balles ristningar på Selaön äro genomgående hållna i en enkel stil. Något motstycke till
de fullständiga excesser i invecklad bandornamentik, som utmärker några av hans uppländska
stenar (t. ex. B 607, 605, 618, 586, 610), finner man icke bland dem. Det förefaller nästan, som
om han här har anpassat sig efter en annan smak. Denna motsats mellan norra Södermanland
och de närmast angränsande delarna av Uppland är i varje fall mycket märklig.
§ 20. En annan uppländsk ristare, Tidkume, verksam i Enköpingstrakten, har tillsammans
med Asbjörn signerat den vackra, tyvärr blott fragmentariskt bevarade stenen 205 Överselö.
Tydligen är det den äldre mästaren, Tidkume, som här helt har bestämt mönstret. Alla dessa
detaljer äro välkända från hans, och hans lärare Livstens, uppländska ristningar. Stenytans
mitt, inramad av de båda rundjuren, upptages av ett upprättstående fyrfotadjur, med höga ben,
lång, bågböjd hals och över ryggen upplyftad, ornamentalt utbildad svans. Två mindre ormar,
lagda i kringelformiga figurer, sammanhålla rundjurens öglor. I huvudsak samma Ornamentik
möter på stenen 213 Nybble, signerad av Asbjörn ensam. Motiven äro helt desamma, men intrycket har blivit ett annat. Det är tydligen lärjungen, som här har arbetat på egen hand och
i sin individuella form omsatt sin mästares mönster. Ur denna synpunkt äro de båda ristningarna synnerligen intressanta. Om Åsbjörns tredje verk, 347 Gerstaberg, där icke ett spår av
Tidkumes Ornamentik förmärkes, har förut talats.
En uppländsk prägel har Ornamentiken på 377 Överselö och på de båda ristningarna utan
runor, 193 Berg och 201 Aleby. De båda förstnämnda ha det från västuppländska runstenar
välkända motivet med två motställda djur av samma utseende som det å 205 Överselö. Måhända
äro även dessa stenar av Tidkume. P å den andra, runristade stenen vid Berg (Sö 192) finnes
visserligen samma fyrfotadjur, men ristningen är säkerligen utförd av en dilettant, som synes
imitera Tidkume.
§ 21. Utom Balle, Tidkume och Asbjörn ha flera ristare varit verksamma i Selebo och
Åkers härader. I allmänhet ha de väl icke varit yrkesmän utan mera tillfälligt utfört en eller
annan ristning. Man förvånas så mycket mera över den skicklighet, som de ofta lägga i dagen.
Signerade äro på Selaön ytterligare två ristningar: 195 Brössike av Hallbjörn och 196 Kolsundet
av Assur; men ingen av dem har, så vitt man kan se, utfört något annat av de bevarade monumenten. Det intressanta dubbelmonuinentet 206, 208 Överselö och den nyligen återfunna 204
Överselö vittna om en skicklig ristare, som dock knappast kan vara Balle. Utan anknytningar
står även 211 Ljunga.
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§ 22. Också på fastlandet finnas ett par signerade ristningar. 190 Ytterenhörna, i en runstensfattig trakt, är ristad av Torbjörn. 178 Gripsholm uppger, att Brune har huggit runorna.
Likheter i Ornamentik och ortografi vittna om att han också har ristat 177 Kärnbo kyrkoruin.
Vid Ärja kyrkoruin står en runsten (Sö 333), vars inskrift utmärker sig genom en mängd mycket
märkvärdiga skrivningar; tecken äro utelämnade, omkastade och framför allt tillagda på ett ur
språklig synpunkt förbryllande sätt (terebina 'dräpen', sutuma fsv. sundum, afu 'av' o. s. v.). Den
slutar med orden eski • rsti • runa basi troligen »Eskil ristade dessa runor». Ornamentiken är enkel,
något erinrande om 211 Ljunga. Samma ortografiska egenheter möter man, såsom Brate har
observerat, å en inskrift på Selaön, 202 Östa, som sålunda sannolikt även är ristad av Eskil.
Områdets märkligaste inskrift är utan tvivel 179 Gripsholm. I konstnärligt avseende är
den ytterst enkel, med endast en vanlig runslinga bildande en yttre fyrkant och rullad upp på
stenytans mitt, utan några som helst prydnader i övrigt. Tack vare det ovanligt vackra stenblocket ger ristningen dock ett ganska starkt intryck. Ristaren är okänd. Runologiska och
språkliga drag göra det sannolikt, att han har utfört även 335 Ärja ödekyrka, också den en
Ingvar-sten, enkel i utförandet men ingalunda helt verkningslös. Inom den sexkantiga figur,
som bildas av slingan, står ett ringkors, liknande det på Turinge-stenen (Sö 338).
§ 23. Vid Strängnäs, landskapets rättsliga, senare också kyrkliga medelpunkt, har utan
tvivel funnits ett stort antal runstenar. Tyvärr ha de, sannolikt tidigt, blivit sönderslagna eller
skingrade. Till stor del ha de blivit infogade i Domkyrkans
murar. Därifrån känner man en hel runsten och fragment
av fyra andra. Ingen av dem är signerad, men stil och
runformer tyda på ett enhetligt ursprung, sannolikt samme
ristare. Tre av dem kunna räknas som Ingvar-stenar, och
därmed torde den ungefärliga tiden för allas tillkomst vara
given.
Ursprungligt samband med ett tidigt kyrkobygge i
Strängnäs har däremot den ur denna synpunkt mycket intressanta gravhällen Sö 280. Den har legat över en grav;
därför har också ristningen ett för en runsten ovanligt utseende. Djurornamentiken är så gott som helt försvunnen.
F i g . 23.
I stället dominerar helt och hållet det rikt utsmyckade
Sö 276 Strängnäs.
korset, som fyller stenytans mitt. Tyvärr är ristningen ej
signerad och kan ej heller dateras. Inskriften har emellertid samband med en runsten på den
närbelägna Tosterön, 328 Tynas. Denna ha syskonen Torulv och Underlög låtit resa över sin
fader. Gravhällen i Strängnäs har samma Underlög låtit hugga till minne av sin man och sina
söner. Sannolikt ligger det då en tid av åtminstone ett par decennier mellan de båda ristningarna. Tynäs-stenen använder u-runan som tecken för o-ljud: burulfR. bru, buanta; o-runan är
tyvärr ej belagd. Den tillhör sålunda en runologiskt sett äldre grupp av inskrifter. Så nära
sammanfalla sålunda i Södermanland runstenarnas tid och det första kyrkobyggets.
Till Mariefred—Strängnäs-området höra fem Ingvar-stenar (Sö 179, 335, 277, 279, 281); en
av dem är rest över Harald, Ingvars broder. Om fredlig köpmansfärd i östervåg handlar Mervalla-inskriften (Sö 198). En sten (Sö 207) är rest över en man, som hade farit till England,
en annan (Sö 174) över en man, som blev dräpt på Gotland, en tredje (Sö 333) över en man,
som blev dräpt i Kalmarsund, då de foro från Skåne. I tre inskrifter (Sö 174, 178, 328) omtalas byggande av en bro, och i två andra (Sö 206, 213) resandet av minnesvården. Tre gånger
(Sö 208, 213, 214) namnes den gård, där den döde har bott. Delvis otytt är innehållet i inskrifterna vid Lagnö (Sö 175) och Kolsundet (Sö 196).
V — 35481.

Södermanlands
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Lika sällsynt som formeln »Gud hjälpe hans själ» är i Södertörn, lika allmänt möter den
här, i ungefär halva antalet inskrifter.
§ 24. Väster om Strängnäs upphöra de tydliga uppländska förbindelserna; de sätta i varje
fall ej längre en avgörande prägel på materialet. Liksom Södertörn i öster synes den stora
slättbygden i väster, Rekarne, ha hävdat sin egen karaktär. 1
P å hundarets gamla tingsplats vid Kjula ås, långt österut i hundaret, står bland talrika fornlämningar bygdens ståtligaste runmonument (Sö 106), rest av Alrik, Sigrids son, över hans fader
Spjut; denne hade varit vida västerut i vikingafärd. Ristningen har ett rikt ornerat
kors, en kombination av hakkorsflätat kors
och ringkors (jfr 214 Arby). Runorna äro anbragta i tvenne band, som uppifrån högra
hörnet löpa längs stenytans kanter och nedtill äro böjda inåt och uppåt parallellt mot
stenens mitt. Det ena bandet är utbildat
med ett i profil sett, trubbnosigt djurhuvnd,
utrustat med ett flertal, spiral rullade nacktofsar. Nedtill avslutas ristningen av ett
stort ornament, som dock icke fyller någon
Fig. 25.
Fig. 26.
sammanbindande uppgift. Utmärkande för
Sö 106 Kjula.
ristningen är det rikliga bruket av spiralen,
i korset, i drakhuvudet, i det nedre ornamentet. Det är en stort anlagd och duktigt genomförd ristning, avsedd att imponera på tingets
menighet och passerande färdemän.
Samma storbondefamilj har ombesörjt utförandet av Rekarnes andra stora runmonument,
Sigurdsristningen på Ramsundsberget (Sö 101), 3A mil JN" om Kjula vid den forna Kafjärdens
utlopp i Mälaren. Sigrid, Alriks moder, har låtit göra bron; till följd av den språkliga formuleringen kan det ej avgöras, huruvida den Holmger, för vars själs välfärd det har skett, har
varit hennes make — i så fall i ett senare gifte — eller fader till hennes make Sigröd. Trots
olikheten, betingad av de olika uppgifterna, förefaller det ingalunda uteslutet, att båda monumenten ha skapats av samme mästare. Åtskilliga ornamentala detaljer överensstämma. Särskilt
bör framhållas det ymniga bruket av spiralornament även i Ramsundsristningen; de upprullade
flikar, som bilda en konstmässig rosett på rundjurets stjärtända, överensstämma fullständigt med
samma ornament på Kjula-stenen. Med Kjula-stenens drakhuvud bör jämföras det i trädet
hängande drakhuvudet på Ramsundsberget. Bandflätningen, t. ex. i trädets rötter, vid drakhuvudenas halsar, vid stjärtrosetten, med de små öppna hålen, återfinnes på Kjula-stenen. Runorna visa inga avgörande särmärken. Kjula-stenens varianter av s-runan, H och h, återfinnas
ej på Ramsundsberget; O-runan, i formen ^, betecknar a på Ramsundsberget men saknas tyvärr
i Kjula-inskriften. Den ena ristningen använder som skiljetecken :, den andra +; därvid torde
ej böra fästas större vikt. Ingendera inskriften innehåller någon önskan för den dödes själ.
Korset är på Kjula-stenen så ornamentalt behandlat, att dess symboliska värde nästan förefaller
tvivelaktigt. Men om kristen tid vittnar dock avgörande Ramsundsinskriftens uppgift, att bron
har blivit gjord för Holmgers själ. — Kjula-stenen är enligt von Friesen [Runorna, 1933, s. 192)
ristad på 1020-talet, Ramsundsberget ett årtionde därefter eller möjligen ännu något senare.

P

1

Rekarnes runristningar äro utmärkt behandlade av S. Lindqvist dels i uppsatsen Ramsundsbron vid Sigurdsristningen (i: Fornvännen 1914, s. 203 f.), dels i avhandlingen Den helige Eskils biskopsdöme (1914), särskilt s. 125f.
Till dessa framställningar ansluter sig i mycket den följande översikten.
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Ramsundsristningen har på Gökstenen (Sö 327), invid den gamla segelleden från Rekarne
till Strängnäs, imiterats av en ristare, som har varit en lika stor dilettant i den konstnärliga
framställningen som i runornas bruk. 1 A t t Gökstenen — och den ännu mera otympliga ristningen 324 Asby — skulle vara utförd av samme ristare som Ramsundsberget (Brate, Svenska
runristare, s. 126), måste anses fullständigt uteslutet.
§ 25. Den äldsta runstenen i Södermanland med vanliga runor är 113 Kolunda. Den intager en särställning inom materialet, med sin inblandning av svensk-norska runor, sin otympliga
formulering- och sin fullständiga avsaknad av Ornamentik. Inskriften är anbragt i fvra vertikalt
löpande rader mellan parallella linjer.
§ 26. För Eekarne typisk är en grupp av ristningar, som kanske bäst representeras av 111
Stenkvista. Inskriften är inpassad i en ram av tvenne ormar, som båda ha huvudet sett uppifrån, med spetsig nos och tvekluven gadd. Den ena ormen ligger hästskoformigt längs ytans
kanter, huvud och stjärt äro nedtill inåtböjda och närma sig
varandra utan att dock mötas. Den andra är nedtill horisontalt utsträckt och slår enkla knutar kring huvudslingans båda
ändar. I ristningsytans mitt hänger ned i en löpknut ett föremål, som har tolkats — och väl med r ä t t a — som en torshammare, en hednisk trossymbol. I huvudsak samma mönster
möter på följande stenar: 76 Lista (B 764), 108 Gredby (den
Fig. 27.
yttre ramslingans ändar sluta nedtill blint, utan att vara utSö 111 Stenkvista.
bildade till ormhuvud och stjärt), 110 Grönsta (ett klumpigt
utfört exemplar), 105 Högstena (illa bevarad, en variantform), 90 Lövhulta (ramen bildas av två
ormslingor, med de spiralformigt upprullade stjärtarna uppifrån nedhängande, huvudena synes
ristaren ej ha mäktat åstadkomma), 96 Jäder. P å grund av stenytans form har mönstret fått
ett något avvikande utseende på bergristningen 86 Aby: runslingan är nästan cirkelrund, sluten;
nedtill resa sig två mindre ormar med stjärtarna flätade om runslingan och samma små, uppifrån sedda huvuden som på 111; ristningens mitt upptages av en stor, på ormnosarna stödd
torshammare; över denna står ett manshuvud med stora knävelborrar. 2 De fyra stenarna Sö 76,
108, 110 och 105 äro korsmärkta, det första med hjulkors, de andra med ringkors; Sö 76 har
formeln »Gud hjälpe hans själ». De båda hammarmärkta ristningarna Sö 86 och 111 ha det
f. ö. ej kända uttrycket litu kira : me r)ki • siRun (Sö 86), raistu • merki siRun (Sö 111); måhända syftar
det, såsom både Lindqvist och Brate förmoda, på själva hammartecknet. 3 — Runorna ha vanliga former, variationerna äro få och tillfälliga. Stungna runor användas relativt ofta: 111 e,
y, g, 76 e, 108 e, 90 e, 96 g, 86 y, e; tecknet för e är, åtminstone på Sö 111 och 86, ett litet
1

Bland detaljer, som kunna vara belysande, må följande anföras: På Kamsundsberget är en av trädets grenar på
v. sidan omformad till en drakkropp med nedhängande huvud. Detta är sett i profil, med liten nacktofs, mandelformigt
öga och öppet gap med två tänder. Gökstenens ristare har tydligen uppfattat drakhuvudet och behållit det i minnet, fastän det endast var ett dekorativt motiv och icke, så vitt vi veta, spelade någon som helst roll i sagan. Han
har på motsvarande plats ristat ett ormhuvud, men sett uppifrån med stora glosögon och treflikig tunga — helt visst
i överensstämmelse med den Ornamentik, som han på sin tid var mest van att se. — Den starkt stiliserade bilden av
trädet på Kamsundsberget visar påtaglig likhet med de trädmönster, som finnas på Cammin-skrinets hörnplattor.
3
Av G. Stephens (Tordneren Thor, 1878) och S. Lindqvist har detta huvud tolkats som en bild av Tor. — Som
en variation av mönstret, framkallad av stenens långsmala form, kan man möjligen uppfatta ristningen 91 Tidö; den
är försedd med ett ringkors.
3
S. Bugge (Runverser, s. 109) och O. v. Friesen (Runorna, 1933, s. 197) tolka däremot SÍRlin som ett fvn. sírýnn
'med runor överallt, runristad'. — Det skulle ha varit av stort intresse att känna den fullständiga inskriften på den
korsmärkta runstenen 76 Lista. Den har uttrycket lit kiara m-, varefter har funnits plats för ordet merki efterföljt av
ett adjektiv och prep. at. Det var emellertid dolt av kyrkomuren, och stenen är numera förkommen eller oåtkomlig.
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vågrätt streck mitt på huvudstaven, o förekommer på Sö 111 och 75, har formen ^ och betecknar o-ljud.1 Men o-ljudet betecknas även med u-runan: þurstain 110, þrutaR 90, buanta 96.
Nasalerat a betecknas med a-runan: asmuhtr 86, atuitr 90, hans 76, han 96, 105, 108, bansi 96, 108,
110. Skiljetecken är vanligen :, men • 111 och 76. Ingvarstenar äro Sö 105 och 108, sannolikt även (den fragmentariska) Sö 96. Huruvida alla dessa stilistiskt sammanhörande ristningar också äro verk av samme ristare, kan ej anses som säkert. 2
Gruppen har, såsom Lindqvist har framhållit, tydligt samband med den märkliga 112 Kolunda.
H ä r finnes samma ram av tvenne ovanifrån sedda ormar, den ena hästskoböjd utefter stenens
ytterkant, den andra nedtill horisontalt sammanbindande; vidare är uttrycket prottaBþregn gemensamt för 90 Lövhulta och 112 Kolunda. Emellertid har Sö 112 anmärkningsvärda olikheter:

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Sö 112 Kolunda,
ormhuvudet är slappt nedhängande, trubbnosigt och försett med långt utskjuten trekluven gadd,
korset är ett sirat palmettkors, därovan ett manshuvud och därunder en rad av lönnrunor. Alla
dessa avvikande drag återfinnas på runstenar i sydöstra Södermanland, som nedan skola behandlas. Det är enligt min mening icke sannolikt, att 112 Kolunda är ristad av samme man som
Rekarne-gruppen för övrigt. Samma palmettkors finnes också på en sten utan runor, 114 Kolunda.
§ 27. I Tumbo har en ristare varit verksam, med ett karakteristiskt, lätt igenkännligt mönster. H a n har utfört de tre stenarna Sö 84, 362 och 363, som äro uttagna ur kyrkans murar,
och 85 Västerby. Runslinga och kors äro hopkomponerade, så att den kring stenen lagda slingan
utgår från den kluvna korsfoten. 3 Korset är ett vackert tecknat ringkors med dubbla kontur1

Läsningen aouitr 90 är sannolikt felaktig, se Tillägg s. 384.
Lindqvist anser, att de »säkerligen äro alster av samme mästare, vars verksamhet möjligen helt och hållet begränsats till Rekarne» Han vill dessutom tillskriva honom följande runstenar: 112 Kolunda, 115 Kolunda och 107
Balsta. 111 Stenkvista knytes enligt Lindqvist »genom sin ram och inskriftens Stilistik så nära samman med» 112
Kolunda, »att de måste anses huggna av samme man». Lindqvist framhåller även som likhetspunkter den i ramen
inkomponerade löpknuten på Sö 111 och 90 samt uttrycket þrutaR : þiakn på Sö 112 och 90. »Det kan alltså anses
fastslaget, att en och samme ristare under en med hänsyn till arhetenas homogenitet och relativt ringa antal förmodligen rätt kort tid, av Ingvarsstenarna att döma närmast under 1040-talet, i Rekarne effektuerat heställningar ömsevis
åt kristna och hedningar, vilka i de flesta fall varit angelägna få sin religiösa övertygelse markerad på monumenten.»
— Även Brate (Svenska runristare, s. 126) för till en »anonym ristare» Sö 111, 76, 108, 110, 105, 90, 96, 86 — sålunda alla de ovan uppräknade •— men dessutom även 111 Kolunda, 115 Kolunda och 107 Balsta. Men han tillägger:
»Att många av dessa härröra från samma ristare synes säkert, om alla, osäkert.» Sö 112 och 90 tillskriver han emellertid samtidigt (s. 124) ristaren »Traen»; se ovan § 16. — von Friesen (Runorna, 1933, s. 196) konstaterar »en gemensam skola eller åtminstone ett gemensamt mönster» för ett antal stenar i Rekarne samt i Öknebo och Rönö härader i öster. »De till förevarande grupp hörande stenarna torde icke ens i Rekarne förskriva sig från samme ristare ;
rimligast är att mönstret efterbildats av ett flertal personer, som mer tillfälligtvis utförde ett monument, oftast för
egen eller fränders räkning».
3
Samma komposition finnes, såsom nämnt (ovan § 17), på Torirs ristningar i Hölebo hd, på 343 Tveta i Öknebo
hd och 232 Trollsta, 242 Stav i Södertörn samt dessutom på åtskilliga runristningar i sydöstra delen av landskapet,
t. ex. Sö 2 Axala och 171 Esta, 143 Runtuna, 152 Membro, 60 Ramsta.
2
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linjer. I olikhet mot gäng-se bruk börjar inskriften (utom på Västerby-stenen) nedtill på högra
sidan och runorna stå därför med foten utåt stenens kanter. Tumbo-mästaren använder som
tecken för oljud o (þorbiorn, boroþur 84, þorstin 363), men även u (bruþur
362). o-runan betecknar dock a hiolbi 84, 363, väl också i -biornait 84.
För övrigt finnas i Rekarne många rena dilettantverk, som icke
kunna sammanföras i några grupper. De synas vittna om att här ha
varit verksamma flera mindre kunniga och skickliga ristare. Till de
bättre höra 97 Jäder, 102 och 103 Vävle — den förra har o-runan för
nasalerat a (ons 'hans'), den senare för o (brobur) —, 118 Östra, 107
Balsta (en Ingvar-sten), 109 Gredby bro, 88 Yalby, 336 Kungsör och
120 Skogshall.

B

§ 28. Många av Rekarnes ristningar ha samband med bygdens
kyrkor. H ä r finnes en dörr-ring med runor (78 Lista) och skulpterade
stenar med runor eller runstensornamentik, som direkt ha ingått i kyrkobyggen (100 J ä d e r och 337 Torpa). P å kyrkogården vid Husby
finnes
gö 84 Tumbo.
en minnesvård av sandsten med ornering i relief, utförd av Balle och
sålunda någorlunda säkert daterbar (Sö 92). Från sex av Rekarnes socknar äro kända rester av
ornerade gravkistor: 356 Eskilstuna (funnen på kyrkogården till den gamla Klosters kyrka, ursprungligen Tuna sockenkyrka), 355 Eskilstuna (ursprungligen Fors sockenkyrka, lockhällsfragment), 89 Hammarby (fragment av långsidohäll), 99 Jäder (långsidohäll), 116 och 117 Sundby
(lockhäll och långsidohäll av två olika gravkistor), 83 Tumbo (lockhäll). Av liknande art äro
följande: 82 Tumbo (gavelsten), 77 Lista (troligen gavelsten), 87 Öja (fragment). Alla de bevarade äro av kalksten. De förutsätta, såsom Lindqvist har betonat, tillvaron av en kyrka på
platsen. De äro sålunda vittnesbörd om att den kyrkliga organisationen av Rekarne i stort sett
var fullbordad under 1000-talet.
Viktigast äro gravkistorna. Först genom fynden 1912 i Eskilstuna blev det möjligt att rekonstruera en sådan. Ornamentiken på Eskilstuna-kistan är noggrant analyserad och beskriven
av Lindqvist. Runinskriften anger, att Tove har ristat runorna, Näsbjörn har huggit stenarna.
Näsbjörn har sannolikt utfört även 89 Hammarby och 83 Tumbo. En annan man har huggit
116 Sundby, sannolikt även 99 Jäder och 355 Eskilstuna. Han är, såsom Lindqvist övertygande
har visat, en större konstnär än Näsbjörn. 1 H a n är också äldre. Näsbjörn upprepar hans motiv,
med en viss omarbetning efter de för uppsvensk djurornamentik karakteristiska stildragen. 2 En
tredje ristare torde ha utfört 117 Sundby — den visar en annan teknik i utförandet —, en fjärde
82 Tumbo.
Gravkistor av detta slag saknas fullständigt, framhåller Lindqvist, i hela Mälardalen utanför Rekarne. De vittna om förbindelser med Västergötland och andra sydliga bygder. Största
överensstämmelsen, typologiskt och konstnärligt, visa Eskilstuna-bygdens hällar med fragment av
liknande gravmonument från Husaby. Sannolikt har man att räkna med en direkt påverkan
därifrån, i samband med missionen och det kyrkliga organisationsarbetet. Hällen 116 Sundby
dateras av Lindqvist — väsentligen på grund av det stilistiska sammanhanget med en Husabyhäll (fig. 26 hos Lindqvist) där o-runan ännu betecknar a — till 1040-talet eller o. 1050. Hällen 117 Sundby, »med sina friska impulser från utländsk konst, måste anses samtidig eller
kanske snarare något äldre än dessa». Näsbjörns arbeten åter förläggas till omkring 1050 eller
tiden kort därefter. 77 Lista torde av Ornamentiken att döma vara ännu något yngre.
1

»Näsbjörn var en samvetsgrann, men torr och valhänt tecknare, den andre ensam den flotte konstnären med
friska impulser» (Lindqvist a. a., s. 50).
2
Lindqvist a. a., s. 52 f.
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E t t litet fragment av en gravkista har nyligen blivit funnet i sydöstra Södermanland: 371
Ludgo. 1 Men för övrigt synas de gravvårdar med runor, som ha haft samband med en kyrka
eller kyrkogård, i andra delar av landskapet vara av en helt annan typ än de för Rekarne utmärkande gravkistorna: 280 Strängnäs, 134 och 370 Ludgo, 191 Ytterselö, 354 Dillnäs, 372
Runtuna, 66 Sköldinge. Ornamentiken å den sistnämnda visar dock viss inverkan från gravkistorna. Detsamma är fallet med en och annan runsten, t. ex 326 Härad.
82 Tumbo, som sannolikt har varit gavelsten i en gravkista, har som centralt motiv ett
fyrfotadjur med benen fjättrade, öppet gap med tänder och svansen böjd uppåt och framåt över
ryggen. R u n t omkring har lagts en enkel slinga med ändarna nedtill inböjda och utbildade
till huvud och stjärt. Samme ristare har utfört stenen 80 Rambron. Såväl den allmänna kompositionen som orneringens detaljer visa påtagligt samband med kyrkliga gravmonument från
1000-talet: den runristade gravkistgaveln från Tulltorps kyrka i Skåne [DRm IV, 26) och gavelhällen från S:t Pauls kyrkogård i London [DRm I, s. CXXXIII). a I Norden förekommer fyrfotadjuret, med uppåtböjd svans och spiralformigt inlemmade ben, redan på den stora Jällingestenen och sedan på flera monument, som tillhöra den danska »Mammenstilen» (t. ex. Camminskrinet) och den norska »Ringerike-stilen» (t. ex. Heggen-flöjeln, runstenar från Vang, Valdres).
Samma ornamentala djur möter på ett par runstenar i Västergötland (T 62, 90). Från i Västergötland och Rekarne utförda monument har det, såsom Lindqvist har sökt göra troligt, som ett
viktigt motiv lånats in i den västuppländska Ornamentiken hos Livsten, Tidkume och Balle. 3
Ursprunget torde vara romanska lejonbilder, som alltmera omformas efter den nordiska ornamentikens traditioner.

VI. Sydöstra Södermanland.
§ 29. Till antalet äro runstenarna i sydöstra Södermanland färre än i de båda andra
huvudområdena, omkring 60 i Rönö härad med närmaste delar av Jönåkers härad, och omkring
90, om även de östra och mellersta delarna av Oppunda härad räknas med. Men det finnes
bland dessa ett proportionsvis stort antal innehållsrika och intressanta inskrifter.
Huvudbygden har varit det inre av Rönö härad kring de små sjöarna Runnviken och Eknaren. H ä r ligga socknarna Ludgo (med 9 runstenar), Spelvik (med 5), Bogsta (med 4), Runtuna (med 18) och Lid (med 6). Medelst Svärtaån stod den rika jordbruksbygden i förbindelse
med havet. Ännu under medeltiden kunde man på båtar komma upp till Aspa och Löt i Ludgo
socken. Båtleden stängdes genom ett 1425 utfärdat dombrev. Vid denna låg, nära Svärta
kyrka, ett Husby. — En annan vattenled gick uppför Nyköpingsån förbi Harg, Släbro (med 2
runstenar), Skresta (2 runstenar), Rycksta (1 runsten), Spånga (1 runsten) och Råby (3 runstenar)
in i Långhalsen. Härifrån kom man direkt till Oppunda härads runstensrikaste trakter i Bettna,
Blacksta och Vadsbro socknar. H ä r låg också ett Husby, vid förbindelseleden mellan Långhalsen och (Lidsjön-)Båven. Å andra sidan kom man från nedre delen av Långhalsen vid Vrena
och Nykyrka (med flera runstenar) i västligare riktning in i Yngaren och uppför andra vattendrag till St. Malm och Djulefors.
§ 30. G r u p p I. P å Runö härads gamla tingsplats vid Aspa ha flera runstenar stått resta.
Den äldsta av de bevarade, 137 Aspa, är ristad på två sidor, med inskriften ordnad i oorne1

Möjligen också fragmenten 361 Vrena.
Om fyrfotadjur på danska stenar se S. Müller i Aarböger for nordisk Oldkyndighed
s. 681 ; DRm I: 1, s. CV.
3
Se ovan § 20.
2

1886, s. 321, Vor

Oldtid,
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rade, jämnlöpande rader. För övrigt finnes icke någon som helst utsmyckning av stenen,
o-runan har den äldre formen f1 och betecknar nasalerat a (o bik-stabi, men stanr 'står'); o-ljud
tecknas med u (þura, þuru, buanti). En ålderdomlig språkform är också raisbi (med b). Av själva
minnesorden över den döde finnas två olika formuleringar: »Tora reste denna sten efter Öpir,
sin make» och: »Denna sten står efter Öpir, på tingsstället, efter Toras man». Den förra är
den på yngre runstenar vanliga. Den senare förekommer endast på några få, äldre stenar, i
Södermanland 122 Skresta och 340 Kumla (se nedan § 54). Slutligen är a t t märka, att Aspastenen använder, utom vanliga danska runor, i slutet av inskriften även stavlösa runor (»Hälsingerunor»).
Såväl med avseende på inskriftens anordning som dess från det vanliga avvikande formulering påminner Aspa-stenen om 113 Kolunda, landskapets äldsta runsten med danska runor.
Med ett liknande enkelt yttre finnas några få runstenar i Rönö härad: 131 Lundby, med
ett litet kors och inskriften oxvändningsvis anordnad i fem lodräta rader, med o-runan för nasalerat a (o sirklanti) och u-runan för o (brubur, fur), 160 Råby, med större delen av inskriften mellan konturlinjerna till ett enkelt latinskt kors, med ^ för nasalerat a (oklati), och 165 Grinda,
med en bågformigt lagd runslinga längs stenens ytterkant och därinnanför två lodräta rader
(o-runan saknas, liksom långt o-ljud). Vidare 47 Vålsta, med inskriften i två rader längs stenens
ytterkanter och i en rad mitt på stenytan, delvis med kvistrunor; inskriftsidan är oornerad, men
på baksidan finnes ett prydligt hjulkors; f: betecknar nasalerat a (osmunt, o). Sannolikt böra i
detta sammanhang också nämnas tvenne ristningar i Oppunda härad: 53 Valsta, med inskriften
lika enkelt ordnad som på Vålsta-stenen, delvis utan kantlinjer, och 56 Fyrby, med den bågböjda runslingan på högra sidan inåtböjd mot stenens mitt och den långa inskriften ytterligare
fortsatt i en nedåtgående rad utan kantlinje. Båda dessa inskrifter sakna o-runan (liksom u
som tecken för o-ljud); Fyrby-stenen har vanligt a för nasalerat a (a : mibgarbi).
Intressantast ur stilsynpunkt är måhända den nyfunna 367 Släbro. Inskriften är också här
anbragt i fem lodräta rader, som dock icke följa efter varandra bustrofedon, två yttre, som
upptill med en båge sammanhänga med varandra, och tre inre. Inskriften avslutas med kvistrunor, innehållande den berömmande beteckningen prottciR pegnaR. Överst i bågen mellan ytterslingorna finnes ett manshuvud, med en karakteristisk, stiliserad teckning; det intager sålunda
samma plats som det lilla korset på Lundby-stenen. [= användes som tecken för «-ljud (icke
nasalerat: otu, brutOR); o-ljud betecknas med u (bru, þrutoRj; en ålderdomlig form är hrulfR Rolv.
Sö 137 har varit rest på tingsplatsen och Sö 367 vid en viktig färdeled. Av de övriga h a
påfallande många samband med gravfält: Sö 53 och Sö 131 ha stått uti skeppssättningar; också
vid Sö 65 omtalas stensättningar. Sö 47 står ännu, långt från bygden, mitt i ett uppkastat
4

stenröse, på stenen själv omtalat som rauR. En dylik begravning betraktades under kristen tid
som utpräglat hednisk; i detta fall har man därför måhända större skäl än vanligt a t t ifrågasätta, att det prydliga korset på stenens baksida möjligen har kommit till efteråt, i avsikt att
»kristna» stenen. Påfallande är, att av de ovanligt långa inskrifterna endast en (Sö 165) innehåller en kristen välönskan. Men såväl Sö 131 och 160 som Sö 367 äro ju, med korset och
människoansiktet, tydligt märkta såsom kristna.
De nu nämnda oornerade inskrifterna höra u t a n tvivel till de äldre inom området. Någon
fullt enhetlig grupp bilda de emellertid icke, icke ens i ornamentalt avseende, och ännu mindre
runologiskt. I fråga om runornas utseende visa de knappast något enda gemensamt drag. Säkerligen ha de icke utförts av en enda mästare. De sammanhänga emellertid med följande
grupper av ristningar, som alla äro i hög grad typiska för Rönö-området.
§ 31. G r u p p I I . 170 Nälberga har inskriften anbragt i fem lodräta rader, som nedtill
sluta blint, utan någon djurornamentik; de båda yttre sammanhänga upptill och bilda en ram.
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Där finnas kvistrunor och uttrycket þrottaR pegn. Ristning-en är sålunda komponerad fullständigt
som 367 Släbro med undantag av a t t på manshuvudets plats står ett palmettkors, vars uppåt
avsmalnande fot just utgöres av den mellersta runraden. — Samma ornamentala detaljer som
på Sö 170 och 367 återfinna vi på 167 Landshammar: manshuvudet, kring vilket en bågformigt
böjd runslinga har blivit lagd, kvistrunor, palmettkors på fot. Men här tillkommer ett nytt
element: runslingan har försetts med ormhuvud och stjärt. Huvudet, som
är rakt nedhängande, är sett uppifrån, har runda ögon och trekluven gadd:
stjärten är upprullad i en liten spiral. Mönstret, med den upphängda
ormen och palmettkorset med fot, går igen på 46 Hormesta (ormhuvudet
har dock ej blivit utformat) och 49 Ene; i båda fallen kan man lägga
märke till att det föga har anpassats efter stenens form. Detta är däremot i högsta grad fallet med 45 Släbro och 129 Lid. Den förra har en
cirkelbåge utefter stenens konturlinje och nedtill en horisontal tvärbalk;
i det inneslutna rummet står ett nästan likarmat palmettkors. Tyvärr är
stenen svårt skadad, men åtminstone den horisontala slingan har varit utbildad med ormhuvud av samma typ som å Landshammar-stenen. En helt
cirkelrund runslinga har Lid-stenen, inneslutande ett palmettkors. De båda
runstenarna vid Släbro (Sö 45, 367) ha sålunda, hur olika de än te sig,
stilistiska förbindelser med varandra. Deras inskrifter ha också samband,
i det att de äro resta över tvenne män som tillsammans ägde byn, sannolikt bröder; de torde därför vara ungefär samtidiga. Samma komposition
som 45 Släbro synes den förkomna stenen 44 Bergshammar ha haft.
En märklig variation visar 158 Osterberga. Även den högra runslingan har utbildats med ett ormhuvud, utan att det dock, så vitt man av
Sö 167 Landshammar. Reringskiölds teckning kan döma, har lyckats ristaren att lösa det därav
uppkommande problemet med två ormkroppar. Mellan slingorna har, i
stället för korset, insatts en båt.
E t t västligt exemplar av gruppen är 360 Bjudby. Ramslingan har lagts dubbel för att
rymma inskriften, men ändarna sluta blint, utan djurornamentala avslutningar. I mitten ett
palmettkors.
Större intresse ha ett par redan förut omtalade ristningar, den ena i Rekarne, 112 Kolunda,
den andra i Öknebo härad, 340 O. Kumla. Båda ha den hästskoformigt hängande ormen och
därtill en sammanbindande horisontal orm nedtill (liksom på 45 Släbro). Kolunda-stenen har
manshuvudet, palmettkors (utan fot), kvistrunor och uttrycket prottciR þegn. Det sistnämnda återfinnes, såsom förut är nämnt, i en annan inskrift längre upp i Rekarne (90 Lövhulta), men de
tre andra motiven på Kolunda-stenens mitt sakna motstycke i denna del av landskapet. Däremot är det tydligt, att själva ramen på Sö 112 efterbildats av en (eller flera) ristare i Rekarne
och givit upphov till mönstret i 111 Stenkvista m. fl. (se ovan § 26). O. Kumla-stenen har
inom ramen endast ett palmettkors på fot. E t t samband finnes uppenbarligen med denna trakts
mest typiska runstensgrupp, Järna-gruppen (se ovan § 16). Därom vittnar icke minst palmettkorset på 352 Linga och 9 Lifsinge, annars okänt i dessa trakter. En ristare (eller flera) har
sålunda också här tagit upp och vidare utvecklat ett mönster, som hör hemma i Rönö-bygderna,
närmast i den form med två hängande ormar, som vi lärt känna i 158 Osterberga. Man föres
nästan med nödvändighet till antagandet, att en ristning av denna typ också en gång har funnits någonstädes i Oknebo-bygderna.
§ 32. G r u p p I I I . O. Kumla-stenen har den ålderdomliga formuleringen >'Denna sten står
efter Froste, Ingeruns och Gudlevs son. Olev reste den efter sin broder». Utom på Aspa-
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stenen (Sö 137) möter oss denna på ännu en runsten i Rönö härad, nämligen 122 Skresta:
»Denna sten står efter Hästen. Fadern reste den själv efter sin döde son». Stenytans mitt
upptages här av ett rikt utsirat palmettkors, stående i en båt. Runtom denna mittbild med
korset och skeppet ligger den enkla runslingan i en båge, som följer stenens konturer och vars
ändar ha blivit utformade till ormhuvud och stjärt. Huvudet är mycket olika det på 167 Landshammar m. fl., mera otympligt tecknat; det är sett från sidan och har runt öga och en uppåtböjd snabel.
Mest lik Skresta-stenen är den omsorgsfullt huggna 154 Skarpåker: med hängande orm,
sedd i profil, och ett praktfullt palmettkors, som står i en båt, vars stävar ligga t ä t t an mot
runslingorna; inskriften slutar (liksom på Sö 137) med stavlösa
runor. 164 Spånga har samma mittbild med ett stort palmettkors
i en båt. Runslingan har fått spiralförmig stjärt men icke huvud.
I inskriften ingå kvistrunor. 159 Osterberga har däremot mycket
enkelt kors, och båten saknas. Runslingan är ornerad med ett
mycket besynnerligt huvud (se pl. 210). Inskriften slutar med stavlösa runor. Samma mönster, men mycket klumpigt utfört, finner
man på 148 Innberga; också denna inskrift har stavlösa runor. I
151 Lövsund är mönstret starkt stiliserat. Nedtill har en mindre
orm, sedd uppifrån, lagts horisontalt som en tvärbalk, och ramen
har därigenom blivit sluten. Korset har en oproportionerligt stor
och bred fot. Inskriften slutar med uttrycket þrottan þegn och
kvistrunor. En annan variation visar 136 Aspa. Ramen är bredare,
och korset har därför blivit större. Det saknar fot men vilar på
stjärtarna till ett par mindre ormar, som äro inflätade i rundjurets
båda ändar. Rundjuret är fortfarande sett från sidan, har runt
Fig. 33.
öga och öppet gap med tänder. Till samma grupp har väl hört
Sö 154 Skarpåker.
153 Skarpåker, varav blott ett fragment är känt.
Närmast till denna grupp hör också 130 Hagstugan, utan centralt kors i mitten. Runslingan
har sitt huvud på högra sidan, det är otympligt tecknat och liknar mest det på 122 Skresta.
Också här finnes en mindre orm, sedd uppifrån; kroppen är dock icke spänd tvärs över mellan
rundjurets ändar, utan ligger t ä t t innanför den bågformiga runslingan. Inskriften har några
kvistrunor. E t t litet korsat kors finnes nedtill på stenen; samma ornament finnes på 367 Släbro, 168 Landshammar och 319 Sannerby.
Det torde av beskrivningarna ha framgått men bör kanske ytterligare understrykas, att
mellan de tre grupper av ristningar, för vilka här har redogjorts, kan icke göras någon skarp
gräns. De ha ofta stildrag gemensamma. Sö 367 kunde med lika goda skäl föras till grupp
I I som till grupp I, Sö 164 lika väl till grupp I I som till grupp I I I o. s. v. Fördelningen har
närmast gjorts av praktiska grunder. Manshuvudet finnes på Sö 367 (I), och 167, 112 (II);
korset stående i en båt på 122, 154, 164 (III) och 158 (II) 1 , korset stående på fot på Sö 167,
170, 46, 49, 360, 340 (II) och 151 (III) 2 . Stavlösa runor finnas på Sö 137 (I) och 154, 159,
148 (III), samstava runor på Sö 137 (I), 158, 352 (II) och 130 (III), kvistrunor på Sö 367 (I),
167, 170, 112 (II) och 151, 164, 130 (III), uttrycket þrottaR pegn på Sö 367 (I), 151 (III)
och 170, 112 (II). 3
1
2

K o m b i n a t i o n av kors och b å t finnes dessutom p å 352 Linga och 351 Överjärna.
P å en särskild r i s t n i n g s y t a s t å r korset p å Sö 47, 114, 167 och 352.
Dessutom p å 90 Lövhulta.
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§ 33. G r u p p I V . En fjärde grupp bildas av de tre ristningarna 166 Grinda, 145 Eneby
och 147 Glåttra. De sakna, liksom grupp I, all djurornamentik. Mitten av ristningsytan upptages av ett stort, vältecknat palmettkors (på Sö 166 och 147 med kort
fot). Däromkring bildar runslingan en sluten ram, på Sö 166 och 147
hästskoformigt böjd, på Sö 145 fyrkantig.
E t t visst samband med denna grupp har 163 Rycksta. Korset är av
samma typ som å Sö 166 och 145. Runslingan bildar en oval sluten ram,
men ändarna äro nedtill utbildade till ormhuvud och stjärt, lagda i kors
och sammanhållna med en ring. Ristningen är icke så skickligt utförd som
de andra tre. Den är säkerligen ristad senare av en annan man, som har
kombinerat med ett annat mönster; därpå tyder framför allt bruket av
o {$) för o-ljud. 1
Fig. 34.
Sö 166 Grinda.

§ 34. o-runan förekommer i följande av de här nämnda inskrifterna:
av grupp I Sö 137, 131, 160, 47 och 367 (se ovan), av grupp I I Sö 46
(o eklanti, men askil), 49 (o kniri), 340 (sonr 'står') 2 , av grupp I I I Sö 122
(oskutr, men stanr 'står'). Den har alltid den äldre formen ^ och betydelsen nasalerat a.3 Lång
o-vokal betecknas alltid med runan u. 1 Inom området finnas f. ö. endast tre inskrifter (av omkring 60), där o förekommer med denna betydelse: 123 Skresta (oskutr), som saknar Ornamentik
och hör samman med 122, 169 Ekeby (os), ett litet fragment, nu förkommet, sannolikt av en
oornerad sten av grupp I, och 65 Djulefors (o : lagbarþilaiti), långt västerut i Oppunda härad.
Annars betecknar o alltid, där det förekommer, o-ljud0 och har i regeln formen ^.
En språkform, som är speciellt utmärkande för de äldre inskrifterna i denna del av landskapet, är preteritum raisbi (pl. raisbu) 'reste' med bevarat b. Den finnes hos nästan alla de här
behandlade inskrifterna, som överhuvud taget ha ordet: Sö 45, 53, 122 (123), 129, 131, 136,
137, 148, (151), 154, 158, 159, 160, 164, 167, 168, 170 och 367; raisti, raistu endast i Sö 46, 49
och 165. Den äldre formen med b förekommer dessutom i de båda med detta område stilistiskt
sammanhörande 112 Kolunda och 352 Linga (däremot med t nå 340 O. Kumla). Annars är
formen raisbi, raisbu mycket sällsynt i hela Södermanland; endast fyra (eller fem) belägg äro
kända, därav ytterligare tre från denna trakt: 57 Trinkesta, 140 Korpbron och 152 Membro[?],
samt ett eller möjligen två (med risbu) från Södertörn: 285 Botkyrka, 289 Spåntorp[?]. — För
övrigt användes den yngre formen med t (raisti, resti, risti o. s. v), o. 100 ggr.
I fråga om runornas former kan man lägga märke till vissa egendomligheter, som gå igen
på flera stenar och tyda på gemensamt ursprung. Mellan u och r göres i regeln en tydlig skillnad, i det att bistaven i u utgår ett stycke ned på huvudstaven, bistaven i r däremot från
huvudstavens topp-punkt (se t. ex. Sö 47, 137). Bistaven i u är därtill stundom rak, varigenom
runan kommer att likna en triangel (se t. ex. Sö 45, 122, 129, 145, 151, 154, 159, 164, 166,
167, 170, 367). Någon gång kunna basvinklarna i denna triangel bli lika stora och huvudstaven
få en lutande ställning (t. ex. Sö 164, 166)6. — Omvänt s är ganska vanligt. På några stenar
1

Läsningen for är dock icke alldeles säker. B 821 har uar.
Formen (endast belagd i B 696) är trots allt mycket misstänkt: 0 runan har nämligen formen $• (felläsning för
-j" ? eller för en binderuna av t och a?). Jfr att samma ord tecknas stanr på Sö 122 och 137.
3
Läsningen rorikR Sö 159 (Brate) är mycket tvivelaktig. Sö 367 har, som redan nämnt, 0 för vanligt (icke nasalerat) a.
4
Anmärkningsvärt är, att Sö 166 och 56 ha a-runan i prep. a på': a : aklati, a : sahkslanti 166, a : miþkarþi 56.
5
I följande inskrifter: Sö 48, 50, 55, 61, 66, 67, 124, 126, 127, 128, 134, 138, 139, 141, 144, 149, 157, (163),
369, 374.
8
På 163 t. o. m. omkastat y|. Också i detta fall synes ristaren av 163 ha lärt av 166 och överdrivit en av dess
oregelbundenheter.
2
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är runan påfallande smal, med kort mellanstapel: Sö 137, 47, 170, 160, 122, 154. — R-runan
har små bistavar: Sö 47, 137. — Sö 367 ensam liar den ålderdomliga formen T av w-runan;
den erinrar om den ännu äldre typ *P, som förekommer på 113 Kolunda. — Stungna runor
förekomma rätt allmänt. — Skiljetecken är så gott som alltid : ; början av inskriften eller en
ny sats utmärkes stundom med + (Sö 47, 129). 49 Ene avviker genom att som skiljetecken använda x.
Sö 131 röjer i detaljer en mindre tränad hand. Sö 56 och 165 visa inga speciella överensstämmelser med de övriga. Yida svårare är att avgöra, vilka av dessa som höra så nära samman, att de måste tänkas vara ristade av en och samme man. Så mycket torde i varje fall
vara visst, att det från runologisk synpunkt icke förefaller otroligt, att en runristare har utfört
flertalet av östra Södermanlands äldre ristningar.
§ 35. Någon åldersskillnad mellan de fyra grupperna kunna vi ej konstatera. De synas
härröra från ungefär samma tid men äro äldre än alla andra ristningar inom samma trakter,
ja tillhöra de allra äldsta inom Södermanland överhuvud taget. Grinda-stenen, som handlar
om vikingafärder under 900-talets sista år, dateras av von Friesen — såsom det förefaller övertygande —- till 1020-talet eller kanske något senare. 1 Också Hormesta-stenen, som uppger, att
den döde har avlidit i England, anses vara från 1020-talet. 131 Lundby är en Ingvar-sten, och
såsom von Friesen framhåller, den ålderdomligaste av dessa. Viktigt är, att det finnes Ingvarstenar även bland de s e k u n d ä r a grupperna, såväl i Södertälje-trakten (9 Lifsinge) och i Bek ä m e (105 Högstena, 108 Gredby, sannolikt också 96 Jäder). Allt synes tala för att en skicklig
och konstnärligt begåvad runristare under 1000-talets första årtionden har varit verksam i den
rika jordbruksbygden norr om Nyköping, från Släbro, Stigtomta och Nykyrka upp mot Aspa,
och där bildat skola. 2 Hans verksamhet har varit av betydelse även för det övriga Södermanland. Hans monument ha verkat eggande, och hans motiv ha snabbt tagits upp på skilda
håll: palmettkorset, båten, manshuvudet, uttrycket prottan pegn, den hästskoformiga ramen, de
hängande ormarna.
§ 36. Mycket intressant är den geografiska fördelningen av de olika formerna av demonstrativet 'denne' i sg. ack. m.: þansi, þinsa och þina. þansi är den e n d a formen i Rönö och Jonåkers härader, med icke mindre än 15 belägg, och den klart dominerande i Oppunda hd och i
Rekarne. 3 Den möter dessutom på runstenar i Daga och Öknebo härader, som äro stilistiskt
influerade söderifrån (Sö 9, 14, 351, 352). Men den är f. ö. mycket sällsynt. 4 — þina är återigen dominerande på två håll: i Sotholms hd, med 9 belägg av 11, och i Selebo hd, med 11
belägg av 18, framför allt på Selaön, med 9 belägg av 10. För övrigt finnas endast spridda
belägg. 5 — Märkligast förhåller det sig med den tredje formen, þinsa. Den är den vanligaste
på två områden: dels i Svartlösa (6 belägg av 10), Öknebo (5 belägg av 9) och Hölebo (7 belägg av 9) — sålunda mellan ett östligt þina-omrade och ett sydligt þansi-omrade —, dels i Åkers
hd (4 belägg av 8) och fastlandsdelen av Selebo hd (5 belägg av 7) — mellan ett nordligt þina1

O. von Friesen i Förmännen 1909, s. 74 f., Runorna (1933), s. 191 f.
Härmed stämmer von Friesens datering av Aspa-stenen (Sö 137) till »något av 1000-talets tre första årtionden»
och Skarpåker-stenen (Sö 154) till något före mitten av 1000-talet» (Runorna, 1933, s. 158 f.).
2

s

Oppunda: þansi i l ggr, þinsa ] g., þina (þena) 3 ggr; Rekarne: þansi 7 ggr., þinsa i g., þina íþena) l eller

2 ggr.
4

Följande belägg: 1 i Sotholms hd (Sö 258), 1 i Svartlösa hd (Sö 296), 1 i Åkers hd (Sö 327) och möjligen 1 i
Selebo hd (Sö 211 ?).
5
I Svartlösa hd 3, i Öknebo hd 2, i Hölebo hd 2, i Oppunda hd 3, i Daga hd 1, i Åkers hd 3 och i Rekarne
1 eller 2.
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område och ett västligt och sydligt þansi-omrade. För övrigt är den mycket sällsynt. 1 — Det
kan icke råda något tvivel om att denna fördelning återspeglar en dialektal egendomlighet på
1000-talet. Det är vidare redan av den geografiska fördelningen tydligt, att formen þinsa är
en kontaminationsform mellan þina och þansi
§ 37. Som ett utmärkande drag för de sydöstsörmländska runristningarna måste till sist
nämnas, att de äro så innehållsrika. Efter minnesformeln, som vanligen h a r stiliseringen: ». . .
reste denna sten (gjorde detta kummel)», aldrig » . . . lät resa denna sten» 2 , följer i regeln ett
tillägg om den döde: 46 »som blev död i England», 47 »Han är begraven i . . .», 49 »Han
blev död på skeppet», 53 »Han blev död västerut», 131 »Han for österut med Ingvar . . .», 136
»en hugsnäll härse. H a n var bäst under himlen.», 137 »Han västerut väpnade karlar . . .»,
145 »Toke ägde halva byn, Grimulv halva byn, som odaljord», 148 »Han dog österut i Gårdarike», 154 »Jorden skall remna och himlen därovan», 159 »Han hade länge varit västerut», 160
»Han blev död i England i tingalidet», (163 »Olev for till Grekland, skiftade guld»), 164 »Han
stod manligen i stammen på skeppet, han ligger västerut», 165 »Han var i Grekland, skiftade
guld», 166 »Gudver var västerut i England, skiftade gäld, borgar i Saxland hemsökte han manligen», 167 »en god ung man», 170 »Han kom till Grekland», 360 »Han hade farit . . .», 367
»Frösten och Rolv, de ägde gården Släbro, prottaR þegncw», 112, 151, 170 þrottaR þegn.
§ 38. Ofta äro dessa tillägg meddelade i särskild skrift: i k v i s t r u n o r , s a m s t a v a r u n o r
eller s t a v l ö s a r u n o r . Det är svårt att förstå den egentliga anledningen härtill. Praktiska
grunder kan det icke ha varit. Det måste ha varit mycket svårt att hugga in de små tecknen
på de ofta ojämna stenytorna. Och att läsa dem har givetvis kostat mera möda än att läsa vanliga runor. Därtill måste det ha stått klart för ristaren, att de i vida högre grad än vanliga
runor kunde vara utsatta för förstörelse, genom åverkan eller genom vittring. Icke heller kan
ändamålet ha varit att på detta sätt förhemliga innehållet eller göra det mera svåråtkomligt.
De stavlösa runorna ha knappast varit en lönnskrift i egentlig mening. De kunna tvärtom förmodas ha utgjort en vardaglig och välkänd form av runskrift, använd på träkaviar o. dyl. E t t
slags lönnskrift blevo de först därigenom, att de voro ovanliga i ristningar på sten. De spela
där tydligen samma roll som kvistrunorna. Vad innehållet beträffar, är det vanligen just ord
till den dödes berömmelse eller meddelanden om hans liv, som uttryckas i lönnskrift. Och även
i ett sådant ensamstående fall som Skarpåker-stenen kan tillägget »Jorden skall remna och
himlen därovan» vara uttryck för både en kristen och en hednisk livsåskådning. Någon hänsyn till yttre trostvång förelåg säkerligen icke. Det är därför svårt att tänka sig bruket av
lönnskrift på detta sätt som någonting annat än ett personligt påfund av en viss runmästare, i
avsikt att genom det ovanliga, hemlighetsfulla och svårtydbara egga och sporra sina läsares uppmärksamhet och intresse.
Denna tolkning tycks i varje fall vara given i fråga om en inskrift som 167 Landshammar.
Efter huvudinskriften »Vinjut reste stenen efter Gudmund, sin son», vilket står inom slingan,
tillägges om den döde epitetet trik - kuþan. anbragt mitt på stenen i en rad nedifrån upp. Vanliga runor äro i första ordet r, i, i andra ordet k, a, n. Mellan dessa två kvistrunorna t, k, u och
þ. Där lönnskrift förekommer, är den nästan alltid på detta sätt blandad med vanliga runor.
På 112 Kolunda står þrutaR med vanliga runor, och det bör då ha varit lätt att förstå, även för
den olärde, att de följande kvistrunorna borde dölja ordet þiakn. Samma uttryck återges i
blandad skrift på 367 Släbro: först þru med vanliga runor, sedan tOR þia med kvistrunor, så en
vanlig runa k, en kvistruna n och en vanlig runa a. En liknande uppblandning med lönnrunor i
1
2

I Sotholms hd 1, i Oppunda hd 1, i Daga bd 1 och i Rekarne 1.
På ovanligt sätt äro själva minnesorden över den döde formulerade på Sö 56, 122, 130.
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inskriftens slut visa 47 Vålsta, 130 Hagstugan och 164 Spånga. Allt detta var säkerligen lagom
svårt och lagom fantasieggande för gemene man. Och mera möda har det knappast kostat den
runkunnige att läsa de längre följderna av stavlösa runor på 148 Innberga, 154 Skarpåker och
159 Österberga. Mellan den enkla lönnskriften på 167 Landshammar och den svårtolkade på
137 Aspa är visserligen steget långt. Men säkerligen är det ingen tillfällighet, att den senare
står på tingsplatsen. Den innehöll gåtor för de skarpsinniga och förfarna. Kanske har ristaren
just velat åstadkomma någonting, som kunde förmå de ansedda och kloka bland tingsmännen
att dröja kring hans verk i livligt ordskifte om vad han kan ha menat.
I andra fall har lönnskriften tydligen en dekorativ uppgift. I hög grad dekorativa äro
kvistrunorna på 170 Nälberga och 151 Lövsund. P å den förra står uttrycket þrutaR þiagn på
korsfoten mitt på stenen i onormalt stora runtyper, på ömse sidor omgivet av en rad av kvistrunor. Motivet är något varierat på 151 Lövsund. Nederst står ordet þrutaR: varefter följer på
den breda korsfoten i mitten ordet þikn i jättestora runor, följt av fem kors med kvistrunor.
Enklare är Linga-stenen (Sö 352), där runorna i de båda sista orden, bruþur sin, lustigt klättra
uppför korsfoten i mitten. Samma idé möter på 158 Österberga, där båtens mast får tjäna
som gemensam huvudstav för en följd av runor. Dekorativa hänsyn kunna ha spelat en viss
roll även för t. ex. 47 Vålsta och 167 Landshammar.
§ 39. Påfallande är, a t t så många av dessa inskrifter beröra f ä r d e r i v ä s t e r l e d . Halva
antalet västerfärdsstenar i Södermanland finnes bland de nämnda fyra grupperna av äldre inskrifter i sydöstra delen av landskapet. 1 Även av den återstående hälften äro icke mindre
än fyra från samma område, 2 lika många som från det övriga Södermanland i det hela. 3 Det
förefaller sannolikt, att man i de västliga förbindelser, som därmed äro betygade, har att se en
av de väsentligaste orsakerna till den tidiga och originella utvecklingen av runstenskonsten i
sydöstra Södermanland. Det sätt, varpå ristaren tecknar sina kors på fot, exempelvis 166 Grinda
eller 167 Landshammar, vittnar otvetydigt om att han har sett resta stenkors, vilka han söker
att avbilda.
Det har av flera forskare framhållits, att m a n s h u v u d e t (å Sö 112, 167, 367) »har en för
den nordiska konsten helt främmande, här eljest endast någon gång på krucifix återkommande
karaktär». 4 Det är emellertid känt från runstenar i Skåne 0 och på norra Jylland. 6 Vidare förekommer det på föremål, som äro prydda i den 1000-talets konststil, som Sune Lindqvist har
betecknat som Mammen-stilen och som huvudsakligen är känd från Danmark. Det har vidare
ett tydligt samband med de framåtvända lejonansiktena på Cammin-skrinets ben plattor. 7 Stilistiskt sett har det ännu äldre anor. En årtull på Gokstad-skeppet är ornerad med ett alldeles
liknande manshuvud. 8 Men även miniatyrer i irländska manuskript visa slående likheter. 9 Vad
detta manshuvud har haft att betyda för 1000-talets runristare och deras uppdragsgivare är
1

Jag medräknar då 14 Gåsinge, som ju är sekundär i förhållande till Rönö-grupperna. De övriga äro Sö 46,
53, 137, 159, 160, 164, 166.
2
Tre från Oppunda härad (Sö 55, 62, 319) och en från Rönö härad (Sö 173).
3
Två från Rekarne (Sö 83, 106), en från Selaön (Sö 207) och en från Södertörn (Sö 260).
4
S. Müller, Vor Oldtid (1897), s. 680, Nordische Altertumskunde 2 (1898), s. 272 f.; S. Lindqvist, Den helige Eskils
biskopsdöme (1915), s. 86, 135 f.; Yngre vikingastilar
(i: Nordisk kultur, bd 27 Konst, 1931), s. 149, 152, 154; Lis
Jacobsen, Eggjum-stenen (1931), s. 40 f.; E. Moltke i Dagens Nyheder 2ih 1932 och i Nordisk tidskrift 1934, s. 432 f.
6
Lundagård (DRm IV, 37), Strö (Moltke a. a.).
0
Aarhus I I (DRm I, 14), Skærn I (DRm II, 36), Sjælle (DRm I, 16).
7
Nordisk kultur, bd 27 Konst, s. 151.
8
Lis Jacobsen a. a., s. 40.
9
Se t. ex. C. G. Laurin, Konsthistoria (5. uppl., 1916), s. 130.

SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER.

XLVI

ovisst och omstritt. Sannolikast förefaller, att det på de tre Sörmlandsstenarna är en Kristusbild och sålunda utgör en kristen trossymbol i likhet med korset. 1
K o r s e t s t å e n d e i e t t s k e p p mitt på ristningsytan och omgivet av en ram med runinskrift
(å Sö 154 m. fl.), denna komposition återfinnes på en gravsten från Husaby i Västergötland
(T 100), som även i detaljer visar nära frändskap med de sörmländska runstenarna. Det är sålunda också ett motiv, som ristaren icke har uppfunnit själv utan övertagit västerifrån, måhända
närmast från Västergötland. 2 Det sirade p a l m e t t k o r s e t , som han synes ha infört i Mälarlandskapen, finnes likaledes tidigare på västgötska runstenar (t. ex. T 113 Fenneslunda, Ås härad).
Givetvis har det också samband med hjulkorset, som förekommer på den nämnda Husaby-stenen
och andra. Lindqvist har framhållit likheten mellan dessa västgötska kors och korset på en
lockhäll från London City. 3 Originellt för de sörmländska inskrifterna synes visserligen uttrycket
þrottaR þegn vara, men det påminner osökt om det berömmande epitetet på så många västgötska
och danska runstenar: harða godan þegn.
I de inskrifter, där en bön förekommer för den dödes själ, anropas i regeln Kristus (Kristr),
icke Gud. »Hjälpe den helge Krist hans själ!» (125 Bogsta), »Hjälpe Krist hans ande och hans
själ!» (134 Ludgo), »Krist give lättnad åt hennes ande!» (139 Korpbron), »Hjälpe Krist hans
ande!» (143 Runtuna, 149 Kungberga, 172 Tystberga kyrka, 2 Axala), »Krist, hjälp de kristnas
ande!» (165 Grinda). »Gud» namnes endast i två inskrifter. Detta kan icke vara en tillfällighet.
Anropande av Kristus förekommer nämligen icke på något annat ställe i Södermanland. Det är
säkerligen icke för djärvt att antaga, att bruket sammanhänger med en särskild mission i dessa
trakter, snarast av engelskt ursprung.
§ 40. Det är märkligt, att dessa i allmänhet långa och innehållsrika inskrifter icke meddela namnet på ristaren. Vi känna icke med säkerhet namnet på någon runristare i denna del
av Södermanland. Den enda gång, då ristaren synes ha huggit in sitt namn, på Hormestastenen (Sö 46), är detta numera fullständigt bortvittrat; det är också ovisst, huruvida predikatet
gœröu Tcumbl har åsyftat ristandet av runor. Asgautr, som namnes på båda stenarna i dubbelmonumentet Sö 122—123, torde endast ha ombesörjt utförandet, icke själv ha ristat stenarna. 4
Det förefaller ha varit en framför allt uppländsk sed att signera en utförd runristning med
sitt namn. Att vi känna namnet på så många ristare i n o r r a Södermanland sammanhänger
utan tvivel med det uppländska inflytandet där. Varken ur konstnärlig eller runologisk synpunkt äro emellertid de anonyma runstenarna kring sjösystemet i Rönö hd och utmed Nyköpingsån
mindervärdiga i jämförelse med det stora flertalet av de signerade verken i norr och i öster.
§ 4 1 . Bland de återstående runstenarna i Rönö härad finnes knappast någon enda, som är
märkligare ur konstnärlig synpunkt. Intressanta inskrifter finnas flera: 126 Bogsta, rest av två
döttrar över deras fader, som hade fallit i strid i Östervåg, 161 Råby kyrka, rest över en man,
som hade varit en god skeppshövding, 171 Esta (se ovan § 18), ristad till minne av en man,
som hade fallit i Holmgård, som skeppshövding med sitt skeppsfolk, 173 Tystberga, över en man
som länge hade varit västerut och sedan fallit österut med Ingvar, 138 Aspa, rest över en son
till Torun (Tora), som på samma plats hade låtit utföra minnesvården över sin make Öpir (Sö
1

Lindqvist har med skäl framhållit olikheten mellan detta starkt stiliserade manshuvud och det mera realistiskt
tecknade huvudet på 86 Åby. Man bör här även tillägga mansgestalten på Aspö-ristningen (175 Lagnö).
2
Motivet har, enligt von PMesen (Runorna, 1933, s. 160) »sitt motstycke och ursprung i Skottland».
3
S. Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdbme, s. 76 f.
•
4
Läsningen av namn på ristare på Sö 158 och 159 äro synnerligen tvivelaktiga. Brate (Svenska runristare,
s. 126) för till ristaren »Traen» följande inskrifter från sydöstra Södermanland: Sö 167, 170, 45, 49, 158, 129, 154,
122—123, 151, 164, 136, 130, 148, 153 och vidare bl. a. Sö 112 och 340. En »anonym ristare» tillskriver han Sö 166,
145, 147, 163 och 134.
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137), 139 Korpbron, rest över »en god kvinna» och 140 Korpbron, där om den döde tillägges:
»Ingen föder en raskare son». Men Ornamentiken är på alla dessa obetydlig- eller klumpigt utförd. Ingen av dem använder o-runan som tecken för a. Sö 140, 161 och 173 tyckas vara äldre
än de övriga, i det att de uteslutande bruka u-runan för o-ljud 1 ; 140 har dessutom formen raisþi
'reste' (med bevarat þ). o-runan förekommer som o i Sö 126 och 138 (därjämte u).2 — Byggande
av bro omtalas på 127 Rossbäcks rännil, 141 Löta, 142 Kalkbron, 149 Kungberga. 3 Flera innehålla fromma välönskningar för den dödes själ. 4
§ 42. Av runristningar i Oppunda härad, som icke redan blivit omtalade, må i första rummet nämnas de båda ståtliga stenarna vid Bjudby. Den äldre av dem (Sö 54) — den använder
u-runan för o (þurstain, þurkil, ulif) — är signerad av Stenkil; den har ett stort kors i centrum
och en runt stenens kanter löpande ormslinga med klumpigt tecknat huvud. Den yngre (Sö 55)
— med o-runan för o (þorstain, sloþi) — är ristad av Brune och Slode; den har i huvudsak samma
komposition men är djärvare och rikare i sin Ornamentik. Det är tydligt, att de båda ristarna
ha sökt att överträffa sin föregångare. 60 Ramsta har samma mönster som exempelvis 132 Sanda,
143 Runtuna och 152 Membro med korset hopkomponerat med slingan. 62 Lerbo har ett kors
på fot; både Ornamentik och framför allt runorna röja en ovan ristare. Den är rest över en
man, som blev död västerut. 64 Eågelö har palmettkors och klumpigt tecknad ormslinga; stenen
har, märkligt nog, varit lagd, icke rest. 65 Djulefors har likaså palmettkors och klumpigt tecknat djurhuvud. Den har, såsom förut nämnt, o-runan som nasalerat a (o : lagbarþalanti). Den
versifierade inskriften talar om en man, som österut plöjde med stäven och ändade sitt liv i Langbardaland. Om 66 Sköldinge se ovan § 28. — En enkel och efter stenens form väl avpassad
Ornamentik har 318 Sund, rest över en man, som drunknade i Båven. En tillhuggen gravsten
är 319 Sannerby, utan all djurornamentik, med runorna i en enkel, hästskoformig ram. I mitten står ett enkelt grekiskt kors och över detta ett korsat kors. Stenen, som är ensamstående
i sin art, är rest över en man, som blev död västerut. 320 Stäringe är rest över en man, som
var österut med Ingvar. Ornamentiken är mycket konstlös, utan kors, med en uppifrån sedd
orm, på oregelbundet sätt lagd över stenytan. Mönstret erinrar om Ingvarstenen 179 Gripsholm,
och det förefaller ingalunda osannolikt, att ristaren kan vara densamme. Ingen inskrift i mellersta delen av landskapet talar, märkligt nog, om byggande av bro. Längst västerut står 74
Alsäter, vars inskrift nämner, att en man har låtit göra spänger över sin son.

VII. Runristare.

Ornamentik.

§ 43. En genomgång av det sörmländska materialet efter topografiska synpunkter, sådan
som i det föregående har gjorts, ger tydligt vid handen, att man kan urskilja ett antal karakteristiska grupper, som äro lokalt begränsade till ett större eller mindre område. Åtskilliga av
dessa variationer röja en individuell smak, i Ornamentik och uttryckssätt, de äro m. a. o. verk
av bestämda, mer eller mindre yrkesmässiga runmästare. I vissa fall känna vi ristarens namn,
därigenom att han själv har meddelat detta i en eller flera inskrifter. På grund av överensstämmelser i mönster, teknik, runformer eller uttryckssätt kan man understundom till sådana
kända ristare attribuera andra, anonyma ristningar. Sannolikheten måste därvid bli mycket olika
1
2
3
4

Likaså Sö 125 och 142.
Detsamma är fallet med alla de övriga, där 0-rvman är belagd: Sö 124, 127, 128, 134, 139, 141, 144, 149, 157.
Däremot knappast på 157 Ärsta (se Tillägg, s. 407).
Sö 125, 134, 135, 138, 139, 143 och 149.
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i olika fall, växlande från påtaglig visshet till blott möjligt antagande. I all synnerhet är det
givetvis svårt att skilja det som är en mans verk från det som kan bero på intryck och lärdomar, sålunda vad man brukar kalla »en skola».
Följande runristare äro kända från Södermanland: 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Amunde (§ 12): 215 Sorunda, 233 Trollsta, 268 Söderby, 271 Täckeråker.
Assur (§ 21): 196 Kolsundet.
Balle (§ 19): 92 Husby, 203 Östa, 210 Klippinge, 214 Årby.
Björn (eller -björn?) (§ 12): 241 Skogs-Ekeby.
Brune (§ 22): 178 Gripsholm.
Brune och Slode (§ 42): 55 Bjudby.
Eskil (§ 22): 333 Ärja.
Finn: 139 Korp bron. 2
Hallbjörn (§ 21): 195 Brössike.
Halvdan (§ 12): 270 Tyresta.
Hägvid (§ 12): 219 Blista.
Kättil{?): 46 Hormesta.
Skammhals: 323 Åsby.
Slode: se 6 Brune.
Stenkil (§ 42): 54 Bjudby.
Styvjaldi?): 374 Tystberga.
TidJcume (§ 20): 205 Överselö.
Torbjörn (§ 22): 190 Ytterenhörna.
Torir (§ 17): 34—35 Tjuvstigen.
Tove (och Näsbjörn) (§ 28): 356 Eskilstuna.
Ulv{?): 104 Berg.
Åsbjörn (§ 12): 266 Sanda.
Isgöt{?) (§ 12): 296 Skälby.
Asbjörn (§ 15, 20): 205 Överselö (tillsammans med Tidkume), 213 Nybble, 347 Gerstaberg.
Asbjörn (?) : 133 Väringe.
Öpir (§ 13): 308 Södertälje.
Öpir (§ 13): 11 Gryt(?).
Östen (§ 14): 312 Södertälje.

§ 44. JFör Ornamentiken på de sörmländska runristningarna har i det föregående lämnats
en översiktlig redogörelse. Synnerligen rik och omväxlande, vore den utan tvivel värd ett mera
ingående studium. Ett sådant bör emellertid framför allt göras komparativt. Erämst måste det
sörmländska materialet konfronteras med annan samtida runristningskonst, särskilt i Uppland
och i de götiska landskapen. Också de sparsamma rester av vikingatidens träsnidarkonst, som
finnas bevarade, äro givetvis av stor vikt, liksom det rikare beståndet av fornsaker i metall. Eör
en sådan ingående behandling av runstensornamentiken är emellertid här icke platsen.
En jämförelse mellan de båda på runminnen rikaste landskapen i vårt land, Uppland och
Södermanland, ligger nära till hands. 1 förmågan att skickligt anpassa mönstret efter stenytans
form kunna de sörmländska ristarna väl mäta sig med de uppländska. Dessa ha emellertid,
såsom redan har framhållits i samband med uppländska ristningar inom Södermanland, i all1

Jag förbigår ett par mycket osäkra läsningar (t. ex. Sö 18, 158, 159). Jfr om runristare i Södermanland E.
Brate, Svenska runristare (1925), s. 123 f. och O. von Friesen i Runorna (1933), s. 187 f.
2
Jämte Finn har en annan man ristat runorna på stenen. Men namnet är oläsligt.
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mänhet rikare mönster med djärvare former och ett livligare spel av linjer. Deras konst står
utan tvivel i mycket nära samverkan med träsnidarkonsten; mången gång har man intryck av
att mönstret har varit avsett för träteknik och helt enkelt har blivit överfört i den hårda graniten.
Sörmlänningarnas bästa alster ge ofta ett intryck av konstnärlig harmoni mellan material och
form. Mönstren äro helt bestämda av materialet, och de verka framför allt genom ett slutet
helhetsintryck.

VIII. Runristningarnas öden genom tiderna. Ursprungliga platser.
Samband med andra fornlämningar.
§ 45. Runstenarna ha ofta — man kan nästan säga i regeln — undergått hårda öden.
Under medeltiden blevo de i stor utsträckning använda som material vid kyrkobyggen. Man har
påträffat runstenar i de mest olika delar av kyrkorna: i grunden under kyrkogolvet, i väggmurarna, som överstycken över dörrar och portaler, som golvstenar och tröskelstenar. Tydligen
har detta bruk börjat mycket tidigt, redan då de äldsta stenkyrkorna restes, och det har sedan
pågått hela medeltiden igenom, understundom ända in i senare tid. 1 Ofta blevo de gamla
minnesvårdarna hänsynslöst sönderslagna och tillformade för sin anspråkslösa praktiska uppgift
i murarna. Endast mera sällan har man förfarit med större pietet och placerat stenarna så,
att de suttit skyddade och på samma gång varit synliga, såsom en prydnad för kyrkomuren.
Så har exempelvis varit fallet med den stora Turinge-stenen; den har blivit väl bevarad, trots
det att den har suttit inmurad i ytterväggen av en kyrka.
För ett stort antal sörmländska runstenar är därför en kyrka den äldsta kända platsen.
Det är i dylika fall lönlöst att spekulera över var stenen ursprungligen kan ha stått. Visserligen torde man väl kunna antaga, att runstenarna i regeln icke torde ha transporterats alltför
långa vägar utan varit hämtade från gravbackar i kyrkornas närhet. Men säker kan man ingalunda vara. Man bör minnas, att enligt landskapslagarnas kyrkobalkar bönderna voro skyldiga
att föra fram »stock och sten» till kyrkobygge i socknen. Det har icke alltid varit lätt att finna
lösa stenar av lämplig form, och det kunde därför vara frestande nog att tillgripa bautastenar
och runstenar, som vittnade om en förgången sed och vilkas inskrifter man kanske icke längre
förstod. I varje fall står den pietet för de döda, varom 1000-talets runstenar vittnar, i en egendomlig kontrast till den följande tidens ganska hänsynslösa skövling av minnesvårdarna.
I senare tid ha många runstenar blivit framtagna ur kyrkogolv och kyrkomurar. E n del
förvaras sedan i vapenhuset (Sö 77, 99, 172, 174, 338), men.vanligen har man ställt upp stenarna
på lämplig plats på kyrkogården eller i dess närhet (Sö 10, 11, 14, 16, 82, 84, 96, 97, 111, 125,
128, 143, 160—162, 190, 205—208, 280, 281, 285, 291, 325, 333, 335, 345, 351, 362, 363, 377).
Ännu sitta åtskilliga kvar inmurade: 48 Stigtomta, 51 Nyköping, 75 Vrena, 89 Hammarby, 98
och 100 Jäder, 116 Sundby (ursprungligen i golvet), 124 Bogsta, 129 Lid (kyrkogårdsporten), 177
Kärnbo, 204 Överselö, 276—278 Strängnäs, 283—284 Botkyrka, 299 Huddinge, 314 Torshälla,
326 Härad, 343 Tveta. 2
Endast få runristningar i Södermanland ha haft sin u r s p r u n g l i g a plats i kyrkor eller på
kyrkogårdar: 78 Lista, 337 Torpa, 365 Sättersta och 66 Sköldinge, 77 Lista, 92 Husby, 116
och 117 Sundby, 134 Ludgo, 286 Botkyrka, 356 Eskilstuna, jämte en del andra fragment av
gravvårdar från tidig kristen tid.
1

I slutet av 1600-talet togs sålunda stenen Sö 108 från sin plats bland »de historiska monumenterne» i Gredby
gata och lades som tröskelsten i norra kyrkodörren i Eskilstuna kyrka.
2
Förkomna (eller åtminstone oåtkomliga) äro Sö 63, 76, 215, 282, 382, jämte fragmenten Sö 1, 12, 18, 40, 44,
83, 87, 191, 329, 339, 355, 372.
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§ 46. En ännu hårdare medfart ha de runstenar undergått, som ha blivit använda i profana
byggnader. Det finns stenar, som ha varit inlagda i husgrunder (Sö 318 och fragmenten Sö 17,
245, 267), i spiselmurar (Sö 38, 42, 127, 214, 243) och i källare (Sö 64, 366), eller som ha blivit
använda som trappstenar (Sö 3, 13, 21, 31, 67, 69, 121, 153, 185, 275). Andra ha legat i stenmurar (Sö 65, 275, 375) och i broar (Sö 26, 152, 301) eller som spänger över sumpig mark (Sö
33, 241, 254). En runsten (Sö 274) har blivit framtagen ur väggen till ett stenhus i Stockholm,
en annan (Sö 179) ur golvet till en tornkällare i Gripsholm.
§ 47. Under 1600-talet vaknar intresset för landets fornminnen. Det sprider sig småningom
även till landsbygden, där det särskilt uppbäres av enskilda medlemmar av prästeståndet och
herrgårdsadeln. Ett utslag av detta intresse är att runstenar flyttas från sina ursprungliga
platser till herrgårdarnas parker och trädgårdar. Det kan icke bestridas, att i vissa fall hotade
monument härigenom ha skyddats från förstörelse. Nyfunna runstenar, som icke lämpligen ha
kunnat resas på själva fyndplatsen, h a på detta sätt tillvaratagits och vårdats. Men mången
gång ha nog åtgärderna varit framkallade av mindre aktningsvärda motiv: av godsherrens önskan
att pryda sin gård med ett fornminne. Det har därför framför allt varit de vackraste och bäst
bevarade runstenarna, som ha lockat. De flesta runstensförflyttningarna ha också skett under
1800-talet. Vid herrgårdar stå för närvarande följande runstenar uppställda: Sö 13, 33, 49, 60,
65, 70, 71, 88, 151, 154, 160—163, 246, 254, 262, 266, 319, 320, 350.
Under senare tid har fornminnesvården sökt att så långt möjligt låta runstenarna behålla
sina ursprungliga platser. Då förhållandena ha varit sådana, att detta icke har kunnat ske,
har man åtminstone sökt göra flyttningen så kort som möjligt. Icke så få runstenar ha t. o. m.
flyttats tillbaka till ursprunglig plats, då denna har kunnat utrönas: 7 Öja, 45 Släbro, 46 Hormesta, 108 Gredby gata. För mindre fragment måste man givetvis alltid söka förvaring i kyrkor
eller museer. 1 I museet i Strängnäs förvaras kyrkodörren från Lista (Sö 78) och skålen från
Bråtorp (Sö 330), i museet i Nyköping ett litet fragment (Sö 368). I museet i Södertälje finnas
fragmenten Sö 309 och 340, varjämte runstenen 307 Igelsta är uppställd inom friluftsmuseets
område. Utanför Gripsholms slott stå de båda där funna runstenarna resta (Sö 178, 179). Till
Statens Historiska Museum i Stockholm ha förts Botkyrka-gravvården (Sö 286), Eskilstuna-kistan
(Sö 356), Sättersta-krucifixet (Sö 365), Kärnbo-stenen (Sö 176) och Sundby-hällen (Sö 117), jämte
några fragment (Sö 354, 361, 375, 378, 379). Bland Skansens runstenar finnas två sörmländska:
274 Södersluss och 352 Linga.
§ 48. P å sin u r s p r u n g l i g a plats finnas först och främst alla ristningar i fast berg (se ovan
sid. XV not 5). Såsom märkliga genom sitt läge må bland dessa nämnas de båda i dalgången
vid Trosa (Sö 39, 359), Kiholmsristningen vid Södertäljefjärden (Sö 344), Aspöberget (Sö 175),
Sigurdsristningarna på Eamsundsberget (Sö 101) och Gökstenen (Sö 327), ristningarna vid Gamla
Turingevägen (Sö 311—313), vid Eyrby (Sö 56) och på Estaberget (Sö 171).
Men även en stor mängd runstenar stå alltjämt kvar på den plats, där de från början ha
blivit resta. Av särskilt intresse äro de många, som ha samband med andra fornlämningar.
47 Vålsta står mitt i ett uppkastat röse på toppen av ett berg, 122—123 Skresta i ett orört
gravfält i en icke uppodlad skogsbacke, 164 Spånga i närheten av gravkullar, 183 Viggeby nedanför en stor rund hög och invid ett gravfält, 198 Mervalla mitt i ett gravfält med högar och
stensättningar, 200 Åsa i närheten av ett betydande gravfält och en stor skeppsformig stensättning, 202 och 203 Östa i en hage med ett stort antal gravar, 244 Tuna på ett gravfält mellan
2

I Mariefreds kyrka finnas fragmenten Sö 181, 182, 334, i Rnntuna kyrka resterna av de förstörda stenarna 152
Membro och 149 Kungberga, i Ludgo kyrka fragmenten Sö 370 och 371, i Tumbo kyrka fragmentet Sö 364, i Sköldinge kyrka fragmentet Sö 369.
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en kulle och en stensättning, 256—258 Älby i byns gamla gravfält med högar, rosen, stensättningar och bautastenar, 302 Bergaholm likaledes i ett s) 7 nnerligen rikt och väl bevarat gravfält.
328 Tynas har sannolikt stått på toppen av den gravhög, nedanför vilken den blev anträffad.
I all synnerhet framträder sambandet mellan runstenar och forngravar starkt i de äldsta
antikvariska uppgifterna och i fyndberättelser från äldre tid. Om ofantligt många stenar uppges
på 1600-talet, att de stå i närheten av gravhögar och stensättningar. Ofta ha dessa senare försvunnit genom odling, och runstenarna stå nu ensamma kvar, ryckta ur sin ursprungliga omgivning. 113 Kolunda är anträffad i en gravhög. 9 Lifsinge i ett betydande, numera helt uppodlat gravfält. 73 Lyttersta stod en gång i en skeppssättning, likaså 131 Lundby. 173 och
374 Tystberga voro ännu på 1600-talet omgivna av stenrader »såsom en tämmeligen stor kyrkogård». Nu är alltsammans borta, och runstenarna själva h a måst rymma fältet och flytta omkring 50 m. till en icke uppodlad skogsbacke. En ännu längre flyttning har Linga-stenen (Sö 352)
undergått; den stod ursprungligen på ett av Södermanlands vidsträcktaste gravfält, på »Linga
hed», numera till stor del förstört. 1
Med säkerhet kan man därför antaga, att en stor del även av de övriga runstenar, som stå
resta i närheten av byar och gårdar, på åkrar och gärden o. dyl., från början ha haft ett gravfält i grannskapet. Tyvärr har sambandet mellan de runristade monumenten och övriga fornlämningar ännu icke varit föremål för någon mera ingående undersökning från arkeologisk sida.
Av Södermanlands runstenar äro de flesta av detta slag, de höra nära samman med bebyggelsen i gårdar och byar. Inskrifterna ha därför också haft till närmaste ändamål att för fränder
och grannar hugfästa minnet av en död. Emellertid finns det en del, som synas ha haft en
vidare syftning.
§ 49. T i n g s s t ä l l e n a voro under vikingatiden bygdernas främsta mötesplatser. Där skipades rätt, där kungjordes förlikningar och överenskommelser, där stadfästes köp och byten, där
överlades om gemensamma företag. Vid Aspa, Rönö härads gamla tingsplats, finnas fyra runstenar (Sö 136—138, 141), en av dem enligt inskriftens egen ordalydelse rest »på tingsstaden».
P å Kjulaåsen, Rekarnes tingsplats, står det ståtliga monumentet över Spjut, Alriks fader (Sö 106).
Man har, ehuru på mera ovissa grunder, förmodat, att även andra runstenar utmärka forntida
tingsplatser: 28—31 Nora, 54 och 55 Bjudby, 196 och 197 Kolsundet.
§ 50. Ännu flera äro de runstenar, som ha blivit resta i n v i d v ä g a r , sålunda för att läsas
och begrundas av färdemän och främlingar. Vid en skogsväg mellan Hölö-bygden och Vagnhärad stå de båda stenarna 34—35 Tjuvstigen, enligt inskriften resta »nära vägen» (brautu nœsta)}
Om vi bättre kände till forna tiders samfärdsel, skulle vi säkerligen förstå anledningen till många
ristningars förekomst på platser, som ligga långt från bebyggelsen, i skog och ödemark. A andra
sidan äro runstenarna mycket viktiga vittnesbörd, då det gäller att få klarhet över vägnätets
gestaltning under 1000-talet. 3 Det gäller exempelvis om runstenarna 292 Bröta (namnet av fsv.
bröt väg') och 298 Uringe malm, båda djupt inne i den vidsträckta Hanveden, vid vägarna från
Grödinge och Södertälje å ena sidan till Sorunda, å andra sidan till Västerhaninge, och 269
Söderby malm »på heden vid Stora vägen» mellan Västerhaninge och Stockholm. Likaså om
flera ristningar i fast berg: 2 Axala invid den milslånga skogsvägen mellan Björnlunda och Aspa,
56 Fyrby, 120 Skogshall, 126 Fagerlöt, 144 Broby. Vägarna genom skogsbygderna voro knappast
1

Även om numera försvuuna runstenar finnas liknande uppgifter; 53 Valsta stod i en skeppssättning, likaså 155
Söderby och 169 Ekeby, 287 Hundhammar nära »de stora skogvuxne Jarlehögar», som delvis ännu finnas i behåll.
2
Osäkert är Brates förslag till tolkning av Sö 151 (»Nära vägen må stå stenen efter Sven»).
3
Jfr K. E. Sahlströms utredning om Väglederna inom den västgötska gånggriftsbygden (i: Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 4: 9, 1935, s. 5 f.).
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annat än stigar för ritt; att »rödja» väg är det uttryck som användes (Sö 311, 312).
voro flitigt upptrampade, kunde de vara villsamma att följa. Färdemannen gjorde sig
noggrant underrättad i den sista gård som han passerade före skogen; där fick man
ofta lämna vägvisare. Runristningarna vid sådana skogsstigar voro vägmärken, till
letade sig fram och där man kanske gärna gjorde ett uppehåll.

Där de ej
säkerligen
väl också
vilka man

§ 5 1 . Till vägvårdarna höra emellertid framför allt de runmonument, som tala om byggandet av b r o . Namnet Släbro förekommer på den ena av de runstenar (Sö 45, 367), som ha
varit resta vid den södra sidan av den viktiga passagen över Nyköpingsån nära Harg. Vid Ramsundet (Sö 101) har, såsom Lindqvist visat, uppförts en verklig bro i nutida mening, en träbro
av c:a 65 m. längd över ett 3 m. djupt vatten. H ä r gick i forntiden en viktig led över sundet
mellan Kafjärden och Mälaren; »Jäderborna, som förut räknats som öbor, kommo härigenom
för första gången i omedelbar vägförbindelse med fastlandet». Måhända har en fribro också
funnits vid Märings spång (Sö 52), över en smal arm av sjön Långhalsen.
De öppna vattendragen voro icke de största trafikhindren. Dem kunde man lätt nog komma
över i båt eller på flotte. Vida svårare var det med de stora sumpmarker med lös botten, som
på många ställen fyllde dalgångarna. Med »bro» avsåg man på 1000-talet i regeln en vägbank av
sten och grus, ris och stockar, lagd genom sumpmarken, en ladhbro (isl. hlaðbrú), möjligen i förening
med en kort fribro eller spång över det rinnande vatten, som ofta fanns i sumpmarkens mitt.
Uttrycket »gjorde bro», »lät göra bro» förekommer i icke mindre än 14 sörmländska inskrifter: Sö 22, 30, 74 (»gjorde spänger»), 101, 127 (vid »Råsbäcks rännil»), 141 (vid »Aspa löt»),
142 (vid »Kalkbron»), 149, 174, 178, 299, 300, 312, 328. Men ännu flera stenar ha varit resta på
platser, där det otvivelaktigt har funnits en bro, även om en sådan icke finnes omtalad i inskriften: 7 »Öja bro», 25 »Långbro», 36 »Trosa bro», 68 »Remmeröds bro», 80 och 81 »Rambron»,
107—109 »Gredby gata», 139 och 140 »Korpbron», 145 »Widh Eneberga bäck eller rennel», 148,
157 »Arsta bro», 229—230, 301 »Agesta bro». Sannolikt gäller detsamma om de båda runstenarna på Skåängs gärde (Sö 32 och 33), det ena med urnordisk inskrift. Vidare bl. a. om
Sö 20, 28, 29 och 31, 151, 223 (»Fullbro»).
1000-talet har tydligen varit en tid, då nya vägar anlades och gamla förbättrades. Icke
minst har detta varit av betydelse för den kristna kyrkan, som just under detta århundrade
organiserades. Biskopen skulle rida kring landet för att viga kyrkor och döpa nyomvända.
Sannolikt vistades han mycket på resande fot och levde på sammanskott och offergåvor. Prästen
skulle färdas omkring i sin socken, han kallades till sjuka och döende, han skulle viga lik, innan
det fick föras till kyrkan. Och icke minst: till kyrkan skulle bonden komma varje söndag och
varje helgdag, som prästen påbjöd. Också kyrkobyggena, till vilka bönderna skulle föra fram
stock och sten och släppa till arbete, krävde en förbättrad samfärdsel. K) ? rkan hade sålunda
många och stora intressen att främja byggandet av vägar och broar. Det var ett gott verk,
varigenom de efterlevande kunde lätta skärseldens våndor för den döde. I inskriften på Ramsundsberget säges, att Sigrid har låtit göra bron för Holmgers själ. 1
§ 52. Det har i beskrivningarna framhållits, att några sörmländska runstenar ha stått som
g r ä n s m ä r k e n i rågången mellan byar eller härad. Särskilt tydligt är detta i fråga om 292
Bröta och 298 Uringe malm, 181 Helanda och 73 Lyttersta. Men det kan med skäl ifrågasättas,
1

Jfr K. Kinander i Kronobergs läns runinskrifter,
s. 7 f., numera även M. Oisen, Gj0re bro for ens sjel (i: Maal
og Minne 1936, s. 210 f.). — Då man vill söka klargöra innebörden av denna sed att göra bro för en död frände, bör
man icke glömma bort den klart upplysande inskriften på Kullerstad-stenen i Östergötland (Ög 162): »Håkon gjorde
denna bro, och den skall beta Gunnars bro, och han var son till Håkan». Bron är alltså gjord av en fader, helt
enkelt till minne av sonen, liksom runstenen. Inskriften upplyser ej ens om att Gunnar är död och att stenen har
blivit rest över honom. Den talar endast om bron.
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om icke samma uppgift har tillkommit ytterligare några, t. ex. 142 Kalkbron, 262 Blista, 273
Valsta, 305 Söderby.
§ 53. De allra flesta runristningarna finner man alltså på platser, som äro naturliga med
hänsyn till inskrifternas ändamål, där de voro synliga för många eller i varje fall vid vissa tillfällen måste tilldraga sig uppmärksamheten. Det återstår emellertid några runstenar, vilkas
placering förefaller gåtfull, även om man utgår från det utseende bygden torde ha haft under
vikingatiden: 236 Alvsta, 260 S. Betby, 294 Hallsveden, 316 Vadsbro. Svårtillgängliga ha varit
runstenen på Vålsta-berget (Sö 47) och ristningen på Esta-berget (Sö 171), även om de befinna
sig på platser med vidsträckt utsikt. Synnerligen egendomlig är ristningen på den övre ytan av
klippan vid Kolsundet (Sö 197), läsbar först sedan man klättrat upp på stenen, där utrymmet
är så trångt, att man måste stå på ristningen själv, medan man dechiffrerar dess olika delar.

IX. Inskrifternas innehåll. Historiska inskrifter.
§ 54. De resta runstenarna äro alla minnesvårdar, bautastenar med inskrift. Samma uppgift, att bevara minnet av en död, ha undantagslöst de sörmländska runristningarna i fast
häll. Inskriften följer i regeln den på 1000-talet gängse formeln: N. N. reste (lät resa) stenen
efter N. N., sin fader (sin son e. dyl.). Sålunda exempelvis: »Gudfast, Säulv reste stenen efter
Holmsten, sin fader» (Sö 50), »Ulv lät hugga dessa märken efter Ebjörn, sin broder» (Sö 255),
»Finnvid gjorde detta kummel efter Gerbjörn, sin fader» (Sö 319). Inskriften innehåller alltså
tre uppgifter: namnet på den eller dem som ha låtit utföra vården, namnet på den döde och
ett ord som anger släktskapen dem emellan.
Mycket sällsynta äro andra formuleringar. Så på den tidiga Kolunda-stenen (Sö 113):
»De satte stenen, sönerna av Torkättil och Folka, här efter fader och moder. De gjorde det
manligen.» Formen är otymplig; det har tydligen icke lyckats ristaren, som kanske icke kände
några förebilder, att få ett klart uttryck för meningen. En omständigare formulering, i två
satser, där den döde namnes i den första och den som har låtit resa stenen i den andra, förekommer i ett par äldre inskrifter. 1 Så på O. Kumla-stenen (Sö 340): »Denna sten står efter
Froste, Ingeruns och Gudlevs son. Olev reste den efter sin broder». Likaså på den ena av
Skresta-stenarna (Sö 122): »Stenen står efter Hasten. Reste den fadern själv efter sin döde
son; Åsgöt gjorde det manligen». På stenen bredvid (Sö 123) har Åsgöt använt den nya, kortare
formeln: »Åsgöt reste denna sten efter Hasten». En av Aspa-stenarna (Sö 137) har båda formuleringarna; på ena sidan: »Denna sten står efter Öpir, på tingsplatsen, efter Toras man . . .»
och på den andra: »Tora reste denna sten efter Öpir, sin man». Den yngre runstenen på
samma plats (Sö 138) har inskriften: »Här står stenen efter den gode sonen av Öpir och Torunn, Gyllas broder». Varken den dödes namn eller namnet på den som har rest vården finnes
här meddelat. En omständig formulering, i två satser, har också Sö 145 Eneby: »Toste, Östen,
de reste efter Toke. Sönerna gjorde det efter sin raske fader».
I några fall har strävan efter en poetisk form föranlett avvikelse från det traditionella uttryckssättet: 56 Fyrby »Jag vet bröderna Hasten och Holmsten vara de dugligaste män i Midgård. De satte sten och många stavar efter Frösten, sin fader.» 130 Hagstugan »Fyra gjorde
efter fadern, den gode, manligen heder, efter en domare, mild i ord och frikostig på mat . . .»
Märkligt nog finnes här varken namnet på den döde eller på de fyra söner, som ha rest vården.
1

Denna formel är känd även från danska inskrifter: Flemlöse »Efter Kolv står denna sten . . . Sönerna satte
den till minne . . .>, Örja (fragment) » . . . står efter Frie, Åses son» och Karle vi »Denna sten är satt efter Sibbe den
vise . . .».
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206 Överselö »Här skall stånda stenarna dessa, av runor röda, reste dem Gudlög efter sina söner, och Hjälmlög efter sina bröder.» Bredvid denna sten har stått en annan med på vanligt
sätt formulerad minnesinskrift (Sö 208). 204 Överselö »Här skall stenen . . . » 18 Hölö »(Här
skall) stå stenen . . . » 213 Nybble »Stenen högg Asbjörn, målad till minnesmärke, han band
den med runor, Gylla reste den efter Gerbjörn, sin make, och Gudfrid efter sin fader . . .»
Sannolikt också 169 Ekeby efter Bugges mycket sannolika utfyllnad av den fragmentariskt bevarade inskriften: »Här skola stå dessa stenar . . . » E t t poetiskt tillägg och en något ändrad
ordföljd har 61 Ösby : þorstain : lit - þína : rita : stain : ef ila : stetr : eftiR : þorbiarn »Torsten lät resa denna
sten, evigt (eller: ståtligt) står den, efter Torbjörn.»
Gravkistornas inskrifter synas ha haft samma form som runstenarnas, av Sundby-hällen
(Sö 116) att döma: »Hane och Sigvid läto göra dessa minnesmärken efter Holmvid, sin fader,
och Gyrid efter Holmvid, sin man». En enda sten, sannolikt från början rest på en kyrkogård
(Sö 66), avviker: »Här reser Gudlev och . . . » Botkyrka-gravvården (Sö 286) börjar visserligen
på traditionellt sätt: »Karl gjorde stenen efter Björn, sin frände . . .»; men fortsättningen »Här
ligger han under denna sten» är otvivelaktigt påverkad av de latinska gravstenarnas »Hic iacet
. . .», »hic requiescit . . . »
§ 55. De flesta minnesvårdarna i Södermanland äro resta över föräldrar av deras barn.
Icke mindre än 124 äro resta över fäder, därav 112 av söner, 7 av döttrar och 4 av söner och
döttrar. 1 En vård (113 Kolunda) är ägnad av söner åt både fader och moder. 2 6 äro resta
över mödrar, därav 4 (Sö 299, 300, 302, 311) av söner, och en (Sö 128) av en dotter. Vid
Gamla Turingevägen har Holmfast låtit hugga in två ristningar, den ena av dem (Sö 312) till
minne av hans fader, den andra (Sö 311) till minne av hans moder.
Därtill kommer några fall, då den dödes hustru deltagit med söner och döttrar i resandet
av vården. 4 gånger namnes hustru och söner (Sö 116, 280, 347, 367), 4 gånger hustru och
döttrar (Sö 14, 60, 213, 242), 3 en gång hustru, son och döttrar (Sö 288). En hustru har i 9 fall
ensam låtit utföra minnesmärket över sin man (Sö 94, 101?, 137, 157, 165?, 192, 198, 297,
234?). Den oklart formulerade inskriften 346 Gerstaberg, där t. o. m. namnet på den döde saknas, är rest av hans hustru och en broder. Eunstenen 296 Lövstalund har Asgöt låtit rista till
minnet av sin hustru och sin morbroder.
E t t par gånger uppräknas en hel familj. 205 Överselö är rest över Karl av hans söner
Ingjald, Visäte och Stenulv, hans maka Gillög, hans moder Inga och hans broder Ärnger. 338
Turinge är rest över Torsten av hans söner Kättil och Björn, hans broder Anund, hans huskarlar och hans maka Kättilö.
43 inskrifter ange, att vården har blivit rest av en broder eller bröder till den döde. 4 I
regeln torde detta innebära, att fadern har dött tidigare. Ytterligare 3 äro resta av moder och
bröder (Sö 34—35, 120, 188), en av moder och syster (dubbelmonumentet Sö 206 och 208), 6
av modern ensam (Sö 44, 65, 102, 177, 179, 266).
Ungefär lika stort är antalet av de minnesvårdar, som ha rests av en fader över hans son,
1

Av dessa äro 7 (Sö 36, 45, 103, 173, 215, 254, 282) resta över både fadern och en broder, en (Sö 318) över
både fadern och en syster, en (Sö 88) över både fadern och en farbroder. I två fall (Sö 190, 232) ha utom söner
även en broder till den döde deltagit i resandet.
2
Möjligen också Sö 262.
3
Hit hör Sö 297, som två kvinnor ha låtit utföra at Sigrœif, bonda sinn. Sannolikt är inskriften oklart formulerad (liksom t. ex. Sö 237, 254) och uttrycket at bonda sinn hänför sig endast till den ena av de båda kvinnorna.
Det skulle i så fall vara fråga om en vård, utförd av hustru och dotter till den döde. Jfr 60 Ramsta, rest av tre
kvinnor, Öda, Inga och Ärendis, »efter Sven, sin fader, och efter Gudfast, sin broder». Först genom tillägget »Han
(d. v. s. Gudfast) var son av Öda» blir det klart, att det ej är tre systrar, utan moder och två döttrar, och att släktskapsbeteckningarna »sin fader» och »sin broder» hänföra sig endast till de båda senare, Inga och Ärendis.
4
Därtill kommer fragmentet Sö 357 » . . . efter Ödis, syster . . . »
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sålunda av ett äldre släktled över ett yngre. 24 ristningar nämna endast fadern, 13 både fadern och modern; 4 äro defekta i inskriftens början.
Denna grupp inskrifter är av ett särskilt intresse. Det är stridande mot naturens normala
ordning, att sönerna dö före sina fäder. Man kan därför förmoda, att det i många fall har
varit en våldsam död, även om detta ej alltid uttryckligen omtalas. Ett förhållandevis stort
antal inskrifter av detta slag kan anses tyda på en orolig, starkt krigisk tid. Gruppen utgör
mindre än Ve av alla inskrifter, som äro så pass fullständigt bevarade, att de kunna tagas med
i en jämförelse. Om även föregående grupp räknas med — att bröder ha rest minnesvården,
kan ju anses vittna om en bortgång vid tidig ålder — stiger antalet till drygt V*-. Detta kan
dock knappast sägas vara påfallande mycket, särskilt i betraktande därav, att en förtidig död i
och för sig gärna torde ha givit anledning till ett minnesmärke.
E t t mera avlägset släktskapsförhållande mellan en minnesvårds upphovsmän och den döde
är sällsynt. En runsten är rest över en farfader (Sö 195), en över en farbroder (Sö 204), en
över en morbroder (Sö 296), en över en brorson (1. systerson, Sö 257). Fyra inskrifter beteckna
den döde som »frände» (Sö 72, 140, 286, 292), en som »franka» (Sö 139). Linga-stenen (Sö
352) är rest av man och hustru över hustruns broder. Huruvida Sigrid har låtit göra bron vid
Ramsundet till minne av sin make eller sin svärfader är oklart på grund av den språkliga formen och omstritt. Oklart formulerade äro även Sö 237 och 254. 1 1 2 inskrifter är släktskapen
icke närmare angiven. En sten är rest till minne av en »bryte» (Sö 42).
Kärnbo-hällen (Sö 176) anger, att en man — hans namn har ej blivit bevarat — har låtit
rista stenen till minne av sig själv. Bland 1000-talets inskrifter förekommer samma uttryck
blott en enda gång: 55 Bjudby är rest av Torsten »till minne av sig själv och sin son Hävnir».
§ 56. Utöver den korta, skematiska minnesinskriften finnes i ett stort antal sörmländska
inskrifter tillägg av olika slag, om den döde, om ristaren eller om minnesvården. Dessa tilllägg, som kunna växla från ett enda ord till ett par meningar, äro såväl språkligt som kulturhistoriskt av stort intresse.
Det kortaste tillägg som förekommer är ett adjektiviskt attribut, lagt till släktskapsordet,
ett berömmande epitet om den döde. Det vanligaste är »god»: at fabur sinn goban o. dyl. 16
ggr, at brodur sinn goban 4 ggr, at sun sinn goban 3 (5) ggr, at bonda sinn goban 3 ggr, at mobur sina goba 1 g. Därjämte förekommer »rask»: at fabur sinn sniallan 5 ggr, at sun sinn
sniallan 1 g., och »dugande» : at fabur sinn nytan 1 g. Därnäst kommer en fullständig apposition, ett substantiviskt ord med ett berömmande attribut: boanda goban 19, 157, 208, 195,
styrman goban 161, hœrsi hugsniaUan 136, dræng goban 167, drceng sniallan 320 (177?), þegnaR
gobÍR 34, sniallÍR drængÍR 155, 163, kunu gobraR (gen.) 139. Karakteristiskt för några äldre
inskrifter är epitetet þrottaR þegn 90, 112, 151, 170, 367. Mera sällan är omdömet utfört i
satsform: Hann vaR manna bœstr 64, Hann vas und hifni bæstr 136, Brßbr vaRu þœÍR bæstra
manna a landi oh i libi uti 338, Ængi fßbiR sun sniallana 140. Uttrycket sniallÍR synÍR OlofaR
70 gäller såväl om den döde som om hans bröder som resa stenen (jfr Sö 88). I detta sammanhang må beaktas den till sitt innehåll dunkla och omstridda satsen på Bjudby-stenen (Sö 54),
rest av Torsten, Osten och Nattfare efter deras bröder Einnvid, Olev och Torkel: vaRu alliR
Vikings synÍR landburnÍR mænn, letu retta stœin.
Nästan lika vanligt är att en upplysning lämnas om den dödes släktskap. I regeln sker
det i form av en till namnet lagd apposition (b)'obur Uluga o. dyl.): 26 ggr; en enda gång i
form av en självständig sats: Hann atti GceiRunni 52. 1 Endast i tvenne fall lämnar den som
har låtit utföra ristningen en sådan uppgift om sig själv: FastulfR, son Viulfs, let haggva stœin
. . . 120, Sigribr gcerbi bro pasi, mobÍR Alriks, dottiR Orms . . . 101.
1

I en inskrift omtalas, att den döde varit en annans fosterbroder (Sö 97).
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Mera sällan namnes den dödes hemvist: at faður sinn Biörn i Sandum 132, W/UR Stœinulf,
faðurs faður senn, boanda godan, byggi brusaiki 195, at þorstæin, boanda goðan, byggi i Fr0yslundum 208, at VigœÍR, faður sinn godan, byggi Arby 214, œftÍR Gamal, faður sinn, sum byggi Nœsby
312, at þorbiom, brodur sinn, sun þorstœijis i Skyttingi 84, œftÍR Biom, frænda senn, S2wns sun
oJc BœnJcfriðaR i Hamarby 286. Någon gång få dylika meddelanden utförligare form: Hann vaR
boandi bcestr i KM 213, þœÍR attu by Sleôabro, Fr0ystœinn, HrolfR 367, ToJci atti by halfan, GrimUI/R atti halfan . . . 145.
§ 57. Sammanlagt ett 70-tal inskrifter ha utförligare tillägg. Nästan alltid handlar detta
om den döde; där omtalas, vad han har uträttat, och framför allt, huru han har ändat sitt liv.
»Han drunknade i Båven, en död till stor sorg», heter det på stenen vid Sund (Sö 318). Detta
fall är emellertid ensamstående. För övrigt talas om män, som ha vunnit rykte genom härfärd
och som ha fallit i strid.
De krigiska företag, som utmärka Norden under vikingatiden, riktade sig för Sveriges vidkommande mestadels mot öster, mot de slaviska länderna i Östeuropa. Genom Gårdarike sökte
man sig vidare österut mot Serkland och söderut mot Grekland och länderna kring Medelhavet.
Målet var överallt att vinna guld och annat byte. »De foro österut fjärran efter guld» (Sö
179). Runstenarna ha som bekant bevarat talrika vittnesbörd om sådana f ä r d e r i ö s t e r l e d . 1
Den största gruppen utgöres av de minnesstenar, som ha rests över deltagare i det s. k. Ingvarståget. 2
§ 58. I Södermanland finnes den långt övervägande delen av de runstenar, som omtala
I n g v a r : i Uppland 6 (eller möjligen 8), i Västmanland 1, i Östergötland 1 (eller möjligen 2),
i Södermanland 15 (eller möjligen 17).3 Dessa äro: 2 invid Eskilstuna (Sö 107 och 108), en vid
Jäder (Sö 96), en i Kjula sn (Sö 105), 3 vid Strängnäs (Sö 277, 279, 281, alla fragment), en vid
Arja nära Mariefred (Sö 335), en vid Gripsholm (Sö 179), en i Dillnäs sn ett par mil S om
Mariefred (Sö 9), en vid Mälaren i Botkyrka sn (Sö 287), en i Sorunda sn, Södertörn (Sö 254),
en i Tystberga sn NÖ om Nyköping (Sö 173) en i Lids sn NY om Nyköping (Sö 131) och en
i Ardala sn ungefär mitt i landskapet (Sö 320). Ingvar-stenarna äro sålunda starkt koncentrerade till Mälarbygderna, särskilt till den mellersta delen kring Strängnäs och Mariefred. Det är
tydligt, att det är härifrån, som härnadståget väsentligen har utgått. 4 Gripsholm-stenen är rest
över Harald, Ingvars broder, och en av Strängnäs-stenarna (Sö 279) har möjligen varit rest över
Ingvar själv. H ä r bekräftas i så fall den isländska sagans uppgift, att Ingvars fader har haft
namnet Emund. Sö 105, 107, 108, 277 meddela endast, att de män, till vars minne de äro
resta, hade farit med Ingvar. Säkerligen underförstås, att de aldrig hade kommit tillbaka.
Även Sö 320 talar om en man, som »var österut med Ingvar». Sö 254 är rest av två män
efter deras fader, som »blev död i Ingvars följe», Sö 287 av en man efter hans broder, som
»blev död med Ingvar», Sö 9 av en man och hans hustru efter deras son, som »ändades med
Ingvar, Sö 173 av två syskon efter deras fader och en broder, som »dogo österut med Ingvar», Sö 335 av en man efter hans broder, som »omkom österut med Ingvar, han var Holm1

En översikt av O. Montelius, Svenska runstenar om färder österut, i Fornvännen 1914, s. 81 f. Tidigare har
N. R. Brocman, i Sagan om Ingwar Widtfame (1762), sammanställt dels »Runstenar til Åminnelse af Ingwars Österländska Färd» (s. 90—105), dels »Stenar efter folk, som farit til Grekland eller äljäst uti Öster» (s. 151—166).
2
Om Ingvarståget se Yngvars saga víðfgrla, utg. av E. Olson (1912), inledningen, s. LXXVI f., med där citerad
litteratur.
3
De osäkra äro Sö 278 Strängnäs och 360 Bjudby.
4
Även av de uppländska Ingvar-stenarna tillhöra 5 Mälartrakterna, en nära Enköping och de andra 4 på mindre
än 2 mils avstånd från Sigtuna.
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stens skeppskamrat (skipari)».
De återstående fyra stenarna äro alla resta till minne av män,
som ha dött i Serkland. Där har tydligen det djärva vikingatåget fått sitt olyckliga slut. Där
ha — enligt Sö 179, möjligen också Sö 279 — både Ingvar och hans broder Harald dött. Enligt sagan dukade hären och Ingvar själv under för en farsot, och det finnes i inskrifterna intet,
som talar emot, att detta kan ha varit en historiskt riktig tradition. »Han blev dräpt ö s t e r u t
med Ingvar» (L 38), »han föll ö s t e r u t med Ingvar» (L 47), » ö s t e r u t ha de mättat örnen»,
heter det, men »de dogo söderut i Serkland» (Sö 179), »i Serkland ligger Ojvinds son» (Sö 131).
Enligt sagan dog Ingvar år 1041. x Samma uppgift finnes i de isländska annalerna, och
den vilar av allt att döma på en pålitlig tradition. 2 Det finnes intet i runstenarnas Ornamentik,
runformer eller språk, som gör en datering till 1040-talet osannolik. 3 Tvärtom bör detta kunna
räknas som en tämligen säker hållpunkt i runstenarnas f. ö. så svävande och ovissa kronologi.
Ingvarståget måste ha varit en på sin tid mycket märklig händelse, som djupt har ingripit
i de mellansvenska bygdernas liv. Mäktigt har den talat till fantasien och särskilt till de efterlevande frändernas släktkänsla. »Han var i färd med Ingvar» är tillräckligt som eftermäle.
Ända till Island spred sig ryktet, och Ingvars dödsår infogades i den begynnande historieskrivningens tideräkning, Att däremot intet som helst spår levat kvar i den svenska litterära och
folkliga traditionen — trots de fästepunkter som runstenarna borde ha kunnat lämna — är ett
vittnesbörd om bristen på samband mellan forntidens och medeltidens kultur i vårt land.
§ 59. I all synnerhet framträder Ingvarstågets särskilda karaktär vid en jämförelse med
de ö v r i g a ö s t e r f ä r d s s t e n a r n a .
Dessa tala endast om enskilda bedrifter, icke om något
annat samlat företag. Till antalet äro de i Södermanland lika många som Ingvar-stenarna.
Till österfärdsstenarna höra några av landskapets ståtligaste minnesvårdar, både vad den
yttre utstyrseln och vad inskrifternas innehåll angår. Bland dessa må nämnas: de båda sammanhörande stenarna vid Tjuvstigen (Sö 34, 35): »De ändade sitt liv i östervåg, Torkel och
Styrbjörn, goda kämpar»; ristningen vid skogsstigen vid Fagerlöt (Sö 126) efter en man, som
»utkämpade strid i östervåg, till dess att hövdingen falla måste»; Turinge-stenen (Sö 338) efter
en man, som »föll i strid österut i Gårdarike, följets hövding, av landsmän den bäste»; Estaberget (Sö 171) efter en man, som »föll i Holmgård, som skeppshövding med sitt skeppsfolk».
Fem stenar ha rests till minne av män, som ha kommit ut till Grekland. Till dem höra de
båda tidiga runstenarna från Nälberga (Sö 170) och Grinda (Sö 165). Inskriften på den sistnämnda talar om en man, som »var i Grekland, skiftade guld». Samma uttryck finnes på en
annan runsten i samma trakt, 163 Bycksta. Efter Greklandsfarare äro resta även 85 Västerby,
Tumbo sn, och 345 Ytterjärna kyrka, båda endast bevarade i fragmentariskt skick. Möjligen
också 33 Skåäng, om at þikum, såsom man har förmodat, är fel för at krikum. Ett minne om
en ännu längre vikingafärd är 65 Djulefors, rest efter en man, som »österut plöjde med stäven
och ändade sitt liv i Langbardaland». Härmed avses säkerligen de delar av södra Italien, som
ännu på 1000-talet lydde under den grekiske kejsaren. 4 Efter vikingar i österled äro resta
även 92 Husby (»han [ändades] österut»), 148 Innberga (»han blev död österut i Gårdarike»),
216 Aska (ett fragment med slutet av inskriften: »han dog österut») och 308 Södertälje (läsningen dock något osäker).
1

»En på er Yngvarr andaðist, var liðit frá burð Jesu Christi MXL ok eirm vetr. þá var harm halfþritugr, er
hann dó. pat var nia vetrum eptir fall Ólafs konungs hins helga Haraldssonar.» Det felaktiga niu (i stället för ellifii)
i huvudhandskriften heror tydligen på ett tanklöst återgivande av en förlagas X I (såsom handskriften B har).
2
N. Beckman i "Kenia Lideniana (1912), s. 36 med not 2.
3
O. v. Friesen, Upplands runstenar (1913), s. 41 f., Runorna (1933), s. 217 (»Även om årtalet [1041] icke är
absolut riktigt, torde det stå det verkliga nära»).
4
Färder till Langbardaland omtalas även i ett par uppländska inskrifter: L 657 och D 8vo 98.
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Vikingatåg-en öppnade vägen för en livlig nordisk handel. Köpenskap och plundring bedrevos
stundom vid sidan av vartannat, allt efter som tillfälle erbjöd sig. Den fredliga samfärdseln
lockade givetvis icke i samma grad som de krigiska bragderna till förevigande i inskrifternas
eftermäle. Intressant är därför inskriften på Mervalla-stenen (Sö 198) efter en man, som »ofta
hade seglat till Semgallen, med dyrbart skepp [dyrum knœrrï) omkring Domesnäs»; det namnes
däremot icke, hur han hade dött. 1 P å berghällen vid Ada har inhuggits en ristning (Sö 39)
till minne av en man, som »drunknade i Linand». I detta sammanhang bör erinras om mansnamnet aistfari på Släbro-stenen Sö 45; det betyder givetvis »Est-fare», »Estlands-farare» och är
att jämföra med sådana tillnamn som krikfari »Greklandsfarare» L 416 och iklats + fari L 184.
§ 60. Färre till antalet, endast ungefär hälften så många, äro de inskrifter, som tala om
f ä r d e r i v ä s t e r l e d . Men också bland dem finnas ett par praktfulla minnesvårdar.
Främst
bland dem Kjula-stenen (Sö 106), rest över en man, som »hade varit västerut, brutit borg, och
slagit (borgmanskapet)», Grinda-stenen (Sö 166) efter en man, som »var västerut i England,
skiftade gäld, borgar i Saxland hemsökte han manligen», och Aspa-stenen (Sö 137), av vars inskrift senare delen, i stavlösa runor, tyvärr icke har blivit säkert tolkad. Alla tre tillhöra de
de äldsta runstenar med den vanliga runraden i Södermanland. De historiska händelser, som
åsyftas i Grinda-inskriften, dateras av von Friesen till 990-talet. Då emellertid både Gudver
och Spjut synas ha överlevat företagen i fråga, kunna stenarna icke exakt dateras. »Kjula-stenen
torde böra förläggas till 1020-talet och Grinda-stenen är kanske ett årtionde yngre.» Aspa-stenen
kan av stilistiska grunder icke vara yngre; inskriftens anordning på stenen, dess stilisering och
ortografi hänvisa den »till de äldsta stenarna med danska runor S om Mälaren eller till något
av 1000-talets tre första årtionden». 2
Jämförelsevis tidiga äro också 164 Spånga, efter en man, som »stod manligen i stammen
på skeppet, ligger västerut . . .», 46 Hormesta efter en man, som »blev död i England», och 53
Valsta likaledes efter en man, som »blev död västerut». 14 Gåsinge är möjligen rest efter en man,
som »var västerut med Knut (eller: hos Knut)», 160 Råby efter en man, som »blev död i England i liþi (d. v. s. tingmannalidet, de engelska kungarnas livvakt från K n u t den stores tid till
den normandiska erövringen)». I två fall betonas, att den döde »länge varit västerut»; 159
Osterberga och 173 Tystberga (ordet »västerut» på den sistnämnda styrkt genom allitterationen).
Den stora Bjudby-stenen (Sö 55) har Torsten rest »till minne av sig själv och sin son Hävnir.
H a n hade som ung man farit till England, blev sedan hemma till sorg död.» Stenen kan av
runologiska skäl icke vara äldre än 1050 •— den har för o-ljud genomfört o-runan i formen ^ —,
snarare är den ett eller annat årtionde yngre. Då fadern ännu lever och reser stenen över sin
döde son, kan dennes Englandsfärd knappast h a ägt rum tidigare än under 1040-talet, i varje
fall icke i samband med K n u t den stores erövringståg. Västerfärdsstenar äro ytterligare 62
Hasslö och 319 Sannerby, båda efter en man, som »blev död västerut», 207 Overselö efter en
man, som »for manligen till England», 83 Tumbo efter en man, som »drunknade i Englandshavet», och 260 S. Betby efter en man, som »var västerut med Ulv Håkansson».
1

På en annan sten, 49 Ene, talas om en man, som »blev död på skeppet» (a kncerri); här omtalas icke platsen.
von Friesen har valt en så sen tidpunkt, som med hans utgångspunkter överhuvud har varit möjligt. Det
förefaller icke mycket sannolikt, att sönerna i en minnesvård skulle ha påmint om faderns ungdomsbedrifter mer än
30 år tidigare. De skulle knappast längre ha väckt någon genklang i de levandes intresse och minnen. Epitetet
snialan (ack.) 'rask' tyder också på att Gudver icke hade uppnått någon hög ålder vid sin död. Tiden o. 1020 synes
vara sannolikare för Grinda-stenen än 1030-talet, och detsamma gäller av stilistiska skäl också för Aspa-stenen. Men
det bör betonas, att hela den historiska dateringen hänger på en mycket svag tråd. Det kan icke med någon trygghet hävdas, att en situation sådan som den av inskriften förutsatta> — gäld i England och plundringståg till Saxland
— icke kunna ha ägt rum senare än under 990-talet.
2
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§ 61. Även inom Norden voro förhållandena under 1000-talet långt ifrån fredliga. I trakten
av Strängnäs finnas ett par stenar efter män, som omkommit den ene på Gotland, den andre i
Kalmarsund. Björn »blev dräpt på Gotland», heter det på Aspö-stenen (Sö 174). »Därför lät
han sitt liv, att hans följesmän flydde». Och Ärja-stenen (Sö 333) är ägnad minnet av en man,
som »blev dräpt i Kalmarsund, då de foro från Skåne». Fragmentet 16 Kattnäs har möjligen
haft meningen »han blev död i Hedeby» och 47 Vålsta »han är begraven på Gotland». Bergastenen (Sö 217) är rest efter en man, »som föll i Gud vers följe»; vem denne Gudver var, veta
vi icke, ej heller vart hans härfärd riktade sig. E n våldsam död antydes också av de båda
ofullständigt bevarade 348 Kjulsta och 351 Överjärna.
§ 62. Andra tillägg till minnesinskriften röra m i n n e s v å r d e n s j ä l v , d e s s a r t o c h d e s s
t i l l k o m s t . Ristaren namnes i 31 inskrifter (varav dock 3 osäkra och ytterligare ett par defekta). 1 I två anges även namnet på den som har målat stenen (Sö 205, 347). Målning av
runorna dessutom i två förut nämnda inskrifter: 206 Overselö »Här skola stå dessa stenar, röda
med runor», 213 Nybble »Stenen högg Asbjörn, målad till minnesmärke, han band dem med
runor». Det svårtydda uttrycket merki siRun förekommer på 2 ristningar i Rekarne (Sö 86,
111).2 »Roset är hopfört efter Röriks son», upplyser inskriften på 47 Vålsta. »Tyde den som
kan!» uppmanar ristaren av 213 Nybble. Ordet »kors», sannolikt med innebörden »detta är ett
kors», finnes på 227 Sundby och 340 O. Kumla.
Att de efterlevande också ha låtit göra bro omtalas, såsom förut nämnt, i 14 inskrifter, att
de ha låtit rödja väg i två (Sö 311, 312). 3
§ 63. En from välönskan för den dödes själ, »Gud hjälpe hans ande!» (eller blott: »Gud
hjälpe!») o. dyl., förekommer i ej mindre än 64 inskrifter. 4 Förekomsten eller avsaknaden av
dessa ord beror ofta uppenbarligen på utrymmet eller ristningens planläggning. Man bör därför vara försiktig med att av dessa förhållanden — liksom av förekomsten av kors •— draga
några slutsatser rörande det religiösa tillståndet under 1000-talet. A t t exempelvis bönen för
den döde är så sällsynt i Södertörn, får säkerligen icke anses vittna om att kristendomen
skulle ha varit senare eller mindre rotfäst i denna del av landskapet än annorstädes. Det är helt
enkelt beroende av en sed.
»Gud och Guds moder» anropas i fyra eller fem inskrifter. 5 Uttrycket »Gud hjälpe hans
själ bättre än han hade förtjänat (kunde förtjäna)» möter på några stenar på Selaön och i
Fogdö. 6 Att Kristr ersätter Guð i böneformeln är, såsom redan (§ 39) omtalat, utmärkande för
sydöstra delen av landskapet.
Tillägg av annan art än de nu nämnda äro mycket sällsynta. Sådana förekomma endast i
två inskrifter: Skarpåker-stenens med stavlösa runor tecknade »Jorden skall remna och himlen
därovan» och Aspö-bergets till sin innebörd dunkla »Sant är det såsom det blev sagt och såsom
det blev tänkt».
1

Sö 11, 18?, 35, 46, 54, 55, 104?, 133?, 139, 178, 190, 195, 203, 205, 210, 213, 214, 215, 219, 233, 241, 268,
270, 271, 308, 312, 323, 333, 347, 356, 374. Jfr ovan (s. X L V I I I ) förteckningen över i inskrifterna nämnda ristare.
2
Däremot är läsningen »Tor skydde!» (Sö 140) mycket tvivelaktig. Osäkra till läsningen äro också tilläggen på
41 Björke och 45 Släbro.
8
Om ordet kumbl se Sö 296 (s. 270), om likhus se Sö 174 (s. 136).
4
Sö 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 27, 30, 32, 35, 38, 43, 55, 66, 67, 72, 76, 84, 91, 94, 102, 118, 120, 125, 134,
135, 138, 139, 143, 149, 165, 174, 180, 181, 184, 187, 190, 192, 195, 197, 207, 210, 212, 221, 255, 288, 289, 312,
315, 318, 321, 329, 331, 336, 347, 349, 350, 356, 363, 379, 380.
5
Sö 7, 315, 318, 347 (och 356?).
6
Sö 195, 197, 210, 212 och 321.
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Inskrifternas form. Poetiska inskrifter.

§ 64. Runstenarna äro alltigenom privata minnesmärken, med en begränsad, lokal uppgift.
Men just därigenom höra de nära samman med vikingatidens allmänna sociala och ekonomiska
förhållanden. De sörmländska inskrifterna visa oss en jämn bondeklass utbredd över hela landskapet. Eolv och Frösten ägde tillsammans byn Släbro (Sö 367), Toke ägde halva byn Eneby
och Grimulv halva (Sö 145) — i intetdera fallet kan det vara frågan om någon större jordegendom. Gerbjörn var den bäste bonden i Kil (Sö 213); på denna jämförelsevis obetydliga del av
Selaön har det sålunda funnits flera bönder. Till storbondesläkter föras vi åtminstone i två fall:
genom inskrifterna på Kjula-stenen och Ramsundsberget och genom Turinge-stenen. Mera ovisst
är, vilken reell innebörd som ligger i beteckningarna »härse» på 136 Aspa och lantburniR- man på
54 Bjudby. Några jorddrottar av Jarlabankes typ ha vi i varje fall icke träffat på.
Vid sidan av skötseln av sina gårdar ha dessa bönder — och kanske framför allt de yngre
bondsönerna — i stor utsträckning begagnat de tillfällen som erbjödo sig att genom vikingafärder och handelsresor förvärva sitt uppehälle eller öka sin förmögenhet. Därmed kommo de
ock i kontakt med kulturlivet i andra länder, både inom och utom Norden. Om sådana förbindelser vittnar såväl runristningarnas konstnärliga form som inskrifternas innehåll.
Runstensseden är i vårt land under 1000-talet sålunda ett utslag av ett visst materiellt välstånd och en kulturell blomstring, en lyxföreteelse om man så vill. Detta är särskilt tydligt i
de fall, då inskriften har poetisk form och Ornamentiken är konstnärligt utförd. Bådadera är
som bekant icke sällan fallet i Södermanland.
§ 65. Poetisk stilisering av inskriften är ingalunda sällsynt. Stœinn standr at Hastcein.
Rœisþi sialfR faðÍR at sun dauðan (122). Hiar stœndr stæinn at godan 0pis arfa okþorunnan (138).
þrynikR [rccisti] stæin at syni sina, snialla drœngia. lor Olceifit i Grikkium, gulli skifti (163).
þorstœinn let þenna retta stæin, œfila stœndr (61). Vœit iah þet vas. Svceinn vestr med Knuti (14).
For hœfila hann til Ænglands (207). Hann fioïl i Holmgar di, sliœidan visi, med skipar a (171).
Allitteration är tydligen eftersträvad, och en från naturligt uttryckssätt avvikande ordföljd ger
en markerad rytm.
Gränsen till regelbunden vers är flytande och svår att uppdraga. Brate har som särskilda
strofformer upptagit sådana inskrifter som 113 Kolunda och 165 Grinda. Att den sistnämnda
har både allitteration och en viss rytm är obestridligt, men någon fullt genomförd strofform
föreligger det oaktat knappast.
I många fall är en del av inskriften tydligt versifierad. Vanligen har ristaren nöjt sig med
ett verspar:
Hann
Hann
Hann
Van
StoÖ

vas. boandi
bœstr i Kili (213).
van ændaðr
austr i Gardum (148).
haföi vestarla
um vanit lœngi (159).
hann i Grikkium,
gulli skifti (165).
drængila
i stafn skipi . . . (164).

Gœrðu kuml sniallin
syniR HolmlaugaR (88).
SynÍE gœrðu
at sinn faður sniallan (145).
En Bruni hiogg,
brodÍR hennaR (178).
Auða ok Inga
ok Ærindis þridi . . . (60).
Tard skal rifna
ok upphiminn (154).

Också en helming i fornyrdislag är r ä t t vanligt.
VaR til Ænglands
värd fia hœima

iingR drængR farinn,
at harmi daudr (55).

Det förekommer i ett tiotal inskrifter:

Hann austarla
ok a Langbarda

ardi bardi
landi andadis (65).
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þy let fior sitt,
flyðu
gœngÍR,
þæÍR ve Btarnas(?)
vildu ekki halda (174).

Hann draug orrustu
i
Austrvegi,
aban folks griniR
falla orði (126).
For austr heôan
a Serklandi liggs,

með Ing vari,
sunR 0yvindan

(131).

Hann oft siglt
dyrum knœrri,

til Sceimgala,
um JDomisnœs (198).

Hann JiafÖi vestarla
vaB.it lœngi.
Dou austarla
med Ingvari (173).
206 Överselö börjar med en helming- i fornyrdislag, men övergår i prosa:
Her skal standa
stœinaR þessiR,
runum ruðnÍR,
rœisti Guôlaug
at syni sina, ok Hialmlaug at brßdr sina.
Likaså 213 Nybble:
Stœin hiogg Æsbærn,
stœindan at vitum,
hänt med runum,
rœisti Gylla
at GœÍRbern, boanda sinn, ok Guðfrið at faður sinn.
Tre verspar finnas i inskrifterna 106 Kjula, 137 Aspa och 179 Gripsholm:
SaR vestarla
um vaRÍt hafài,
borg um brutna
ok um barba,
fœrð han karvaR(?)
hunni allaR (106).
Stœinn saRsi
a ^ingstadi,
Hann vestarla

standr at 0pi,
at \*oru ver.
vceknti karlai^) (137).

þœÍR foru drœngila
fiarri
ok austarla
œrni gafu,
dou sunnarla
a Serklandi

at gulli
(179).

Turinge-inskriften (Sö 338) har tre verspar jämte ytterligare en helming:
JBrßOr vaRu þœÍR
bæstra manna
a landi
ok i liði uti,
heldu sina
Jiuskarla vel.
Hann fioll i orrustu
austr i Garöum,
lids forungi,
landmanna bœstr.
E n hel fornyrdislagstrof finnes i inskriften 56 JTyrby:
lok vœit Hastœin
þa Holmstœin
mœnnr rynasta
a Æiðgarði.
Sœttu stœin
ok stafa marga
æftÍR Frúystœin,
faður sinn.

brßdr

Sannolikt har också inskriften på 130 Hagstugan i sin helhet varit versifierad och utgjort
en strof; slutet är dock numera defekt.
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FiurÍR gærbu
dyrð drængila,
mildan orda

at faður goöan
at domara
ok mataR godan . . .

Den längsta poetiska inskriften i Södermanland ha Tjuvstigen-stenarna (Sö 34—35), tillsamman en och en halv strof, hela inskriften med undantag- av de båda sista satserna »Gud hjälpe
hans ande!» och »Torir högg»:
Styrlaugn ok HolmbR
stæina rœistu
at brßör sina
brautu næsta.
þæÍR œndaöus
i
Aiistrvegi,
\iorkell ok Styrbiorn,
\)egnaR goðÍR.
Let Ingigœrör
at syni sina,

annan rœisa
syn a gœrôi.

XI. Runornas former.

stœin

Stavlösa runor.

D e svensk-norska runorna.
§ 66. Med svensk-norska runor finnes en enda inskrift i Södermanland, 176 Kärnbo. Om
runornas former i denna inskrift se beskrivningen s. 146 f.
Enstaka runor av svensk-norsk typ förekomma inströdda i några få inskrifter, som f. ö. ha
vanliga, danska runor. Se nedan § 67: 13.

D e danska runorna.
§ 67. Runorna i den yngre runraden förekomma i något växlande former. Även om man
alldeles bortser från de många skiftningar i runornas utseende, som bero på tillfälligheter, på
bristande skicklighet hos ristaren eller på stenytans beskaffenhet, finnas vissa så att säga konstanta varianter. Dessa kunna understundom vara karakteristiska för en viss ristare eller för
en viss grupp av inskrifter och ha därför till stor del redan omnämnts i det föregående. H ä r
må emellertid i största korthet sammanställas de variationer av runornas former, som förekomma
i de sörmländska inskrifterna.
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1. Bistavama i f och k äro vanligen svagt böjda. Bågformigt böjda eller helt raka bistavar
förekomma även, ehuru mindre ofta. — Detsamma gäller om runorna m och R. —• Än krökt, än
rak är även bistaven i u och den övre delen av bistaven i r. Att även den nedre delen av r:s
bistav är krökt, är mindre vanligt. Typen r 5 är karakteristisk för en grupp inskrifter i Södertörn, som ovan (§ 12) ha tillskrivits ristaren Halvdan. Annars förekommer den endast sporadiskt
(t. ex. Sö 134, 311). — t och I ha nästan alltid raka bistavar. Typerna t 4 och I 4, med böjda
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bistavar, äro sällsynta (t 4 t. ex. Sö 108 och 311, I 4 t. ex. Sö 125 och 311). De äro emellertid
ävenledes utmärkande för Halvdan.
2. f-runan med sina båda bistavar har benägenhet att upptaga stort utrymme. Nedre bistaven berör i allmänhet huvudstaven vid dess mitt eller något nedanför. Sällan äro bistavarna
så långa, att den nedre av dem når fram till huvudstavens fot (f 4), t. ex. Sö 138.
3. Bistavarna i u och r utgå vanligen från huvudstavens topp vid övre ramlinjen, någon
gång från själva ramlinjen t. h. om huvudstaven (u 3, r 3). I vissa inskrifter utgå de från
huvudstaven, ett kortare eller längre stycke nedanför dess toppunkt. Exempel på u 4 och r 4
finnas i Sö 32, 44, 59, 62, 106, 130, 131, 134, 296, 311 m. fl., mest ovanligt i norra delen av
landskapet. I Södertörn äro, såsom nämnt, u 4 och r 5 utmärkande för grupp I, ristaren Halvdan. Många inskrifter i Eönö härad använda typen u 4 tillsammans med r 1 och r 2; de ha
sålunda en utpräglad skillnad mellan runorna u och r (t. ex. Sö 129, 137, 148, 151, 154, 159,
164, 170). — Liknande varianter förekomma även av runorna t och I (t 3 t. ex. Sö 9, 14, 48,
49, 62, 134; I 3 t. ex. Sö 48, 96, 134).
4. u 5 har snedställd huvudstav, varigenom runan mer eller mindre kommer att likna en
spetsvinklig likbent triangel. Denna typ förekommer t. ex. Sö 54, 75, 145, 163, 165, 166,
254. u 6 (i Sö 307) är en helt tillfällig bildning; samma inskrift har annars (4 ggr) u 4.
5. u och r äro i regeln tydligt skilda åt. Typen r 6, med mjukt böjd huvudstav, förekommer tillfälligtvis, t. ex. Sö 137. Någon gång är emellertid bistaven i r så obetydligt krökt, att
den liknar ett u, t. ex. de med vanlig antikvastil utmärkta runtecknen i karþu 88, uisitaila 106,
uiulfr, þroti 115, ayar 143, karla 166, faþur 349. Omvänt kan bistaven i u någon gång bli krökt,
så att den mer eller mindre liknar ett r, t. ex. kuþan 62, hulmuiþ 109.
6. r 7 förekommer i några inskrifter på Selaön: Sö 194, 198, 200, 207 (liksom t. ex. L 729
Ullunda. Uppl.), r 8 (med lång överstapel i bistaven) i 304. r 9 och r 10 torde vara korrektur
för felristningar; r 9 förekommer i Sö 179 och 195, r 10 i Sö 318. I inskriften Sö 195 finnes
även en likartad form av b-runan (b 8). — Bistaven i r går på mitten aldrig in till huvudstaven ;
runtypen är sålunda — i motsats till den latinska bokskriftens K — alltid öppen nedåt. Enstaka undantag, som i Sö 239 (sista runan i borobur), äro missbildade. R i Sö 119 vittnar om
a t t denna inskrift är sen.
7. Bistavarna i b och b äro alltid böjda. I b utgå de i regeln tämligen långt från huvudstavens ändpunkter vid ramlinjerna; de bilda alltså jämförelsevis små rundlar (b 1). Typen b 3
(med bistav som berör huvudstavens ytterändar) är jämförelsevis sällsynt; den är utmärkande för
Torirs ristningar (Sö 27, 34, 35, 36), men förekommer även annars (t. ex. Sö 16, 30, 37, 61, 139,
188, 239, 276, 305, 312, 331). b 2 är en mellanform mellan b 1 och b 3 (t. ex. Sö 48, 55).
8. Av speciellt intresse äro o-runans variationer, o 1 är runans äldsta form, de övriga
varianterna äro yngre, o 2 är den ojämförligt vanligaste. I s y d ö s t r a S ö d e r m a n l a n d betecknar o 1 så gott som alltid a-ljud (vanligen nasalerat): Sö 46, 47, 49, 65, 122, 123, 131, 137, 160,
169, 367, endast i Sö 127, 138 och 374 o-ljud. o 2 betecknar alltid o-ljud: Sö 48, 50, 55, 61,
66, 67, 124, 126, 128, 134, 139, 141, 144, 149, 157, 369. 1 — I de ö v r i g a d e l a r n a av l a n d s k a p e t är o 1 mera sällsynt; det är sällan tecken för a-ljud: Sö 104 (osäkert), 296 (jämte o 2),
382 (som har a- och n-runor med ensidiga bistavar), oftare för o-ljud: Sö 175, 232 (jämte o 2),
253 (jämte o 2), 254, 271 (hiok), 302, 306, 308, 331, 336. Den normala formen för runan är
o 2, som betecknar o-ljud: Sö 2, 3, 7, 11, 19, 22, 30, 32, 76, 103, 111, 120, 178, 188, 195, 203
(byorn), 204, 205, 208, 209, 212 (broubur), 213, 214, 215, 219, 220, 227, 229, 232, 233, 234,
235, 238 (biörn), 240, 248, 251, 252, 253, 255, 257, 263, 273, 276, 300, 315, 317, 318, 334, 338,
345, 347, 349, 356. a-ljud betecknar o 2 endast i Sö 101, 187, 256 och 265; såväl a-ljud som
o-ljud i Sö 84 och 363. Vida mera ovanlig är o 3, men märkligt nog betecknar den a-ljud
1

Läsningen for med 0 3 på 163 Kycksta är, såsom ovan (s. X L I I not 1) nämnt, mycket osäker.
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oftare än o 2. För o-ljud står den i Sö 39, 41 (iok), 109, 118 (biörn), 209 (jämte o 2), 239, 282,
305, 312S för a-ljud i Sö 102, 237, 266 (jämte o 4), 281, 297, 299, för såväl a-ljud som o-ljud
i Sö 115. Härtill kommer även 350 Kumla, men fråga är, om ej dess sonr 'står' är en felläsning (av P . Helgonius) för stanr, d. v. s. om ej inskriften har haft en binderuna av t och a i
stället för o 3. Ovisst är, vad runan betecknar i Sö 274 och 301. o 4 är tecken för a-ljud i
Sö 266 (2 ggr, jämte o 3 1 g), för o-ljud i Sö 97, 200 och 268; ovisst är vad den betecknar i
Sö 269. o 5, med mot huvudstaven vinkelräta bistavar, är endast en mellanform mellan o 2 och
o 3 (t. ex. Sö 274, 282, 312).
9. Runorna n och a ha någon gång bistav endast på ena sidan av huvudstaven, d. v. s.
samma former som i »svensk-norska» runraden (n 3, a 3): Sö 78, 202, 302, 308, 333, 383, 319,
347 (i de båda sista jämte vanligt n och a). Ristaren Amunde brukar, såsom ovan nämnt (§ 11),
formerna n 2 och a 2, någon gång även en motsvarande form av o 2, med bistavarna till övervägande del på h. sidan av huvudstaven.
10. Typen s 2 är icke sällsynt. Vissa inskrifter använda enbart s 1, andra (t. ex. Amundes)
en blandning av s 1 och s 2. Vinkeln mellan ytterstaplarna och mellanstapeln är i regeln spetsig, mera sällan rät (t. ex. Sö 276) eller trubbig, s-runan får ett mycket olikartat utseende,
allteftersom mellanstapeln är kort eller lång. Kort mellanstapel, alltså smal s-runa, ha t. ex.
Sö 47, 122, 137, 154, 159, 160, 170. Typen s 3 (med endera ytterstapeln förlängd till ramlinjen) förekommer sporadiskt, t. ex. Sö 32, 48, 62 (eller binderuna is?), 106, 162, 166, 278;
131, 145. Typen s 4 (med båda ytterstaplarna utdragna till ramlinjerna) är sällsynt: Sö 58,
210 (Balle). Typen s 5 (båda ytterstaplarna något förlängda) finnes på Sö 55, 122; med endera
ytterstapeln förlängd på Sö 58, 164, 112, 256; 22. Typen s 6, med rundade vinklar, är utmärkande för grupp I i Södertörn, typen s 7, med ytterstaplarna stående snett mot ramlinjerna,
för grupp I I (Amunde o. a.).
11. b-runan har många växlande former. Det är svårare än i fråga om övriga runor att
ange, vilkendera som bör betraktas såsom normalform, b 1 är måhända den vanligaste. Men
även b 2, b 4 och b 5 förekomma ofta och på skilda håll. b 2 exempelvis i Sö 137, 148, 160,
276, 311, 338. b 4 är utmärkande för grupp I i Södertörn (§ 11) men förekommer även eljest,
t. ex. Sö 73, 75, 84, 86, 91, 96, 101, 116, 118, 165, 166, 187, 211, 296; b 5 i Sö 5, 7, 11, 65,
70, 84, 91, 96, 179, 184, 202, 210 m. fl. b 3 förekommer speciellt i Balles ristningar (jämte
andra former av b-runan), men även någon gång annars: Sö 305, 312, 331. b 6, som är känd
bl. a. från den större Jällinge-stenen, är Torirs form (Sö 27, 34, 36), men träffas sällan annars:
Sö 19, 31, 38, 88; varianten b 7: Sö 20, 170.
12. Typen m 3, känd från Danmarks äldsta runstenar [DRm 1: 1, s. xxix) och från runinskrifter i Småland (L 1251 Forsheda), Västergötland (L 1383 Västölet) och Östergötland (6 st.,
bl. a. Og 81 Högby, se Östergötlands runinskrifter,
s. xin), förekommer i Södermanland på den
äldre Kolunda-stenen (Sö 113). Typen m 2, ävenledes känd från runstenar i Danmark (DRm
1: 1, s. xxx), i Småland {Smålands runinskrifter,
s. 15) och Västergötland (T 114 Härna), förekommer på den äldre Släbro stenen (Sö 367).
13. 113 Kolunda har jämte f. ö. vanliga runor de »svensk-norska» formerna av runorna s
och R. Samma s förekommer även (2 ggr) i inskriften 120 Skogshall.
14. 106 Kjula har ett enstaka stavlöst n. Sannolikt har ristaren av förbiseende glömt att
hugga in huvudstaven. Eljest finns det mycket som tyder på att huvudstavarna i regeln höggos
in först. De äro stundom djupare huggna; bistavarna ha ibland glömts (t. ex. Sö 65, 122, 137).
— Om stavlösa runor se nedan § 70.
15. Det yngre helstungna runalfabetet synes vara använt i inskriften på Botkyrka-monumentet. H ä r skiljes mellan a \ och æ \, \ betecknar troligen o, av n användes typen \-, av t i,
1

Hit bör väl också räknas 346 Gersta, med vänderunor.
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av r K (jämte ft), stunget i för e. Den korta inskriften på bronsbunken från Bråtorp (Sö 330)
har sannolikt ett (felristat) d och ett ö.
16. En del ristare ha mycket konstanta runformer. Hos andra förekomma stora växlingar.
I en och samma inskrift möter man stundom flera olika variantformer, t. ex. i 45 Släbro s 1
och s 2, r 1, r 2 och r 3, u 1, u 2 och u 3, i 106 Kjula s 1, s 2 och s 3, b 1 och b 2, u 1, u 2
och u 4, i 113 Kolunda u 1, u 2 och u 4, k 1 och k 3, i 338 Turinge b 1, b 2 och b 5, s 1 och
s 2, r 1, r 2 och r 5. Hos grupp I I i Södertörn (Amunde, Asbjörn) finnes blandning av s 1
och s 2. Amunde använder omväxlande u och o för o ljud, och den senare runan har hos honom både
den äldre och den yngre formen (o 1 och o 2). Asbjörn använder i 266 Sanda både o 3 och o 4.
Balles speciella b runa är b 3 (Sö 92, 209, 210, 212, 214), men därjämte förekommer hos honom
b 1 (Sö 203), b 2 (Sö 212), b 4 (Sö 203, 212) och b 5 (Sö 210).
Stungna runor, e, y, g, förekomma allmänt, men användas icke konsekvent. I allmänhet
betecknas modifikationen i runans betydelse med en punkt, vid e ibland av ett kort streck tvärs
över staven, i regeln vinkelrätt mot denna, någon gång (t. ex. Sö 175) snett, sålunda som en a-bistav,
ehuru mindre.
§ 68. Omvända runor förekomma ganska sällan: b i Sö 312, k (g) i Sö 140 och 318; stupat f i Sö 222 och 272. Vänderunor i hela inskriften har Sö 346, i inskriftens början Sö 118
och 311, i inskriftens slut Sö 16.
Binderunor äro också jämförelsevis sällsynta. Som exempel må anföras: ta i stain 57, tr i
sikmuntr 162, st i stain 213, au i austr 216, RU i siitubr 273, tu i raistu 306, as i huastr 308, sa i
blsa 309.
Skiljetecken (x, +, : eller •) utsattes i regel ordentligt mellan orden. Att två ord ha en
runa gemensam, förekommer sällan: kunauk 27, kiaruat 30, urbauk 130, rifnauk 154, oklati 160,
binsat, a:ustar:ni 179, þinsarftÍR 283, aukuþmuþ 288, iftir : ualt efter Roald(?) 291, banat 335.
Runornas storlek kan växla rätt avsevärt. Några inskrifter ha särskilt stora, breda runor,
t. ex. Sö 48, 50, 61. Andra ristare vinnlägga sig tydligen om att begagna utrymmet väl och
göra därför runtyperna smala (se t. ex. Sö 47, 179). I ett par fall finnes en tydlig skillnad
mellan själva minnesinskriften och till denna gjorda tillägg med tätare runföljder: Sö 338,
347, 374.
Runornas utseende är givetvis i hög grad beroende av ristarens skicklighet. Klumpiga, illa
formade tecken röja, att ristaren icke behärskar skrivkonsten ordentligt; vanligtvis ha sådana
inskrifter också dålig stavning (t. ex. Sö 189, 222, 272, 360). Många sörmländska inskrifter ha
emellertid utomordentligt väl tecknade och omsorgsfullt inhuggna runor, jämnt och med god
beräkning av utrymmet fördelade inom runslingan.
§ 69. Lönnskrift förekommer, såsom redan nämnts (§ 38), i ett fåtal inskrifter i sydöstra
Södermanland (jämte de båda med detta inskriftsområde tydligt sammanhörande 112 Kolunda och
352 Linga). Den är alltid blandad med vanliga runor. I regeln är det en del av inskriftens
slut, som på detta sätt omskrives, från ett enda ord (i Sö 112) till en hel sats (i Sö 148, 154,
159, 170).
Som en art av lönnskrift kan man räkna samstava runor, där en lång linje får tjänstgöra
som gemensam huvudstav för en följd av runor. Sådana finnas i 130 Hagstugan, 137 Aspa,
158 Osterberga och 352 Linga.
Kvistrunor •— där den runa som avses anges indirekt genom tecken som dels utpeka den
ätt den tillhör, dels den plats inom ätten som den intager — finnas i inskrifterna 47 Vålsta,
112 Kolunda, 130 Hagstugan, 151 Lövsund, 164 Spånga, 167 Landshammar, 170 Nälberga, 367
Släbro.
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§ 70. Slutligen användas även i några inskrifter s t a v l ö s a r u n o r som ett slags lönnskrift:
137 Aspa, 148 Innberga, 154 Skarpåker och 159 Österberga. Av dessa äro de tre senare säkert tydda.
De stavlösa runorna i Södermanland ha delvis växlande former, och de överensstämma icke
i allo med de stavlösa runor, som äro kända från inskrifterna i Hälsingland och Medelpad. De
sörmländska formerna äro följande:
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f 1 förekommer i Sö 154, f 2 i Sö 159 (2 ggr).
u 1 förekommer i Sö 154 (2 ggr), u 2 i Sö 148 (2 ggr) och 159, u 3 i Sö 159 (1 g.), u 4
i Sö 159 (1 g.).
þ i Sö 148, 154.
r 1 förekommer i Sö 154 (2 ggr), r 2 i Sö 148, r 3 i Sö 159.
k i Sö 154.
h 1 förekommer i Sö 148 och 159 (1 g.), h 2 i Sö 159 (1 g.).
n i Sö 148, 154, 159.
i i Sö 154, 159.
a i Sö 148, 154, 159.
s 1 förekommer i Sö 148 och 154, s 2 i Sö 159.
t i Sö 148, 159.
b i Sö 154.
I i Sö 154.
R i Sö 159 (2 ggr).
De stavlösa runorna utgå som
och k-runor äro enligt von Friesen
De sörmländska h- och t runorna
merna. P å en senare utveckling
R-runor. De ha sannolikt framgått

bekant ur den svensk-norska runraden. Skarpåker-stenens f
ursprungligare än motsvarande former på hälsingska stenar.
äro däremot nybildningar på grundval av de danska runforbero säkerligen också Österberga-stenens säregna f-, s- och
ur en strävan att få tydliga former.

XII. Runornas ljudvärde.
§ 71. Runorna användas i de sörmländska inskrifterna från 1000-talet på samma sätt som
vanligt är i andra landskap. Sålunda återger
f: 1) / l j u d , t. ex. fabiR, fiuriR fyra, eftiR, uft ofta.
2) v-ljudj ursprungligen bilabialt (ft), t. ex. hafa, kafu gåvo, krafin begravd, stafn stam, rifna
remua, uf, olauf Olov, arfi arvinge, (ack.) halfan, sialfan, ulfR Ulv.
3) sällan v-ljud uppkommet ur urnord. w, t. ex. kubfar 2(52.
u: 1) i^-ljud, t. ex. kub Gud, kuni Gunne, runaR runor.
2) o-ljud, t. ex. burkiR borgar, gen. pl. urba ord, gen. urms Orms, gen. fulks, furugi forungi hövding, bru, stub stod, tutiR dotter, ack. buanta bonde, tumara domare, pl. tuu dogo.
Anm. 1. Huruvida u betecknar u- eller o-ljud, är givetvis ofta ovisst, särskilt då vokalen är kort, t. ex. krus kors, pl. latburniR, ruþnÍR, ack. f. brutna bruten, ack. sun, ack. kunu.
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3) ?/-ljud, t. ex. pl. suniR, ack. brutia brytia förvaltare, buki byggi bodde, dat. turum dyr.
4) ó'ljud, t. ex. pl. brubr bröder, fuþÍR föder, ack. urukiu Orolciu.
Anm. 2. Som tecken för y och ö an vandes ofta stungen runa, d. v. s. y: byki, brybr,
ack. by by, ack. nytan dugande, ybiR YbbÍR (Brate) eller (JpiR (von Friesen) m. fl.
Anm. 3. Mansnamnet Sigröd (isl. Sigrßör) förekommer tecknat gen. sukrubar 101. Det
andra u återger säkerligen ett 0, det första sannolikt ett y, uppkommet genom labialisering
(på grund av det följande 0) av Ï.
5) (T ljud, t. ex. uas var, uestr, suain Sven, kiarua göra, uraibr Vred.
Anm. 4. I infinitiven av verbet 'göra' finnes u som tecken för w-ljud (kiarua, karua,
kerua, gerua) 7 ggr. Stavning utan u (kiara, kära, kera, kira) är vanligare och förekommer
18 ggr. Säkerligen har denna olikhet haft sin grund i talspråket, som sålunda torde ha
haft dubbelformer av ordet: en ursprungligen mera tryckstark, med bevarat tv, och en ursprungligen trycksvag, med bortfall av w. Jfr 'hugga', som alltid tecknas med u (hakua
o. dyl.); enda undantaget hauka 1 g. (eller möjligen 2 ggr) är uppenbarligeu felristning för
hakua.
6) sällan ursprungligt au eller 0y, säkerligen blott onöjaktig beteckning, med en runa tillfälligtvis utelämnad. Se nedan § 72 Anm. 2.
Anm.

b:

0:

r:

k:

5.

Om

USUTR 25

se

s.

18.

Anm. 6. Om au, iu se nedan § 72.
1) /j-ljud, t. ex. uddljudet i dat. þik stabi tingsplats och þriþi tredje, raisbi reste.
Anm. 7. Om preteritum av verbet 'resa' (raisbi och raisti) se ovan § 34.
2) éS-ljud, t. ex. ack. brobur. uarb vart. I några exempel förekommer ett d, uppkommet av nn
framför r: fibr Finn, uikubr 37 Vigunn, þoruþr 128, þuruþr 147 Torunn (gen. burunaR 138).
1) nasalerat a-ljud, t. ex. o på, ons hans, oskutr Asgöt, ack. osmunt Asmund, onutr Anund.
2) vanligt a-ljud, t. ex. hiolbi hjälpe 84, 363, sol själ 382, otu attu ägde 367, raiso resa 237,
gen. brutOR prottan kraft 367, troligen också fobur fader 115.
3) o-ljud, t. ex. ack. orustu orrustu strid, ormar Ormar, ack. mobur, ack. koban god.
4) oljud, t. ex. frokn 347 Frökn.
Om o-runans olika funktioner se närmare § 77.
r-ljud, vilket dels motsvarar ursprungligt r-ljud, t. ex. raisa, furu foro, fiari fjärran; dels
motsvarar ursprungligt B-ljud efter dental konsonant, t. ex. taubr död, betr bättre.
Anm. 8. De båda runorna r och R hållas i allmänhet väl i sär. Men de ljud, som
de normalt beteckna, ligga varandra relativt nära, och förväxlingar ske därför lätt. En
del ristare skilja icke konsekvent på r och R. I samma inskrift (Sö 67) kan man finna
kairmuntr och (ack.) kaiRtnunt. A t t R användes inom området för r är visserligen sällsynt
(t. ex. Runa 158, austR 121). Men det finnes många exempel på r i stället för R: baira 35,
uaru 54, ukrtrenkr 55, sukrubar 101, eftir 102, otrukr, sihraifr 144, bir 194, bira 197 (Balle),
bair 199, hakunar 260, onuntar 266, utrlaukar 280, robelfr, ybir 308 (Öpir) o. s. v. Hos ristaren
Amunde är det särskilt vanligt: rolfr, runar 215, suertikr 217, alhiltar 254, runar 268. E n o c h
annan inskrift använder uteslutande r: -Ifr, ulfr, bair, iftir 291, arulfr, bair, eftir 359.
1) Å-ljud, t. ex. karl, ack. mukin, iak.
2) explosivt g ljud, t. ex. dat. kuli guld, hakua hugga, likR ligger, trenkr drœngs ung man, otrukr
Otrygg.
3) frikativt {/ljud, t. ex. ack. iluka Illuge, pl. burkiR borgar, helka Helga, gen. febrka frpöga far
och son.
Anm. 9. För .a-ljud användes stundom stungen runa, d. v. s. g: gub. hagua, pl. ack.
marga, styrlaugR Styrlög.
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Anm. 10. Framför k utelämnas ofta n, och k (g) kan följaktligen sta som tecken även
för nh och ng: truknaþi drunknade, ukr ung-, trikila drœngila manligen, leki länge, dat. ikuari
Ingvar, furugi fonmgi hövding- m. fl.
/i-ljud, t. ex. dat. harmi, hiþan hädan, konj. hialbi hjälpe, pl. huariaR varje.
Anm. 11. h-runan saknas framför vokal i enstaka fall: afR 195, aukua hugga 280, an
han 321, ans hans 8, 43, ons 102, as 135, ulmkaR Holmger 210, ack. uksnialan hugsnäll 136(?),
iuk högg 82, iok 41, ialbi hjälpe 30, 102, 135, 349. De äro emellertid proportionsvis försvinnande få och kunna icke anses tyda på /i-bortfall i uttalet. Snarare måste materialet
i inskrifterna anses visa, att h under vikingatiden har varit bevarat över hela Södermanland.
— Ännu mera sällsynt är, att ett h tillsättes framför vokal i början av ord: hibtiR efter 33,
hikifribr Ingefrid 196. Jfr R. Kinander i Smålands runinskrifter (1935), s. 51.
Anm. 12. Framför r kvarstår h i Kärnbo-inskriften (Sö 176) från 900-talet: hrauR och
ännu i några inskrifter med vanliga runor: hrafni 226, hrenki 333, hrualtr 31, hruþkaÍR 173,
hrulfR, hrulf 367. Men det vanliga är, a t t h saknas: rauR 47, rulifR 107, gen. robkais 11, ack.
romunt 11, robelfr 308, rolfr 215 m. fl. Sannolikt har h i denna ställning varit mycket svagt
uttalat och på väg att försvinna.
frikativt //-ljud. Detta förekommer i ganska många inskrifter i Rönö hd: de sammanhörande 2 Axala och 141 Löta (rahnfrib, ihulbiarn) och den av samme ristare utförda 171 Esta
(sihuiþ), vidare i 124 Bogsta (sihuibr), 125 Bogsta (heilhi), 126 Fagerlöt (trauh, austruihi), 134
Ludgo (ofaih), 142 Kalkbron (-hbiarn), 144 Broby (ahmuntr, sihraifr), 147 Glåttra (skirlauh). Däremot är det sällsynt i övriga delar av landskapet. I Eekarne och på Selaön finns intet
exempel. I östra Södermanland förekommer h i denna funktion endast i de båda av samme
ristare utförda 292 Bröta (mah, felha, uihmar) och 298 Uringe malm (uihmar) samt i 294 Hallsveden (-huibr), i norra Södermanland endast i tvenne inskrifter i Strängnästrakten: 276
Strängnäs (sihuibr) och 328 Tynas (untrlauh), och i det inre av landskapet endast i en: 66
Sköldinge (biarhi). Den äldsta torde vara 147 Glåttra, som säkerligen är utförd av samme
man som 166 Grinda.
Anm. 13. Den egendomliga skrivningen biahkn (2 ggr) i inskriften 237 Fors är väl en
kontamination av två olika beteckningssätt (liksom t. ex. brouþur, bourstainl. Förbindelsen Jcs
tecknas hs i siahs sex 176, gs i sagsi Saxe 224, 250, hks i dat. sahks : lanti Saxland 166.
?2-ljud, t. ex. pl. ack. nesta, ack. kunu, ack. anan annan, stain, sant.
y-ljud framför k (g), t. ex. trenkr.
Anm. 14. n utelämnas ofta framför t (s) och k (g), se Anm. 10, 18, 19.
i-ljud, t. ex. dat. libi (isl. lid) följe, sik sig, til, ack. miltan, uisi (isl. visi) hövding, fem. briaR tre.
e ljud, t. ex. is är, in (isl. en) och, hiban hädan, mib med, lit ht lät, rita retta (upp)rätta,
antuitR Andvettr.
«-ljud. t. ex. pl. trikiaR drcengian unga män, firb färd, bistr bäst, tisilfR Disai/B, pl. n. bibi
brodi båda, frinkuna frccndkuna franka; troligen också i inki œngi (av *œinn-gi) ingen.
Anm. 15. Som tecken för e och rf användes ofta stungen runa, d. v. s. e, t. ex. trebin
dräpen, uerbr varder, ack. felha felaga kamrat, ack. heli häll, betr bättre. Av många ord
finnas båda formerna: mib — meb, hibin Heden — heþinfastþ Hedenfast, lit — let, bestr —
— bistr, trenkr — ack. trik, henaR — hinaR hennes, linki — leki länge, situ — setu satte,
mirki — merki, kitil — ketil- i personnamn och framför allt iftiR — eftiR.
sällan y-ljud: ack. sistur syster (även: sustur, systur).
konsonantiskt ? ljud, t. ex. rubia rödja, ack. brutia, pl. trikiaR drœngiaR, ack. bysiu. Se även
nedan digraferna ia, io och iu.
mindre ofta diftongen ai, cci, se nedan digrafen ai.
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a: 1) «-ljud, t. ex. ack. staf, gen. matait, pl. aliR alla, uarþ vart, ack. mag måg, ack. m. baþa båda,
konj. raþi rade. Vanligen även nasalerat «ljud, t. ex. ant ande, a på; jfr ovan om o.
2) w-omljutt «ljud, t. ex. hakua hugga, sg. ack. f. karua (isl. garva) gjord.
3) ce-ljud, t. ex. lakia lägga, dat. ar : ni mrni örn, ack. frånta frände.
4) sällan e ljud, t. ex. as (1 g.), aR (2 ggr) som (isl. es, er), maþ (1 g.) med, ack. uak väg(?), uar
(isl. verr) man, nafi (isl. nefi) brorson, lat (1 g.) lät.
Anm. 16. För att beteckna e- och <r-ljud användes sålunda dels i, dels a, tämligen
godtyckligt. Icke ens en och samme ristare iakttager alltid konsekvens. Av många ord
finnas växlande former: uistr (uestr) — uastr väster, dat. kniri — knari lcnœrri skepp, pl.
menr — man män, mirki (merki) — marki, kitil- (ketil ) — katil (1 g.), þorkatil (1 g.), entaþis
— antaþis ändades, iftiR (eftip) — aftiR, frenta — frånta frände. Det är då icke överraskande,
att man någon gång även finner beteckningarna ai och ia för e- och r<°-ljud: miarki 192,
uaistr 159, stainr stcendr står, ack. hailka Helge m. fl. Säkerligen äro dylika skrivningar,
åtminstone till stor del, att förklara såsom ett försök att använda b å d a de tecken, som
stodo till buds.
Anm. 17. Av pronomenet 'sin' finnas i sg. ack. m. formerna sin (över 200 ggr), sen
(14 ggr) och san, sæn (5 ggr). Uttalet har tydligen haft e4jud, mer eller mindre öppet. —
Av verbet 'stånda' finnes infinitiven tecknad stanta 1 g., stenta 2 ggr. I detta fall måste
man förmoda, att rp-vokalen har inkommit i infinitiven från presens sing., där den beror
på z'-omljud: stetr 1 g., stanr 2 ggr, stainr 1 g., sonr 1 g. (felläsning för stanr?). — irfi 287
arvinge är måhända blott felläsning för arfi (138, 208).
s: 1) s-ljud, t. ex. sunr son, skal skall, raisa resa, uas var.
2) möjligen ljudförbindelsen ts i t. ex. gus Guds, bestr bäst, lis lids 338.
Anm. 18. Framför s kan n utelämnas: has hans, sis sins sin, suais Svens 165.
t: 1) Mjud, t. ex. til, uti, suti sotti sökte, gen. brutaR prottaii kraft, at åt, skifti skiftade.
2) i7-ljud, t. ex. taubr död, tutiR dotter, halta hålla, uiltu ville, haralt Harald, ant ande.
Anm. 19. Framför t utelämnas ofta n, och t kan följaktligen stå som tecken för nd,
t. ex. at ande, ack. buata bonde, frayslutum Fröslunda, dat. aklatl England. — Skrivningen
bat 213 band kan givetvis återgiva flera olika uttal: bänt, batt eller band; jfr sant 175,
gen. inibrataR 208.
Anm. 20. På konsonantbortfall i uttalet bero sannolikt skrivningarna gen. pl. lanmana
338 landmanna, gen. enklans 55, eklans 83, iklans 207 Englands, kanske också gus Guds,
bestr bäst.
b: 1) ft-ljud, t. ex. burg, bro, slbi Sibbi, kumbl, hulmbR 34 Holm (med »ft-inskott»).
2) j!>4jud, t. ex. betiir Peter, sbankaR spänger, trebin dräpen, ubhimin upp himmel, hialbi hjälpe,
uarb varp kastade.
Anm. 21. m kan utelämnas framför b, och runan b står i så fall ensam som tecken för
mb (eller mp): kubl 281 Icumbl minnesmärke, troligen också uihielbr 276 VihialmbR (med »binskott»).
Anm. 22. I ordet efter' användes jämte vanligen f någon gång runan b: ibtiR 192,
288, hibtiR 33, abtiR 20(?), 73. Uttalet torde ha växlat mellan œftÍR och œptÍR (jfr Ad. Noreen,
Altschivedische Grammatik § 259: 2 och Söderwalls Ordbok).
3) bilabialt ?;ljud [b) ännu i Kärnbo-inskriften (Sö 176); denna skiljer nämligen i beteckningen
mellan ursprungligt b i sialbR och ursprungligt f i -ulf.
m: m-ljud, t. ex. min, haima hemma, kumbl, sum som, dat. turum dyrum.
Anm. 23. Märk växlingen nom. -himin 154 — dat. hifni 136. Med ursprungligt Jdjud
rifna 154.
I: Mjud, t. ex. dat. lanti, flubu flydde, aliR alla, fala falla, gen. fulks.
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R: muljerat r-ljud (n), vilket av inskrifterna att döma ännu på 1000-talet var tydligt skilt från
vanligt r och motsvarar
dels urnordiskt R , uppkommet av tonande s (z), t. ex. uaRU voro (anal. även uaR var, jämte
uas), eR som (jämte is), rauR rör, sunR son, tiarfR Djärv, gen. mataR, pl. fiuriR fyra;
dels ursprungligt v omedelbart efter (någon gång även omedelbart före) en palatal vokal,
t. ex. nom. faþÍR, prep. iftÍR, ufiR över, gen. ryt? : iks Röriks, adj. siRun 86, 111 fylld av runor.
Anm. 24. Att «-runan användes som tecken för vokalljud, är i Södermanland ytterst
sällsynt: RftR 82, Rft- 98, aftRr 222 efter.
§ 72. Särskild uppmärksamhet förtjäna de i inskrifterna förekommande digraferna av vokaltecken. Normalt äro de säkert tecken för diftonger, d. v. s. sammansatta ljud. Tecken för
enkla ljud kunna de bli antingen genom att diftongerna i uttalet ha kontraherats, under det att
den gamla beteckningen genom digrafer traditionellt har bibehållits, eller genom att en ristare
för beteckning av ett enkelt ljud har sammanställt två tecken.
au betecknar 1) diftongen au, t. ex. austr, braut, trauh drang utförde, bau de.
2) diftongen 01/, t. ex. austin Östen, dat. autisi Ödis, fraustain Frösten.
Anm. 1. I regeln användes i det senare fallet stunget u, d. v. s. ay, t. ex. aystain
Östen, ayborg Öborg, fraykaiR Fröger, fraylaug Frölög. — Då endast teckning med au förekommer i ett ord, kan det vara ovisst, huruvida denna återger uttal med au eller med oy,
t. ex rauR rör.
Anm. 2. Mycket sällan användes runan u ensam som tecken för ursprungligt au:
oskutr 122, 123, 296 (i den senare inskriften jämte oskautrR), kefluk 3, pl. n. bu de 9, 115
(men bau 9 ggr, baun 3 ggr). I de båda namnen kan det bero på försvagning i senare
leden av en sammansättning; jfr nedan Anm. 6. — Ännu mera sällsynt är runan a ensam
för au: tabr död 62.
Anm. 3. I den sena inskriften på bronsbunken från Bråtorp (Sö 330), med helstungna
runor, användes ö för ursprungligt au: mudlög (isl. mundlaug).
3) troligen kort o-ljud i den ytterst vanliga konjunktionen auk och, som nästan alltid tecknas
på detta sätt. Just på grund av ordets utomordentliga vanlighet är en traditionell skriftform i detta fall tänkbar. Den digrafiska beteckningen kan givetvis också bero på inverkan
från den tryckstarka sidoformen med bevarad diftong.
4) sällan w-omljutt a-ljud [o): aukua hugga 280 (vanligen hakua o. 15 ggr), olauf (kvinnonamn,
isl. Olof) 32, gen. ulaufR 70 (däremot ack. ulafu 296; möjligen hör också hit gen. auluafaR 8).
Om faubur 382 se s. 363.
Anm. 4. Däremot har uttalet säkerligen haft diftong i namnen Svarthaufdi och Kcetilhaufôi: suarthaufbi 256, gen. suarthaufba 58, kitilhaufbi 70, ack. ketilhaufba 19; med runan a
ensamt suarthafba 57, kitilhafba 158.
5) sällan långt o-ljud: bauriR Tore 237 (i en inskrift som använder o for a-ljud: raiso resa,
onut Anund, och har ristningarna biahkn med hk för frikativt a, och biaurn med iau för io),
iaurun Jorun 266 (också denna inskrift har o för a-ljud: ack. ontuit Andvätt, gen. onuntar
Anunds, osbiarn Asbjörn); jfr iurun 288. Som en tillfällig felristning torde man väl böra
bedöma baurbur broder 290. Om andra förmodade exempel på au för o-ljud se s. 398.
Anm. 5. Om iau som tecken för brytningsdiftongen to se nedan Anm. 11.
ai betecknar 1) diftongen eel, t. ex. raisa, stain, baiR, haima hemma, aiku äga, gen. skaibaR (isl.
sheiô) skepp.
Anm. 6. Ehuru digrafen ai är den ojämförligt vanligaste beteckningen av diftongen œi,
förekommer även enkelteckning, med a och framför allt med i (e). Den är här mycket
vanligare än i fråga om diftongen au. Av verbet 'resa' förekommer digrafisk beteckning
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(med ai, ei) o. 165 ggr, enkelteckiiing med a 7 ggr, med i (e) 18 ggr, av ordet sten' ai o.
150 ggr, i o. 40 ggr, a 13 ggr, av mansnamnet 'Sven' ai 14 ggr, i 9 ggr, a l g .
Vissa
ristare använda alltid ai, andra blanda ai med i eller a. Den äldsta inskriften med danska
runor, 113 Kolunda, har stin sten, men även þaÍR de. Inskriften 14 Gåsinge har suin Sven
(2 ggr) och uit vet (jfr uait 56), men också raisti och stain; den utelämnar även annars runor:
rknburk Ragnborg, kuti för kauti Göt (Brate) eller knuti Knut. Enkelteckning är vanligare i
norr än i sydöstra Södermanland; särskilt förekommer den ymnigt på Selaön, dels i (risa,
stin, þÍR o. dyl.), dels a (rasa, stan o. dyl.). Möjligen har uttalet varit sådant, att tveksamhet om beteckningen har kunnat uppstå. Men att icke diftongerna ha varit försvunna eller
ens på väg att försvinna under inskriftstiden i Södermanland, framgår tydligt av materialet.
Beteckningssättet i detta fall kan sålunda icke, vad Södermanland vidkommer, användas
som dateringsmedel för inskrifterna. Icke osannolikt förefaller det, att enkelskrivningen
till stor del beror på skrifttradition söderifrån, där kontraktionen har varit tidigare, eller
påverkan därifrån. Härav skulle kunna förklaras, att enkelteckningen är relativt vanlig
just i de äldsta inskrifterna i Uppland (de oornamenterade stenarna) men sedan faktiskt
träder tillbaka för digrafen, när det inhemska uttalet hunnit göra sig gällande. — E t t
specialfall är måhända senare leden av sammansatta namn, där enkelteckning med i är påfallande vanlig: hastin 123 (samme man betecknas hastain 122), þurstin 6 ggr, igikeR 35(?),
þurkÍR 36, fraukiR 38, hulmkirs 101, ufikR 321, sirif 297, kuþlif 218, kuplifs 340, kunlifR 162,
rulifR 107, rulef 200, nom. ulef 31, ulifR 340, uiif 54, ulef 189. Härtill kommer skani Skåne
i den med avseende på stavningen visserligen mycket oregelbundna inskriften Sö 333.
Möjligen har den relativt trycksvaga ställningen bidragit till en tidig kontraktion. I personnamnen ske ju ofta starka sammandragningar; i våra inskrifter finnes bolfR UN porulf H, möjligen också GCCI/R av GœÍRulfn.
2) långt re ljud i ack. saimut 221, saiulfn 51 (saulfR 59), saikiR 63.
3) sällan e- eller re ljud: uaistr väster 159, slaiþa : bru Släbro 367, ack. hailka Helge 129, airnfast
Ärinfast 296 (möjligen blott felristning för arinfast), kairbi gjorde 296 (den vanliga formen
är kiarþi), stainr stændr står 138 (jfr stetr 61, stanr 122, 137), möjligen också (ack.) unir, felristat för uair, ver man 367 (jfr uar 137), baik- pegn Tägn 348 (snarare dock felristning för
biak- Jriagn), pl. n. baisi dessa (den rätta läsningen är måhända sg. n. bats i detta). Exemplen
äro få och delvis osäkra. De kunna fullt tillfredsställande förklaras såsom kompromiss
mellan två olika möjligheter att beteckna e- och rr-ljud, med i och med a (jfr nedan om ia).
De behöva sålunda icke uppfattas såsom »omvända skrivningar» och kunna icke utgöra
något stöd för ett antagande, att diftongen æi i uttalet redan skulle ha kontraherats.
Anm. 7. haimarbu Hammarby 286 är väl en tillfällig felristning.
ei förekommer sällan, och då med samma funktion som ai: reisa, stein, hulmstein Holmsten, heilhi
helge, ack. bleik, beiiiR, dat. þeimi denna 286.
ia betecknar 1) brytningsdiftongen ia, t. ex. iak jag, fiari fjärran, ack. iafna den jämne, ack. sialfan,
snialan, dat. kialti gäld, konj. biarhi bärge 66 (även bergi 195), biakn piagn man, kämpe, gen.
biarnaR 8 Björns, siahs sex (analogiskt efter siatti sjätte).
Anm. 8. Ristningarna hiar här och iaR är, vilka ha motsvarighet i fsv. skrivningar och
nutida dialektformer, återge säkerligen uttal med diftong. [Om dessa former se numera
B. Hesselman i »Ordgeografi och språkhistoria» (1936), s. 127 f., 149 f.]
Anm. 9. Enstaka former sådana som balfi 194 (jfr ack. bialfa 271), pl. snaliR 88, uiktirfR
112 (jfr tiarfR 28, 112) bero väl uteslutande på att en runa har blivit uteglömd vid ristningen. Detsamma kan vara fallet med halbi 4 ggr, hilbi (helbi) 4 ggr, vid sidan av det
vanliga hialbi (hiolbi, ialbi, hielbi, hialmbi) 45 ggr, men möjligt är kanske också, att de många
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enkelteckningarna förutsätta en talspråksform av detta ord utan brytning. -— Om ia som
tecken för rp-ljud se ovan § 71 Anm. 16.
2) brytningsdiftongen io, t. ex. fiai föll 171, 338 (analogiskt efter pl.; fel 217 återger sannolikt
den ursprungliga sg.-formen utan brytning) 1 , hiak högg 270, pl. hiaku 162, iarþ jord 154,
biarn Björn 7, 132, 239. Se vidare Anm. 11.
Anm. 10. De normala formerna av verbet 'göra' äro inf. kiara (kiarua), prêt, kiarþi, pl.
kiarþu. Om de olika formerna av detta ord se O. von Friesen i Nysvenska stadier 14 (1934),
s. 123 f. — Av lånordet 'själ' finnas växlande former (se Ordförteckningen). Säkerligen
måste man även för våra inskrifter räkna med tre olika uttalsformer av detta ord: sed,
sel och stål. Se vidare E. Brate i Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge (1892), s. 6 f.
ie förekommer några få gånger i stället för ia som tecken för diftong: hielmlauk 206, hielmlaug
208, uihielbr 276, ierunt 260, hielbi 181, 212, 347. Se s. 183 med där citerad litteratur.
iu betecknar 1) diftongen iü, t. ex. fiuriR fyra, uiniutr Vinjut, ack. biubmunt Tjudmund.
2) diftongen tö, t. ex. iurun Jorun 288 (om iaurun 266 se ovan under au), iukaiR Joger 234.
3) brytningsdiftongen to, t. ex. hiuk högg, fiur fior liv 174, bi urn Björn.
Anm. 11. För intet ljud är beteckningen så vacklande som för diftongen io. Namnet
Björn tecknas biurn 7 ggr, biörn (byorn) 5 ggr, biarn 3 ggr (därtill byrn 1 g., biairn 1 g.).
Som senare led i sammansatta namn förekommer -biarn 27 ggr, -biurn 14 ggr, -biörn 3 ggr
(därtill birn, bern 7 ggr, -burn 1 g., -byrn 1 g., -biaurn 4 ggr). Preteritum högg' tecknas
med iu 10 ggr, med io 4 ggr, med ia 2 ggr. io uppträder först från den tid, då O-runan
har fått betydelsen av o-ljud, och det är sålunda blott en variant av iu. Svårare är att
utreda, huruvida ia å ena sidan och iu, io å den andra avser olika uttal, eller om det blott
är olika försök att uttrycka samma ljud. -biaurn (fastbiaurn 237, ihulbiaurn 229, kiibeaurn 306,
uibiaurn 256) är givetvis en kompromissforrn av båda. De många ristningarna med -birn
(-bern), t. ex, esbirn (esbern) Asbjörn, tyda sannolikt på att i senare led har funnits ett alternativt -hem, vare sig detta beror på utebliven brytning eller på senare försvagning i trycksvagare ställning (jfr ovan Anm. 6). -— Genitiven har, såsom man kan vänta, biarnaR 8,
aubiarnaR 237, men även kubbirnaR 177 och borbiornaR 84. Det är emellertid att märka, att
den senare formen förekommer i en inskrift, som har o för a (hiolbi hjälpe).
io förekommer i åtskilliga fall som tecken för brytningsdiftongen io, se ovan Anm. 11.
§ 73. Ristningsfel förekomma givetvis synnerligen ofta, ehuru ganska ojämnt, beroende på
ristarens grad av skicklighet och omsorg. Många inskrifter äro fria från fel, andra äro mycket
dåligt »stavade». Som exempel på egenheter av motsatt art kunna nämnas 360 Bjudby (med
långt drivna förkortningar) och 333 Arja (med omotiverade tillsatser av tecken).
Det vanligaste ristningsfelet är kanske, att en runa har blivit utelämnad. Åtskilliga exempel
ha redan i det föregående blivit anförda. Ytterligare några må tilläggas: sain sten 150, 196,
291 (292), kus kors 340, olika former av ordet 'broder': rubur 374, bubur 292 (188), brbur 210,
bruuR 360, brubr 60, 142, brubu 284, faur fader 68, fabr 240, 256, 298, 301, rsbi reste 123, kiaru
gjorde 142, uli : sifti skiftade guld 163, bet bättre 197. Jämförelsevis ofta fattas ett vokaltecken
(vanligen a) efter h: hn 198, 207, hns 7, 207, hkua 219, hfila 207, hlku 290, hlftahaR 250. — I vissa
fall kan utelämnandet ha sin grund i uttalet. Så särskilt i kompositionsfogen av sammansättningar: lanmana 338, frinkuna 139, haltan 270, alhiltar 254, hulfastr 48, 103, 267, 310, 311, 312,
arstin 200. En reduktion av mellan stavelsen s vokal kan ligga till grund för sådana stavningar
som uisti Vesete 205 (se s. 181), ack. felha (isl. félaga) 292.
Icke sällsynt är, att .ordningsföljden mellan tvenne runor har blivit omkastad: tsin 104,
tsein 125, ksibari 335, bur bro 101, bor 149, burbur 241, 281, brubru 259, ahkua 220, hauka 197,
ifitr 152^koþna 209, isolu själ 187, ikn : u : ari Ingvar 335, -uflR -ulv 188.
1

Jfr hiltu höllo 338, utan brytning.

INLEDNING

LXXIII

Att en överflödig- runa liar blivit tillsatt beror i regeln på tveksamhet mellan olika beteckningssätt: brouþur 212, þourstain 318, usurR 25, oskautrR 296. Andra exempel: þtina 200, uestþr 260,
heþinfastþ 104, alt åt 188, briuþur 88, tauþer död 287. — E t t särskilt fall är inskott av vokal i
konsonantförbindelser. Särskilt är sådant vanligt mellan uddljudande konsonant och r: boro 300,
burubur 161, 341, borobur 61, 84, 227, 239, boruþur-sun 257, byruþr bröder 54, turuknaþi 318, ack. haramsrka Harmsorge 68, faraukiR Fröger 52, ack. furusta Froste 219. Mera sällan i andra konsonantförbindelser: simibr 61, uisitarla 106. Inskottsvokalen kan ha tillkommit vid ett pregnant uttal,
sådant som lätt inställde sig vid ristarens ljudanalys, och behöver icke tänkas ha tillhört det
vanliga talspråket, h i gnubha 33 har förmodligen tillkommit på grund av det aspirerade uttalet av p.
Att felaktig runa blivit ristad förekommer givetvis också. Vissa runor, som likna varandra,
förväxlas lätt: a står för n i abaa 126, aat 16, n för a i fnþur 344, -binrn 142, nuk 175, nat ande
143, m för R i bai ma 55, ibtim 192, m för k i kilaum 205. Andra exempel: k för a i kt 254,
-hafbk 57, t för a i btgn 349, t för n i sit, suit, hats 14, farit 360, b för t i lib 33, b för n i miba
64, f för t i iffir 360, t för i i stalfR 122. Bistavar ha ibland ej blivit utsatta: lagbarbilaiti 65, it,
histain 122, biisi, ack. buanti 137.
Stundom ha uteglömda runor efteråt blivit tillfogade utanför slingan: r i kristr 2, r i styrlaugR
34, u i brubr och a i baR 338, hela ordet baiR 179. I ordet raistu 254 har s blivit infogat mellan
i och t. Även andra ändringar förekomma: i 9 (ett t har blivit ändrat till skiljetecken), 22 (ett
k har blivit ändrat till s), 120 (ett b har blivit r ä t t a t till h), sannolikt också i 179, 195, 308 och
338. E t t korrektur är det väl i de flesta fall, då man finner h i stället för a eller n : hslakR 26,
bohnta 195, asmuhtr 86, hlftahaR 250.

XIII. Tidsbestämning.
§ 74. Södermanland har ingen runsten, som kan kallas historisk i egentlig mening, så att
den låter sig någorlunda fast datera. De stödjepunkter, som finnas för en a b s o l u t k r o n o l o g i ,
äro i själva verket mycket få. Gravmonumentet från Botkyrka (Sö 286) kan visserligen bestämmas till tiden 1130—50, men det står alldeles isolerat och tillåter inga slutsatser för någon
annan inskrift. Viktigare är, att Ingvar-stenarnas talrika grupp med stor sannolikhet kan anses
tillhöra 1040-talet (§ 58). En annan inskrift, för vilken man har sökt anknytning till bestämda,
ur litterära källor dokumenterade historiska händelser, är 166 Grinda.
§ 75. För övrigt måste man emellertid nöja sig med en r e l a t i v k r o n o l o g i . För en sådan
erbjuda de sörmländska inskrifterna på grund av sin talrikhet, sin konstnärlighet och sin mångfald av variationer ett mycket tacksamt material. Därvid kunna såväl inskrifternas innehåll som
ornamentikens detaljer, språkformerna samt runornas och skiljetecknens utseende vara av betydelse. Dateringsfrågor äro behandlade flerestädes i detta arbete, dels i de särskilda inskrifternas beskrivning, dels mera sammanfattande i den topografiska översikten över landskapets inskrifter (kap. IV—VI) och i redogörelsen för runornas former och ljudvärde (kap. X I och XII).
H ä r må därför endast några kompletterande anmärkningar göras.
§ 76. Fullt samtida måste ett par ristningar förutsättas vara, då de innehålla s a m m a i n s k r i f t . Detta är fallet med 2 Axala, i en berghäll invid en färdeväg, och 141 Löta, på en
runsten nära häradets tingsplats. Vidare med 203 Östa, på ett gravfält, och 197 Kolsundet,
vid tingsplatsen.
X—36481.

Södermanlands

runinskrifter.

LXXIV

SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER.

Understundom kunna tvenne olika inskrifter kombineras med varandra på grund därav, att
de o m t a l a s a m m a p e r s o n e r . Sådana kombinationer kunna sedan bli av betydelse, när det
gäller att gruppera andra, närstående inskrifter. I vart och ett av de tre huvudområden, vari
vi ovan ha uppdelat landskapet, finnas två eller tre sådana fall.
I sydöstra Södermanland: Inskriften på 367 Släbro omtalar, att Frösten och Rolv tillsammans ägde Släbro; denna sten är rest över Rolv. Över Frösten ha hans söner på samma
plats rest en minnesvård (Sö 45). Sannolikt är den något yngre än Rolvs sten; men stor kan
åldersskillnaden icke vara. — Av de båda runstenarna vid Aspa, som finnas i behåll, tillhör den
ena (Sö 137), som är rest av Tora över hennes man Öpir, en äldre generation än den andra
(Sö 138), som är rest över en son till Öpir och Torunn (Tora). — I Tystberga hage stå två
runstenar. Den ena (Sö 173) ha muskia och Manne rest över sin fader och en broder, vilka omkommit under Ingvarståget. Den andra (Sö 374) är rest över Manne.
I norra Södermanland: P å Tosterön, mitt emot Strängnäs, har Underlög tillsammans med
sin broder Torulv låtit resa en runsten (Sö 328) över sin fader. Senare har hon, förmodligen
på sin ålderdom, tillsammans med sin son låtit hugga en gravhäll (Sö 280) på kyrkogården i
Strängnäs till minne av sin man och sina söner. — Holmvid, som vid Högstena i Kjula sn har
rest en sten (Sö 105) över en son, som föll med Ingvar, är sannolikt, såsom S. Lindqvist har
antagit (Fornvännen 1914, s. 221) samme man som omtalas på gravkistehällen i Sundby (Sö
116), utförd av sönerna Hane och Sigvid samt hustrun Gudrid. Holmvids död måste då ha inträffat efter 1040-talets tidigare år. Slutsatsen, som förefaller riktig, är av stor vikt för gravkistornas datering och för deras förbindelse med runstenskronologien. Av stilhistoriska skäl
finner Lindqvist det sannolikt, att Sundby-hällen tillhör tiden o. 1050. l — Mera ovisst är, om
det, såsom Brate har förmodat [Sveriges runinskrifter,
s. 47), finnes något släktsamband mellan de personer, som omtalas på de båda runstenarna vid "Kolunda (Sö 112 och 113). Båda
äro resta över en man vid namn Torkel av hans söner. D å det icke kan vara samme man som
avses, bör med hänsyn till gängse sed vid namngivningen Torkel på Sö 112 tänkas vara sonson
till Torkel på den äldre stenen Sö 113, uppkallad efter honom med hans namn. En tid av
minst 50 år, snarare något mera, torde då ligga mellan de båda inskrifterna.
I östra Södermanland: Runstenen 292 Bröta är rest av Vigmar över en frände. Icke långt
därifrån ha fem söner rest en minnesvård över Vigmar, sin fader (298 Uringe malm). Utan
tvivel avser det ovanliga namnet Vigmar i båda inskrifterna samme man. Och Bröta-stenen
måste då vara något äldre än Uringe malm-stenen. — Runstenen 305 Söderby är rest av Sibbe
och Tjarve över deras fader. I samma socken st*år en sten (288 Hågelby), som är rest av fyra
syskon över deras fader Tjarve (läsningen av namnet är dock ej fullt viss). Förutsatt att namnet Tjarve i de båda inskrifterna avser samme man, bör Söderby-stenen vara äldre än Hågelbystenen.
§ 77. Av språkliga företeelser äro följande av betydelse för dateringen: användningen av
runan o, bortfallet av h framför r i början av ord och övergången av þ till t i preteritum av
verbet 'resa'.
Runan o, som ursprungligen betecknar nasalerat a, övergår under 1000-talet till att brukas
som tecken för o-ljud, vilken uppgift tidigare hade tillkommit u-runan. Denna förändring i
o-runans bruk äger i Södermanland och Uppland rum kort före mitten av århundradet. Flertalet av de sörmländska Ingvar-stenarna använda u-runan för o (Sö 96, 107, 131, 173, 179, 281,
287, 320 och 335). o runan är sällsynt, men där den förekommer, betecknar den a-ljud: 131
o sirklanti, 281 o sirklat-. En Ingvar-sten, 254 V anstå, ristad av Amunde, har emellertid exempel
1

I sitt senare arbete, Den helige Eskils biskopsdöme, s. 100, antager Lindqvist en något tidigare datering, men,
såsom von Friesen framhållit (Runorna, 1933, s. 247), »knappast med rätta».
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på det nya bruket av o-runan: tosta, þorstain. Amunde använder alltid o-runan på detta sätt
(§ 12), men någon gång- brukar han även enligt äldre tradition u-runan för oljud. 1
Med avseende på o-runans bruk kunna inskrifterna indelas i följande grupper:
1. Inskrifter, där o-runan finnes belagd i betydelsen av a-ljud. o-ljud betecknas i dessa
inskrifter alltid med u-runan:
46 Hormesta o : eklanti (men även askil, -manr, þansi) — bruþur, 47 Vålsta osmunt o «ku- (han),
49 Ene o kniri (bansi, han) — þurþr, tuki, 65 Djulefors o : lagbarþa lanti (bansi, han, antabisi, 101
Eamsundsberget bosi — bur (fel för bru), tutiR, urms, buata, 102 Yävle ons hans (amuba), 104 Berg
o på(?), 122 Skresta oskutr (stanr, tauban), 123 Skresta oskutr (bansi), 131 Lund by o sirklanti (bansi,
halftan, hiban) — brubur, fur, 137 Aspa o þikstaþi (þansi, han, stanr) — bura, buru, buanta, 160 Baby
oklati a Ænglandi (bansi, han), 169 Ekeby os (?), 176 Kärnbo lokmuþrku — brubur, 187 Harby isolu
själ — þurþr, 237 Fors onut, raiso — bauriR, 256 Älby onutr, 265 Högsta osur, 266 Sanda ontuit,
onuntar, osbiarn — iaurun, 269 Söderby malm outr(?) — stura(?), 274 Södersluss obisla(?), 281 Strängnäs o:sirk lat- — burbur broder, 296 Skälby oskautrR, oskutr — muþurbruþur, ulafu, 297 Uppinge
omuba, bino — omuba, muba, bunta, bruþur, 299 Huddinge onunr — burfa-, bru, 340 Ö. Kumla sonr
står (felläsning för stanr?) — ulifR, brubur, 367 Släbro otu, þrutOR — hrulf, hrulfR, bru, þrutOR, ayborg,
382 Åker sol (hans) — burkisl.
Sammanlagt 28 inskrifter, varav dock 5 äro osäkra. I 3 (Sö 187, 367, 382) förekommer o
endast som tecken för icke nasalerat a (jfr även nedan mom. 4). Av de återstående 20 ha 6
(eller 7, om 160 Eåby räknas med) o-runan endast i prepositionen o på, vilket givetvis kan tänkas bero på en speciell skrifttradition i detta ord. Bland dessa ingå de båda Ingvar-stenar (Sö
131, 281), som höra till denna grupp. — I gruppen är även upptagen den tidiga Kärnbo-stenen
(Sö 176), med svensk-norska runor.
2. Inskrifter, där o-runan överhuvud taget icke förekommer och där o-ljudet (jämte dess
ornljud o) betecknas med runan u:
Daga hd: 8, 10, 14, Hölebo hd: 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 359, Jönåkers hd
(med Nyköping): 45, 51, Oppunda hd: 52, 54, 57, 60, 62, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 75, 360, Bek ä m e (med Eskilstuna och Torshälla): 82, 90, 94, 96, 107, 110, 112, 113, 116, 362, Eönö hd:
125, 129, 130, (133 hiu ?), 140, 142, 145, 147, 148, 151, 159, 161, 164, 166, 167, 170, 173, Selebo hd: 174, 179, 183(?), 184, 189, 190, 192, 194, 198, 202, 207, Sotholms hd: 217, 236, 241,
242, 262, 272, Svartlösa hd: 282, 287, 288, 290, 291 (?) 292, 293, 301, 303, 304, Villåttinge hd:
316, 320, Åkers hd (med Strängnäs): 280 (mubkni), 321, 323, 328, 333, 335, Öknebo hd (med Södertälje): 307, 311, 341, 350, 352.
Sammanlagt 95 inskrifter, varav dock ett par äro osäkra och en endast innehåller exempel
på o som tecken för ö (Sö 280).
3. Inskrifter, där o-runan (men icke u-runan) brukas som tecken för o-ljud:
Daga hd: 2, 3, 7, 11, Hölebo hd: 19, 22, 30, 32, Jönåkers hd: 48, 50, Oppunda hd: 55, 61,
66 (ok), 67, 369, B e k ä m e : 76, 92(?), 97, 103, 109, 111, 120, 336, 356, Eönö hd: 124, 126, 127,
128, 134, 139, 141, 144, 149, 157, Selebo hd: 175, 178, 188, 204, 205, 208, 209, 213, 214, Sotholms hd: 219, 227, 229, 233, 235(?), 239, 240, 248, 251, 253, 254, 255, 263, 268, 273,
Svartlösa hd: 282, 300, 305, Villåttinge hd: 315, 317, 318, Åkers h d : 276, 334, Öknebo hd:
308, 312, 345, 347, 349.
Sammanlagt 72 inskrifter, varav dock ett par äro osäkra. — Därtill kommer några inskrifter, där o endast förekommer i digrafen io som tecken för brytningsdiftongen to: Sö 41, 118,
203, 238 och 271.
1

Inga exempel på o-vokal finnas på följande fem Ingvar-stenar: Sö 9, 105, 108, 277 och 279.
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4. I tre inskrifter förekommer o-runan dels såsom tecken för «-ljud (dock icke nasalerat),
dels såsom tecken för o-ljud:
84 Tumbo hiolbi hjälpe (men ant ande) — boroþur, þorbiorn, þorbiornaR, þorstainR, 115 Kolunda
foþur fader — þroti Trotte, 363 Tumbo hiolbi hjälpe (men ant ande) — þorstin, þorstiriR. 84 och
363 äro av samme ristare; han har dessutom ristat 362 Tumbo, där han brukar u för o-ljud.
5. Inskrifter, som använda såväl u-runan som o-runan för beteckning av o-ljud:
39 Åda hermobr — brubur, 138 Aspa broburs — kuban, burunaR, 163 Bycksta for (läsningen
dock osäker) — ulaifr, 195 Brössike bohnta — kuþan, 200 Åsa broti — rulef, 215 Sorunda rolfr —
brubur; 220 Blista roþkaÍR — ku(?), 232 Trollsta boriR, brobur — burblorn, 252 Säby toka, brobur —
ku(?), 302 Bergaholm mobur — þurkirþi, 306 Söderby krog borkiairbi — buata, 331 Skämby koban
— tutr, 346 Gersta boata — brubur, 374 Tystberga brubur — koban. Någon gång förekommer
blandning av båda beteckningssätten inom samma ord: 257 Älby boruþur, 212 Lilla Lundby broubur, 338 Turinge bourstain — för övrigt använder denna inskrift u: brubur, buanta, brubr bröder,
urustu, furugi.
Sammanlagt 17 inskrifter, varav dock ett par äro osäkra.
Anm. 1. Som tecken för ö-ljud synes y (u) ha levat kvar även under den tid, då man övergått till att beteckna o-ljudet med o: 336 Kungsör brybr — borkils, borkut, 206 Överselö brybr, men
i den därmed sammanhängande 208 Överselö borstain, boanta, koban. P å samma sätt förhåller
det sig sannolikt med stavningen av namnet ybir 308 Södertälje, om den, såsom von Friesen
menar {Runorna, 1933, s. 221 med där citerad litteratur), återger ett 0pÍR\ inskriften har o i
robelfr.
Anm. 2.

Enstaka beteckningar av o-ljudet med au se § 72.

Anm. 3.

Om o-runans olika former se § 67: 8.

I det föregående äro upptagna alla inskrifter, där o-runan förekommer eller där u-runan
brukas som tecken för långt o-ljud (eller ö-ljud). Det finns emellertid ett stort antal inskrifter,
som icke erbjuda några sådana exempel och som sålunda icke kunna grupperas från denna synpunkt. H i t hör först och främst flertalet mindre fragment. Men även ganska många av de
längre och väl bevarade inskrifterna, exempelvis 53 Valsta, 56 Fyrby (endast pl. brybr bröder),
106 Kjula ås (ett burg med kort vokal kan icke anses bevisande), 154 Skarpåker, 165 Grinda.
§ 78. Nasalerat a var i ordförrådet jämförelsevis mindre vanligt, och det blir därför också
mindre vanligt i inskrifterna. Såsom av exemplen i grupp 1 ovan framgår, användes o-runan i
denna funktion nästan aldrig konsekvent. Många äldre ristare bruka a-runan även för nasalerat
a-ljud, vare sig enbart eller vid sidan av o-runan. Prepositionen a på, det ord som har de flesta
o-stavningarna, finnes tecknat a i följande uppenbart gamla inskrifter: 56 Fyrby a : mibkarbi. 166
Grinda a : aklati, a : sanks lanti, 174 Aspö a : kut : lanti, 179 Gripsholm a sirk : lan : ti, 279 Strängnäs
a : serkl-. Andra ristare bruka o-runan för vanligt, icke nasalerat a-ljud, sålunda blott som en
variant för a-runan (t. ex. 367 Släbro). Att o-runan faktiskt var överflödig i sin äldre funktion
— under det att u-runan fick täcka mycket stora uttalsvariationer — är en viktig förutsättning
för det ändrade bruket. När samtidigt runans namn fick ett ändrat uttal, där uddljudsvokalen
alltmer närmade sig o-ljud, låg det nära till hands att taga o-runan i bruk för oljud.
Många inskrifter av grupp 2 — som fortfarande beteckna o-ljudet med u-runan — tillhöra
därför samma tid som grupp 1.
Mellan grupp 2 och grupp 3 går alltså i stort sett den kronologiska gränslinjen. Grupperna 3, 4 och 5, där o-runan förekommer i sin nya funktion, äro genomgående yngre än grupperna 1 och 2. Vi få på detta sätt en klyvning av hela inskriftsmaterialet i två åldersgrupper,
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med gräns vid 1040-talet. Emellertid måste man räkna med att det äldre bruket av u för o,
vid sidan av den nya beteckningen med o, har hållit sig hos vissa ristare — det visar ju redan
den blandade gruppen 5 —, och enstaka ristningar av grupp 2 kunna sålunda ha kommit till
efter 1050. Av de båda ristningarna vid Turingevägen (Sö 311 och 312), som tydligen äro fullt
samtida och utförda av samme ristare, använder den ena u-runan (muþur, kuþa), den andra o-runan (bro). På liknande sätt förhåller det sig med de båda runstenarna 362 och 363 Tumbo:
den förra har u (brubur), den senare o (borstin). Ristaren Amunde använder, som redan nämnt,
vanligen o, men någon gång u.
§ 79. Om man räknar med att en del av inskrifterna i grupp 2 äro av denna art, med
traditionell beteckning av o-vokalen, komma de båda åldersgrupperna att väga ungefär jämnt.
I varje fall förefaller det mycket sannolikt, att en betydande del av Södermanlands runinskrifter
ha kommit till under förra delen av 1000-talet.
Det faller starkt i ögonen, när man närmare granskar materialet, att inskrifter av äldre
typ äro proportionsvis talrikare i sydöstra delen av landskapet än annorstädes. Från Rönö,
Oppunda och Jönåkers härader finnas omkr. 40 inskrifter i grupperna 1 och 2, omkr. 20 i
grupperna 3—5. Motsvarande siffror för Sotholms hd äro 11 och 20. Proportionen är sålunda
den motsatta. I sydöstra Södermanland härröra m. a. o. flertalet inskrifter från 1000-talets förra
del, i Södertörn från århundradets senare hälft; i bygderna utmed Mälaren är fördelningen
mera jämn.
Härmed stämmer, att såväl i Rekarne som i Oknebo och Daga härader finnas inskriftsgrupper, vilkas Ornamentik uppenbart visa impulser från Rönö-området. De till namnet okända
ristare, som ha varit verksamma där under 1000-talets första årtionden, ha sålunda fått betydelse för en vidare krets. Inom båda dessa yngre, sekundära inskriftsgrupper finnas Ingvarstenar, möjligen också en inskrift som omtalar K n u t den store.
Samtida med de äldre Rönö-inskrifterna äro enstaka runristningar i norr, framför allt de
båda av en betydande konstnär utförda på Ramsundsberget och Kjula-stenen.
Yngre är det norrifrån, från Uppland kommande inflytandet, som i stort sett sätter sin prägel på de norra delarna av landskapet. Det sätter in kort före mitten av århundradet och blir
påtagligt framför allt därigenom, att tre uppländska runmästare ha varit verksamma inom Södermanland. Av dessa äro Tidkume och Balle lärjungar till Livsten, som var verksam under
1000-talets andra fjärdedel (von Friesen, Runorna, 1933, s. 211). Balle anses ha uppträtt som
ristare »allra tidigast» framemot 1050, och det stora flertalet av hans ristningar tillhör 1050och 1060-talen (ib. s. 215). Ännu senare infaller Öpirs verksamhet. Han torde ha börjat som
lärjunge till Visäte på 1070-talet, men synes ha »arbetat i sitt yrke åtminstone nedemot år
1100» (ib. s. 224).
E t t tredje inflytande av betydelse är det som har resulterat i Rekarnes grav kistor. Det
sammanhänger närmast med likartade föremål i götalandskapen och synes ha varit väsentligen
begränsat till Rekarne, »den helige Eskils biskopsdöme». Lockhällen från Sundby (Sö 116)
torde med stor sannolikhet kunna dateras till o. 1050, den stora Eskilstuna-kistan är något
yngre.
§ 80.
Till det äldre skedet, då ännu o-runan betecknade «-ljud, höra följande runristare: Asbjörn och Asgöt (§ 12), Halvdan (§ 12), Torbjörn (§ 22), Torir (§ 17) och Stenkil
(§ 42), vilka ännu ej upptagit o-runan i dess yngre funktion men tydligen tillhöra övergångstiden.
Till det yngre skedet, med o-runan som tecken för o-vokal, höra Amunde (§ 12), som dock
har listat en Ingvar-sten och ännu någon gång använder u-runan för o, Hägvid (§ 12), Björn (§ 12),
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Östen (§ 14), Öpir (§ 13), Brune (§ 22), Brune och Slode (§ 42), Hallbjörn (§ 21), Tidkume (§ 20),
Asbjörn (§ 15, 20), Balle (§ 19), Tove (§ 28).
§ 81. E t t åldersmärke är också stavningen raisþi (raisþu). Den förekommer aldrig- i inskrifter, där o-runan betecknar o-ljud. Den förekommer, såsom redan nämnt (§ 34), så gott som uteslutande i de äldre inskrifterna i sydöstra Södermanland. Följande ha o-runan såsom tecken för
a-ljud: Sö 122, 123, 137, 160, 367. De flesta innehålla visserligen icke någon form med o-runan,
men de använda uteslutande u-runan för o-ljud (eller ö-ljud): Sö 45, 129, 148, 151, 154, 159,
164, 167, 170 — 112, 352 — 57, 140 (fuþÍR föder). I de återstående förekommer icke o-runan,
icke heller något långt o-ljud: Sö 53, 136, 158, 168 — 152, 285, 289.
Om h bevarat framför r i ett fåtal inskrifter se ovan § 71 Anm. 12.

XIV. Studiet av Södermanlands runinskrifter i äldre tid.
§ 82. I den samling av svenska runinskrifter, som hopbragtes av J o h a n n e s B u r e u s , ingå
endast ett fåtal inskrifter från Södermanland. I det lilla samlingsbandet F a 6 (i Kungl. Bibliotekets handskriftssamling) upptagas å s. 241—244 under rubriken »Sudromanniæ» följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vti Nyköpings Östra Kyrkio [Sö 51]
I Spånga i Råby S. [Sö 164]
Vidh Trosa [Sö 36]
I Boestadz Kyrkedör [Sö 125]
I väggen [Sö 124]
Wid Gripsholms Diurgård [Sö 183]
Afskrif n af Jacob Person SaltP. förest.
Vthi Strängnäs Domkyrkio inmuradh [Sö 276]
P å Hörningsholm i en trappu [Sö 21]
I Skälby fägård på Mörkön [Sö 23]
I Tormerstadz H a m a r ibid. brend? [s. 16, 367, utan nummer]
Vti Ytresäla widh Åsa [Sö 200]
Wedh Telge söner Turinge wägen i ett bergh [Sö 312]
Widh Aspa bro i Ludgu Sochn. 2 st:r [Sö 137]
Der sammastädes nermer bron [Sö 138?]
Widh Glanshammar i Spilwijk S. [Sö 167]
Widh by en Sammesteds [Sö 373]
An på gården widh Glantzhammar [Sö 168]

Varje inskrift anföres i runskrift, utom för n:r 14, där utrymme har lämnats tomt. P å första
bladet (s. 241, 242), där n:r 1—11 anföras, finnes en särskild kolumn ined hänvisning till en
annan bok med teckningar. Rubriken över kolumnen lyder: »Ritningen fins i andre Boken»,
och hänvisningar göras för följande inskrifter: n:r 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 och 10. Av alla dessa
(och möjligen några av n:r 12—17) har Bureus sålunda en gång ägt teckningar. Säkerligen ha
de varit utförda av honom själv, då även i hans uppländska anteckningsbok (»Liber I») finnas
hänvisningar till »andre boken». Men utanför kolumnen har han senare tillagt »Ritningen fins
intet ty Joh. Henr. let förfara boken». 1
1

På ett annat ställe i handskriften, där samma uppgift förekommer, tillägges, att detta skedde år 1633.
Henr.» är Johan Henriksson Axehielm,

»Joh.
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I handskriften F a 5 (»Sueorum Runæ»), som utgör en renskrift med inskrifterna samlade
sockenvis och dessa ordnade i alfabetisk följd, upptagas under rubriken »Sudermanlandz
Runår» å s. 216—221 samma inskrifter som i F a 6 utom n:r 14. x I den sammanräkning, som
finnes i slutet av boken, anges antalet för Bureus kända inskrifter vara 619, därav från Uppland
504, från Södermanland 17. Det är påfallande, vilken betydligt större mängd av de uppländska
runinskrifterna som blivit upptecknad under denna första period av vår runforskning, än av de
sörmländska. Detta beror givetvis därpå, att såväl Bureus själv som hans medhjälpare (Martin
Aschaneus, Caspar Kohl, J o h a n Henriksson Axehielm, Johan Håkansson Rhezelius) huvudsakligen hade arbetat inom Uppland. Vad de kunnat insamla från andra landskap, har mera berott
av tillfälligheter. 2 Sådana inskrifter, för vilka hänvisas till ritningar i »andre boken», ha emellertid sannolikt blivit upptecknade av Bureus själv, eftersom även i hans uppländska anteckningsbok (»Lib. I») förekomma hänvisningar till denna bok med teckningar. Åsa-stenen (Sö 200) finnes
upptagen i »Liber I» bland Bureus' uppländska samlingar (n:r 179). Förmodligen har han antecknat inskriften år 1602, då han på Karl IX:s befallning gjorde en resa till Selaön.
Det är emellertid att märka, att Bureus har räknat Södertörn till Uppland och att därför
i hans uppländska samlingar ingå några runinskrifter, som rätteligen böra föras till Södermanland. Dessa äro följande (här upptagna i ordningsföljd efter F a 6):
[18.]
[19.]
[20.]
[21.]
[22.]
[23.]
[24.]
[25.]

(Lib. I n:r 37) I een wägg widh Södher Port i Stockholm [Sö 274]
( »
» 201) Botkyrkia kyrkegård [Sö 286]
( »
» 209) Vidh Eltomta i Grodinge [Sö 293]
( »
» 220) I Sorunda Kyrkiädör [Sö 215]
( »
» 221) Vidh Ighelsta quarn i Sorunda [Sö 307]
( »
» 224) Vidh Jurestadh [Sö 250]
( »
» 226) I Botekyrkia Kyrkedör [Sö 282].
Han var 14 Jan. 1602 i 8 st. sunder.
( » V » 146) I Slem Sochn widh stor wägen [Sö 306].

Lib. I är Bureus' egen anteckningsbok. Lib. V innehåller samlingar av Rhezelius. Vid n:r 209,
220, 221, 224 och 226 i Lib. I finnes hänvisning till ritning i »andre boken».
Flertalet av Bureus' teckningar till sörmländska inskrifter äro alltså förlorade. Bevarade
äro följande:
1.
2.
3.

Träsnitt i Monumentet, Sveo-Gothica Bunica hactenus exculpta (1624) av Sö 274 Stockholm, Södersluss (se s. 238) och Sö 286 Botkyrka kyrka (se s. 251).
Teckningar i F a 10:2 av Sö 23 Skälby, Mörkö sn (bl. 83), Sö 215 Sorunda kyrka (bl. 85),
Sö 250 Jursta, Ösmo sn (bl. 86).
Kopparstick i F f 6 av Sö 215 Sorunda kyrka.

I Bureus' anteckningsbok »Sumlen» ( F a 12) finnas ett par sörmländska inskrifter omnämnda:
en f. ö. okänd vid Sanda backe på Mörkön (se s. 367) och Botkyrka-monumentet, Sö 286 (»1
Botekyrkia är en steen medh rygg och runor»); i hans »Göthiskt och gammal-svenskt lexicon»
( F a 13) åberopas inskriften på Sö 224 Grödby, Sorunda sn (»i Sorunda eller Grodhinge och en
Saxe»), vars existens sålunda har varit för honom bekant.
Bureus' läsningar äro synnerligen noggranna och omsorgsfulla. Där de kunna kontrolleras,
visa de sig mycket pålitliga. Värdefulla äro framför allt hans anteckningar om inskrifter, som
sedermera ha förkommit: Sö 21, 23, 168, 215, 282, 293, 373 och den vid Tormesta (s. 16). En1
2

Däremot finnes här, längst ned på s. 217, en anteckning: »Vid kyrkian i Ludgu flere?»
Med undantag för Öland, dit Rhezelius företog en särskild resa.
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Sö 2 3 .

S k ä l b y , Mörkö sn.
Sö 2 5 0 . J u r s t a , Ö s m o sn.
Efter teckningar i Joh. Bureus' handskrift F a 10: 2.

d a s t genom Bureus äro kända två inskrifter på Mörkön (Sö 21 Hörningsholm och Tormesta),
Eldtomta-stenen (Sö 293) och en av stenarna vid Landshammar (Sö 373).
§ 83. På J o h a n Hadorphs initiativ företogs under Karl XI:s tid en betydelsefull inventering
av landets fornminnen. 1 Prästerna skulle, tillsammans med kyrkovärdarna och sexmännen, »flijtigt eftersökia, hwar i sine sochnar och prestegiäld, alle dhe Runestenar och Bergz-Runeskrifter,
som dher finnes, så wel uthi kyrkiorne som eliest uthi Byarne, Byeägorne och husen, ingen försummet eller undandold, ehuarest den ähr, på dhet Kongl. M:tt dher igenom kunde till sitt
archivum få itt wist inventarium på be:te Runestenar i Rijket, huilka sedan K. M:tt wille efter
handen (såsom förre Sweriges Konungar giort hafwa) till Rijksens heder låta afrijta och afsticka
sampt framdeles publicera låta». De s. k. » r a n s a k n i n g a r n a » , som genom biskoparnas förmedling efterhand inkommo till Kanslikollegium och överlämnades till Hadorph, hade till uppgift
att förbereda de antikvariska resor, som planerades i syfte att avbilda och beskriva fornminnena.
För Hadorph och hans medhjälpare fingo de den stora betydelsen, att de bättre kunde planlägga
en resa, då de på förhand visste, var de utan alltför stor tidsspillan skulle finna minnesmärkena.
Från flertalet av Södermanlands socknar inlämnades som svar på det kungliga brevet redogörelser, några kortfattade och tämligen intetsägande, men många utförliga och rika på uppgifter. Runinskrifterna spela bland fornminnena den största rollen, liksom överhuvud taget inom
1

Se härom H. Schuck, Kungl.

Vitterhets Historie och Antikvitets

Akademien

2 (1933), s. 343 f.
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Sö 215.

Sorunda kyrka.

Efter teckning i J o h . Bureus' handskrift F a 10: 2.

Sö 215.

Sorunda kyrka.

Efter kopparstick i J o h . Bureus' samling F f 6.

1600-talets fornforskning. Sammanlagt omtalas icke mindre än 135 runinskrifter. Några meddelare ha bifogat teckningar. 1 Av dessa äro de från Runtuna anmärkningsvärt goda och kunna
alltjämt ha betydelse för fastställandet av den rätta läsningen. 2
Ordnade i nummerföljd efter detta verk äro de i Ransakningarna omnämnda runinskrifterna följande:
Sö 2, 3, 7, 18, 19, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 68, 73, 74, 76, 82, 86, 91,
96, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 120, 124, 125, 126, 127, 134, 135,
136, 137, 138, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 153, 155, 158, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170,
171, 173, 174, 176, 180, 183, 184, 185, 187, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 217, 222, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 243, 244, 248, 250, 252, 256, 257, 258,
261, 263, 269, 270, 273(9), 286, 288, 294, 295, 296, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 314, 316(?),
317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 333, 338, 339, 340, 342, 345, 348, 349, 350. Därtill kommer
en del osäkra uppgifter om runinskrifter, som senare icke ha kunnat verifieras.
§ 84. För H a d o r p h stodo de antikvariska resorna som en av de angelägnaste uppgifterna.
Målet var, vad runstenarna angick, att insamla material för ett stort runverk, ett »Monumenta
Runica Sueo-Gothica». Arbetet på detta skulle under Hadorphs ledning utföras av studenter,
som ägnade sig åt antikviteterna, och ritare, anställda av Antikvitetskollegiet. Han ämnade,
1
2

Sådana finnas till de inskrifter, som i förteckningen h ä r ovan äro u t m ä r k t a med kursiva
De äro avhildade s. 402, 403.

XI. — 35481.

Södermanlands

runinskrifter.

siffror.
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skriver han till de la Gardie 1669, »i 8 dagar giöra dem föllie att sättia dem på wägen och
wijsa dhem, huru dhe ett och annat förståå och afrijta skola; sedan kan en antiquitatis studiosus giöra medh hwar sin Rijtare föllie». Fr. o. m. 1669 företogos årliga resor efter en bestämd
plan 1 , och vid Hadorphs död (1693) var den väldiga uppgiften så gott som avslutad. Vad som
återstod för hans efterföljare av arbetet i fältet var att supplera och att kollationera. Teckningarna hade renritats, och träsnidare hade skurit ut bilderna i trä. Allt låg färdigt för den
stora editionen. .
Södermanland berördes till en början endast i ringa grad av de antikvariska resorna. År
1680 anställdes emellertid studenten Johan Peringer i Antikvitetskollegiets tjänst. Såsom ritare
åtföljde han Hadorph på dennes resa i Uppland i maj 1684. Han visade sig därunder så lämpad
för sitt uppdrag, att Hadorph kort därpå skickade honom att på egen hand arbeta i Södermanland. Peringer var född i Strängnäs (1654), och hans första självständiga arbete gällde sålunda
hembygdens fornminnen. »Ensam med en dräng» reste han under aug. och sept. 1684 omkring
i Selebo, Daga, Åkers och Östra Rekarne härader. 2 Följande år fortsatte han i Daga, Hölebo,
Rönö och Villåttinge härader 3 , och 1686 genomgick han Jönåkers, Oppunda, Östra Rekarne och
Västra Rekarne härader. 4 Av landskapet återstod då endast tre härader i öster: Sotholms,
Svartlösa och Öknebo. D ä r utfördes arbetet samtidigt av studenten Petrus Helgonius. 5 Minst
är det material som insamlats från Svartlösa hd. Detta område har av någon anledning blivit
styvmoderligt behandlat vid de systematiska fältarbetena (se s. 263).
§ 85. Efter Hadorphs död (1693) uppdrogs åt Peringer — eller P e r i n g s k i ö l d , såsom han
efter sitt adlande s. å. hette — att fullfölja arbetet på det stora runverket. Enligt hans mening
borde runinskrifterna ej utges för sig utan ingå i en stort anlagd antikvarisk beskrivning över
Sverige, »Monumenta Sueo-Gothorum», som dessutom skulle omfatta kyrkor och kyrkliga monument, gravstenar, epitafier o. s. v. Av runstenarna skulle verket innehålla ej blott avbildningar,
utan även tolkning och utförlig kommentar. Som förarbete till detta jätteverk, varav endast två
1

Se om dessa, förutom Schuck a. a., även E. Vennberg, Johan Hadorphs resor (1917).
Enligt Peringers egen uppgift (i »Förteckning på Ritares, Kopparstickares och Formsnidares Arbete wid Kungl.
Antiquitets Archivum uthi framledne Secreterarens H. J. Hadorphii tijd förfärdigat och qwarlemnat», i Vitterhetsakademiens arkiv, sign. Ab 16) har han under denna resa »afritat 41 gambla Runemonumenter». Den bevarade handskriften, »Monumenta och Elogier effter wåra Förfäder uthi Hennes Maijtz Enkiedrottningens Lijfgedingh och Grijpsholms Lähn, nembl. Selbo- Daga- och Åkers härad med Östra Rekarnas några Sochnar. Anno Christiano MDCLXXXIIII
Mensib. Aug. et Sept. Besedde och Aftagne af Johann Peringer» (hs F l 5: 2 i Kungl. Bibi.), innehåller emellertid
teckningar av endast 39 sörmländska inskrifter.
3
Enligt »Förteckning etc.» hade Peringer under denna resa avritat 48 runstenar. Boken med dessa originalteckningar är tyvärr förkommen.
4
»Förteckning etc.» uppger, att Peringer under denna resa »afritat 37 Monunienter fordom med Runor uthhuggne»,
men hans anteckningsbok från resan (F 1 5: 5) upptager i själva verket 42 sörmländska inskrifter (därav 2, som redan
ingå i F l 5: 2). Under rubriken »Oafrijtade Runstenar i Sörmanl.» finnas å bl. 63 några anteckningar, som dels avse
inskrifterna Sö 21, 45, 109 (av denna finnes en teckning i Mon. Sud.), 128, 129, 275, dels icke kunna identifieras med
inskrifter som äro kända från andra källor: vid Djulefors (s. 379), vid Näs i Barbo sn (s. 371) och i Kjula kyrkas
dörr (s. 389). — Skissboken F l 5:3 (utan titelblad) innehåller, utom uppländska inskrifter, även några sörmländska:
Sö 175, 193, 282 och 310. De båda förstnämnda äro tecknade år 1694.
5
Helgonius' originalteckningar äro tyvärr förlorade. »Förteckning etc.» omtalar en kladd »på 33 blad och monumenter j Wester och Österhaninge samt Ösmo sochnar». Om en annan ritare säges: »Daniel Stahl, A^_ 1686 d. 23
Juni antagen, hafwer Renritat P. Helgonii kladd n° 6 af 33 Runestenar samt andra Monunienter som af formsnidaren
det åhret uthskores». De renritade teckningarna blcvo signerade med Hadorphs och Stahls initialer. Handskriften
F 1 8 innehåller 10 sådana teckningar signerade DSt (jämte 2 signerade P. H.). Av dessa bära 6 i Bautil initialerna
P. H. och ha alltså signerats om, innan de skuros i trä. I Bautil finnas 22 träsnitt av runstenar i Sotholms och
Öknebo härader signerade P. H., och 13 signerade DSt. På de flesta av dessa 13 har Peringskiöld i Monumenta Sudermanniæ ändrat signum till P. H.
2
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delar, omfattande Vaksala och Ulleråkers härader av Uppland, utkomrno i tryck, upplade Peringskiöld
en stor handskrift i 10 volymer, som ännu finnes bevarad [F h i Kun gl. Biblioteket). Den sjätte
volymen ( F h 6) är ägnad Södermanlands och Närkes fornminnen. Den innehåller, utom stora samling-ar för städernas, särskilt Strängnäs, historia, avbildningar och avskrifter av runstenar. Avbildningarna utgöras i regeln av de Hadorphska träsnitten, någon gång av teckningar som senare
hade inkommit till Antikvitetsarkivet. Bearbetningen är ojämn. Utförlig behandling finnes endast av ett fåtal runinskrifter, sådana som hade ett särskilt historiskt intresse. För Södermanlandsdelen av det planerade verket finnes jämväl ett provtryck bevarat med överskriften »Monumenta Territorii Wilattung». Det innehåller avbildning och behandling av Stäringe-stenen, Sö
320 (se s. 298 f.).1
I sitt arbete Vita Theodorici (1698) anför Peringskiöld en mängd runinskrifter, i allmänhet
dock utan någon kommentar. Avbildningar meddelar han av 12 sörmländska runstenar (Sö 14,
64, 65, 110, 163, 164, 165, 198, 224, 319, 333, 338).
Ar 1720 dog Peringskiöld, och det fanns sedan icke någon, som ville eller kunde fullfölja
hans »Monumenta». Däremot utgåvos äntligen träsnitten av samtliga runstenar av J. Göransson,
enligt ständernas uppdrag, i ett stort folioband med titeln Bautil (1750). Såväl papper som tryck
äro av dålig beskaffenhet, och avtrycken äro därför i fråga om tydlighet vida underlägsna dem i
Peringskiölds handskrift Monumenta och i Vita Theodorici. Även redigeringen är mycket bristfällig: många ortnamn ha blivit felaktigt återgivna och flera inskrifter inordnade på felaktig plats.
Emellertid ha genom Bautil resultaten av den karolinska tidens insamlingsarbete blivit tillgängliga, och detta bildverk är därför trots sina brister alltjämt av utomordentlig vikt för rimforskningen. Av sörmländska inskrifter innehåller Bautil 181. 2 Där saknas emellertid både
Ramsundsberget och Gökstenen, ehuru av båda dessa ristningar originalteckningar finnas i Peringskiölds skissbok F l 5: 2. Säkerligen sammanhänger detta förhållande därmed, att just dessa
båda ristningar finnas avbildade i Rudbecks Atlantica.
Rudbeck har sannolikt fått de färdiga
trästockarna till låns, och de ha sedan aldrig återkommit till Antikvitetsarkivet. 3
Av Bautils 181 inskrifter från Södermanland äro icke mindre än 128 tecknade av Peringskiöld, sålunda mer än 2A.4 Av de återstående 53 äro åtminstone 35 tecknade av Petrus Helgonins, alla i Sotholms och Öknebo härader. 5 11 äro ritade av P. Törnevall 6 , 2 av Chr. Ehren1

Om det karolinska runverkets öden se Göranssons inledning i Bautil och Schuck a. a. 3, s. 164 f., 4, s. 156 f.,
588 f., 5, s. 61 f.
2
N:r 663—831 (utom n:r 768 som hör till Närke; under n:r 780 äro emellertid två inskrifter upptagna, likaså
under n:r 829, och n:r 687 har av misstag givits åt två olika inskrifter); vidare följande n:r: 136 och 229 (under Uppland), 933 (under Västergötland), 1126 (under Uppland), 1139, 1141, 1143—1149. Av fyra inskrifter rinnas två olika
avhildningar, under olika nummer; sålunda avse n:r 720 och 728 samma inskrift (Sö 198), likaså n:r 721 och 733
(Sö 200), n:r 829 och 1144 (de hålla inskrifterna Sö 311 och 312).
3
Om man jämför Peringskiölds teckningar med bilderna i Atlantica (se nedan s. 308—309 och s. 388), är det
tydligt, att Rudbeck har låtit göra nya träsnitt och därvid tillåtit sig en mängd smärre förändringar, naturligtvis utan
att han någonsin har sett ristningarna i verkligheten. Botkyrka-monumentets båda sidor finnas avbildade i Atlantica
(se nedan s. 255), endast den ena är införd i Bautil (felaktigt uppförd under Husaby i Västergötland).
4
Signerad med J. P. äro i Bautil 111 träsnitt. Därtill komma 17, som sakna hans signum, men som med
säkerhet återgå på original av honom. Antingen återfinnas de nämligen i hans bevarade skissböcker, eller ock har
han på avtrycken i Monumenta Sudermanniœ med bläck tillfogat sitt signum. Två (n:r 751 och 757) ha egendomligt
nog Hadorphs signum på 2 ställen. — Härtill kommer ytterligare (utom Kamsundsberget och Gökstenen) en ristning
(Sö 282), varav Peringskiöld har en teckning i F 1 5: 3 (se s. 248) men som icke har kommit med i Bautil.
Om Sö
190, 290, 295 har han däremot endast anteckningar.
5
Signerade med P. H. äro i Bautil 22 träsnitt. Därtill komma 13, som blivit renritade av D. Stahl och försedda med hans signum DSt, vilket Peringskiöld på sina avtryck i Monumenta Sudermanniœ ändrat till P. H. På
original av Helgonius återgå möjligen ännu 4 osignerade träsnitt av ristningar från Öknebo härad (n:r 828, 829, 831,
1144; av dessa återge n:r 829 och 1144 samma inskrifter).
6
I Strängnäs (n:r 699, 700), Selebo hd (n:r 727, 728, 731—733; därav återge n:r 728 och 733 ristningar, som
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hoff1 och 1 av J. Leitz. 2 Peringskiöld är en omsorgsfull och noggrann tecknare; det är mycket
sällan man hos honom kan konstatera ett verkligt fel eller ett förbiseende. Hans teckningar ha
visserligen icke den konstnärlighet som Elias Brenners, men de äro tydliga och ändamålsenliga.
Som runläsare är han avgjort kritisk. H a n nöjer sig med att återge vad han verkligen har sett
och låter icke vid sitt återg-ivande av inskrifterna förleda sig av förmodanden om vad de kunna
ha innehållit. Både i fråga om teknisk skicklighet och objektiv pålitlighet är han överlägsen
Helgonius. 3
Mindre lycklig var Peringskiöld som t o l k a r e av runinskrifter. H a n lät därvid gärna förleda sig av sin rudbeckianska uppfattning. E t t typiskt exempel är hans tolkning av Ärja-stenen
(Sö 333).
§ 86. Genom 1600-talets antikvariska verksamhet ha sammanlagt något över 190 runristningar — hela inskrifter och fragment — blivit kända. Av dessa äro 63 numera förkomna eller
åtminstone oåtkomliga, sålunda ungefär tredjedelen.
§ 87. Mot 1600-talets stora insatser för våra fornminnens insamlande står 1700-talets passivitet i en skarpt framträdande motsats. Icke ens om sådana runinskrifter, som måste ha varit
kända ute i bygderna, ehuru de icke ha upptagits i Bautil (t. ex. Sö 45, 101, 128, 129, 282,
296, 327), komma några nya upplysningar. Vad som kan hämtas ur den topografiska litteraturen är för Södermanlands vidkommande högst obetydligt. De nya runstenar, som komma i dagen, äro mycket få. Av 109 Gredby gata och 178 Gripsholm (upptäckt 1730) finnas teckningar
redan i Monumentet Sudermanniœ, 57 Trinkesta och 70 Hedenlunda avbildas i L. Hallmans sockenbeskrivning, 72 Kesäter i en anonym reseskildring 1754, 121 Bönesta i J. Sundlers dissertation
om Nyköping (1739), och 316 Vadsbro omtalas i J. D. Falckmans dissertation om Dunkers sn
(1769).
Sedan den rudbeckianska riktningen uttömt sina krafter med Peringskiöld, P. Dijkman, E.
J. Biörner och J. Göransson, spela runstenarna en ringa roll även i den historiska litteraturen.
Ett enstaka undantag utgör inskriften på Aspö-berget (Sö 175), som omkring århundradets mitt
väcker en livlig diskussion i samband med den då mycket aktuella vattenminskningsteorien.
Södermanland beröres däremot ej alls av Olov Celsius' betydelsefulla granskningsarbete. En
mängd inskrifter, även sörmländska, anföras och tolkas i N. E. Brocmans Sagan om Ingwar
Widtfarne (1762); men han bygger uteslutande på litterära källor, icke på någon ny granskningav materialet.
§ 88. P å initiativ av professorn i historia i Uppsala E. M. F a n t utfördes år 1799 en ny
historisk ransakning i Södermanland, dock mera inriktad på gamla handlingar och medeltida
gravskrifter än på fornminnen i egentlig mening. I ett cirkulär av den 29 maj 1799 infordrade
domkapitlet i Strängnäs från prästerskapet historiska upplysningar rörande de olika socknarna.
De insända redogörelserna förvaras i Uppsala Universitetsbibliotek under signum S 113. I f r å g a
om runstenar är det viktigaste ett brev från prosten J. Ekström med avbildningar av 4 förut
okända runinskrifter i Ytterselö (Sö 195, 197,'202 och 203).
senare även tecknades av Peringskiöld), Åkerbo hd (n:r 1143) och Svartlösa hd (n:r 686, 762 och 827). Möjligen har
Törnevall tecknat även de båda osignerade n:r 685 och 033 från Svartlösa hd. Törnevall var anställd som tecknare
hos Hadorph 1671—78, och från denna tid härröra sålnnda de med hans initialer signerade teckningarna i Bautil.
1
I Strängnäs (n:r 702 och 703).
2
I Stockholm, Södersluss (n:r 136).
3
Denne är bl. a. upphovsman till den egendomliga läsningen asfara på 224 Grödby (se s. 199), som spelat en
viss roll i runtolkningen ända in till senaste tid.
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I början av 1800-talet ha ett par av Södermanlands märkligaste runristningar kommit i dagen:
de båda urnordiska 24 Berga och 32 Skåäng (av den senare tills vidare blott den yngre inskriften), 179 Gripsholm.
P å 1820-talet företog bibliotekarien i Uppsala J. H. Schröder resor genom Södermanland
för ett planerat verk om landskapets fornminnen. Hans anteckningar, som aldrig blevo tryckta,
förvaras i Uppsala Universitetsbibliotek under signum S 114 och S 115. De innehålla även upplysningar om runstenar, bl. a. om några förut okända: Sö 27, 38, 41, 42, 78, 160—162, 268.*
J. Gr. Liljegrens Runurkunder (1833) har i fråga om Södermanland föga nytt material utöver
Bautil.
Det sammanlagda antalet kända inskrifter i landskapet har ej stigit högre än till 204. 2
Utom Bautils 181 äro följande hämtade från äldre källor: fyra äro upptagna från Bureus (L 600,
815, 845, 887), två från Atlantica (L 966 och 984), två från Peringskiölds handskrifter (L 954
och 972), en från Sundler (L 888). Vad som därutöver hade kommit fram intill 1833 är summa
summarum 14 inskrifter: två från N. H. Sjöborgs Smnlingar för Nordens fornälskare (L 856 och
2056), tio från J. H. Schröders samlingar (L 825 892, 893, 894, 900, 938, 941, 942, 943, 1949),
de båda Gripsholm-stenarna (L 927 och 928). Runurkunder har haft, och har fortfarande, en stor
betydelse som en händig och praktisk uppslagsbok. Däremot är den i fråga om pålitlighet i
detaljer mycket ojämn. Vad Södermanlandsmaterialet angår, bero de många avvikelserna från
Bautil icke på nya läsningar av monumenten utan på bristande noggrannhet vid återgivandet
av den äldre källan.
§ 89. På 1830-talet började R i c h a r d D y b e c k sina resor i svenska landskap för att insamla
folkminnen av olika slag och avteckna fornlämningar. Bland dessa tilldrogo sig framför allt
runstenarna hans intresse. Svenska runurkunder (1855-—59) innehåller avbildning och beskrivning
av 101 runristningar 3 , därav icke mindre än 63 sörmländska. 4 De flesta av dessa voro dittills
okända, och endast fyra (n:r 21, 49, 53 b, 88) hade tidigare varit avbildade i Bautil (B 683, 718,
755, 825). Det var sålunda en betydande skörd som hade vunnits. Jämförelsevis få torde visserligen ha upptäckts av Dybeck själv; detta synes ha varit fallet med t. ex. 131 Lundby, 177
Kärnbo, 253 Vansta, möjligen också 294 Hallsveden. De flesta har han fått kännedom om genom meddelanden av personer ute i bygderna.
Utom de nya inskrifterna har Dybeck många upplysningar om de tidigare från Bautil och
Liljegren kända. Hans bok är därför en hel inventering av Södermanland. Den kompletteras
av hans handskrivna reseberättelser och sockenbeskrivningar (i Vitterhetsakademiens arkiv). En
efterskörd av nyfunna inskrifter publicerade Dybeck i sin tidskrift Runa, sista serien (1865—76).
H ä r avbildas 9 sörmländska runristningar och omtalas ytterligare 3. 5
Dybeck avstår i regeln från tolkning av inskrifterna. Han nöjer sig vanligen med att meddela dem i runskrift och i transskription, utan kommentarer. »Besinnande, att jag här vid lag
bara är och kan vara Runurkundernas utgifvare, äfvensom det städse klanderliga i att söka gå
större, verkliga förmågor i förväg, har jag beslutat låta tolkningen, den der oundvikligen skulle
påkallat djupare eller ytligare språkredogörelser, åtminstone till annan tid uteblifva.»
Däremot
1

Några blevo publicerade i tryck i Schröders och A. J. Cnattingius' dissertation Ad Runographiam
Scandinaviœ (1833).
2
L 796—994, 600, 1627, 1629, 1949, 2024—2026, 2056, sammanlagt 207 nummer. Därifrån avgå dock 3: L 802
och 803 anse samma runsten, likaså L 824 och 2025, L 2024 återger blott en uppgift från Ransakningarna, som icke
har kunnat verifieras.
3
Under n:r 53 äro två olika inskrifter upptagna.
4
En av dem (n:r 48 Stora Lundby, Lids sn) härrör dock från senare tid. I registret s. 47 är en inskrift uteglömd: n:r 85 Söderby, Österhaninge sn. — Utan avbildning omtalas dessutom några: Sö 283, 284, 301.
5
Sö 20, 58, 141, 159, 255, 281, 302, 304, 343; 337, 376, 383 (de tre sista utan avbildning). I en av Dybecks
reseberättelser (1864) omtalas Sö 172 första gången.
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äro hans redogörelser för monumentens topografiska miljö i regeln rikhaltiga 1 , och han har alltid
uppmärksamheten riktad på sambandet med andra fornminnen och med forntida vägar. Flera
av hans teckningar i Svenska runurkunder ge ävenledes stenarna med deras naturliga omgivning.
Romantiker som han var, överdriver han därvid gärna något forntidsstämningen i landskapet.
Någon gång kan den miljöskildring som han ger bli falsk; bilden av Ramsundsberget (n:r 63)
kan icke ha kommit till på själva platsen utan måste bero på dunkla erinringar från ett besök.
Icke lika stort intresse visar Dybeck för ristningarnas detaljer, både i Ornamentik och i
inskrifter. H a n klagar ofta över felaktigheter hos Bautil och Liljegren. Men huruvida han
själv har varit en säkrare runläsare är mycket tvivelaktigt. I varje fall torde han i fråga om
skarpsynt iakttagelseförmåga och erfarenhet stå tillbaka för Peringskiöld. 2 Hans redogörelser
och teckningar äro ofta ofullständiga vid behandlingen av svårare och mer kritiska punkter, där
det dock är möjligt att avvinna originalen mera. Icke heller återger han tillräckligt noggrant
originalens runtecken, då de avvika från de normala formerna.
§ 90. Mer än någon annan har Dybeck varit verksam för att väcka intresset för fornminnena i vida kretsar. Men han var icke ensam. Samtidigt verkade bröderna Carl och Per Arvid
Säve, av vilka den förre även har publicerat några sörmländska runinskrifter (1852), med en utförlig språklig och historisk kommentar.
Knappast något landskap äger en så rik antikvarisk-topografisk litteratur från senare delen
av 1800-talet som Södermanland. Olof Hermelin har beskrivit fornminnena i Selebo, Åkers,
Östra och Västra Rekarne, Öknebo och Svartlösa härader, Gustaf Upmark d. ä. i Sotholms, Karl
Schmidt i Rönö och Herman Hof berg i 'Oppunda härad. Alla dessa bygdebeskrivningar förvaras
i handskrift i Vitterhetsakademiens arkiv. De innehålla många upplysningar av vikt även angående runristningarna. Värdefulla äro i synnerhet Upmarks och Hermelins teckningar.
Det ökade intresset för fornminnena har bl. a. yttrat sig däri, att alltifrån Dy becks tid ett
stort antal nya runinskrifter ha uppdagats eller tillvaratagits. Karakteristiskt är i detta avseende,
att antalet kända runinskrifter i Södermanland nu är inemot dubbelt så stort som för hundra
år sedan, enligt Liljegrens förteckningar av dem i hans Runurkunder.
Nvfynden äro ungefär
jämnt fördelade: under tiden 1833—1870 omkring 75, under tiden 1870—1900 omkring 50 och
under tiden 1900—1936 omkring 50. Därjämte har, särskilt under de senaste åren, flera försvunna inskrifter, helt eller delvis, åter kommit till rätta (t. ex. 52, 204, 214).
Den kraftiga tillväxten av kända runminnesmärken i Södermanland beror icke endast på
det ökade intresset för fornminnen och hembygdskultur. Den sammanhänger också påtagligt
med jordbrukets kraftiga utveckling under det senaste århundradet. Många runstenar, som under
århundraden ha varit dolda i jorden, ha kommit i dagen i samband med uppodling av förut
obrukad mark och vid djupplöjning av gammal åker (t. ex. Sö 9, 26, 50, 54, 55, 58, 90, 113,
130, 141, 154, 189, 242, 268, 272, 347), eller ock vid torrläggning av sumpmark och vid rensning av vattendrag och diken (t. ex. Sö 20, 33, 229, 230, 254). Icke få äro de som ha upptäckts vid kyrkoreparationer (t. ex. Sö 75, 84, 97, 99, 205—208, 314). Rena tillfälligheter ha
ibland lett till värdefulla fynd (t. ex. Sö 204, 367, 377). Men sådana ha även framkommit vid
systematisk efterforskning (t. ex. Sö 131, 166, 335, 359, 362, 363, 374).

1

Tyvärr icke alltid. Lokaluppgifterna för de av Dybeck nyfunna runstenarna vid Hallsveden (Sö 294) och vid
Vansta (Sö 253) äro så obestämda, att dessa icke kunnat återfinnas i senare tid, trots ihärdigt sökande.
2
Hans Hildebrands omdöme: »Der olikhet finnes mellan Bautils och Dybecks teckningar af samma sten, kan
man nästan taga för gifvet, att den äldre teckningen, tillkommen under ett tidehvarf, som icke egde vår tids kritiska
lynne, ändock är den bättre» (VHAAkad.s
Månadsblad 1884, s. 32) åsyftar visserligen närmast Dybecks uppländska
samlingar i Sverikes runurkunder, men det gäller även vid en granskning av det sörmländska materialet i Bautil och
i Dybecks Svenska
runurkunder.
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I början av 1880-talet framlade riksantikvarien Hans Hildebrand planen till ett nytt runverk, utgivet av Vitterhetsakademien och upptag-ande i bild och text alla kända svenska runinskrifter, såväl de alltjämt bevarade som de endast i äldre publikationer omtalade. »Hvar runinskrift bör återgifvas i bild på ett sätt, som tillfredsställer nutidens kritiska fordring-ar . . .
Det slutliga verket måste äfven i afseende på texten blifva fullgodt, efter vår tids kraf» (Månadsbladet 1884, s. 33). Genom den Bergerska fonden, som överlämnades år 1883, fick Akademien ekonomiska möjligheter att igångsätta det vittutseende företaget. Akademien beviljade
ett mindre anslag för 1883 och anslog fr. o. m. 1884 för en tid av 5 år en del av den Bergerska fondens avkastning för runverket. »Det är meningen, att en del af årsanslaget skall
användas till uppsökande och kopierande, medelst teckning, afklappning eller fotografering, af
runstenar, att en annan del skall användas för utarbetande af planscherna.» 1
» År 1882 hade fil. lic. Sten Boije af Gennäs på egen hand utfört undersökningar av runinskrifter i Södermanland. H a n hade detta år vid Uppsala universitet erhållit ett Sederholms
inrikes resestipendium »för granskande och aftecknande af runinskrifter i ett eller flere af mellersta Sveriges landskap». Boije var sörmlänning (född i det runstensrika Ytterselö 1852), och
det var därför r ä t t naturligt, att han närmast förlade arbetsfältet till hembygden. Under juli
och augusti 1882 genomgick han Hölebo och större delen av Rönö härader; han granskade därvid 40 runstenar. Han åtföljdes på resan av en ung landsman, fil. stud. Carl Bernhard Salin,
vilken tjänstgjorde såsom tecknare. För resultaten av arbetet redogjorde Boije i en uppsats om
»Runforskningar i Södermanland sommaren 1882», i Svenska Fornminnesföreningens
tidskrift,
bd 5 (1882—84). Bland annat lämnas där den första beskrivningen av den av Boije upptäckta,
märkliga Grinda-stenen (Sö 166).
Boije hade sålunda dokumenterat sig som en noggrann och framgångsrik runforskare, och
det var därför rätt naturligt, att Hildebrand, som just sökte medhjälpare, skulle ta fasta på
denna möjlighet att få Södermanlands runstenar undersökta. Under åren 1883—85 ägnade
Boije några veckor varje sommar åt arbetet. Han genomgick ungefär halva landskapet österifrån, nämligen följande härader: Sotholms, Svartlösa, Daga, Hölebo, Bönö och Jönåkers. 2 Under sin första resa hade han icke varit utrustad med kamera, men han övergick sedermera till
1

I en promemoria angående användningen av Bergerska fondens räntor framhåller Hildebrand ett nytt runverk
som en av de angelägnaste uppgifterna:
» . . . Under en lång följd år lemnades ett anslag till uppsökande och aftecknande af runstenar samt till teckningarnas utgifvande. Anslaget uppbars af Kikard Dybeck, som påbörjade ett stort runverk men hann lyckligtvis
icke fullborda mer än en mindre del deraf. Utan tvifvel hafva hans undersökningar i denna riktning bidragit till
att rikta uppmärksamheten på runstenarna och därmed till deras bevarande, men af de teckningar han utgifvit äro
de allra flesta erkändt odugliga. Emellertid äro våra runstenar af så stort intresse, att de borde noggrant aftecknas
och publiceras. Så sker f. n. med de danska runstenarna, och det synes mig vara rent af en hederssak för den svenska
forskningen att ersätta Dybecks arbete med ett annat, som är mönstergillt. Så mycket mera anser jag detta böra
framhållas i detta samanhang, som det just nu finnes en man, som efter nyligen afslutade akademiska studier synes
ega förutsättningarna för att i detta afseende utföra ett fullgodt arbete.» (Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens protokoll 2 7n 1882 § 315).
Akademien tillsatte en kommitté bestående av hrr Bowallius, Carlson, Hildebrand, Styffe och Wærn, och dennas
förslag till användning av den Bergerska fondens räntemedel godkändes av Akademien den 2 % 1883. Förslaget, som
delade medlen lika mellan historiska och antikvariska ändamål, upptog som första punkt för antikvariska ändamål
anslag å 1,500 kr. »för utgifvande af ett verk öfver de svenska runskrifterna, till uppsökande och aftecknande af
Sveriges runstenar samt till det insamlade materialets bearbetande». Den uppgjorda budgeten skulle gälla under
åren 1884—88 (Månadsbladet 1883, s. 1 f.).
Årsanslaget för runverket fördelades sedan av Antikvariska nämnden för år 1884 på följande sätt: •
1. Till lektor S. Boije för fortsatta runforskningar i Södermanland
kr. 500
2. Till densamma, för ordnande af anteckningar i Akademiens arkiv rörande runskrifter . » 500
3. Till utförande af planscher öfver runstenar
» 500
2
Månadsbladet 1885, s. 27, 1886, s. 3G f.
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fotografering i stället för teckning. Varje inskrift avklappades och fotograferades, varjämte
noggranna anteckningar gjordes och resultatet på platsen kollationerades med alla föregående
beskrivningar och teckningar. Boije förberedde omsorgsfullt varje resa, han gick alltid synnerligen metodiskt tillväga, och han var, av det efterlämnade materialet att döma, en förträfflig
runolog, vad det grundläggande fältarbetet beträffar.
En tillfällighet hade sålunda gjort, att förarbetena för det planerade run verket började i
Södermanland. Hildebrand hoppades, att även utgivandet skulle kunna börja med detta landskap. Boije förberedde texten genom att excerpera, vad som i äldre litteratur och handskrifter
fanns angående sörmländska runstenar. Med avseende på bilderna hade Hildebrand bestämt sig
för etsning som det mest ändamålsenliga reproduktionssättet; det gjorde framställningen, framhåller han, icke blott korrekt utan även behaglig för ögat, primärmaterialet behövde endast gå
genom två händer, tecknarens och tryckarens, och slutligen var etsning avsevärt billigare än
träsnitt. Någon användbar metod att på mekanisk väg direkt reproducera fotografier var ju
ännu icke utarbetad. P å grundval av Boijes material (teckningar, fotografier, avklappningar och
anteckningar) började konstnären Eobert Haglund utföra etsningar av sörmländska runstenar.
E t t provtryck, föreställande Nybble-stenen (Sö 8), är publicerat i Månadsbladet 1884, s. 32, ett
annat återges i detta arbete pl. 198. Sammanlagt torde omkring ett dussin sådana etsningar
ha blivit framställda. Den 19 januari 1886 beslöt Akademien, att »första häftet af det tillämnade runstensverket skulle utgifvas i år, upptagande början af de södermanländska runstenarna,
samt att verkets titel skulle blifva Sveriges
runinskrifter».
Detta beslut kom emellertid aldrig till utförande. Boije ansåg sig behöva ytterligare förberedelser. Förmodligen har han menat, att man först borde avsluta fältarbetena i hela landskapet, innan man skred till utgivningen. Vidare ogillade han, enligt vad han i ett samtal för
några år sedan meddelat mig, den valda reproduktionsmetoden och var missnöjd med Haglunds
planscher.
Hildebrand hade å sin sida väntat snabbare resultat och ville få utgivningen i gång så
snart som möjligt. H a n klagar över att arbetet ej kunnat fortgå »med den skyndsamhet, som
från början var afsedd, då än lektor Boije, än artisten Haglund varit af andra göromål hindrade».
Troligen hade Hildebrand ej gjort fullt klart för sig, hur krävande och tidsödande fältarbetet
i själva verket var. H a n önskade, att avklappningar skulle tagas av alla inskrifter, fastän Boije
— liksom senare Brate — framhöll, att detta i många fall kunde vara onödigt, om man erhållit goda fotografier. 1 Boije, som under dessa år tjänstgjorde som lärare vid Norra Latinläroverket, kunde endast ägna sina ferier åt runverket, och hans arbete försinkades i hög grad
därav, att han under sina resor även måste ombesörja lagning och resning av de många skadade
eller kullfallna runstenarna.
Troligen har beslutet i januari 1886 varit ett försök att sätta fart på Boijes arbete, men
det fick en rakt motsatt verkan. Då han fann, att han icke hade gehör för sina synpunkter
och då samarbetet med etsaren blev allt mindre tillfredsställande, drog sig Boije allt mera tillbaka från runverket. 2 Resan 1885 blev hans sista; sommaren 1886 begagnade han sig icke av
1

Senare modererade Hildebrand i någon mån sina fordringar. Till Brate skriver han den 28/o 1888 som svar på
dennes begäran att få inskränka något på avklappningarna: »Afklappningen är ju icke något i och för sig nödvändigt.
Är runskriften sådan, att afklappning ej behöfves för att åstadkomma en blifvande teckning, då är det visserligen
förspillning af tid och pengar att åstadkomma en afklappning. En sådan är däremot nödig i alla de fall, då M icke
känner Er kunna lemna stenen med visshet att hafva allt klart och att kunna, ifall någon kritiker kommer med påståendet «här är orätt läst», med fullt lugn svara: »det är rätt läst». Nyttan af afklappningen är den: att möjliggöra ett beqvämt transporterande av originalet till framtida forskning och häfvande af möjligen sig uppenbarande
dubier. Afklappningen talar icke bättre än stenen, men i det närmaste lika bra som stenen och kan derför, när öfvertygelse ej vanns inför originalet, möjliggöra en sådan. Alltså afklappning, när sådan icke obestridligen är öfverflödig».
2
Muntliga uppgifter av Boije till E. W.
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det beviljade anslaget. Följande år anmälde han sig- icke för erhållande av något reseanslag. 1
Några år senare (1890) skriver Hildebrand i sin årsberättelse: »Som han [Boije] plötsligt afbrutit sitt arbete, måste med utgifvandet af de söderinanländska runstenarna anstå, till dess en
annan lämplig person vunnits för arbetets fortsättande.»
Alla sina anteckningar överlämnade Boije sedermera till Brate, och de tillhöra nu Vitterhetsakademiens arkiv. Däremot finnas, så vitt känt är, endast enstaka fotografier i behåll. Såväl plåtar som kopior skola till största delen ha förstörts vid en vindsbrand i det hus, där
Boije bodde. 2
Sommaren 1887 vände sig Hildebrand till docenten vid Uppsala universitet Erik Brate med
förslag, att han skulle inträda som medarbetare i runverket. I Boijes ställe skulle han få uppbära ett anslag av Akademien för undersökningsresor. 3 Brate, som i Månadsbladet 1886 publicerat sina Runologiska spörsmål och påbörjat tryckningen av sin stora avhandling om Hunverscr
(i Antikvarisk
tidskrift,
bd 10), var vid denna tid, vid sidan av L. F. Läffler, den lärdaste och
mest produktive runforskaren i vårt land. H a n hade emellertid dittills uteslutande sysslat med
litterärt material. Till det praktiska arbetet i runverket kom han sålunda med andra, men icke
mindre värdefulla, förutsättningar än Boije. Därjämte var han den personifierade plikttroheten,
med en flit och uthållighet i arbetet, som väcker den största beundran. Det förefaller, som om
Boije och Brate skulle ha kunnat på det förträffligaste sätt komplettera varandra, och man
måste endast beklaga, att ett samarbete dem emellan aldrig kom till stånd.
Sedan Brate hösten 1887 hade blivit lektor vid läroverket å Södermalm och sålunda kände
sin framtid tryggad, åtog han sig att ägna all sin lediga tid åt runverket och att driva arbetet
framåt, så mycket som skötandet av hans tjänst kunde medgiva. Det var ett löfte, som han
redligen höll. Fr. o. m. denna tid blev han runverkets främsta, tidvis också dess enda arbetskraft, så länge han levde.
Enligt Hildebrands förslag skulle Brate börja med Östergötland och därefter fortsätta med
Småland. Då docenten Sven Söderberg samtidigt bearbetade Ölands inskrifter, skulle man på
detta sätt få ett större sammanhängande område genomgånget. Under åren 1888, 1891, 1893
och 1894 arbetade Brate i Östergötland. Sedan detta landskap var genomgånget, begärde han
»att få vidtaga, där Boije slöt, med Södermanlands runstenar». Då Hildebrand gick med på
detta, togs sålunda arbetet med Södermanlands inskrifter upp på nytt, efter 10 års vila. Ar
1895 granskade Brate inskrifterna på Selaön och i Strängnäs, 1896 i återstoden av Selebo samt
i Åkers och Öknebo härader, 1897 i Rekarne, 1898 i Oppunda och Villåttinge härader, 1899 i
Daga, Rönö och Jönåkers härader, 1900 i Svartlösa och Sotholms härader, 1901 i Hölebo härad. Ar 1903 gjorde han en resa för komplettering av materialet. Även senare har han företagit kortare resor, särskilt med anledning av nyfynd, sista gången år 1923. Över varje undersökning förde Brate noggranna anteckningar, och för varje års resa inlämnade han en kortfattad reseberättelse till Vitterhetsakademien. De renskrivna undersökningsprotokollen och reseberättelserna förvaras i Akademiens arkiv. 4 De förra redogöra för gjorda iakttagelser, huvud1

Brev från Hildebrand till lîrate s 8 1888. E n l i g t Akademiens p r o t o k o l l för 1887 beviljades d e t t a år e n d a s t
följande anslag för r u n v e r k e t : till doe. S. Söderberg för resor p å Öland 400: —, för runstensplanscher 5 0 0 : — .
" Boije k u n d e ej u p p g e å r t a l e t för denna bändeise, men »det var m y c k e t länge sedan». H a n förmodade, a t t
d e t t a v a r i t anledningen till a t t fotografierna ej finnas med b l a n d de till Brate överlämnade p a p p e r e n . — Boije var
född 1852, blev s t u d e n t 1871, fil. kand. 1874, fil. lic. 1881, vik. a d j u n k t vid Latinläroverket å N o r r m a l m 1882—83,
e. o. lektor 1884—92, a d j u n k t vid s a m m a läroverk 1892—1905. Kektor vid K a t a r i n a realskola 1 9 0 5 - - 1 8 . Död 1936.
3
Brev från H i l d e b r a n d till Brate '"'/s 1887; Brates svar lfl/s 1887 (Vitterhetsakademiens a r k i v .
4
Däremot finnas icke Brates p r i m ä r a n t e c k n i n g a r i arkivet och torde icke, så vitt jag vet, vara bevarade.
XII—35481.
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sakligen rörande inskriftens läsning- och runornas utseende. Däremot innehålla de sällan någon
tolkning eller någon språklig kommentar. Ur reseberättelserna må här anföras ett par utdrag,
till belysning av Brates arbetssätt:
»Sättet för min undersökning af inskriften på runstenar har varit följande. Stenen rengjordes först från laf och mossa, därest icke inskriften dessförinnan var fullt tydlig. Därpå
granskades de särskilda runorna och stenens öfriga ristningar med omsorg, och noggrant protokoll fördes öfver denna granskning. Särskilt anser jag mig böra nämna den fördel jag haft af
att företaga granskningen med ett skynke öfver hufvudet; med skynket kunde jag moderera
belysningen efter behag och betrakta ristningen i olika dagrar, hvarigenom ristningar blefvo
mig tydliga, som vid full dager varit mig- omöjliga att fastställa. Efter eller samtidigt med denna
granskning uppmålades ristningen med kimrök och fotograferades därpå å plåtar af storleken
13X18 cm. Fotograferingen skedde i Vio skala, där ej stenens storlek eller lokala förhållanden
hindrade. Afklappningen med norskt runeaftryckspapper har jag tagit af alla inskrifter, som
icke voro fullt tydliga. För min egen fortkomst och transporten af mina effekter hade jag legt
häst och åkdon. Medhjälpare åtföljde mig under den första tiden af mina resor, men jag fann
mig sedermera kunna hjälpa mig så temligen förutan sådan. (1888)
»Vid färden till runstenarne begagnade jag denna sommar bicykel. Detta fortskaffningsmedel har i förevarande af seende den fördelen, att man ej är beroende af svårigheten att få
hyra häst och åkdon, hvilken ofta visat sig vara stor nog, dess bruk befriar från tillsynen af
hästen, giver en hälsosam kroppsrörelse och bör äfven på längden ställa sig billigare. Olägenheterna, som härröra af att man icke kan medföra hela packningen från runsten till runsten,
minskas genom ändamålsenlig utrustning och skola blifva så godt som fullständigt af hjälpta
efter den erfarenhet jag vunnit denna sommar. Den tyngre packningen lämnades vid närmaste
järnvägs- eller ångbåtsstation och färder till runstenarne företogos därifrån med bicykel. Därvid medförde jag frampå min kamera och dess stativ och i velociped väskan, livad jag för öfrigt
behöfde för inskrifternas undersökning: rotborste och såpa, kimrök och pänsel, afklappningspapper samt äldre teckningar och uppgifter om inskrifterna.» (1896)
Undersökningen af ristningen företogs nu som förut med skynke öfver hufvudet; någon
afklappning har ej denna sommar förekommit. Vid uppmålningen af ristningen har jag denna
sommar icke som förut användt kimrök utan slammad krita, hvilken låter ristningen framträda
tydligare på af bildningen, något som i synnerhet visat sig fördelaktigt, då en inskrift måste
fotograferas vid mindre tillfredsställande belysning eller själfva stenens beskaffenhet skulle gjort
en svart teckning mindre framträdande.» (1898)
Efter Sven Söderbergs död (1901) fick Brate närmast i uppdrag att avsluta utgivningen av
Olands runinskrifter.
Det skedde år 1906. Därefter kom turen till Östergötlands
runinskrifter,
som utgåvos 1911—18. Först därefter kunde Brate gripa sig an med Södermanland. 1916
skrev han texten till Daga hd samt Östra och Västra Rekarne härader, 1917 till Jonåkers och
Rönö härader. Men först i början av år 1924 förelåg första häftet av Södermanlands runinskrifter färdigtryckt, innehållande text och bilder till 174 inskrifter.
Avbildningarna i de båda första delarna av runverket hade varit etsningar i enlighet med
Hildebrands första plan. Nu beslöt man, olyckligt nog, att övergå till ett modärnare reproduktionssätt, direkt återgivande de insamlade fotografierna.
Brates fotografier äro till övervägande del tagna under åren 1895—1901, på en tid, då varken han själv eller hans uppdragsgivare Hildebrand hade någon tanke på att de skulle direkt
reproduceras. Brate hade aldrig lärt sig den fotografiska tekniken ordentligt, och han blev
aldrig någon god fotograf. Men som underlag för teckningar, kompletterade med hans detaljrika beskrivningar, voro hans fotografier fullt acceptabla. Så hade fotografierna från Ostergöt-
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land använts. Felet var, att han icke insåg-, då nian nu beslöt att övergå till fotografisk reproduktion, att flertalet av hans bilder icke voro användbara för detta ändamål.
Följden blev, att de redan färdigtryckta planscherna icke kunde godkännas av Riksantikvarien. Första häftet utgavs sålunda med endast text och de efter JBautil återgivna bilderna
å pl. 1—14; därjämte utlovades, att de övriga planscherna efter nödig omarbetning skulle utgivas i ett särskilt planschhäfte. 1
Brate fick aldrig tillfälle att taga del i denna omarbetning. Da texthäftet utsändes, var
han icke längre i livet. Efter ett par veckors sjukdom hade han avlidit den 1 april 1924."
Några veckor senare fick jag av Riksantikvarien en förfrågan, om jag ville åtaga mig den
nya avbildning av de sörmländska inskrifterna, som visat sig nödvändig. Båda utgingo vi från
att Brate före sin död hade hunnit avsluta texten för hela landskapet. Genom läsning av första
häftet, där hänvisningar funnos både till flera inskrifter, som icke voro beskrivna där, och till
olika paragrafer i inledningen, hade jag fått den bestämda uppfattningen, att så måste vara
fallet. Bland Brates efterlämnade papper, som hösten 1924 överlämnades till Vitterhetsakademien, fanns emellertid intet sådant manuskript, och ej heller har det kunnat uppspåras på annat
håll. Möjligt är, att Brate endast har haft en plan for fortsättningen och för inledningen, men
även denna har icke kunnat återfinnas. Då jag år 1928 tog upp arbetet, koin därför uppdraget
att gälla fortsättning och avslutning av Södermanlands
runinskrifter.
Under åren 192K—30 företog jag tillsammans med artisten Harald FaitlrEll den nya genomgången av det sörmländska materialet. Varje år ägnade vi ungefär en månad åt fältarbetena. Alla inskrifter undersöktes på nytt, under jämförelse med äldre avbildningar, framför
allt Brates, och fotograferades. Även senare ha vi gjort kortare resor för komplettering. Bilderna å pl. 199—217 härröra sålunda från aren 1934—36. Texten s. 137—427 är väsentligen
författad år 1934, inledningen till större delen under förra hälften av år 1936. Tryckningen
påbörjades våren 1935 men har huvudsakligen utförts under senare delen av 1936.
Det har tyvärr icke kunnat undvikas, att arbetet bär prägeln av att ha kommit till under
loppet av en lång tid. Mellan de båda författarna har något samarbete icke ägt rum; den
yngre har t r ä t t till, sedan pennan redan hade fallit ur den äldres hand. Boijes anteckningar
och Brates undersökningsprotokoll ha varit mig till stor hjälp under förberedelserna, men de ha vid
textens utarbetande huvudsakligen fatt tjänstgöra som kontroll, att ingenting rörande läsningen
har blivit förbisett eller försummat. Senare gjorda iakttagelser angående de i första häftet ingående inskrifterna ha blivit samlade i ett »Tillägg» (s. 365—410).
Vad bilderna angår, äro både undersökaren och fotografen medvetna om att de först efterhand ha förvärvat en erfarenhet, som de helst skulle velat vara i besittning av redan vid arbetets början. Ett par punkter böra i detta avseende särskilt framhållas: en fullständig rengöring av ristningsytan från varje spår av vegetation anse vi numera vara ett ofrånkomligt
villkor för att få goda bilder. Tidigare nöjde vi oss stundom med en mekanisk rengöring, som
var fullt tillräcklig för en i alla detaljer säker läsning. 1 regel ha vi av varje ristning tagit en
»objektiv» bild, utan uppmålning med färg, och vi ha därvid under senare år även sökt tillgodogöra oss de metoder, som för det nya danska runverket ha praktiserats av Cand. mag.
1

Förvaltningsutskottets protokoll 7 3 1924 $ 61 : »Beslöts uppdraga åt Riksantikvarien att undersöka föreliggande
möjligheter att tor rimlig kostnad åstadkomma omtryck av vissa i det färdigtryckta första häftet av arhetet Södermanlands runinskrifter
intagna planscher». nl» 1924 § 72: »I anledning av att vissa i det nyligen tryckta, men ännu
icke utgivna första häftet av Södermanlands runinskrifter
ingående illustrationer visat sig mindre tillfredsställande
beslöts, att arbetets första häfte skulle utgivas med allenast text och de ur Baut il hämtade planscherna.»
- Om Erik Brate och hans vetenskapliga verksamhet se Förmännen 1924, s. 58 f. 'E. 01son\ Arkiv för nordisk
Jilologi 40 '1924), s. 3:37 f. M. Oisen), Svenskt biografiskt lexikon (E. Hellquist).
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Erik Moltke. Icke alltid ha vi emellertid funnit det lämpligt att här återge dessa bilder. De
flesta svenska runstenar och runristade berghällar ha en sådan struktur och äro så illa medfarna,
att det icke torde vara möjligt med någon teknik att åstadkomma fotografier, som i reproduktion
ge tillräcklig ledning för läsningen. Vid ristningarnas ifyllande ha vi övergått till att uteslutande använda mörk färg. Sedan år 1930 torde knappast någon inskrift ha blivit uppmålad
med krita.
Icke minst har den reproduktionsanstalt, åt vilken arbetet med planscherna har varit anförtrott, år för år åstadkommit ett bättre resultat. Man kan tydligt konstatera en utveckling,
om man jämför pl. 15—82 (1932), pl. 83—198 (1933), Kronobergs läns runinskrifter (1935) och
pl. 199—217 (1936).
Slutligen må här nämnas, att Riksantikvarien under de allra senaste åren, särskilt tack vare
Gustaf Adolfsfonden, fått möjlighet att i vida större utsträckning än tidigare ingripa till runstenarnas konservering och vård. Det ena landskapet efter det andra genomgås systematiskt:
kullfallna stenar resas och trasiga lagas, sönderbrända eller på annat sätt skadade ristningsytor
konserveras, i broar, källarmurar eller kyrkväggar dolda stenar framtagas, mindre fragment föras
i säkerhet. Det är uppenbart, att dessa åtgärder i högsta grad komma att underlätta och påskynda arbetet för Akademiens runverk. Att även Södermanland har varit föremål för den centrala fornvårdsmyndighetens aktiva intresse, framgår av planscherna i detta verk: man jämföre
bilderna av Oja- och Lifsinge-stenarna å pl. 16 (1928) och pl. 199 (1935), av Bjudby-stenen å pl.
33 (1928) och pl. 204 (1935), av stenen vid Hagstugan å pl. 59, 60 (1928) och pl. 209 (1936).
Den vackra Arby-stenen å pl. 215 satt ända till år 1934 oåtkomlig i en spismur; stenen i tornmuren av Tystberga kyrka kunde år 1928 endast avbildas efter avtryck (pl. 80), men har nu
(193(5) blivit framtagen och tillgänglig (pl. 172).
Vid avslutningen av detta mångåriga arbete dröjer min tanke med vemod vid minnet av de
båda män, här förut nämnda, som förberett och påbörjat detsamma men som det icke blev förunnat att se det färdigt. Det må också tillåtas mig att här uttala ett hjärtligt tack till alla
dem, som på olika sätt ha främjat och underlättat utförandet. Främst riktar sig detta tack till
Riksantikvarien D:r Sigurd Curman, som ingalunda har nöjt sig med att en g'ång utdela ett
uppdrag utan sedan oavlåtligt har följt arbetet med ett levande och verksamt intresse. Hos
Historiska museets tjänstemän har jag alltid mött den största hjälpsamhet. J a g vill särskilt
nämna antikvarien B. Berthelson, som har varit mig behjälplig vid tryckningen, och antikvarien
K.-A. Gustawsson, som sakkunnigt har biträtt vid kartans utförande. I största tacksamhetsskuld
står jag till min utmärkte medhjälpare och färdekamrat från många, ofta besvärliga undersökningsresor i de sörmländska bygderna, artisten Harald Faith-Ell. H a n har även utfört teckningarna av ornamentala detaljer och runformer i denna inledning. Fil. lic. I. Schnell har tillhandahållit mig många värdefulla upplysningar, som finnas citerade på olika ställen i denna bok.
Min vän lektor Hugo Jungner tackar jag till sist för att han har tagit del av inledningen i
manuskript och därunder givit mig tillfälle till lärorika samtal om de ämnen, som där avhandlas.
Stockholm i december 1936.

Elias Wessen

