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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för en vikingatida runristares 

produktion och stil. Studien behandlar 18 runstenar som på olika grunder tillskrivits runristaren 

Arbjörn. Materialet undersöks metodiskt med hjälp av attribueringsteori. Genomgången 

resulterar i att ristarens stil kan beskrivas utifrån språkliga och ornamentala drag. Ett försök att 

datera produktionen förlägger Arbjörns verksamhet till mitten av 1000-talet och framåt, 

eventuellt senare än vad tidigare antagits. Vidare kan samtliga behandlade runstenar förutom 

en visas sammanhängande som attribuerade till ristaren. En ny runsten attribueras till Arbjörn. 

 

Nyckelord: runologi, runristare, språkhistoria. 
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1. Inledning 

Att grundligare studera enskilda ristare och sammanställa deras produktion är ett ständigt 

fortgående arbete som kräver fortsatt utveckling, dels för att räta ut de frågetecken som trots 

allt kvarstår och diskutera de många hypoteser som inte bekräftats, dels också för att 

forskningsfältet förändras och nya frågor ställs. Det svenska runmaterialet består av över 2000 

ristade stenar. På några av dem har skaparen bakom stenen gett sig till känna med ett namn: en 

signatur på sitt konstverk. De allra flesta av de ristare vi på så vis känner till har studerats enskilt 

och deras produktion kartlagts i grundliga undersökningar. En av de få ristare som ännu saknar 

ett eget specialstudium är Arbjörn, vars namn uppträder i signaturer på tre uppländska 

runstenar. Med min uppsats önskar jag bidra till forskningsfältet genom en analys av ristaren 

Arbjörns runstensproduktion, en produktion som troligen är större än de tre signerade 

inskrifterna. Flera runstenar har nämligen under årens lopp upptäckts visa likheter med 

Arbjörns signerade verk vilka utgör grunden för det uppsatsarbete som här föreligger. 

1.1 Syfte 

Denna studie om runristaren Arbjörn syftar till att beskriva dennas produktion och stil. Det 

handlar således om att granska och analysera de runstenar som redan kopplats till Arbjörn och 

vidare beskriva ristaren utifrån utmärkande språkliga och stilistiska drag i dessa ristningar.  

2. Forskningsbakgrund och metodbeskrivning 

I detta avsnitt redogörs först kortfattat för några av runologins begrepp och termer som kan vara 

av nytta att känna till inför fortsatt läsning. En översiktlig genomgång av de utmaningar som 

runologen ställs inför särskilt i attribueringsarbetet och vilka metoder som används presenteras 

i avsnitt 2.2 Attribuering. Kortfattat kan attribuering beskrivas som metoden som används för 

att knyta runstenar till en viss ristare. De specifika metodval som är aktuella för min studie 

beskrivs i avsnitt 2.3 Metod.  
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2.1 Runstenar och ristare 

Även om bara ett litet antal stenar signerats med samma namn är det troligt att ristarens 

produktion var mycket större än så. Studiet av en ristares produktion utvidgas därmed till att 

inkludera runstenar som kan vara utförda av denna och söka avgöra vilka det i så fall rör sig 

om.  

Man tror att ristare ofta verkade i grupp och hade medhjälpare eller framför allt inspirerade 

varandra i vad som kan kallas skolor eller verkstäder där ristare lärdes upp och verkade under 

inflytande av varandra. Ristarens roll som yrkesperson och organisationen med eventuella 

lärjungar eller kollegor diskuteras fortfarande, säkert är att ett antal ristare utfört en stor andel 

av Sveriges runstenar medan en mindre grupp tycks ristat någon enstaka sten (se tex Källström 

2007:33ff med referenser). I området kring Mälardalen och i Uppland talar man således om 

”runmästare” som Öpir, Åsmund Kåresson, Balle, Visäte och Fot som med olika relation till 

varandra och i någon sorts professionell roll stått för en stor produktion av Mellansveriges 

runstenar. Likheter inom grupper gäller både ornamentik, runformer och språk. Om den 

ornamentala stilen har flera forskare resonerat och märkt att särskilda typer är vanliga inom 

identifierbara geografiska områden och tidsperioder.1 

Studier av enskilda ristare bidrar till runologins forskning med uppgifter som ger bättre 

underlag för tolkning av runstenar och har visat prov på att en klarlagd ristarprofil kan ge 

avsevärda verktyg för specialstudier inom även andra områden där språkhistoria och 

namnforskning kan nämnas som exempel. Även för forskning inom bredare områden än 

runologi har ristarstudier erbjudit viktiga nycklar för historieskildringen. Det utgör Magnus 

Källströms avhandling Mästare och minnesmärken (2007) exempel på, som bland annat genom 

studier av runstensnamn kunnat avgöra runristares sociala ställning. Runstenarna utgör som 

enskilt vikingatida skriftliga material en ovärderlig källa för beskrivningen av denna tid.  

För att kunna studera en ristares produktion måste man först avgöra vilka stenar som ingår 

däri vilket görs metodiskt som beskrivet i nästa avsnitt.  

2.2 Attribuering 

Studiet av enskilda ristare har länge varit en stor del i den runologiska forskningen och lett till 

att anonyma stenar kunnat knytas till kända ristare. I den av bland andra Elias Wessén och Sven 

 

1 Bland flera av dessa forskare kan nämnas arkeologen Hans Christiansson som definierat regional stil (1959) 

och Bengt Bergmans Uppländsk run- och bildstensristning (1948). 
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B. F. Jansson publicerade Sveriges runinskrifter (SRI) kommenteras likheter mellan ristningar 

och resoneras om det möjliga utförandet av kända ristare.2 Det har bland annat resulterat i en 

bank av analyser som varit värdefulla för framtida forskning och utgör en betydelsefull källa 

till denna uppsats.  

Den som först på allvar påbörjade arbetet att kategorisera runstenar enligt ristare och inledde 

det attribueringsunderlag som än idag vidareutvecklas var Erik Brate med sin monografi 

Svenska runristare 1925. Han utgår från runstenar som bär en ristares namn och analyserar de 

drag han upptäcker i inksriften för att sedan gå igenom övriga ristningar och attribuera dem han 

anser stämma i utförandet. Brate anbefaller försiktighet inför den subjektiva analys som är en 

del av attribueringen och erkänner att denna är svår att komma ifrån (1925:7). Den 

sammanställning som gjordes av Erik Brate är fortfarande en väl använd källa för att hämta 

kunskap om sambanden mellan ristare och runstenar. 

Den framför andra mest etablerade metoden för att jämföra stenar och knyta dem till en viss 

ristare utarbetades av Claiborne Thompson 1975. Han delar upp attribueringen i fem kriterier. 

Dessa är huggningsteknik och material (stenens fysiska egenskaper), design (ornamentik och 

stil), runformer (ristarens utförande av enskilda runor), ortografi (uttalets realisering i runskrift) 

och formulering (hur ristaren använder grammatik och ordval). I huvudsak är dessa fem kriterier 

det axiom som all attribueringsforskning utgår från. Individuella forskare prioriterar de skilda 

kriterierna på olika sätt. Thompson upphöjer runformernas betydelse och ger i stället 

ornamentiken en lägre prioritet. Motsatt ordning använder Kyle R. Crocker (1982:11) och 

lägger i stället stor vikt vid ornamentik och stil. Liknande värderar också Magnus Källström i 

sin attribueringsstudie (1999:10) ornamentala kriterier för en initial bedömning. Några andra 

prioriteringsförslag ges nedan utifrån metodbeskrivning av Marit Åhlén och Per Stille. 

Thompson utgår i sin avhandling från ett större geografiskt avgränsat material och redogör 

för samtliga stenar för att sedan gå vidare med att enligt de fem kriterierna attribuera stenar till 

enskilda ristare. Thompson använder liksom Brate ristarens signerade stenar som 

bakgrundsmaterial och utgår från analysen av dessa för att beskriva ristarens profil med vilken 

resterande material sedan jämförs. Utifrån Thompsons studier har attribueringsmetoder 

tillämpats och utvecklats av forskare i arbeten viktiga för runologin. Dessa gäller bland annat 

attribueringskriterierna men också materialvalet. Några omvärderingar och bearbetningar av 

det vedertagna axiomet som jag vill ta hänsyn till presenteras här. 

 

2 Referenser till Wessén eller Jansson hänvisar om inte annat anges till detta verk, med volym- och 

sidreferens till diskussion av behandlat signum. 
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Marit Åhlén tar i sin avhandling Runristaren Öpir - en monografi (1997:138 ff.) avstamp i 

Thompsons teori och börjar i en enskild ristares signerade verk för att sammanställa en profil 

och genom utvalda kriterier attribuera stenar till denne. Åhlén väljer att gallra bland hela det 

svenska vikingatida runmaterialet för att i varje gallring komma fram till ett mindre material. 

Urvalet kokar ner till att baserat på attribueringskriterierna och kriterier som tagits fram av 

ristaranalysen ge en mindre grupp ristninngar som ansluter till Öpirs. Hon knyter på så vis 

genom enskilda analyser 27 stenar till Öpir. Svårigheterna i detta försök att undvika 

subjektivitet i urvalet anmärks av Källström (2007:62). Han menar att den traditionella, mer 

intuitiva bedömningen har fördelar när det kommer till att finna samband som Åhlén i sitt urval 

missar. Att helt frångå redan gjorda antaganden är med andra ord inte riskfritt. Det finns en 

möjlighet att andra stenar kan tillskrivas Öpir än de Åhlén tar fram, vilket skulle kunna bero på 

Åhléns kriterier. Kriterierna i gallringen utgår från den bedömning som gjorts av ristarens 

signerade stenar och avgör vad en sten ristad av Öpir utmärks av respektive vad den inte får 

uppvisa (negativa kriterier). Problematiken i urvalet kan möjligen bero på en alltför snäv 

uppställning villkor. 

Per Stille (Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland - en studie i 

attribuering 1999:150) väljer i stället att använda metoden i närapå omvänd ordning och 

bestämmer signerade stenars ristare först i slutet av processen. Signerade ristningar utgör enligt 

Stille ingen garanti för en ristares stil och kan inte avgjort spegla hela dennas produktion. 

Förutom att riskera att utföra en alltför subjektiv bedömning som den Brate varnar för, måste 

också beaktas möjligheten att ristningen kan ha flera upphovsmakare som gjort avtryck i dess 

huggningsteknik och stil. Stille utgår i sina analyser däremot från att det i stort går att hänvisa 

de flesta ristningar till en upphovsmakare som utmärker sig genom sitt uttryck. Med 

utgångspunkt i att samtliga Sveriges runstenar ristats av ett relativt litet antal ristare och att de 

flesta ristares produktion därmed var någorlunda stor bör många ristningar kunna attribueras. 

Stille utgår likt Åhlén från hela materialet, men inom ett från början geografiskt avgränsat 

område. Han grupperar inledningsvis stenarna enligt sina attribueringskriterier för att i nästa 

led resonera kring ristarna bakom dem baserat på möjliga utförandeformler och andra 

kopplingar till kända ristare. 3  Han finner möjliga anknytningar till åtta tidigare kända ristare 

samt två som inte kopplas till något ristarnamn. Stille kommer med denna objektiva gruppering 

fram till flera nya intressanta resonemang och tolkningar.  Valet att inte utgå från signerade 

 

3 Stille har termen utförandeformel. I uppsatsen används signatur och ristarformel synonymt. 
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stenar, eller snarare behandla signerade och osignerade i samma material likvärdigt, leder till 

att vissa attribueringar görs till av andra ristare redan signerade ristningar som Stille knyter till 

ett annat namn än det som står signerat på stenen. Detta innebär att även denna metod har sina 

felmarginaler och kräver enskilda analyser. Attribueringskriterierna som Stille använder går att 

sortera under Thompsons, uppdelade på 10 delkriterier där fem går under området ornamentik, 

två som behandlar runform och tre som analyserar ortografi och formulering. Huggningsteknik 

väljs bort. 

Många forskare väljer att avfärda eller ta mindre hänsyn till just huggningsteknik, så även 

Thompson 1975 och Crocker 1982. Man kan tänka sig att kriteriet bäst kan prövas med 

arkeologiska metoder vilka inte lika väl behärskas av mer språkinriktade runforskare.  

Flera forskare understryker i sina metodgenomgångar att attribueringen riskerar att vara 

subjektiv, något som är svårt att komma ifrån. Analysen bör därför vara så grundlig som möjligt 

för att inte låta intuitionen styra (Åhlén 1997:138, Stille 1999:152). Viktigt att betona är också 

att attribueringskriterierna inte för sig kan antas avgörande, trots att somliga tillskrivs större 

betydelse än andra, utan måste prövas i kombination med varandra för att ge resultat (se tex. 

Stille 1999:154).  

2.3 Metod 

Min analys kommer till största del gå ut på att enligt Thompsons attribueringskriterier analysera 

de till Arbjörn knutna stenarna och gruppera dessa enligt likheter i uppvisade drag. 

Förhoppningen är att analysen ska kunna möjliggöra fler framtida attribueringar. 

Enligt attribueringsmetoden som Thompson lagt till grund används här alla kriterier förutom 

huggningsteknik och stenmaterial (se nedan). Vidare analyseras hela materialet av både 

signerade och attribuerade stenar i stället för att som Åhlén och Stille utgå från ett större 

underlag och utan att heller se enbart till de signerade stenarna, se vidare avsnitt 3.1. Någon 

studie i attribuering i egentlig mening är inte uppsatsens syfte. Snarare ges en överblick över 

Arbjörns redan fastställda produktion och visar de genomgående drag som kan antas vara hans. 

Med det sagt bortser jag inte från de signerade stenarnas betydelse utan låter dessa 

genomgående inkluderas och belysas i diskussioner i analysen. Analysmetoden för både de 

signerade och attribuerade stenarna är således attribueringskriterierna ornamentik inkluderat 

uppläggning av slinga och stil (avsnitt 5), runformer (avsnitt 6) samt språk där ortografi och 

formulering ingår (avsnitt 7). Stenmaterial och huggningsteknik inkluderas inte i analysen då 
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jag inte anser mig kompetent att diskutera material och tekniskt utförande med fruktbara 

resultat. Information om stenarnas data finns i stället att tillgå i katalogen i bilaga 1.  

3. Material 

I detta avsnitt presenteras materialsamlingen som används som underlag för min analys av 

Arbjörns ristarstil. Hela materialet uppgår till 18 runstenar vilka analyseras utifrån bilder och 

avbildningar hämtade ur Sveriges runinskrifter och Samnordisk runtextdatabas. 

3.1 Materialöversikt 

På tre stenar i Uppland förekommer en ristarformel (signatur) med namnet Arbjörn. Av dessa 

stenar är en förkommen (U 682†) och en fragmentarisk (U 688$). Dessa är båda helt eller delvis 

återgivna från äldre källor men kan dessvärre inte utgöra lika gott analysunderlag. En sten finns 

närmast helt bevarad (U 652). Förutom dessa tre baseras materialurvalet i denna studie på Jan 

Axelsons Mellansvenska runristare (1993), en förteckning över samtliga signerade och 

attribuerade stenar i Uppland och närliggande områden med utförlig genomgång av varje 

bidrag. Av Axelson sammanställs 13 stenar som attribuerats till Arbjörn (U 459, U 630, U 646, 

U 651, U 653, U 655, U 667, U 676, U 689, U 845, U 64†, U 865, U 891) (1993:11 f). Till 

dessa stenar attribuerar Stille i sin avhandling U 812 och U 817† som möjliga verk av Arbjörn. 

Denna studie kommer utgå ifrån de stenar som tidigare attribuerats såsom uppräknade av 

Axelson, plus de två stenar som Stille motiverar tillhöra Arbjörns produktion. Detta ger ett 

material om sammanlagt 18 runstenar. Av dessa är fem stenar försvunna eller allvarligt skadade. 

De sämre bevarade stenarna kommer tas med i bedömningen från avbildningar men utgör 

oundvikligen svagare underlag då en mer detaljerad undersökning inte är möjlig. 

Materialet är tillgängligt framför allt genom Sveriges Runinskrifter varav Upplands 

Runinskrifter (UR) behandlar det aktuella området. UR publicerades 1940–1958 och uppgår i 

fyra band. Materialet aktuellt för uppsatsen är koncentrerat till band 2 och 3. Samtliga kända 

runstenar är där avtecknade eller fotograferade samt kommenterade av runologerna Elias 

Wessén och Sven B. F. Jansson. Materialsamlingen refereras till generellt som UR följt av 

band- och sidnummer. Alla band finns publicerade och fritt tillgängliga digitalt via 

Riksantikvarieämbetets hemsida. 

Som komplement lanserades i december 2020 den digitala onlinetjänsten Runor, en 

samlingsplattform för hela svenska runmaterialet sökbart i både runtext och genom interaktiv 
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karta. Söktjänsten sammanför flera källor, däribland den omfattande Samnordisk 

runtextdatabas tillhandahållen av Uppsala universitet. Plattformen fungerar väl för 

korpussökning av och orientering bland runstenarna med lätt överskådlighet. Viss 

transkribering och normalisering av runtext är uppdaterad med supplering och nytolkningar 

vilka upptas i samlingen. Materialet i tjänsten uppvisar alltså ny forskning på området och 

används för uppsatsens syfte. Tjänsten hänvisas till som rundatabasen där denna specifikt 

kommenteras i uppsatsen.  

Av de sammanlagt 18 stenarna finns fyra helt eller till största delen bevarade endast i 

avbildningar. Teckningarna som används är hämtade från UR. Tidiga teckningar föredras ofta 

som första källa men en bedömning måste göras för varje enskilt fall. Det kan innebära att en 

avbild är bättre lämpad för läsning av runtexten medan en annan används för ornamental analys.  

3.2 Notation 

Runstenarnas signum består av landskapsbeteckningen U (Uppland) och löpnummer från 

Upplands runinskrifter. Signum följt av † står för en försvunnen sten. $ anges för runstenar som 

efter ursprunglig publicering återfunnits, kompletterats eller nytolkats med uppdaterad version 

i runtextdatabasen (U 688$). 

Runtexten är translittererad på traditionellt sätt med latinska bokstäver i typsnittet runlitt A. 

I translittereringen förekommer () för skadade runor som med viss säkerhet kan tydas. [] sätts 

runt skadad eller försvunnen runföljd som supplerats från äldre källa i UR. - betecknar runa 

som saknas men som kan räknas, … sätts för parti där runföljd tidigare funnits. || utsätts mellan 

två ord där den sista runan i första ordet dubbelläses som första runan i andra ordet. Runtexten 

normaliseras till runsvenska i kursiv. Translitterering och normalisering är hämtade från 

rundatabasen och har endast i enstaka fall ändrats där jag anser att ett fotografi ger en annan 

läsning. 

4. Signerade stenar 

Här introduceras de med namnet Arbjörn signerade runstenarna och de drag som utmärker dem. 

Vidare får de fyra attribueringskriterierna ornamentik, runformer, ortografi och formulering 

leda analysen av dem med fokus på deras gemensamma egenskaper. I avsnitt 5–8 inkluderas de 

signerade stenarna med övriga i mer omfattande genomgångar. 
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Tre stenar kan vi med säkerhet veta ristades av någon vid namn Arbjörn:4 U 652, U 682† 

och U 688$. De finns alla inom ett geografiskt begränsat område i Uppland. U 682† och U 688$ 

restes båda i Skoklosters socken, och U 652 inte mer än 2 mils färdväg sydvästlig riktning 

därifrån. Koncentrationen i sin helhet är specificerad till Tiaundaland, ett av de ’folkland’ som 

utgjorde uppdelning av området kring Uppland under vikingatiden.  

Visuellt är U 652 och U 688$ påfallande lika med två runslingor jämte varandra utan att 

sinsemellan överkorsas. De binds samman av ett koppel varifrån ett kors höjer sig. Vid huvud 

och svansände korsar respektive djurslinga sig själv. Stilen talar för Pr2, en av de ’profiltyper’ 

som förklaras mer ingående nedan i avsnitt 5.2 Stil. 

U 682† tycks i stället ha haft en enklare utformning, med en slinga som böjer sig efter stenens 

form, utan kors eller koppel. Även denna tillhör Pr2.5 

Runformerna utmärker sig inte på särskilt okonventionella sätt. Ofta ansätts bistaven en bit 

ned från ramlinjen vilket syns i bland annat u-runan. b-runans bistavar är antingen anslutna till 

undre ramlinjen eller endast till huvudstaven men skiljer sig från r-runan vars bistav aldrig går 

tillbaka till huvudstaven. Inga kortkvistrunor syns i de signerade stenarna. Runorna är generellt 

tydliga med bitvis tätare, bitvis mer spatiös placering. Skiljetecken står mellan alla bevarade 

ord, oftast med punktform, korsformade skiljetecken har avtecknats inledande och avslutande i 

U 682†. 

 Stungen i-runa (e) är vanlig medan andra stungna runor inte förekommer på de signerade 

stenarna. Diftonger skrivs med digraf i tex. stain och auk. Demonstrativt pronomen þenna 

skrivs växlande þen, þeno, þino, þinsa. Åsrunan används för orundad vokal i U 688$ [þe]no 

och þino. 

Formuleringarna är till synes enkla, utan utsmyckande tillägg eller bön utan begränsat till de 

obligatoriska minnesformuleringarna över de(n) döda samt anhöriga resare. Ristarformeln 

Arbiorn hiogg stæin är ristad utanför övrig runtext. Mer om detta i avsnitt 7.3. 

 

4 Ingen av ristarformlerna är i sin helhet bevarad, trots det är det säkert att anta att namnet är detsamma. 

5 I rundatabasen är denna klassad med ”osäker bedömning” till Pr1, något som Anne-Sofie Gräslund i e-post 

justerat till Pr2 (Gräslund, e-post 2021). 
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5. Ornamentik 

I detta avsnitt följer en genomgång av samtliga attribuerade och signerade stenar enligt deras 

ornamentala drag. Arbjörns ornamentik är vid en första anblick enhetlig. I avsnitt 5.1 framgår 

att en stor del av materialet består av slingor med två stora öglor av antingen ett eller två rundjur 

indelbara i framför allt tre typer. Detaljornamentiken genomarbetas mer omfattande i 5.2 och 

5.3 där det framträder att en större variation av ornamental stil gömmer sig i detaljerna. 

5.1 Uppläggning av slinga 

En av de ornamentala aspekter av runristningens utseende är formen på den slinga som 

rundjuret utgör. Thompson presenterar en typologi av ett antal möjliga utformningar i 

stiliserade versioner. Designen ges inte något större utrymme av Thompson och typologin 

förenklas därmed ihop med andra ornamentala detaljer till en ”mycket summarisk” indelning 

(Gräslund 1991:114) där flera bland annat ett helhetsintryck saknas. Variationsmöjligheterna 

är betydligt större än de former som Thompson återger och många vanliga uppläggningar är 

utelämnade. Per Stille (1999:79 ff.) och Marco Bianchi (2010:61 ff.) har vidare utvecklat 

varianterna, vilkas sammantagna kategoriindelning A–C med undergrupper 1–4 jag i det 

följande använder med viss anpassning. Grupp A består av ett rundjur med olika grad av enkel 

överkorsning; fyra stenar i materialet får förenklat indelas under grupp A-1 emedan endast U 

812 riktigt kan klassas som denna typ. Grupp B, uppdelad i tre underkategorier, utmärks av två 

separata rundjur. Den för Arbjörn typiska uppläggningen med två slingor enbart överkorsande 

sig själva (tex U 652) passar inte i denna uppsättning och jag kommer kalla den enbart B. Den 

tredje gruppen C utmärks av 8-formade slingor eller variation med tre eller flera öglor. Denna 

uppläggning är vanlig i materialet men syns med annat avslut än de som representeras i typen 

varvid C-1 här avser uppläggning där ändarna möter varandra såsom i U 817†. Beteckningen 

C utan närmare specificering använder jag för enkel slinga med minst två eller antydan till två 

öglor där rundjuret korsas för att skapa dessa. Denna slinguppläggning kan inte heller på ett 

självklart sätt översättas till den sammantagna typologin enligt mig. Jag hänvisar till 

fotografierna i katalogen för tydligare bild av uppläggningen, se exempelvis U 630 för typ C. 
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5.2 Stil 

Här följer jag Anne-Sofie Gräslunds indelning av ornamentik enligt hennes ingående 

granskning i Runstenar - om ornamentik och datering i två delar (1991 och 1992). Den 

sammantagna bilden av rundjurens huvudform, svansände, ben och flikar, extra ormdjur, 

mönsteruppläggning samt helhetsintryck ger en stilindelning som Gräslund delar upp i sex 

kategorier. Dessa namnges efter huvudets profil. Fp betecknar djurhuvud ristade i 

fågelperspektiv, Pr1 utmärks av ett trubbigt och kraftigt uttryck med enkel slinga, Pr2 är en 

slankare stil med böjda former och upprullade nosar och svansändar, med ofta droppformade 

ögon och öppen mun. Pr3 utmärks av ännu lite mer ornamental finess och parallella former i 

ögon och konturer. Huvudena har ofta öppen mun och flikar från nos och nacke. Pr4 och Pr5 

överrensstämmer i stort med den s.k. urnesstilen med många och smala slingor i närmast räta 

vinklar samt huvuden med stora eller helt saknade ögon. Profiltyperna kan också indelas 

kronologiskt där Pr1 är den tidigaste (ca 1000-talets första fjärdedel), Fp och Pr2 antas ta vid 

och delvis överlappa Pr1 och sträcka sig fram till århundradets mitt. Därefter räknas Pr3 en 

generation framåt, Pr4 ca 1060–1070 till 1100 och Pr5 ca 30 år framåt. I materialet framstår en 

övertygande majoritet i Pr2, men med inslag av både tidigare och senare detaljer. Runstenarna 

har kategoriserats enligt Gräslunds indelning i rundatabasen vilka anges i tablån nedan med 

anpassningar för svårare eller på annat sätt anmärkningsvärda stilindelningar. Kompletterande 

uppgifter gavs av Gräslund i mail (2021) som för den signerade U 682 till stilgrupp Pr2 istället 

för uppgift Pr1 vilket anges i rundatabasen. 
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Tablå 1. Signerade stenar markerade med fetstil ordnade tillsammans med attribuerade stenar efter 

ornamentala drag  

 huvud svansände slinga detalj 

U 652 Pr2 Pr2b B  

U 688$ Pr2c Pr2 B has 

U 865 Pr2 Pr2? B has, djur? 

U 891 Pr2a Pr2 B has 

     

U 676 Pr2c Pr2 C has 

U 630 Pr2b Pr2b C - 

U 646 Pr2 Pr2c C - 

     

U 845 Pr2 Pr2 C-1  

U 864† Pr2 ? C-1  

U 651 Pr2–3 Pr2b C-1 ? 

U 817† Pr2b Pr2b C-1  

     

U 682† Pr2 ? A-1  

U 812 Pr2b Pr2b A-1  

U 655 Pr2 Pr2 A-2  

     

U 667 Pr2c fot A-1  

     

U 689 Pr2c fot C-1  

U 459 Pr2a fot C-2 extra orm 

U 653 Pr2b fot C-2  

 

I kolumnerna ’huvud’ och ’svansände’ presenteras de generella intrycken av två aspekter för 

stilbedömningen för att förenklat visa några likheter och skillnader. För särskilt spetsig 

huvudform respektive svansände anges Pr2a. Pr2b betecknar en mindre spetsig upprullning som 

ofta gäller både nosspets och öra respektive svansände. Pr2c uppvisar i stället ett trubbigare 

uttryck med antingen nosflik eller hjässa som är vanligare i Pr3 (på tex. huvudet i U 676 och 

svansänden i U 646). Trubbig nos utan vare sig upprullning eller spets syns i U 646 som även i 

övrigt ger ett stumt intryck utan den väntade konkava huvudlinjen men å andra sidan med ett 

tydligt droppformat öga typiskt för Pr2. Beteckning Pr2 utan specificerad underkategori anges 

för svårbestämd stil, ofta på grund av ofullständig ristning. Dessa kan inte avgöras frångå 

motsvarande stil i ornamentiken i övrigt. Slinga utsätts enligt typologin i avsnitt 5.1 

Uppläggning av slinga. Beteckningen ’has’ avser en vinkelliknande detalj på antingen 

svansände eller ornamental flik som är vanlig i Pr4 (Gräslund 1992:184). Ornamentalt djur 

förekommer eventuellt i ett fall, detta är vanligt i Pr2 och senare (Gräslund 1992:179 ff.).  
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Frågetecken har utsatts där detaljer saknas som kan ha uppvisats i bevarat tillstånd. 

Avtbildningar är i olika grad pålitliga för bedömning och används i den grad jag anser möjlig. 

Uppdelningen av stenarna är här ordnad efter flest möjliga gemensamma nämnare och 

uppdelade något godtyckligt med främsta syfte att ge överblick över skillnader och likheter. 

Det som framgår är att flera drag uppvisar samband även om de flesta stenar divergerar på 

någon punkt. De grupper som framträder skiljer sig främst åt i detaljuttryck i huvudform och 

dess överrensstämmelse med svansupprullningen. Som exempel kan ges U 688$ och U 891 

som till helhetsintrycket liknar varandra mycket, men uppvisar markant olika huvudformer 

enligt indelningen i kolumn 1 huvud (se bilaga 1 för bild). Generellt präglas stenarna i den övre 

delen av tablån av längre upprullade flikar utöver svansänden. Flera av dessa tycks vara mer 

genomarbetade verk som i sin storlek och utformning ger ett präktigt intryck. Bland dessa syns 

de signerade U 688$ och U 652 med den dubbla B-slingan. Där ingår även U 676 placerad 

under den första gruppen med slinga C. Wessén skriver att U 676 torde ”kunna betraktas som 

Arbjörns duktigaste och mest representativa verk” (i UR 3:170). Monumentet ger ett generellt 

imponerande intryck med väl utformad ornamentik. Det ska dock noteras att stenen inte förärats 

med ristarsignatur. 

Uppdelningen ska dock inte läsas som en ordning efter säkerhet i attribueringen. Variationen 

i Arbjörns ornamentik har varit relativt vid vilket ses av bland annat den stora skillnaden mellan 

U 682† och de andra signerade stenarna.  

5. 3 Sammanfattning ornamentik 

Av uppläggningen av slingan föredras tydligt fyra olika typer och däribland den tvådelade 

uppläggningen i U 688$, U 652, U 891 och U 865, i tablån kallad B. För det sammantagna 

helhetsintrycket av samtliga stenar ligger stil Pr2 närmast till hands. Flera huvuden har den för 

Pr2 karaktäristiska konkava linjen mellan öra och nos med ett droppformat öga och öppen mun. 

Betydligt senare tycks däremot de flikar i U 676, U 688$, U 865 och U 891 vara som böjs med 

vinkel i en stil som snarast liknar Pr4 (Gräslund 2021, e-post). Detsamma gäller överkorsningar 

som binds samman av öglor uppdelade i flera flikar vilka i en elegant knut binder ihop 

överkorsningen och avslutas med upprullning. Ofta sammanfaller uppdelad ögla med nämnd 

vinkel. Generellt präglas många av stenarna av överkorsning där svansände och huvudände 

möts, i flera fall mer än en gång. Dessa tillhör ofta slinguppläggning B eller C. Överkorsningar 

ses allmänt som vanligare i senare stilperioder från Pr3 och framåt vilket avviker från Pr2-

antagandet. Svansände som slutar med fot i stället för upprullning är också vanligare i senare 
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stilar. Det är framför allt typiskt för Pr4 men förekommer även i Pr3. Särskilt anmärkningsvärt 

är de risntningar där stiltillhörigheten inte stämmer mellan huvudform och svansände. U 865 

kan ges som exempel på en blandform som uppvisar typiska drag för Pr2 i huvudformen men 

har den ovan nämnda hasen och flikutskott vanliga för Pr3 och Pr4. Enligt en äldre teckning av 

Rhezelius (i UR 3:528) har svansänden i den nu skadade delen avslutats med en fot. Detta 

avlägsnar stenen från de övriga med B-uppläggning och närmar den i stället andra med 

avslutande fot. Bevarat är fortfarande en bit av ett ornamentalt djur som tycks ha fått plats i den 

ena öglan frilagd från rundjuret. En djupare granskning av ornamentiken vore intressant att 

utföra av just denna runsten. Sammanställningen baseras på bevarad sten men markeras med 

frågetecken för de okända elementen och bör ses med särskild hänsyn.  

Arbjörns stil har kallats ”sydskandinavisk” enligt Hans Christianssons gränsdragning för 

typiskt stum stil. Denna tillhör samma grupp som rundjur i fågelperspektiv och är ovanlig i 

Uppland samt dateras enligt Gräslund till runt 1040 (Gräslund 1992:114 f.). Crocker (1982:82 

f.) ser likheter i Arbjörns stenar med ringerikestilen, en stil motsvarande Pr1–Pr2, och kopplar 

denna till Södermanland som han menar kan vara ursprunget till Arbjörns skola. Andra 

jämförelser har gjorts mellan Arbjörn och ristaren Gunnar, främst vad gäller huvudenas 

utformning, och hos korsen ska finnas likheter med Åsmund (Bergman 1948:108).  

Viktigt för kartläggningen av Arbjörns stil och verksamhetstid är att den signerade U 682† 

som tidigare ansetts ligga närmare Pr1 kan omkategoriseras som Pr2. Enligt teckningen av Leitz 

och Hadorph (i UR 3:186) har huvudet en konkav linje och snarast mun- eller nosflikar som är 

vanliga i Pr2, och inte det öronpar som Bureus teckning visar (UR 3:185). Trots att U 682† är 

betydligt enklare i sin uppläggning och ornamentik än de andra signerade stenarna bör den alltså 

klassas till samma profiltyp (Gräslund, e-post 2021). 

5.4 Datering 

Wessén väckte tanken (i UR 3:485) att Arbjörn kan ha influerats av runristaren Öpir vars stenar 

rests runtom i Uppland med en karaktäristisk formgivning i Pr4 och Pr5. Resonemanget gällde 

i första hand attribueringen av U 459 som först avfärdades av Wessén som ett verk av Arbjörn 

med hänvisning till likheterna med Öpirs stil, som antogs vara långt senare än Arbjörns. Wessén 

godtog senare attribueringen som säker vilket baserat på de flera sentida detaljerna redovisade 

ovan kan anses riktigt. Antagandet om influenser från Öpir eller åtminstone samtida verksamhet 

med denna godtas inte av Stille, som anser att Pr2-stilen gör senare datering omöjlig (1999:185 

f.). Det återkommer jag till i detta avsnitt.  
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Övergångar mellan stilar förekommer oundvikligen, men den stora variation som uppvisas i 

Arbjörns material är nog att anse utmärkande. Den detaljornamentik som i första hand får 

avgöra stiltyp, huvud och ändavslutning som ofta skiljer sig hos Arbjörn överensstämmer 

annars i de allra flesta fall (Gräslund 2021). Jämför dock Källströms resonemang om 

överlappningar mellan stiltyperna (2007:74f.). 

En blandning av former på huvud och svans är alltså ovanligt och här syns i både signerat 

och attribuerat material drag från både Pr2 och Pr3, men också Pr4 och kanske även tidigare. 

Vad kan detta bero på? Gräslunds datering av stilarna sträcker sig från 1010 till 1100. En möjlig 

teori kunde vara att Arbjörn varit verksam under en lång period (se tex Källström 2007:74), 

med tidiga stenar som U 682†, och under loppet av stor förändring hunnit påverkas av 

stilidealen i senare trender som syns i tex. U 688$. Produktionen tycks ha varit koncentrerad 

till ett mindre område i Mälardalen, en plats med stor runstensverksamhet där utvecklingen kan 

ha varit särskilt intensiv. Ett alternativ är att diskutera möjligheten av skolor som ristare varit 

anslutna till, där en stil snarast lärts ut eller spridits i en grupp ristare som influerat varandra.  

Till teorin om skolor hör möjligheten att ristare kanske arbetade i grupp snarare än på egen 

hand. Om detta skall innebära att assistenter begagnades i det tunga arbetet medan en 

runmästare ledde projektet eller om det handlar om ett arbetslag som gemensamt använder en 

signatur råder spridda teorier (se Källström 2007:39 ff. med referenser). Att någon form av 

samarbete eller utbyte i form av influenser och inspiration förekommit är oundvikligt.  

Till ornamentiken som dateringsgrund hör att inga runstenar ristades isolerat från andra. 

Tidigare resta stenar kan, och bör, har fungerat som inspirationskällor. Gräslund skriver i 

Runstensar - om ornametik och datering II (1992:192) ”Alldeles säkert förekom det att man vid 

en runstensbeställning uttryckte önskemål om att den till utseendet skulle likna en viss tidigare 

sten” – ingen konst uppstår alltså autonomt och Gräslund antyder att ristaren troligtvis hade 

inblick i trender och en egen konstnärlig ambition som möjliggjorde att tidiga förebilder 

avbildades med moderna drag. Detta skulle kunna vara förklaringen till det enklare uttrycket i 

bland annat U 682† och de element av senare stil som uppträder på flera stenar i materialet.  

Att vissa stenar i en ristares material signerats och andra inte har diskuterats av bland andra 

Källström 2007. En uppfattning är att det är de senare stenarna i en ristares karriär, eller de som 

denna är mer nöjd med som föräras med ristarens namn. Om vi låter det första vara gällande 

kan U 682 tänkas vara just en beställning inspirerad av en tidigare förebild. Stilmässigt skiljer 

sig stenarna så pass att en verksamhetsperiod från Pr1 till Pr4 omtalats, vilket skulle innebära 

en tidsperiod på över 30 år. Det ligger närmare till hands att tro att efterbildningar eller 
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konservativa drag präglat stilen men att denna varit livskraftig under en senare och därmed 

kortare tid.  

Jag kommer inte föra något längre resonemang med genealogisk utgångspunkt för att datera 

stenarna men måste ändå till diskussionen nämna ett släktskapsband som Wessén (i UR 3:485) 

och senare Magnus Källström (2007:74) framhåller mellan U 844 och U 845. U 845 är 

attribuerad till Arbjörn och U 844 till Fot. Namnen på stenarna och referensen annan på U 845 

visar att de rests av samma bröder efter sin far i ena fallet, efter en bror i det andra. Stenarna 

måste alltså ristats under samma generation. Ändå är den genealogiskt senare U 845, attribuerad 

till Arbjörn, av stiltypen Pr2 medan den tidigare resta U 844 stilbestäms som Pr4. Arbjörn tycks 

alltså ha verkat i stil Pr2 men samtida med ristare av Pr4.  

Eftersom influenserna från senare stilar är fler än de tidiga i Arbjörns material tycks det 

troligare att han varit verksam från mitten av århundradet. Pr2 dateras med hjälp av de så kallade 

Ingvarsstenarna hjälpligt till ca 1040 och en period framåt. Pr4 är daterad till ca 1060 och några 

generationer därefter (Gräslund 1992:198). Pr3 har troligen överlappat Pr2 och sträckts en bit 

framåt i tiden. Antagandet att Arbjörn verkat under en lång tid är fortfarande inte orimligt då 

stildrag tidigare än Pr2 kan uteslutas ur ristarprofilen. Det är däremot kanske inte nödvändigt. 

Om Gräslunds kronologi stämmer kan man anta det sannolikt att Arbjörn faktiskt har verkat 

samtidigt med Öpir och verkat under tiden kring övergången mellan Pr3 och Pr4 men med vissa 

konservativa inslag. Detta blir framför allt tydligt i och med de på samma stenar blandade 

stilarna.  

Den svåra frågan om Arbjörns kronologi belyser att datering enligt stilgruppering fungerar 

men inte ensam är tillräcklig för absolut datering. Möjligtvis kan gränserna lösas upp och 

utvärderas ytterligare, en uppgift för större studier.  

För att närmare kartlägga Arbjörns verksamhetstid krävs en mer ingående undersökning av 

genealogiska samband. Det kan nog ändå konstateras att slutsatser inte kan dras bara av en 

översiktlig stilbedömning (jfr. Stille 1999:185 f.) utan kräver mer detaljbelagd undersökning. 

6. Runformer 

Arbjörns runor beskrivs här utifrån alla attribuerade och signerade stenar som kan läsas. 

U 682†, U 817†, U 845 och U 864† som helt eller till största delen är bevarade i avbildningar 

behandlas inte här.  De signerade U 652 och U 688$ uppvisar konsekventa runformer utan större 

variation av de mer konventionella typerna. Bland de attribuerade stenarna uppvisas bitvis mer 
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variation, vilket anmärks där det dyker upp. Först redovisas här runorna en efter en beskrivna 

ur hela materialet och därefter följer en kort kommentar om skiljetecken. Avseende skiljetecken 

får teckningar inräknas som tillräckligt tillförlitliga underlag för de olika typerna. 

6.1 Bevarade runor 

f-runan f är i regel ansluten till ramlinjen med båda bistavarna som uppträder svagt böjda och 

löper parallellt. Den övre staven börjar i regel vid huvudstavens mitt och den undre ansluter 

strax nedanför, ibland lägre ibland högre. f-runan i U 651 och U 653 utmärker sig med en kort 

undre bistav som inte löper upp till ramlinjen, ibland gäller detta även den övre bistaven. 

Runan tecknas ganska brett och bistaven löper ofta lika bred som huvudstaven är hög.  

 

u-runan u tecknas ofta med en rundad bistav som ansluter till huvudstaven en kort bit under 

ramlinjen. Huvudstaven är rak med ett undantag i U 653 där flera u-runor visar en böjd 

huvudstav vilket snarast ger bilden av en konvex pil (jfr U 22, U 29, Thompsons typ vii). 

Stungen runa (y) förekommer i två ristningar med i övrigt samma utseende samt med stingning 

i form av punkt i mitten eller en bit upp i runans öppning. 

 

þ-runan d ristas med rundad bistav. Bistaven ansluter till huvudstaven en bit under den övre 

och över den undre ramlinjen och uppträder i några fall aningen större, ibland mindre. Bistaven 

ansluter aldrig till ramlinjen och tycks centrerad. 

 

o-runan, eller åsrunan o, förekommer oftast med bistavar på båda sidor om huvudstaven. Ett 

exempel finns på kortkvistform (U 459) med bistavar endast på höger sida, då med den undre 

bistaven på huvudstavens mitt och den övre nästan vid runbandslinjen, alltså högre ansatt än 

väntat och närmre den urnordiska a-runan A. Bistavarna löper parallellt i en vinkel ned mot 

höger i samtliga fall förutom ett där bistavarna istället sträcks nedifrån vänster upp mot höger 

(U 812).  

 

r-runan r är enligt Thompson starkt karaktäriserande för ristarens stil i de många möjliga 

varianterna. Formerna i materialet är generellt likartade emedan några utmärker sig. Bistaven 

börjar på samtliga en kort bit under ramlinjen och når inte tillbaka till huvudstaven. Omkring 
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hälften av formerna är rundade upptill, övriga har en spetsig vinkel. Bland de rundade finns de 

signerade U 688$ och U 652. På U 651 syns både tydligt spetsig och rundad form och stavlinjen 

utgår direkt från ramen och ansluter inte huvudstaven. U 812 uppvisar en runform där bistaven 

ansluter med huvudstaven till runbandet. Även U 655 har ett exempel på detta, övriga två r-

runor har lägre ansatt bistav. I U 653 och U 689 når runan ofta inte hela vägen till övre 

ramlinjen, även exempel på svävande helt utan anslutning förekommer. U 688$ uppvisar en 

speciell form där linjen som utgör den övre böjen fortsätter en kort bit förbi den undre delen av 

staven. Det är möjligt att det är en felristning som inte målats. 

 

k-runan k har en bistav som utgår från huvudstavens mitt. Bistaven är svagt rundad och når 

upp till ramlinjen i alla fall utom i U 653 där stavarna sträcker sig i varierande längd på de sex 

k-runorna i inskriften. Fem belägg finns på stungen runa (g), utformad med en rund punkt. 

 

h-runan h finns i en inskrift (U 653). Bistavarna korsas i huvudstavens mittparti eller strax 

intill. 

 

n-runan n uppträder med konsekvent form. Bistaven faller mot höger och korsar huvudstavens 

mittparti.  I några fall är den högre ansatt. Endast långkvistformer med bistav på huvudstavens 

båda sidor förekommer. 

 

i-runan i är i samtliga fall rak. Stingning (e) förekommer i alla bevarade fall med en punkt på 

huvudstavens mitt. Stingningen är oftast en rund punkt, i undantagsfall bredare som ett kort 

vågrätt streck (U 676, U 891). 

 

a-runan a har i samtliga fall långkvistform. Bistaven löper fallande mot vänster över 

huvudstavens mittparti. Runan skiljs på lutningens riktning lätt åt från n-runan. 

 

s-runan s ses oftast med övre staven till vänster om den nedre. Vändruna syns i ett fall (U 653). 

Tvärstaven stiger vanligtvis mot höger och den vänstra bistaven börjar därmed strax över den 

högras slut. På smalare exempel lutar tvärstaven brantare medan den i bredare form har en 

närmast horisontell lutning.  U 667 uppvisar helt horisontella tvärstavar oavsett bredd. s-runan 
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i U 689 uppvisar varierande former med ofta svagt lutande tvärstav och i något fall närmast 

rundad högerstav. Denna ansluter i U 689 oftast inte till nedre ramlinjen.  

 

t-runan t har två bistavar som i regel utgår från huvudstaven strax under ramlinjen. Några 

undantag märks i U 689 och U 655 där bistavarna och huvudstaven ansluter till ramlinjen och 

blandtyper i U 812 med en bistav direkt från ramlinjen och en anslutande till huvudstaven. I 

U 653 ansluter ingen del av runan till övre ramlinjen. En kortkvistform med endast vänster 

bistav syns i U 646 där övriga t-runor har långkvistformer. 

 

b-runan b varierar till utseendet både mellan stenar och inom samma ristning. Vanligast utgår 

bistavarna från huvudstaven utan anslutning till ramlinjerna. I vissa fall utgår undre bistaven 

från runbandslinjen, i andra den övre. Sällan ansluter bistavarna till ramlinjen både upptill och 

nedtill, då vid samma punkt som huvudstaven. Bistavarna möter varandra vid huvudstavens 

mitt. b-runan tycks ibland mindre än de övriga runorna. U 651 uppvisar en kantig form med 

bistavar formade som sammansatta kvadrater. Runan är i U 689 svävande. 

 

m-runan m finns bevarad med fem belägg av likartade former. Bistavarna utgår från 

huvudstavens mitt eller strax ovanför. De når upp till ramlinjen med böjda till svagt böjda och 

helt raka linjer.  

 

l-runan l uppträder likartat i materialet. Bistaven ansätts strax under ramlinjen eller vid 

huvudstavens topp. Den är ofta rak med ca 30° lutning, i enstaka fall svagt böjd nedåt (U 676). 

På U 689 når den i ett fall ej den undre ramlinjen, i ett annat med huvudstaven fortsatt en kort 

bit utanför runbandslinjen. Detta får antas vara felristningar. 

 

R-runan z uppträder som regel med rundade bistavar som ansluter vid huvudstavens mittparti. 

I enstaka fall möter de huvudstaven i olika höjd. Bistavarna är något böjda utom ett fall av 

rakare stavar som syns i R-runan på U 653. 
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6.2 Skiljetecknens utformning 

Skiljetecken, eller ordskillnadstecken, utsätts vanligtvis mellan orden i en runslinga för att 

avgränsa ett ord från ett annat. Bruket anses systematiskt men det är inte ovanligt att 

skiljetecken utesluts mellan ord. Det förekommer också att skiljetecken delar stavelser inom 

samma ord. Av den anledningen väljer jag att använda den senare termen när jag redovisar de 

former som finns i materialet.  

De allra flesta inskrifterna i materialet uppvisar konsekvent punktformat skiljetecken, *. Det 

är placerat i runbandets mitt, symmetriskt ansatt mellan runorna. Storleken varierar endast 

marginellt, ibland något tjockare än runornas linjer. Variation inom samma inskrift tycks ofta 

höra samman med runornas storlek och avstånd – större former är vanligare i delar med mer 

spatiöst placerade runor. Den signerade U 682† har i den till ornamentiken säkraste teckningen 

punkter mellan ord men kryss i början och avslut.6 De övriga signerade U 652 och U 688$ har 

genomgående punktformer. Enbart kryssform syns på U 812, i stora varianter med ofta samma 

bredd som runorna, centrerade i runbandets mitt. Detta avviker från det övriga materialet.  I U 

653 varierar skiljetecken mellan ' * + x utan synligt mönster. Formerna är små och linjer som 

utgör kryss eller kors är knappt skönjbara på fotografi. Det kan handla om fri variation eller 

försumbart slarv. Med tanke på ristarprestationen på stenen i övrigt är det senare inte otroligt.  

Kolonformat skiljetecken syns eventuellt i två ristningar. Enligt teckningen av U 864† inleds 

runslingan med kolon. Ett kolon med sned form är ristad i svansupprullningen i U 651 mellan 

de två sista orden (buruþur : sin).  

6.3 Sammanfattning runformer 

Runorna i materialet är i regel jämnt utförda med konventionella former. Endast en renodlad 

kortkvistform av åsrunan finns belagd (U 459) samt en kortkvistig t-runa (U 646) där omgiven 

av flera normalformer av samma runa. Om dessa former ska tolkas som uttalsvariation eller är 

grafiska avvikelser kan jag inte svara på.  

 Det har nämnts tidigare och jag vill betona det en gång till: Variation och utmärkande drag 

kan, som Thompson och Stille poängterat, inte isolerat utgöra grund för slutsatser. Endast i 

kombination kan de olika kriterierna fälla utslag. Den variation som uppvisas här säger likt 

 

6 Här används avbildningen av J. Hadorph och J. Leitz (i UR 3:186). 
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annan statistik inget på egen hand, men i hela materialet kan vi se vissa egenskaper som sticker 

ut. Dock betyder inte detta att de entydigt innebär att attribueringen är avgjord. Här tränger vi 

en kvalitativ analys. Omöjligt att se förbi är att U 653 utmärker sig med ojämna runformer. 

U 689 och U 651 uppvisar också ojämna och närmast såsom slarviga runor. Än så länge kan vi 

inte dra några slutsatser av dessa faktum innan språk och andra kriterier medtagits. Slarv kan 

ha sin förklaring i ristarens bristande erfarenhet och skicklighet lika gärna som stil eller egenhet. 

De varierande formerna i U 688$ visar att en ristares former inte alltid är fullständigt 

konsekventa men kan ses som anmärkningsvärda undantag i en övrigt enhetlig stil. 

Kortkvistformen i U 459 är utmärkande och svår att förklara. Kanske är det ett uttryck för 

särskilt uttal från antingen ristarens eller beställarens håll särskilt för ett visst namn eller åsikter 

om hur det borde återges i skrift (jfr Åhlén 1997:17). 

7. Stenarnas språk 

I detta avsnitt presenteras språket på runstenarna dels utifrån stavning och realisering av 

runsvenska ljudvärden, dels med en undersökning av de formuleringar och ordval som 

inskrifterna uppvisar. Till viss del kan ristarens egna språk utmärka sig från andras i dessa 

avseenden och utgöra grund för attribuering. Här kommer fokus läggas vid de drag som märks 

samt eventuella avvikelser från vad som etablerats som konventionellt i Uppland enligt bland 

andra Thompsons och Wessén. Genomgången behandlar ljudvärden som kan framträda i 

Arbjörns språk och vilka stavningar som realiserar dessa för att sedan notera några vanliga 

formuleringar och ordval. 

7.1 Runsvenska 

Vikingatidens språk var i första hand ett talat språk som när det uttrycktes i text inte återgavs 

med normaliserad skrift. Stavningen som syns i inskrifter från denna relativt korta tid är högst 

varierad. Genom språkhistorisk och lingvistisk analys känner vi till flera generella drag som 

uppvisas i språkets grammatik och lexikon. Thompson diskuterar språkets realisering i 

stavningen som bedömningsgrund för attribuering och anser den svår att förlita sig på. 

Variationen var stor både ideolektiskt liksom regionalt och kronologiskt. De uttalsförändringar 

som skedde under 1000-talet grundas som all förändring i just variation. Den korta tid som den 

vikingatida runresartiden från ett språkförändringsperspektiv sett utgör kan ändå förväntas 
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uppvisa stora skillnader både inom en ristares verk och av flera ristare under samma tidsperiod. 

Hur språket faktiskt såg ut kan vi inte säkert veta utifrån runmaterialet som ju utgör enda källa 

för språket från urnordiska till medeltida fornsvenska. Vi vet därmed inte heller säkert vilka 

ljud som utgjorde betydelseskiljande fonem och vilka som kunde uppträda som allofoner. En 

ristares val av runa bör i grunden ha representerat ett fonem, men om variation i stavningen 

beror på variation i ristarens uttal inom ramen för en fri uttalsvariation eller utgjorde en 

ristaregenhet vet vi inte.  Inte heller kan skillnader i stavning användas som enskild 

dateringsgrund. Inskrifter uppvisar variationer som inte överensstämmer med kronologin och 

detta beror just på att förändringen inte har en tydlig gränsdragning med ett ”före” och ett ”efter” 

utan övergår gradvis i långa perioder av inkonsekvens (se tex. Thompson 1975: 47–52). Som 

varje levande talspråk fanns inte heller en enhetligt standardiserad form av runsvenska.  

Med dessa förbehåll kan ändå distinkta drag i stavning och formulering utmärkas i enskilda 

ristares verk. Exempelvis är realiseringen av diftonger ofta talande för en ristares språk. Under 

1000-talet skedde i Mellansverige en monoftongering av diftongerna æi, au, øy till e, ø, ø. Hur 

dessa ljud uttalades har under en gradvis ljudförändring varierat och ännu mer har stavningen. 

Wessén (1968:32) resonerar kring stavningens normer som trots allt bör ha funnits i någon grad, 

bland annat som konservativa drag som bevarats även när ljudvärden förändras samt som 

konventioner i den grafiska realiseringen (se vidare Thompson 1975:49). Valet av stavning för 

just diftongerna tycks dock inte variera mycket för den enskilda ristaren, som relativt 

konsekvent tycks föredra antingen digraf eller monograf för stavningen av frekventa ord som 

tex. stæinn - stain kontra stin (Thompson 1975:49 f.). Även här gäller att frekvensen för olika 

stavningar skiljer sig för olika ord. I genomgången nedan framgår att digrafer är konsekvent 

använda i Arbjörns stavning.  

7.2 Ortografi 

Med hänseende till vår ovisshet om runsvensk fonologi och hur vikingatida talspråk faktiskt lät 

är det förenat med viss problematik att tillskriva ljudvärden fonematisk status. Hur de ska 

presenteras har diskuterats och kan förenklat sägas handla om att väga försiktighet mot 

funktion. En fonetisk notation kan anses göra anspråk på fonetik som inte är säker, å andra sidan 

är det ett sätt att använda det vi trots allt vet på ett praktiskt och tydliggörande sätt. Detta har 

bland andra Henrik Williams diskuterat i sin avhandling om åsrunan (1990:14 ff.). Trots risken 

att ses som våghalsig ansluter jag mig i presentationen till Williams som liksom Thompson 

föregår med exempel på hur detta system funktionellt kan användas. Ljudvärden anges här i 
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fonetisk skrift inom snedstreck och hakparentes för fonem respektive troliga allofoner, utan att 

göra anspråk på att vara exakt. Indelningen är till största del hämtad från Thompson (1975:54–

64). Han räknar med 17 konsonantfonem, vissa med troligt tillhörande allofoner: /p/, /t/, /k/, /b/, 

/d/, /g/ inklusive [ɣ], /f/ inklusive [ƀ], /þ/ inklusive [ð], /h/, /m/, /n/ inklusive [ŋ], /s/, /r/, /R/, /l/ 

samt halvvokalerna /u̯/ och /i̯/. Vokalerna är /a/, /o/, /u/, /i/, /e/, /ǫ/, /æ/, /ø/, /y/ (i både lång och 

kort kvantitet) och diftongerna /au/, /ai/, /øy/. Till vokaluppsättning bör räknas med 

förekomsten av nasala fonem (Williams 1990:17) och de av bland andra Wessén (1968:31) 

brytningsdiftongerna /i̯a/, /i̯ǫ/ och /i̯ō/. I genomgången nedan presenteras ljudvärden som de 

uppträder i hela materialet av signerade och attribuerade stenar i anslutning till presentationen 

i Wessén (1968:29–38) och Thompson. Enstaka gestaltande exempel ges liksom särskilt 

anmärkningsvärda stavningar, i övrigt hänvisar jag till bilagorna för stenarnas fullständiga 

inskrifter.  

7.2.1 Konsonanter 

/p/ : Den tonlösa klusilen /p/ möter i en inskrift, U 865 sbialbuþa Spiallbuða . Som väntat 

tecknas den med b-runan. 

 

/t/ : Likt /d/ skrivs den tonlösa klusilen med t i samtliga inskrifter. Det förekommer både initialt, 

medialt och finalt. 

 

/k/ : I alla ställningar förekommer /k/ som i samtliga fall tecknas med k-runan. 

 

/b/ : Den tonande klusilen /b/ förekommer endast i uddljud (initialt), eller i ställning med nasal 

/mb/ samt i tryckstark ställning. I materialet /b/ i uddljud i ord som broður, Bø̄siR(?), -biǫrn och 

i långt inljud i namnen Sibba (U 682†), Sibbi och Tubbi/Tobbi. I samtliga fall betecknade med 

b-runan. 

 

/d/ : Även /d/ förekommer i runsvenska endast i uddljud, långt ljud och förenad med homorgan 

(uttalsnära) nasal, /nd/ och /nt/ samt i förbindelsen /ld/. I inskrifterna tecknas ljudet med t-runan 

i samtliga fall. Uddljud syns i efterleden -diarf i kuntiarf U 630. Förbindelsen /ld/ stavas med 
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utelämnat l i Gunnhildr [k]u[ni]tr (U 652). Nasal förbindelse syns i Agmund akmunt U 682 

och Ænglandi egxloti med i första fallet exempel på representerad och i andra utelämnad nasal. 

 

/g/ och [ɣ]  : Liksom /b/ och /d/ realiseras tonande /g/ i uddljud, långt ljud samt med homorgan 

nasal /ng/ och /nk/. Verbet gæra skrivs i förekommande fall med k-runan. Så skrivs också 

initialt i flera namn. Långt /g/ finns bevarat i U 652 och avtecknat från U 682† i verbet haggva 

i pret. 3. sg. iuk.  

Endast två gånger förekommer stungen runa för väntat /g/ (U 459, U 655). Det är där fråga 

om uddljud i efterled och i båda fall förekommer i samma inskrift k i gæra och i den ena skrivs 

stunget g också för frikativan [ɣ]. Kanske har uttalet av efterledet här varit närmre frikativt än 

klusilt. Variationen kan också bero på individuella uttal av namn. 

 För övrigt är k-runan dominerande även i efterled. Stungen runa g för /g/ förekommer också i 

förbindelsen [ŋg] Ænglandi egxloti med utesluten nasal.  

Den tonande frikativan [ɣ], ibland kallat frikativt g, förekommer i inljud i namn som tex. 

Īgulbiǫrn och finalt i efterledet Sig-. Realiseringen kan variera mellan k, g och h men i Arbjörns 

fall förekommer inga stavningar med h-runan. Stunget g skrivs för [ɣ] både mellan vokaler och 

konsonanter, sammantaget i tre säkra skrivningar. Utan stingning möter två gånger, den ena i 

U 653 och den andra i teckningar av den signerade U 682†. Möjligen används stungen runa för 

markerat uttal, se ovan.  

 

/f/ och [ƀ]: Som väntat betecknar f-runan /f/ medialt i prepositionen æftiR och i uddljud i faður 

med flera exempel.  

Den tonande frikativan [ƀ] betecknas med f-runan i final ställning i Gunndiarf kuntiarf 

(U 630), ulf (U 651), olauf (U 864†) och medialt som väntat i, för att nämna några exempel 

bland flera, sialfa sialfa i U 652 och i arfaR arfaR i U 676. I den skadade U 865 finns kvar en 

grupp runor som bör vara ett namn bevarat med runorna (u)lfas. Runföljden har tidigare tolkats 

som slutet av Īgulfastr men ges i en nytolkning förslaget Ulfhǫss (Williams u.u.) som då 

uppvisar f för frikativt [ƀ]. 
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/þ/ och [ð] : De dentala frikativorna återges med þ-runan. Initialt står tonlöst /þ/ i exempelvis 

pronomina þæiR och þenna, och namn med förledet Þōr-. Medialt och finalt förekommer 

tonande ð i tex faður med flera exempel. 

 

/h/ : Initalt h-bortfall kan vara genomfört i Arbjörns språk. Initalt h framför vokal kvarstod i 

fornsvenskan men kunde falla bort i Uppland redan under runsvensk tid (se tex. Palm 1983:51 

f.) och alltså under Arbjörns levnad. Hur pass regional denna förändring varit diskuteras av 

bland andra Otto von Friesen och Thompson (Wessén 1968:38; Thompson 1975:51 f.), den 

senare anser h-bortfallet vara ”[...]perhaps the most prominent linguistic feature that is of 

runographic interest” (a.a:52).  

I 17 av 18 behandlade inskrifter i materialet saknas bevarade h-runor. Verbet hiogg realiseras 

iuk i de tre ristarformlerna. Också i namnet Gunnhildr kunitr i U 652 signerad Arbjörn och 

Svarthaufða suartaufþa i U 864† har /h/ sannolikt fallit bort framför vokal. Stavningarna ok 

huk, ŌfæigR ufhikr och Þōrstæinn  þusthin, alla i U 653, utmärks av att h-runan används för 

ett väntat /a/. Förklaringen på beläggen i inskriften på U 653 är möjligen en rättning av felristad 

a till h, men troligare är ett h-bortfall i uttalet som gjort h-runan med benämningen (h)agall 

till en möjlig realisering av /a/ för ristaren. Detta är det enda exemplet på något liknande i mitt 

material.  

Antar vi Williams tolkning av ulfas (U 865) som Ulfhǫss har vi här ännu ett exempel på 

utelämnat /h/ i efterledet -hǫss (Williams u.u.). U 651 Halfdan [hefton] har lästs av Leitz och 

Hadorph (UR 3:108) vars träsnitt utgör enda avbildning av de nu skadade delarna. Möjligt är 

att en felläsning av de två första runorna föreligger vari det hypotetiska alternativet alfton 

skulle ge en mer nöjaktig stavning utan felristningar. 

 

/m/ : Nasalen /m/ skrivs uteslutande med m-runan. Det möter framför allt i objektet mærki men 

också i namn som Agmund (U 682†). 

 

/n/ och [ŋ]  : Nasalen /n/ återges alltid med n-runan. Även i kombination med d där nasal inte 

är nödvändig skriver Arbjörn ut n-runan i två belägg framför /d/ (U 630, U 682†) men 

utelämnar den i U 812 egxloti, både framför /d/ och som allofonen [ŋ] framför /g/, i stället 
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betecknad med stungen runa g. Det kan tänkas att den stungna runan fått beteckna det speciella 

nasalljudet, medan enkelt /n/ kunnat uteslutas efter nasal vokal. 

 

/s/ :  I samtliga belägg realiseras /s/ med s-runan. 

 

/R/ och /r/ : Under 1000-talet genomgick så kallat palatalt /R/ och ’rullande’, alveolart /r/ en 

förändring där palatalisering försvann efter dental och alveolar konsonant och senare har denna 

övergång skett även vid andra konsonanter (Wessén 1968:38). Arbjörns användning av r tycks 

ha varierat, även om avvikelserna är få. Det märks av R-runan som står både medialt och i final 

ställning i bland annat namn samt prepositionen æftiR och representerar palatalt /R/ i alla fall 

utom två (U 652 och U 676).  Pronomenet þæiR med två belägg skrivs med r-runan i U 676 och 

med R-runa i U 653. U 676 och U 653 är de enda inskrifterna där de båda formerna blandas.7 

U 653 uppvisar /r/ vid konsonantförbindelse för väntat /R/ i nominativ-ändelser av maskulina 

namn. Inget annat exempel på etymologiskt /R/ efter konsonant förekommer. Alveolart /r/ är 

bibehållet i släktskapsorden (ack.) faður och brōður och inga exempel syns på palatalt r efter 

vokal. De få men ändå anmärkningsbara hopblandningarna kan tyda på ett annalkande 

sammanfall mellan de båda r-ljuden som ligger en bit fram i tiden (Wessén 1968:48). Om 

variationen beror på en kronologisk förändring i Arbjörns språk som avspeglat sig på stenarna 

eller om det ska tolkas som influenser av andra ristare eller helt enkelt avvikelser kan jag inte 

svara på.8 

 

/l/ : I alla belägg står /l/ med l-runan. Den förekommer i alla ställningar.  

 

/i̯/ : Halvvokalen /i̯/ skrivs med i-runan men förekommer inte som monograf. Se diftongerna 

/i̯a/, /io/, /iǫ/ nedan. 

 

/u̯/ : Initialt betecknas halvvokalen med u-runan i namnet uikulfs Vīgulfs/Vīkulfs (U 676), 

dessutom initialt i verbet veRa i pret. pl. 3. uaRu (U 676) och verða pret. sg. 3. uarþ (U 812).  

 

7 Också U 817† kan vara en blandinskrift beroende på tolkningen av namnen auþker och aker som 

mansnamn med (depalataliserat) -R eller kvinnonamn med ändelsen -rðr, -rr. 

8 Se även Lena Peterson 1983 Om s.k. palatalt r i fornsvenskan för vidare om ljudutvecklingen. 
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7.2.2 Vokaler och diftonger 

/a/, /ā/, /ã/ : Åsrunan används oftast som beteckning för nasalt /ã/, men med viss variation. 

Åsrunan brukas både före och efter /n/, se exempelvis þeno þenna och [hefton] Halfdan. Dem. 

pron. þenna skrivs med åsrunan förutom i (den nu försvunna delen av) U 845 [þina] (och efter 

/s/ i U 652 þinsa). I U 645 [þinaftiR] þenna æftiR har uddljudet i æftiR synbarligen dominerat 

förbindelsen (jfr. Åsmund Kåressons typiska stavning där i stället åsrunan dubbelläses). a-

runan används i en skrivning av förledet Ās- as[bi]arn (U 688$), men med åsrunan i oskair (U 

845). I U 817† ĀgæiRR/Āgerðr skrivs inledande vokal med a-runan. Prepositionen at skrivs i 

samtliga belägg med a-runan. Arbjörns användning av åsrunan har diskuterats ytterligare av 

Williams (1990:168). Han anmärker också (a.a.:172 f.) att variationen i nästan alla fall kommer 

till uttryck i stavningen av personnamn. Att analysera stavningstendenser gällande namn kan 

vara vanskligt vilket flera forskare antyder, då egennamn är specifika för just den namngivna 

och kan tänkas följa dennas eller dennas närmastes (ex. beställares) förordade uttal eller 

stavning (jfr. ibid. och Åhlén 1997:17). 

 

/o/, /ō/ : Långt /ō/ skrivs med u-runan i namn med förleden Þōr- och i både uddljud och inljud 

i namn. Brōður (ack.) skrivs i samtliga 6 belägg med samma runa för /ō/ och med den för övrigt 

ovanliga stavningen buruþur med inskottsvokal mellan de första konsonanterna.  

Åsrunan används för /ō/ i två inskrifter; på U 459 þorgun och i þorþ och olauf på U 864†. 

Kort /o/ skrivs med u-runan i U 689 tubi.  

 

/u/, /ū/ : Som väntat realiseras u i både lång och kort ställning med u-runan i exempelvis ord 

som sun sun (ack.) och U 655 sigfus Sigfūss. 

 

/i/, /ī/ : Både långt och kort i skrivs med i-runan i samtliga fall. 

 

/e/, /ē/ : De flesta e-ljuden realiseras i materialet med stungen i-runa, e. Variation förekommer 

dock, även inom samma inskrift. Det syns bland annat i pronomenet sg. þenna, pl. þessa och 

hjälpverbet lāta pret. sg. 3 lēt eller pl. 3 lētu som är frekventa i flera runtexter. i-runan används 
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lika många gånger som e-runan i dessa fall. Även i samma inskrift varierar stingning. Det ska 

dock noteras att avbildningar i detta fall kan vara mindre pålitliga för läsningen av just stingning 

och materialet är därmed för tunt för en vidare analys. /e/ förekommer personnamn i U 865 

[ue]þralti Veðraldi och som inskottsvokal i U 651 bel[e]ik[r]. 

 

/ǫ/ : Det u-omljudda /ǫ/ syns i U 676 osur Assur. I det övriga materialet kan inte med säkerhet 

vokalen identifieras. Möjligt ǫ-uttal av faður är inte troligt då det i samtliga fall skrivs med a-

runan och därmed troligtvis hade ett mer a-haltigt uttal.   

 

/æ/ : Prepositionen æftiR finns i 13 belägg, varav majoriteten skrivs med stungen runa e. Osäkra 

belägg är U 652 som endast nedre rundelen bevarad inte kan avgöras stungen eller ej (UR 3:110) 

och þinaftiR där uddljudet läses samman med slutvokalen i prepositionen. U 865 och U 459 

iftiR är däremot inte stungen.  

 

/ø/ : Vokalen /ø:/ syns troligtvis i U 676 bysiR, som övertygande tolkats av Lagman som Bø̄siR 

där vokalen uppkommer av i-omljud på en ursprunglig ia-stam (Lagman 1990:82, med 

referenser). ø-ljudet tycks alltså ha kunnat realiseras med stungen runa y. 

 

/y/, /ȳ/ : Wessén tolkar U 676 kulua som Kylfa men enligt Salberger (1978:91 ff.) övertygande 

som Glōa. U 676 bysiR har tolkats som BȳsiR men förs här till Bø̄siR (se ovan). Därmed räknas 

inga belägg för /y/. 

 

/au/ : Diftongen /au/ skrivs genomgående med digraf. Diftongen framträder i det högfrekventa 

ok och i personnamn. I inskrifter med bevarat ok är det i samtliga belägg realiserat auk utom i 

två fall där det ena är (U 653) huk. Stavningen unuk (U 864†) får förklaras som felristning 

alternativt felläsning (se avsn. 7.2.6 Avvikande stavningar).  

Diftongen skrivs med digraf också i namn, som exempel kan ges den signerade U 688$ 

[a]uþbi[u]rn. Digrafen au är konsekvent använd för /au/. Detta kan tyda på ett diftongiskt uttal 

som ännu ej monoftongerats i Arbjörns språk. 
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/æi/ : stæin (ack.) finns belagt elva gånger i materialet. I samtliga fall används stavningen stain. 

Det skadade st[a]… (U 667) saknar slut. Verbet ræisa förekommer i 12 av 16 inskrifter där 

samtliga skrivs med digraf, raisa. 

U 653 utmärker sig med monografer i ufhikr OfæigR och þusthin Þorstæinn (om möjligt 

användning av h för /a/ resoneras ovan under /h/). Däremot skrivs þæiR i samma inskrift med 

digraf, þaiR, liksom diftongen realiseras i övriga inskrifter och i det andra exemplet på þæiR, i 

U 676. Skrivningen av namn kan utmärka sig med säregen stavning skild från ristarens egen 

konvention, tex på grund av beställarens uttal. Det syns också i U 817† auþker AuðgæiRR som 

alternativt kan läsas utan diftong i efterleden som kvinnonamnet Auðgærðr (UR 3:431),  samt 

det fragmentariska bel[e]ik[r] BlæikR(?) i U 651 där den skadade vokalrunan tolkats som e men 

också kan ha varit ett a. Diftongen följer det övriga mönstret i namnet oskaiR AsgæiRR (U 845) 

och efterleden …*gaiR -gæiRR (U 655).  

Verbet ræisa förekommer i tolv inskrifter, alla stavade raisa, eller pret. raistu. Också i U 

459 återges diftongen i Æist med digraf, aist.  

 

/øy/ : Den från au omljudda diftongen förekommer endast i ett ord i materialet,  freybiurn 

Frøybiorn (U 459) som skrivs med två stungna runor på ett sätt som är ganska ovanligt i den 

vikingatida ortografin. Endast två andra skrivningar av denna typ finns i Uppland, den ena 

signerad Igulfast och Öpir, den andra osäkert attribuerad (se Källström 1999:74).  

Lagman (1990:49) menar att skrivningen ey med säkerhet handlar om en delabialisering av 

/øy/ alltså att vokalerna förlorat sin rundning och närmar sig uttalet [ey]. Utan andra belägg för 

jämförelse är det i fallet Frøybiorn svårt att avgöra om det handlar om ett uttal specifikt för 

ristaren eller om stavningen kommer av beställarens ljud- eller skriftbild.  

 

/i̯a/ : Brytningsdiftongenn /i̯a/ skrivs ia och förekommer i sialfa (U 652) och personnamnen 

Spiallbuða (U 865) och Gunndiarf (U 630) m. fl. 

 

/i̯ǫ/: Efterledet -biǫrn kan ha innefattat /i̯ǫ/, något som diskuterats av bland andra Lagman 

(1990:32, 35) och Williams (1990:89). Problematiken exemplifieras lätt genom skrivningarna 
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as[bi]arn och [ar]biurn, båda på signerade U 688$. Efterleden -biǫrn skrivs i U 845 biarn, i 

övriga fem namnled används digrafen iu.  

 

/i̯o/ : Diftongen finns i de 3 ristarformlerna i pret. sg. 3. hiogg, alla skrivna iuk. 

7.2.3 Skiljetecknens placering 

Användningen av skiljetecknen kan ha betydelse för runtextens bindning (se bl.a. Jörgensen 

1973 och Åkerström 2013). Om Arbjörns bruk av skiljetecken som syntaktisk markör kan inte 

annat anmärkas än att det uppträder i hög grad med ordskiljande funktion och utelämnas endast 

stundtals. I ett fall har skiljetecken utsatts mellan stavelser i ett ord, i U 812 egxloti.  

7.2.4 Ortografiska drag sammanställda  

Några särskilda drag från genomgången ovan presenteras nedan i tablå 2. Dessa kan anses 

särskilt talande för ristarens språk. Variabler är utvalda från Thompson, Stille och Brate. 

Problematiken med personnamn kan påverka beläggmängden men de medtags i 

materialsamlingen för detta ändamål och kommenteras i genomgången ovan när de särskilt 

utmärker sig. Frågetecknen vid U 651 kommer av osäkra läsningar där exempelvis uteblivet h-

bortfall kan förklaras med antagen felläsning. Kolumnen nasal avser nasalkombination med 

homorgan klusil. Signerade runstenar är markerade med signum i fetstil. Under kolumnen 

digraf redovisas realiseringen av diftongerna ai, au, ey i den ordningen. Bruket av e-runan kan 

användas för e eller æ-ljud, de redovisas i tablån i den ordningen. Bindestreck utsätts för 

avsaknad av möjlig eller väntad förekomst, till exempel i U 651 där åsruna förekommer i ett 

belägg medan den saknas i liknande ställning i inskriften i övrigt. Avsaknad av mätbara belägg 

anges med tomt utrymme.  
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Tablå 2. Ortografiska drag. Digraf, [ɣ], inskottsvokal, nasal och /R/ betecknas med använda runtecken. Åsruna, e 

och h betecknas med respektive ljudvärde. Streck avser ej uppfyllt kriterium. 

 digraf åsruna [ɣ] inskottsvokal nasal e h /R/ 

U 459 ai, au o    e, -  R 

U 630 ai, au a   nt e, æ  R 

U 646 ai, au a    -, æ  R 

U 651 ai, au -, a? g? e, u  -? ? r 

U 652 ai, au     e, æ - r 

U 653 ai  k    a? r,R 

U 655 ai, au   u  e  R 

U 667 ai, au  g     R 

U 676 ai, au  k? u  e, æ  r,R 

U 682† ai, au  k  nt e, æ - R 

U 688$ ai, au a    -, e -  

U 689 ai, au   u  -,æ  R 

U 812      au a   g, ot æ  R 

U 817† ai, au a    -, æ  R 

U 845 ai, au a  u  æ  R 

U 864† ai, au o, a  u  -, æ  R 

U 865 ai, au     e, - - R 

U 891 ai     e, æ   

 

En tämligen konsekvent stavning uppvisas i inskrifterna. I materialet används inte säkert h utom 

i en ristning, U 653, som genom detta gravt avvikande drag kanske kan anses osäkert 

attribuerad. Diftonger tycks bevarade i språket, åtminstone i stavningen.  

Inskottsvokal ingår som regel i buruþur. Till inskottsvokalerna räknas också bel[e]ik[r] i 

U 651 och likaså kulua i U 676 tytt Glōa. Prepositionen æftiR skrivs eftiR med stungen 

vokalruna utom i något enstaka fall, samma sak gäller för /e/ i þenna som varieras marginellt. 

Palatalt R tycks oftast representeras i eftiR men med undantag. Det kan bero på en för ristaren 

bevarad skriftbild trots förändrat uttal eller på personlig variation.  

Åsrunan tycks användas dels för nasalt a, dels för rundad vokal. Williams analyserar bruket 

i sin avhandling (1990:172) och föreslår att variationen består i skillnaden mellan ”vanliga ord” 

och namn, där åsrunan används för rundad vokal i tre personnamn i materialet men för nasalt a 

i ord som þenna och annan.  
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Nasalkombination tycks skrivas ut när markering genom stingning inte är möjlig (nt) medan 

stungen g utan nasal är tillräcklig för markering av [ŋg]. loti i U 812 -landi kan förklaras av att 

den dentala klusilen följs av en nasala åsruna (jfr. Williams 1990:13). 

7.2.6 Avvikande stavningar 

Från materialgenomgången ovan kan några nedslag göras vid utmärkande stavningar. Enligt 

Svante Lagmans system kan flera sorters avvikelser ses som normativa i den runsvenska 

samlingen, medan avgjorda felristningar är få (Lagman 1989:27–37). Så tycks också vara fallet 

i Arbjörns inskrifter. Av de behandlade stenarna utmärker sig U 864† i ordet ok [unuk] som om 

läsningen stämmer har en inte ovanlig felvänd runa n för väntad a men därtill en u-runa som 

man utan andra alternativ måste se som överflödigt tillagd. Avsaknaden av t i [sain] (U 688$) 

bör troligtvis betraktas som en utelämnad runa. Samma stavning förekommer också i U 630. I 

nasal homorgan förbindelse (uttalsnära kombinationer) kan nasalen utelämnas om närstående 

vokal ger ett nasalt värde till stavelsen (Lagman 1989:28). I Arbjörns fall skrivs nasalen ut i två 

inskrifter (U 630 och U 682†). Utelämnad homorgan klusil förekommer i U 812 egxloti både i 

förbindelsen /ng/ och /nd/ vilket får betraktas som uttalsenlig stavning snarare än felristning 

enligt Lagmans indelning.  

I den signerade U 682† står enligt avbilden snin i ristarfolmen vilket Wessén tror handla om 

ett felläst t med låga bistavar. Ett alternativ är att tolka det som samma utelämning av t som i 

U 688$ och U 630 sain och att ristaren som så enkelt är felvänt n n för tänkt a a. Det skulle 

innefatta fler avskriftsfel men stämma bättre med Arbjörns skrivningar som annars måste antas 

bryta mönstret med digrafer. Skrivningen sain förekommer sporadiskt i landet. De enda 

beläggen i Uppland är de här nämnda samt i U 649 som Stille (1999:185) i en not uppgett bland 

möjliga Arbjörn-stenar (attribuering föreslås nedan i avsn. 9). Det är möjligt att detta, även om 

det må klassas som felristning, är en tendens i Arbjörns ortografi.  

7.3 Formulering 

En runtext på en vikingatida svensk sten är i många fall lik alla andra och det går många gånger 

att gissa sig till ungefär vad som kan tänkas förmedlas till läsaren. På nästan alla vikingatida 

runstenar går det att hitta minst ett av sex teman i inskriften. Denna formbundenhet undersöktes 
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av Thompson (1975:11 ff.) som urskiljer formuleringar av vilka man kan se mönster hos 

ristaren och låta utgöra en del i attribueringen. Den typiska stenen är ett minnesmärke som 

berättar 1) vem eller vilka som reste stenen, inklusive 2) personen man genom monumentet vill 

minnas eller ära och slutligen 3) relationen mellan resare och de(n) hedrade. Förutom dessa 

formler finns det ofta, men inte alltid, 4) en bön som ”Gud hjälpe hans själ” och ibland 5) ett 

tillägg, ofta med information om den döde eller dess dödsomständigheter. Sist står den 

eventuella 6) ”signaturen”, mer specifikt benämnd ristarformel efter Källströms terminologi, 

där den som utfört arbetet framgår. Även ”självresarstenar” där den hedrade är densamme som 

låter resa minnesstenen följer ofta mönstret.  

7.3.1 Resarformel  

Termen resarformel är en översättning av Thompsons memorial formula som här hänvisar till 

en fras som särskilt avser resande av sten eller minnesmärke, efter Rune Palms terminologi 

(1992:134). I resarformeln ser vi ristarens val av verb, verbform och objekt samt skrivning av 

pronomenet þenna och val av preposition. Signerade stenar står med signum i fettext. 

 

Tablå 3. Verb, objekt och pronomen i resarformler. Signerade och attribuerade inskrifter, grupperade. 

gæra mærki ræisa stæin ræisa mærki 
   

U 459 - lēt gæra mærki þessa U630 - lēt ræsa stæin þenna U 891 - -tu ræisa mærki þe(ssa) 

U 652 - lēt gæra mærki þessa U646 - lēt ræisa stæin þenna U 689 - lētu ræisa mærki þessa 

U 655 - lēt gæra mærki þessa U 864† - lēt ræisa stæin þenna  

 U 667 - lētu ræisa stæin -   

U 653 - gærðu mærki þessa U 676 - lētu ræisa stæin þenna  

 U 682† - lēt ræisa stæin þenna  

 U 688$ - … -sa stæin þenna  

 U 817† - lētu ræisa stæin þenna  

    

 U651 - ræistu stæin þenna  

 U 845 - ræistu stæin þenna  

 U 865 - ræistu … þenna  

 

U 653 gærðu står i preteritum. Formuleringen utan hjälpverb beskriver Thompson som en 

förkortad form av lēt gæra, den förekommer i minnesformel endast i en annan ristning i 

Uppland (Thompson 1975:14; Källström 2007:91 f) och får antas som ett undantag snarare än 

ristartypiskt språk.  
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Ack. m. sg. pronomen med korrelatet stæin är till övervägande del i minnesformuleringar 

det vanliga þenna (Thompson 1975:15). Den något ovanligare þennsa används i ristarformeln 

i U 652 och är alltså inte obekant för Arbjörn. Vad variationen innebär i betydelse eller funktion 

är oklart.  

Arbjörn tycks variera mellan gæra mærki och ræisa stæin med övervikt för det senare som 

också är den allmänt vanligare formuleringen. Inget tydligt mönster kan skönjas i bruket av 

verb och objekt.  

Inskrifter med två eller flera namn i samma resarformel förekommer i nio säkra belägg och 

följs av verb i pluralform, antingen lētu, raistu eller gæirðu. De enda förekomsterna av 

resarformel utan hjälpverb är med pluralt subjekt.  

Bruket av þæiR är i vissa fall utmärkande för en ristare (se tex. Brate 1925:27). Två gånger 

förekommer pronomenet þæiR sammanfattande för resarnamnen, i U 653 och U 676. Också i 

tillägget i U 676 används þæisi med resarnamnen som korrelat men då i en separat sats som på 

ett annat sätt kräver tillbakasyftningen. Angående bruket av pronomenet þæisi citerar Wessén 

(UR 3:170 med referenser) Marstrander som skriver att formen beror på ”at hensikten er at 

poentere at også den døde Ossur var blant Vigulvs arvinger”.  

7.3.2 Preposition 

Prepositioner använda i resarformeln presenteras här med signerade inskrifter i fetstil. 

 

Tablå 4. Prepositionerna at och æftiR i resarformler i signerade och attribuerade inskrifter 

at æftiR  

U 651 U 676 U 652 

U 652 U 689 U 682† 

U 653 U 817† U 459 

U 655 U 845 U 630 

U 682† U 864† U 646 

U 688$ U 865 U 667 

 

I U 812 påbörjas inskriften direkt efter en väntad preposition som troligen funnits på den andra, 

förkomna, parstenen. U 891 saknar denna textbit på grund av skada. 
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Arbjörns bruk av preposition tycks variera. Även om æftiR är vanligare blandas båda 

prepositionerna, och även i samma inskrift. At står då i första minnesformeln och æftiR framför 

det andra namnet/namnklustret efter formeln ”NN ræistu stæin þenna at NN auk æftiR NN”.  

Prepositionsbruket är varierande i det vikingatida runstensmaterialet och det är inte ovanligt 

att båda prepositionerna används av samma ristare, till och med i samma inskrift (detta gör även 

tex. Öpir, se Åhlén 1997:120). Variationen mellan prepositionerna har diskuterats i Lena 

Petersons artikel Om s.k. palatalt r i fornsvenskan 1996 (även av Herschend 2014 och Palm 

1992:229 ff.). Hur de skiljer sig semantiskt och om användningen har tex. social eller helt 

slumpmässig betydelse är föremål för intressanta studier. Variationen har inte kunnat visats 

vara regional eller kronologiskt fast utan har snarast synonym användning och betydelse.  

7.3.3 Bön 

Någon bön syns inte på någon av stenarna i materialet, en intressant parallell till Öpirs 

formuleringar (jfr. Åhlén 1997:122).  

7.3.4 Tillägg 

Två ristningar i materialet har ett så kallat tillägg, en del av inskriften utöver de väntade 

fraserna. Tilläggsformuleringar berättar ofta något om den hedrades liv, död, upptåg eller 

relationer. Tillägg var vanligare under tidig vikingatid men tycks ha avtagit under 1000-talets 

senare del (Thompson 1975:17 f.). Tillägget placeras vanligen i slutet, före en eventuell 

ristarformel. 

U 812, en andra del av ett parstensmonument där inskriften är del 2, består av slutet på 

minnesformeln (faður sin) och följer med en ny sats i form av tillägget Sāʀ varð dauðr ā 

Ænglandi. – En typisk nekrolog som berättar om platsen för dödsfallet när denna är utanför 

Sverige.  

U 676 har ett tillägg som beskriver den dödes relationsomständigheter till resarna, placerat i 

en extra slinga utanför rundjuret. Þæisi vāʀu Vīgulfs/Vīkulfs arfaʀ. – De var Vigulfs/Vikulfs 

arvingar. I sammanhanget kan arfaR betyda något i stil med söner, barn men här betonas enligt 

Wessén arvsanspråk (UR 3:170). 
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7.3.5 Ristarformel 

U 688$ - Arbiǫrn hiogg stæin þenna 

U 682† - Arbiǫrn hiogg stæin 

U 652 - Arbiǫrn hiogg stæin þennsa 

 

Trots att ingen av de tre av Arbjörn signerade stenarna är helt utan skador kan det säkert 

konstateras att formuleringarna av ristarformeln är densamma på samtliga. Denna sorts 

ristarformel kallas av Källström (2007:115) för typ B vilken är den markant vanligaste och 

utmärks av dess placering efter de övriga formlerna. I Arbjörns fall står dessutom ristarformeln 

utanför den grafiska slingan (se mer om fristående runor i exempelvis Bianchi 2010:95–100).  

Skrivningen av pronomenet denna varierar mellan formerna þenna och þennsa. Det är inte 

helt ovanligt att variation lik denna förekommer hos en ristare. 

Valet av verb i ristarformeln kan variera mellan rīsta, fā, marka och haggva. Det är tydligt 

att Arbjörn föredragit haggva som är det andra vanligast förekommande verbet i ristarformler 

av denna typ (Källström 2007:139). 

8. Sammanfattning av Arbjörns ristarstil 

 Arbjörn tycks vara lokalbunden till trakten kring Håbo härad och kringliggande områden runt 

Ekoln att döma av runstenarnas koncentrerade placering. 

Variation i åsrunans användning och yr-runan för /R/ tycks förekomma utan för mig 

förklarliga mönster. Det innebär att man bör vara försiktig med att använda dessa drag som 

grund vid attribueringen. Inskottsvokal förekommer och kan antas vara en någorlunda säker 

tendens i Arbjörns språk, med förbehållet att beläggen är ganska få, men ändock beviskraftiga. 

Diftonger skrivs ut med digraf, både ai och au. Stungna runor förekommer frekvent: e; g står 

vanligast för [ɣ] eller [ŋ]. y-runa används i skrivning av diftongen /øy/ och eventuellt för enkel 

vokal /ø:/.  

Bön förekommer inte i de kända ristningarna, något som inte skall ses som ett uteslutande 

kriterium men kan vara en möjlig tendens. Resarformeln varierar mellan ræisa stæin och gæra 

merki. Även ræisa merki förekommer.  

Skiljetecken utsätts vanligen mellan varje ord, ofta punktformad, ibland som kryss eller kors 

och då vanligare i början och slutet av runtexten. 
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Runformerna är i det stora hela konventionella utan särskilda egenheter. Normalrunor 

används genomgående (alltså inte kortkvistformer), med något undantag.  

Typiskt är slinguppläggningen i två parallella och fristående rundjur formade i varsin ögla. 

Även 8-formad slinga är vanlig. Kristna kors syns på de flesta stenarna. 

9. En attribuering - U 649   

Med genomgång av materialet som bakgrund kan säkerligen ytterligare runstenar tillskrivas 

Arbjörn. Jag kommer här inte inkludera fler stenar än det material jag utgått från, men vill jag 

belysa en inskrift som möjligen härrör från Arbjörns hand. Något godtyckligt kan detta tyckas, 

då säkert ytterligare 17 stenar kunde analyseras som möjliga Arbjörn-stenar (Stille 1999:185n). 

I brist på utrymme begränsar jag mig ändå till att diskutera en av de nämnda stenarna på Stilles 

lista, nämligen U 649. För attribueringen av U 649 talar inledningsvis den geografiska 

placeringen som ingår i den omkrets inom vilken Arbjörn tycks ha verkat, och särskilt eftersom 

den är rest i Övergrans socken, Håbo härad, knappt mer än en kilometer från den signerade 

U 652 och dess attribuerade granne U 651.  

Inskriften på U 649 lyder: 

 

· uikigr · auk · balsi · auk x emigr …r · raistu · sain x þen[o] · ift[iR] · kuþrik · faþur · sin · 

VīkingR ok Balsi ok HæmingR [þæi]R ræistu stæin þenna æftiR Guðrīk, faður sinn. 

 

Runornas utformning uppvisar bistavar ansatta strax under ramlinjen i tex. t, r och u-

runorna. r-runan har en svagt spetsig böj, lik dem både på U 652 och U 688$. Skiljetecken är i 

U 649 utsatta mellan alla ord med runda prickar förutom två kryssformade i liten storlek.9  

En senare skada har utplånat avslutningen av pronomenet þenna men har enligt tidigare 

teckning kunnat uppvisa åsruna för /a/. På samma sätt får R-runan i æftiR anses säker 

(UR 3:104). Stungen runa g med utelämnad nasal används för [ŋg] två gånger i inskriften, vilket 

syns i ett annat belägg hos Arbjörn (U 812). Tolkningen HæmingR av emigr tyder på h-bortfall, 

något som har konstaterats signifikant för Arbjörns språk.  Maskulina nominativändelser vid 

 

9 Den första translittererad * i rundatabasen och i UR men tycks enligt fotografi vara x. Se bild i bilaga. 
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konsonant i uikigr VikingR och HæmingR skrivs med r vilket inte saknar jämförelseparalleller 

i Arbjörns övriga materia. Variationen med r-runa i prepositionen æftiR iftiR stämmer med det 

språk som i övrigt uppvisas av Arbjörn. 

Realiseringen av diftonger /au/, /æi/ återges som i Arbjörns andra inskrifter. Halvvokalen /u̯/ 

skrivs som väntat med u-runan. 

En felristning kan antagas av sain stæin vilken kan jämföras med liknande belägg på U 630, 

U 688$ och U 682†.  

Formuleringen är enkel, med resarformel och relationsinformation, men utan bön eller tillägg. 

Pronomenet þæiR används summariskt för resarnamnen vilket även förekommer på attribuerade 

U 676. 

Runslingan på U 649 är av typ C, 8-formad med öppning upptill där huvud och svans möts. 

Huvudet har en konkav linje mellan öra och nos och ett droppformat öga, typiskt för Pr2. 

Svansens spets är upprullad i vad som tycks fler varv än vad är vanligt att se, och med runskrift 

en bit in i rullningen. Slingans överkorsning hålls samman av band som uppgår i korset ovanför 

och hänger ner i två flikar likt vingar eller ben undertill. Banden går igenom runslingan och 

flätas samman nedtill. Denna egendomliga ornamentik är slående lik den avtecknade U 817† 

som tycks ha haft liknande flikar, tydligen svåravbildade sett till variationen i avbildningarna. 

Jag vill tro att denna detalj också synts på U 817†, antingen den ristats av samma person eller 

den ena ristningen inspirerats av den andra. Även U 651 uppvisar flera likheter med 

ornamentiken i U 649, inte minst den flera varv upprullade svansavslutningen. Den stora, 

skadade nedre delen av U 651 (liksom U 817† också slinga C) kan mycket troligt haft en 

liknande ornamentik, av vilken det synts spår enligt Leitz och Hadorphs träsnitt (avbildning i 

UR 3:108). Liknande design syns också i U 689. Huvudet skiljer sig från dem på de parallella 

stenarna men liknar i stället flera andra i materialet (tex. U 630).  

10. Slutsats 

Slutligen kan denna undersökning av Arbjörns signerade och attribuerade stenar konstatera 

materialet konsekvent enligt de profildrag som redovisats i avsnitt 8. Genomgången tycks också 

visa att variation inom materialet till stor del förekommer regelmässigt vilket gör att avvikande 

drag kan utmärkas. 
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En av inskrifterna i materialet som avviker på flera punkter är U 653. Främsta grund till 

misstro av attribueringen är bruket av h-runan som är unikt i samlingen. Just bruket av /h/ och 

h-bortfall har visats vara viktiga drag i det vikingatida språket (Thompson 1975:52) och bör 

utifrån undersökningen kunna ses som avgörande i attribuering till Arbjörn som aldrig annars 

uppvisar h. Ytterligare uppträder skiljetecknens utformning på U 653 olikt de andra i materialet 

liksom flera runformer som utmärker sig utstickande. Många runor tycks slarvigt utförda, något 

som däremot syns även i U 689 och U 651 vilka inte avviker särskilt i andra egenskaper. Detta 

belyser materialets variation som i ornamentik och runformer är relativt bred och kräver 

enskilda avvägningar. Ett annat exempel är U 812 som utmärker sig genom utseendet på 

skiljetecken och vissa runformer samt slinguppläggning men språkligt inte kan anses tillräckligt 

utstickande eller onormal för att uteslutas ur det attribuerade materialet.  

Som helhet uppvisar materialet alltså ett litet antal utmärkande stenar ur en samling som till 

stor del uppvisar ornamental och språklig koherens.  

Den ornamentala stilen kan kanske kallas konservativ eller bevarad, med progressiva inslag 

från moderna trender. Språkmässigt är de tidigare dateringsgrunderna baserade på bland annat 

långkvistformer, åsruna och stingning inte tillräckligt säkra för att bestämma Arbjörn 

kronologiskt (se tex Williams 1990:146 f. och Lagman 1990:149 f.). Av stil och möjliga 

influenser att döma tillhör Arbjörns verk till största del stilprofil Pr2, med inslag av Pr3 och 

Pr4. Om Gräslunds gruppering stämmer uppvisar Arbjörn tillräckligt många inslag av Pr4 för 

att slutas till den period som dateras till 1060 och framåt. Arbjörns produktion tycks präglas av 

statiska stilideal och troligt är att han varit verksam under en övergångsperiod där 

stilgrupperingar överlappar varandra. Därmed kan dateringen förläggas till omkring mitten av 

1000-talet. För att avgöra ett eventuellt tidsspann i Arbjörns verksamhet krävs en närmare studie 

i stenarnas relativa kronologi som inte framgår i denna uppsats. 

Slutligen återstår att undersöka de många stenar i Uppland som ännu ej säkert identifierats 

med en ristare. För Arbjörns del kan attribueringsarbetet fortsättas och med fördel börja i trakten 

kring de runstenar som denna uppsats behandlat. Ett förslag har redan givits av Per Stille som i 

en not nämner stenarna U 465, U 626, U 634, U 656, U 657, U 658, U 665, U 671, U 672, 

U 683, U 685, U 686, U 843† och U ATA36000/65 som möjliga verk av Arbjörn (1990:185n). 

Min förhoppning är att dessa inkluderas i en framtida materialundersökning för att komma 

närmare en komplett bild av Arbjörns arbete och runstensproduktion.  
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bortfallets utbredning i Uppland på 1000-talet. D-uppsats i blocksvenska. Stockholm: 

Stockholms universitetet, Institutionen för nordiska språk.  

 -  1992: Runor och regionalitet. Studier av variation i de nordiska 

minnesinskrifterna. (Runrön. 7.) Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska 

språk.  

Peterson, Lena, 1996: Aft/æft, at och æftiR på de nordiska runstenarna - regional variation eller 

vad?, I: Reinhammar, Maj (red.) Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart 

Elmevik. Uppsala. s. 239–252. 

Samnordisk runtextdatabas 2020: Institutionen för nordiska språk, Uppsala 

universitet. http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm 

Salberger, Evert, 1978: Runsvenska namnstudier. (Stockholm studies in Scandinavian 

philology. N.S. 13).  Sockholm: Almqvist & Wiksell.  

Stille, Per, 1999: Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland - en studie i 

attrbuering. Diss. Uppsala: Uppsala universitet 

Svärdström, Elisabeth, 1971: Runfynd 1970. Fornvännen 1971(66) s. 202–214.  

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1971_202 Ingår i: samla.raa.se.  

http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1971_202


 44 

SRI = Sveriges runinskrifter. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 

handlingar. 1–. 1900 ff. 

UR: Upplands runinskrifter. Granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson och Elias Wessén. 

1940–58. (SRI. 6–9.) Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

U + nummer = inskrift publicerad i Upplands Runinskrifter (UR). 

Thompson, Claiborne W, 1975: Studies in upplandic runography. Austin: University of Texas. 

Wessén, Elias, 1968: Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. Stockholm: 

Almqvist & Wiksell. 

Williams, Henrik. 1990. Åsrunan - användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet. 

 - u.u. U 865 ulfas. 

Åhlén, Marit, 1997: Runristaren Öpir - En monografi. Diss. Uppsala: Uppsala universitet.  

Åkerström, Hanna, 2013: Interpunktion i runinskrifter från tidig vikingatid. Masteruppsats, 

30hp, Insititutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.   



 45 

Bilaga 1. Katalog 

Bilderna är hämtade ur Sveriges runinskrifters digitala publikation Upplands runinskrifter II 

Planscher, om inte annat anges. Bilderna är i vissa fall redigerade med ökad kontrast och 

ljusstyrka för lättare läsning. Avbilder är utvalda ur Upplands runinskrifter del 3.  

Signerade stenar 

U 652 Kumla, Övergrans socken 

 

 
 

2,46 m. x 1,45 m. Ljusgrå granit. 

Läsningen börjar i högra slingan vid huvudet fram till svansänden och därefter vänstra slingan 

på samma sätt. Ristarformeln är placerad intill slingan med första delen i den vänstra slingan, 

”under” runbandet, och fortsätter på motsvarande sätt i den högra slingan. b-runan i 

ristarnamnet utplånad. 

 

[k]u[ni]tr · let · (k)(e)ra · [m]erki · þesa · at ·· þial[f]- · su[n ·] sin · auk · [i]ftir · sik · sialfa 

·· ar[b]iurn · iuk ·· stain · þinsa · 

 

Gunnhildr lēt gæra mærki þessa at Þialf[a], sun sinn, ok æftiʀ sik sialfa. Arbiǫrn hiogg stæin 

þennsa. 
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U 682† Kaddala, Skoklosters socken 

 

 
 

ca. 1,50 m. x 0,80 m.  

Förkommen. Avtecknad av Leitz och Hadorph (UR 3:186).  

Runslingan läses från huvudet till höger på stenen och avslutas vid svansänden. Ristarformeln 

ska ha synts i fristående runor utanför runslingan, med namnet på slingans utsida och verb och 

objekt innanför. 

 

[+ þura · let · raisa · stain · þen · at · akmunt · auk · eftiR · siba · sun · sin + arliurn iuk 

· snin ·] 

 

Þōra lēt ræisa stæin þenna at Agmund ok æftiʀ Sibba, sun sinn. Arbiǫrn hiogg stæin. 
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U 688$ Stavsund, Skoklosters socken 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Nyfynd och rekonstruktion av Svärdström (1971:212). 

 

 

ca. 1,75 m. x 1,35 m. 

Bevarad i 10 fragment av vad som har varit en stor sten. Av dessa är två delar funna i senare tid 

vilka visar delar av ornamentiken som inte varit kända tidigare. Till det utförde Svärdström 

också en skiss på hur originalet ungefär har sett ut. Runtexten läses från huvudet i den vänstra 

runslingan och fortsätter i den högra på samma sätt, alltså motsatt läsordningen i U 652. 

Ristarformeln står även här utanför den övriga runtexten men tycks i det här fallet ha fått en 

extra slinga. Början av ristarnamnet är skadat. 

 

· as[bi]arn · a[uk · m]ul[i] · au[k · a]uþbi[u]rn · … …[s]a · sta[in · þe]no · at [· s… …aþur 

· si]n [ar]biurn · i[uk · sain] · þino 

 

Āsbiǫrn ok Mūli ok Auðbiǫrn … [ræi]sa stæin þenna at … [f]aður sinn. Arbiǫrn hiogg stæin 

þenna. 
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Attribuerade stenar 

 

 

U 459 Skråmsta, Haga socken. 

 

2,70m x 1,66m. Ljusgrå granit. 

Attribuerades av Otto von Friesen (1933:210f) och bekräftas av 

bland andra Wessén (UR 3:170). Stenen står bevarad inmurad i 

en kyrkvägg. 

 

· saksi · let · kera · merki · þesa · iftiR · aist · faþur · sin · 

auk · þorgun · sun · sin · 

 

Saxi lēt gæra mærki þessa æftiʀ Æist, faður sinn, ok Þōrgunn 

[æftiʀ] sun sinn. 

 

 

 

 

U 630 Väst-Tibble, Håbo-Tibble socken 

 

Granit. 2,60 m. x 0,92 m. 

Attribuerad av Wessén (UR 3:485) som säkert utförd av Arbjörn.  

 

freybiurn · lit · raisa · sain · þeno · eftiR · kuntiarf · faþur 

· sin 

Frøybiǫrn lēt ræisa stæin þenna æftiʀ Gunndiarf, faður sinn. 
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U 646 Yttergrans by, Yttergrans socken.  

 

1,60m x 0,82m.  Brungrå gnejs. 

Attribuerad av Wessén (UR 3:485) som säkert utförd av 

Arbjörn.  

 

stainbiurn · l[i]t raisa · stain · þino · eftiR · þurkaut · 

faþur · sin · 

 

Stæinbiǫrn lēt ræisa stæin þenna æftiʀ Þōrgaut, faður sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 649 Övergrans kyrka, Övergrans socken 

 

1,55m x 0,70m. Mörkgrå gnejsgranit. 

Ej tidigare attribuerad.  

 

· uikigr · auk · balsi · auk x emigr …r · raistu · sain x 

þen[o] · ift[iR] · kuþrik · faþur · sin · 

 

VīkingR ok Balsi ok HæmingR [þæi]R ræistu stæin þenna 

æftiR Guðrīk, faður sinn. 
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U 651 Kumla, Övergrans socken 

 

 

1,70 m. x 0,40 m. x 0,52 m. Grå gnejsgranit. 

Attribuerad av Evert Salberger 1978 (s. 94–95).  

 

· bel[e]ik[r · au]k [· hefton · auk · s]i-ig[r] · 

(r)ais(t)u *  [s](t)ain · þina] · at · ulf · buruþur : s[in] 

 

Blæikʀ(?) ok Halfdan(?) ok <si-igr> ræistu stæin 

þenna at Ulf, brōður sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 653 Kumla, Övergrans socken 

 

2,15 m. x 1,05 m. Brungrå, grovkornig gnejs. 

 Räknad av Wessén till samma ristare som U 459, U 360, U 

646, U 667, U 676 och därmed tillhörande Arbjörn (UR 

3:170).  

 

x þurkil · huk + ufhikr x huk x þusthin + þaiR ' ker(þ)u' 

merki + þesa + at · uifast ' fa[þur · si](n) 

 

Þōrkell ok Ōfæigʀ ok Þōrstæinn þæiʀ gærðu mærki þessa 

at Vīfast, faður sinn. 
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U 655 Håtuna kyrka, Håtuna socken 

 

Ljusgrå granit. 1,89 m. x 1,13 m.  

Attribuerad av Salberger (1978:94–95). 

 

…·gaiR · le(t) * ke[ra] · merki · þisa · auk · sigfus · 

at · … buruþur · sin · 

 

…gæiʀʀ let gæra mærki þessa ok Sigfūss at … brōður 

sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 667 Hassla, Häggeby socken 

 

 

1,85 m. x 1,35 m. Grov, ljusgrå granit. 

Räknas liksom U 459, U 630, U 646, U 653 och U 676 

till en grupp möjligt ristad av Arbjörn (Wessén: UR 

3:170). 

 

· ig(u)lbi(u)rn · auk · nesbi(u)rn · itu · raisa · 

st(a)… … …ftiR · uinþa · faþur · sin · 

 

Īgulbiǫrn ok Næsbiǫrn lētu ræisa stæ[in] … [æ]ftiʀ 

<uinþa>, faður sinn. 
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U 676 Viksjö, Häggeby socken 

 

2,35 m. x 1,05 m. Grå, finkornig basisk gnejsgranit. 

Attribuerad av Wessén som en trolig ristning av Arbjörn. 

Även Salberger finner denna attribuering trovärdig.  

 

· (b)artr · auk · bysiR · auk · kulua · þair · letu · raisa 

· stain · þeno · eftir · osur · buruþr · sin þaisi · (u)aRu · 

uikulfs · arfaR · 

 

Biartr(?) ok Bȳsiʀ(?)/Bø̄siʀ(?) ok Glōa(?) þæiʀ lētu 

ræisa stæin þenna æftiʀ Assur, brōður sinn. Þæisi vāʀu 

Vīgulfs/Vīkulfs arfaʀ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 689 Säby, Skoklosters socken 

 

1,37 m. x 0,83 m. Ljusgrå gnejsgranit. 

Attribuerad av Salberger (1978:94). 

 

siab · auk · sibi · auk · tubi · litu · raisa · merki · 

þesa · eftiR · karl · buruþur · sin · 

 

<siab> ok Sibbi ok Tobbi/Tubbi lētu ræisa mærki 

þessa æftiʀ Karl, brōður sinn. 
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U 812 Hjälsta kyrka, Hjälsta socken 

 

1,30 m. x 0,88 m. Rödgrå granit. 

Attribuerad av Per Stille (1999:186). 

 

x faþur x sin x saR x uarþ x tauþr x o egxloti x 

 

faður sinn. Sāʀ varð dauðr ā Ænglandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 817† Bälsunda, Hjälsta socken  

 

Förkommen. Avtecknad av J. Rhezelius (UR 3:431). 

Attribuerad av Per Stille (1999:186). 

 

[auþker · auk · aker · litu · raisa · stain · þino eftiR · 

kula · faþur sin] 

 

Auðgæiʀʀ/Auðgærðr ok Āgæiʀʀ/Āgærðr lētu ræisa stæin 

þenna æftiʀ Gulla, faður sinn. 
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U 845 Viggby bro, Dalby socken 

 

Enligt avbildning av Bierkenius och Hadorph, ca. 1,80 

m. x 1,50 m. Rödgrå granit. 

Attribuerad av Wessén (UR 3:485, 527) och även 

godkänd av flera i efterhand. Till största del försvunnen, 

fragment återfunnet.  

 

[kisl x auk x oskaiR raistu stain x þina| |aftiR biarn 

buruþur x] sin · onon · eftiR · faþ[ur sin] 

 

Gīsl ok Āsgæiʀʀ ræistu stæin þenna æftiʀ Biǫrn, 

brōður sinn, annan æftiʀ faður sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 864† Vik, Balingsta socken 

 

 

 

Förkommen. Avtecknad av Rhezelius (UR 3:528). 

Attribuering först hävdad av Wessén (i UR 3:527) och 

godkänd av Salberger (1978:94) och Williams 

(1990:168, 172). 

 

[: olauf · lit · raisa · stain þino · ef(t)iR · suartaufþa 

· faþur · sin · unuk · eftiʀ · þorþ · buruþur · sin] 

 

Ōlǫf lēt ræisa stæin þenna æftiʀ Svarthaufða, faður 

sinn, ok æftiʀ Þōrð, brōður sinn. 
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U 865 Vik, Balingsta socken 

1,25 m. x 1,65 m. Blågrå granit.  

Attribuerad som en otvivelaktig Arbjörn-ristning 

enligt Wessén (i UR 3:528) vilket bekräftats av 

Salberger (1978:162,167). Den skadade delen finns 

delvis återgiven i teckning av Rhezelius. 

 

…(u)lfas/(u)lfas · au[k ue]þralti · rai… … þin · 

iftiR · sbialbuþa · faþur · sin · 

 

 [Īg]ulfastr(?)/Ulfhǫss(?) ok Veðraldi ræi[stu] … 

 þenna æftiʀ Spiallbuða, faður sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

U 891 Näs kyrka, Näs socken 

Fragment. 1,20 m. x 1,50 m. Blågrå, tämligen ljus 

granit.  

Attribuerad av Brate (1925:48) som säker, av flera 

bekräftat. Fragmentet är inmurat i kyrkvägg.  

 

þi… …-tu · raisa · merki · þe… … · faþur sin · 

 

… [lē]tu ræisa mærki þe[ssa] … faður sinn. 
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